
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1  ประจ าปี  2563 

เมื่อวันที่  28   พฤษภาคม  2563   

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาต าบลหนองบัวตะเกียด 

*********************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายชอบ       ขิขุนทด ประธานสภาเทศบาล ชอบ   ขิขุนทด  
2 นายนิวัฒ  ชุมสันเทียะ รองประธานสภาเทศบาล นิวัฒ  ชุมสันเทียะ  
3 นายพีระพล   แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พีระพล  แบขุนทด  
4 นายสมชิด    มืดขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมชิด  มืดขุนทด  
5 นายธรรม     บนขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธรรม  บนขุนทด  
6 นายวิทยา    ไชยณรงค์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 วิทยา  ไชยณรงค์  
7 นายคนึง      นุขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1         - ลากิจ 
8 นายมนูญ     มีขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 มนูญ  มีขุนทด  
9 นายภานุรักษ์  ฟีสันเทียะ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ภานุรักษ์ ฟีสันเทียะ  
10 นายประเสริฐศักดิ์  ฮวบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด  
11 นายสมาน  แบขุนทด สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมาน  แบขุนทด  
12 นายทองค า    พาจันทึก สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 ทองค า  พาจันทึก  
13 นายภคพล    ศิริโสม เลขานุการสภาเทศบาล ภคพล  ศิริโสม  

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
1 นายวุฒิพงษ์  ชนะเกียรต ิ นายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  ชนะเกียรต ิ  
2 นายวุฒิพงษ์  เมยขุนทด รองนายกเทศมนตร ี วุฒิพงษ์  เมยขุนทด  
3 นายอนุพงศ์  เบขุนทด รองนายกเทศมนตร ี อนุพงศ์  เบขุนทด    
4 นายรุจน์      คุมขุนทด เลขานุการนายกเทศมนตร ี รุจน์  คุมขุนทด  
5 นายไพรวัลย์   สถิตชัย ผู้อ านวยการกองช่าง ไพรวัลย์   สถิตชัย  
6 นางสาวเจนจริา  วิชาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานคลัง เจนจิรา  วิชาภรณ์  
7 นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ไปรยา  ไกรฤกษ์  
8 นายค าชวน มะปะเข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ค าชวน  มะปะเข  
9 นางสาวนุชจรี  หลักทอง นิติกร นุชจรี  หลักทอง  
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เมื่อทีป่ระชุมพรอ้มแล้ว  เลขานุการสภาเทศบาลใหส้ัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล  

จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา  พร้อมทัง้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงันี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- เรื่องการลาออกของสมาชิกสภาเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญปลัดเทศบาล ครบั 

ปลัดเทศบาล  เรียน  ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ต าบลหนองบัวตะเกียดทุกท่านครับ 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563  นายทองค า  พาจันทึก  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว

ตะเกียด เขต 2 ได้ย่ืนหนังสือต่อนายอ าเภอด่านขุนทด  เรื่องการลาออกจากสมาชิกสภา

เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 

มิถุนายน 2563  จึงขอแจ้งให้สภาแหง่นี้ทราบโดยทั่วกัน  ครับ 

ที่ประชุม    รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งท่ี 1   

ประจ าปี 2563   เมื่อวันท่ี  23 มีนาคม  2563 

ประธานสภาเทศบาล จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบัไปแล้วนั้น  มีท่านใดต้องการแก้ไข/ 

เปลี่ยนแปลงหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอมติทีป่ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน 

  การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1  ประจ าปี 2563  เมื่อวันที่  23   

มีนาคม  2563  กรุณายกมอื 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับรอง  จ านวน 10  เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ 

   มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่  4     เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม ่

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญผูบ้รหิารเสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณ 

นายกเทศมนตร ี ผมขออนญุาตให้ท่านปลัดได้ช้ีแจงระเบียบและเสนอรายละเอียดรายการโอนงบประมาณ 
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ปลัดเทศบาล  ตามที่เทศบาลฯ ได้จัดท าเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563  แล้วนั้น  เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย

รายการใหม่ เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยอ านาจตามความในหมวด 4 การโอนและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2541 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพ

เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน” ในการนี้ 

เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563  เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่  ดังต่อไปนี้ 

1. โอนตั้งจ่ายรายการใหม ่

แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 

   -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ สายหมู่ที่ 5 เช่ือมหมูท่ี่ 1   
จ านวนเงิน 495,000  บาท 
ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 188  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 940 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลกุตามสภาพ ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด 
โอนลด  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 

  -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 เช่ือมหมู่ที่ 15   
  จ านวนเงิน 495,000  บาท 
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   ขนาดกว้าง 5.00  เมตร ยาว 188  เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ 

  คอนกรีตรวมไม่ น้อยกว่า 940 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ ป้ายโครงการ 
  1 ป้าย รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่ก าหนด 

   2. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 

  -โครงการขุดลอกบึงหนองบัวตะเกียด  หมูท่ี่ 10   
จ านวนเงิน 500,000  บาท 

  โอนลด  
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปโภค 

  -โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ สายบ้านนายชาญณรงค์ ถึงบ้าน 
  สุเนตร หมู่ที่ 10   

จ านวนเงิน 500,000  บาท 
 

   3. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 งานบรหิารทั่วไป 
งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 

  -โครงการจัดซื้อเครื่องสบูน้ า แบบหอยโข่ง   
จ านวนเงิน 102,000  บาท 
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  โอนลด  

แผนงานรกัษาความสงบภายใน 
งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกบัการรักษาความสงบภายใน 
งบด าเนินงาน 
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ 
- โครงการฝีกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจ าปี 
 จ านวนเงิน 100,000  บาท 
- โครงการปอ้งกันและลดอุบัตเิหตุทางจราจร 

  จ านวนเงิน 2,000  บาท 
   รวมทั้งสิ้น  102,000 บาท 

   4. โอนงบประมาณ 
 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ค่าบ ารุงรักษาและปรบัปรุงที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง 

  -ค่าบ ารุงรกัษาและปรับปรงุที่ดินและสิง่ก่อสร้าง   
จ านวนเงิน 50,000  บาท 

  โอนลด  
 แผนงานการศึกษา 
 งานก่อสร้างโครงระดับก่อนประถมวัย 
งบลงทุน 
ค่าที่ดินและสิง่ก่อสร้าง 
ค่าก่อสร้างสิง่สาธารณูปการ 

  -โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
จ านวนเงิน 50,000  บาท 

ประธานสภาเทศบาล   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่  เชิญครับ ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม การ 
  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครับ  

ที่ประชุม    มีมติเห็นชอบ จ านวน 10  เสียง 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานผลการด าเนินงานและรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา        

ในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ประธานสภาเทศบาล  ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ช้ีแจงรายละเอียดครับ 

ปลัดเทศบาล  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ข้อ 30 
ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล “รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  พร้อมทั้งประกาศ 

 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนิความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ข้อ 
30 เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่ายและผลการด าเนินงานรวมทั้ งติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถ่ิน  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 
2563) มาเพื่อให้สภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดและประชาชนไดมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  ดังนี้ 

                      แบบสรปุผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด         
                      ประจ าปี 2563 รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563) 

เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกยีดได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถ่ิน5
ปี  (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินพ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน  เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ต าบลหนองบัวตะเกียด ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561-2564)  ต่อไป 
เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ. 2561-2565) 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ห้าปี (พ.ศ.2563)  รวม 369   โครงการ  งบประมาณ  212,867,280 บาท   โดยสามารถ
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหตุ 

1)  ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ 39 14,626,000   

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 14 4,665,280   

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 7 282,300   

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 13 690,000   

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 19 4,925,000   

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 189 163,210,300   

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 13 759,000   

8) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 43 10,358,000   

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 19 9,001,400   

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 13 4,350,000   

รวม 369 212,867,280   
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โครงการทีจ่ะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2563   
รวม 21 โครงการ  งบประมาณ  8,388,000 บาท   โดยสามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมาย
เหต ุ

1)  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 14 6,428,000   

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 1 450,000   

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร - -   

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม - -   

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข - -   

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3 1,110,000   

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา - -   

8) ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 1 100,000   

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 300,000   

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม - -   

รวม 21 8,388,000   
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                 ผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด ได้ประกาศใช้เทศบญัญัตงิบประมาณรายจ่าย                                   

ประจ าปงีบประมาณ 2563  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1)  ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ - - 

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 10 4,906,350 

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร - - 

 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 6 192,000 

 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 2,480,000 

 6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 18 7,225,000 

 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรมประเพณี 
และกฬีา 

4 490,000 

 8) ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 11 472,000 

 9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 380,000 

 10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 1 70,000 

 รวม 57 16,215,350 
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      เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด มกีารใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ    

ประจ าปงีบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 เมษายน 2563) 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 1)  ยุทธศาสตรก์ารสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ - - 

 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 2 812,160 

 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร - - 

 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม - - 

 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข - - 

 6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7 2,431,500 

 7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วฒันธรรมประเพณี 
และกฬีา 

- - 

 8) ยุทธศาสตร์ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี - - 

 9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 75,900 

 

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
- - 

 รวม 11 3,319,560 

     

  เทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียดด าเนินการตามเทศบัญญัติ ทั้งสิ้น 11  โครงการ  

 รวมเป็นเงิน 3,319,560 บาท  

  สถานการณ์คลัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2563     

    รายรับ 37,624,367.63 บาท 

    รายจ่าย 26,036,729.16 บาท 

    เงินฝากธนาคาร 47,033,882.11 บาท 
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    เงินสะสม 26,902,557.01 บาท 

    เงินทุนส ารองเงินสะสม 18,341,182.10 บาท 

  รายการกันเงินไว้ยังไม่ได้เบิกจ่าย(รายจ่ายค้างจ่าย) 10,292.30 บาท 

       งานโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 7 โครงการ 

ที่ประชุม     รับทราบ 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอกีหรือไม่ครบั หากไมม่ีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครบั 

มติที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ครับ  
ที่ประชุม    ไม่มี  

ประธานสภาเทศบาล  มีท่านใดเสนอเรื่องใดอกีหรือไม่  ถ้าไม่มี  ผมขอปิดประชุม 
   

ปิดประชุมเวลา  12.00  น. 
 

     ไปรยา  ไกรฤกษ์  ผู้จดบันทึก 
(นางสาวไปรยา  ไกรฤกษ์) 
   เจ้าพนักงานธุรการ  
 

    ภคพล  ศิริโสม  เลขานุการสภาเทศบาล 
          (นายภคพล  ศิริโสม) 
           ปลัดเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
 

       (ลงช่ือ ธรรม    บนขุนทด  ประธานกรรมการ 

              (นายธรรม    บนขุนทด) 

       (ลงช่ือ)  คนึง  นุขุนทด    กรรมการ 

               (นายคนึง  นุขุนทด) 

       (ลงช่ือ)  มนูญ  มีขุนทด             กรรมการ 

              (นายมนูญ  มีขุนทด) 

 



(นายชอบ   ขิขุนทด) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองบัวตะเกียด 
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สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ   สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1   ประจ าปี 2563 

วันที่                   เดือน                                พ.ศ.2563 

        


