รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาตาบลหนองบัวตะเกียด
***********************************
ผู้มาประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – นามสกุล
นายชอบ ขิขุนทด
นายนิวัฒ ชุมสันเทียะ
นายพีระพล แบขุนทด
นายสมชิด มืดขุนทด
นายธรรม บนขุนทด
นายวิทยา ไชยณรงค์
นายคนึง นุขุนทด
นายมนูญ มีขุนทด
นายภานุรักษ์ ฟีสันเทียะ
นายประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด
นายสมาน แบขุนทด
นายทองคา พาจันทึก
นายภคพล ศิริโสม

ตาแหน่ง
ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เลขานุการสภาเทศบาล

ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
ชอบ ขิขุนทด
นิวัฒ ชุมสันเทียะ
พีระพล แบขุนทด
สมชิด มืดขุนทด
ธรรม บนขุนทด
วิทยา ไชยณรงค์
ลากิจ
มนูญ มีขุนทด
ภานุรักษ์ ฟีสันเทียะ
ประเสริฐศักดิ์ ฮวบขุนทด
สมาน แบขุนทด
ทองคา พาจันทึก
ภคพล ศิริโสม

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ผู้อานวยการกองช่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร

ลายมือชื่อ
วุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
วุฒิพงษ์ เมยขุนทด
อนุพงศ์ เบขุนทด
รุจน์ คุมขุนทด
ไพรวัลย์ สถิตชัย
เจนจิรา วิชาภรณ์
ไปรยา ไกรฤกษ์
คาชวน มะปะเข
นุชจรี หลักทอง

ผู้เข้าร่วมประชุม
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – นามสกุล
นายวุฒิพงษ์ ชนะเกียรติ
นายวุฒิพงษ์ เมยขุนทด
นายอนุพงศ์ เบขุนทด
นายรุจน์ คุมขุนทด
นายไพรวัลย์ สถิตชัย
นางสาวเจนจิรา วิชาภรณ์
นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์
นายคาชวน มะปะเข
นางสาวนุชจรี หลักทอง

หมายเหตุ

-2เมื่อทีป่ ระชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาลให้สัญญาณเรียกสมาชิกเข้าประชุมสภาและประธานสภาเทศบาล
จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัยและเปิดประชุมสภา พร้อมทัง้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล

- เรื่องการลาออกของสมาชิกสภาเทศบาล
ขอเชิญปลัดเทศบาล ครับ
เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล ตาบลหนองบัวตะเกียดทุกท่านครับ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายทองคา พาจันทึก สมาชิกสภาเทศบาลตาบลหนองบัว
ตะเกียด เขต 2 ได้ยื่นหนังสือต่อนายอาเภอด่านขุนทด เรื่องการลาออกจากสมาชิกสภา
เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด เพื่อไปประกอบอาชีพอื่น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1
มิถุนายน 2563 จึงขอแจ้งให้สภาแห่งนี้ทราบโดยทั่วกัน ครับ

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล
มติที่ประชุม

รับทราบ
มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

ประธานสภาเทศบาล

จากรายงานการประชุมที่ท่านสมาชิกได้รบั ไปแล้วนั้น มีท่านใดต้องการแก้ไข/
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติทปี่ ระชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563 เมื่อวันที่ 23
มีนาคม 2563 กรุณายกมือ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ประธานสภาเทศบาล

มีมติเห็นชอบรับรอง จานวน 10 เสียง
กระทู้ถาม (ถ้ามี)
มีท่านใดต้องการกระทู้ถามหรือไม่ ขอเชิญครับ

มติที่ประชุม

มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

ประธานสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรี

ขอเชิญผูบ้ ริหารเสนอรายละเอียดการโอนงบประมาณ
ผมขออนุญาตให้ท่านปลัดได้ชี้แจงระเบียบและเสนอรายละเอียดรายการโอนงบประมาณ

ปลัดเทศบาล

-3ตามที่เทศบาลฯ ได้จัดทาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 แล้วนั้น เทศบาลฯ มีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพื่อตั้งจ่าย
รายการใหม่ เพื่อให้ก ารบริหารงานของเทศบาลฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงอาศัยอานาจตามความในหมวด 4 การโอนและแก้ไข
เปลี่ ย นแปลงงบประมาณ ข้ อ 27 แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 ความว่า “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ก่ อสร้าง ที่ ทาให้ลักษณะ ปริม าณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ” ในการนี้
เทศบาลฯ มีความจาเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ ดังต่อไปนี้
1. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมูท่ ี่ 1
จานวนเงิน 495,000 บาท
ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 188 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่
น้อยกว่า 940 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ ป้ายโครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตาม
ปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด
โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 15
จานวนเงิน 495,000 บาท

-4ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 188 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่
คอนกรีตรวมไม่ น้อยกว่า 940 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ ป้ายโครงการ
1 ป้าย รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กาหนด
2. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
-โครงการขุดลอกบึงหนองบัวตะเกียด หมูท่ ี่ 10
จานวนเงิน 500,000 บาท
โอนลด
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปโภค
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญณรงค์ ถึงบ้าน
สุเนตร หมู่ที่ 10
จานวนเงิน 500,000 บาท
3. โอนตั้งจ่ายรายการใหม่
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าครุภัณฑ์การเกษตร
-โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้า แบบหอยโข่ง
จานวนเงิน 102,000 บาท
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ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

โอนลด
แผนงานรักษาความสงบภายใน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน
งบดาเนินงาน
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
- โครงการฝีกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจาปี
จานวนเงิน 100,000 บาท
- โครงการป้องกันและลดอุบัตเิ หตุทางจราจร
จานวนเงิน 2,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 102,000 บาท
4. โอนงบประมาณ
แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
จานวนเงิน 50,000 บาท
โอนลด
แผนงานการศึกษา
งานก่อสร้างโครงระดับก่อนประถมวัย
งบลงทุน
ค่าที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสิง่ สาธารณูปการ
-โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวนเงิน 50,000 บาท
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือไม่ เชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม การ
โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ครับ
มีมติเห็นชอบ จานวน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 5
ประธานสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล

-6เรื่องรายงานผลการดาเนินงานและรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ในรอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขอเชิญท่านปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียดครับ
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้อ งถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ข้อ 30
กาหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล “รายงานผลและเสนอความเห็น
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่ อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒ นาท้องถิ่นให้ป ระชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนิความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือ นตุ ล าคมของทุ ก ปี ” ดัง นั้ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ใ ห้เ ป็ น ไปตาม
เจตนารมณ์ข องระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดท าแผนพัฒ นาองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ข้อ
30 เทศบาลต าบลหนองบั วตะเกี ย ด จึง ขอประกาศผลการด าเนิน งานการจัด ท า
งบประมาณ การใช้ จ่ า ยและผลการด าเนิ น งานรวมทั้ ง ติ ด ตามและประเมิ น ผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม
2563) มาเพื่อให้สภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดและประชาชนไดมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ดังนี้
แบบสรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
ประจาปี 2563 รอบครึ่งปีแรก (1 ตุลาคม 2562 – 30 เมษายน 2563)
เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น5
ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและ
ความต้อ งการที่ แท้ จ ริง ของประชาชนในพื้นที่ ตาบลหนองบัวตะเกี ยด ก่ อนนามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2564) ต่อไป
เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้ าปี (พ.ศ. 2561-2565)
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี (พ.ศ.2563) รวม 369 โครงการ งบประมาณ 212,867,280 บาท โดยสามารถ
จาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

-7ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

จานวน งบประมาณ หมาย
โครงการ
(บาท)
เหตุ
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) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

13

4,350,000

รวม

369

212,867,280

-8โครงการทีจ่ ะดาเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2563
รวม 21 โครงการ งบประมาณ 8,388,000 บาท โดยสามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
จานวน งบประมาณ หมาย
ยุทธศาสตร์
โครงการ
(บาท)
เหตุ
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ
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

-

-

21

8,388,000

รวม

-9ผู้บริหารเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

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 วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4

490,000

11

472,000

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

3

380,000

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

1

70,000

57

16,215,350

รวม

-10เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดาเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ
ประจาปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562-30 เมษายน 2563)
ยุทธศาสตร์
1) ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดาริ

จานวน งบประมาณ
โครงการ
(บาท)
-

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา

2

812,160

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

-

-

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

-

-

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

-

-

6) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7

2,431,500

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
และกีฬา
8) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

-

-

-

-

9) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2

75,900

-

-

11

3,319,560

10) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
รวม

เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดดาเนินการตามเทศบัญญัติ 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

-11เงินสะสม

26,902,557.01 บาท

เงินทุนสารองเงินสะสม 18,341,182.10 บาท
รายการกันเงินไว้ยังไม่ได้เบิกจ่าย(รายจ่ายค้างจ่าย) 10,292.30

บาท

ที่ประชุม
ประธานสภาเทศบาล

งานโครงสร้างพื้นฐาน จานวน 7 โครงการ
รับทราบ
มีท่านใดเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอเข้าสู่วาระต่อไป ครับ

มติที่ประชุม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 6
ประธานสภาเทศบาล
ที่ประชุม

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
มีท่านใดต้องการสอบถามเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ ครับ
ไม่มี

ประธานสภาเทศบาล

มีท่านใดเสนอเรื่องใดอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.
ไปรยา ไกรฤกษ์
(นางสาวไปรยา ไกรฤกษ์)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้จดบันทึก

ภคพล ศิริโสม
เลขานุการสภาเทศบาล
(นายภคพล ศิริโสม)
ปลัดเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
(ลงชื่อ ธรรม บนขุนทด
(นายธรรม บนขุนทด)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) คนึง นุขุนทด
(นายคนึง นุขุนทด)

กรรมการ

(ลงชื่อ) มนูญ มีขุนทด
(นายมนูญ มีขุนทด)

กรรมการ

-12สภาเทศบาลฯ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจาปี 2563
วันที่

เดือน

พ.ศ.2563

(นายชอบ ขิขุนทด)
ประธานสภาเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด

