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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  สมัยสามัญ 
สมัยที่  ๔/๒๕๖๓  ครั้งที่ 2 
วันที่  29  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
********************** 

 
ผู้มาประชุม ๑. นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ ต าแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล    
  ๒.  นายสมคิด  คะดุลย์  ต าแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล   
  ๓.  นางหนูเอื้อ  ศรีบุญเรือง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
  ๔.  นางวรรณรง  อรรควงษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
  ๕.  นายศุภจิต  เคยสนิท  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
  ๖.  นายเรณู  ปราบพาล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑   
  ๗.  นายสุภนิมิต  เครือทอง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
  ๘.  นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
  ๙.  นายค าแพง  เจริญชนม์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒  
  ๑๐.  นายบุญเตียง  ทองแถม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

๑๑. จ.อ.ไพรัตน์  เหมพลชม  ต าแหน่ง เลขานุการสภา 

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑.  นายมงคล  มีลา  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี    
  ๒.  นายค าจันทร์  ห้าวเส็ง ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
  ๓.  นางทัศนีย์  บุญไชย  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี   
  ๔.  นายบุญธรรม  อักษร  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
  ๕.  นายบัณฑิต  ใจซื่อ  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
  ๖.  นายกุญภัช์ภัสส ์ นาค า ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล     
  ๗.  นางสุจิตรา  ฮามวงค์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   
  ๘.  นางทัศนีย์  เหมพลชม ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   
  ๙.  นางสาวทัศนีย์  เบ้าทองหล่อ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  ๑๐. นายอุทร  หล้าพิมพ์สิงห์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง  
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ - วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมันที่ ๔/๒๕๖๓  ครั้งที่  2  สมัยประชุมสมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล สมัยที่ ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแต่ ๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓   
  -  ในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลปีใหม่  พ.ศ. 2564  ท่านที่เดินทางขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วย

ความระมัดระวัง  เมาไม่ขับ  และช่วงนี้โรคโควิด-19  ก าลังแพร่ระบาดในพ้ืนที่เสี่ยงหลาย
พ้ืนที่ถ้าไม่มีธุระจ าเป็นก็ไม่ต้องเดินทางไปไหน   
-  การจัดกิจกรรมต่างๆ  ต้องถือปฏิบัติตามตามมาตรการที่จังหวัดอุดรธานีก าหนดในการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  และเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการ
แข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดบ้านผักบุ้ง  ณ  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง  ในวันที่ 30 ธันวาคม 
2563  ส าหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ถือปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่าง
เคร่งครัด 

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4/๒๕๖๓  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 1  ธันวาคม   
ประธานสภาเทศบาล ๒๕๖๓  ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  
  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเห็นชอบรายงานการประชุมดังกล่าว 

มติที่ประชุม  รับรองด้วยคะแนนเสียง  ๙  เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง  -  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทู้ถาม 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๕.๑ การอนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองสะสมเพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงหนองสระพัง  
 บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 6   

นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ วาระท่ี ๕.๑ เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกลางใหญ่ ได้เสนอในที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ต่อไป   

นายมงคล  มีลา เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เข้าร่วมประชุมทุก 
นายกเทศมนตรี ท่าน  ด้วยเทศบาลต าบลกลางใหญ่ ได้รับ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากผู้ ใหญ่บ้าน 

บ้านโนนตาแสง  หมู่ที่ 6 และหมู่ที่  11  ว่าประชาชนเดือดร้อน  เนื่องจากหนองสระพัง
หมู่ที่  6  เน่าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็น  ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้  มติที่ประชุมชาวบ้าน
โนนตาแสง  เห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุงหนองสระพัง  บ้านโนนตาแสง  หมู่ที่ 6  ให้
สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามเดิม  เนื่องด้วยเทศบาลต าบลกลางใหญ่มีงบประมาณไม่
เพียงพอในการบริหารงานเพ่ือด าเนินงานกิจกรรมตามอ านาจหน้าที่การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ  สังคม  และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการบริหารด้าน
สาธารณะและได้ส่งโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจขอรับงบอุดหนุนแล้วบาง 
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  โครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล  ยังมีโครงการกิจกรรมต่างๆที่ต้องด าเนินงานเพ่ือ
แก้ไขความเดือดร้อนของราษฎร  ซึ่งบรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี  ของเทศบาลแล้ว   
แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้  และไม่สามารถโอนงบประมาณจากหมวดอ่ืนๆ  ดังนั้น  เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนตามแนวทางปฏิบัติ  ตามหนังสือสั่งการในการใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนิน
โครงการบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของราษฎร  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ ดี เนื่องจากปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาที่จะต้องแก้ไขเป็นการเร่งด่วนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในเรื่องน้ าอุปโภค  จึงได้เสนอขอให้สภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่พิจารณาอนุมัติ
จ่ายเงินทุนส ารองสะสม  ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  รายละเอียดขอเชิญผู้อ านวยการ
กองคลังได้รายงานสถานะการคลังและปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ 

 

นางสุจิตรา ฮามวงค์ รายงานสถานการณ์คลัง   
ผู้อ านวยการกองคลัง 1.  ข้อมูลเงินสะสม/ส ารองจ่ายที่จ าเป็น ณ  วันที่ 31 ตุลาคม  2563 

-  เงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงินและหักเงินสะสมที่ต้องส่ง
ฝาก ก.ส.ท.หรือ ก.ส.อ.แล้ว จ านวน  11,692,097.00 บาท 
-  ส ารองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการหรืออยู่ระหว่างด าเนินการและยัง
ไม่ได้เบิกจ่าย  จ านวน  -  บาท 
-  คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน  จ านวน  11,692,097.00 บาท 
-  ส ารองบุคลากร (ประมาณ 3 เดือน)  จ านวน  5,700,000.00  บาท 
-  ส ารองจ่ายกรณีสาธารณภัย 10%  จ านวน 5,880,000.00 บาท   
-  คงเหลือเงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้  112,097.00 บาท 
2. ทุนส ารองเงินสะสม ณ  วันที่ 31 ตุลาคม  2563  จ านวน  9,337,964.80 บาท 
สูตรค านวณเงินทุนส ารองเงินสะสม 
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2564 = 58,800,000 × 15% 
       = 8,820,000  
ทุนส ารองเงินสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2563   = 9,337,964.80 
  หัก  ส่วนที่เกิน  15%   = 8,820,000 
เงินที่สามารถน าไปบริหารได้   = 517,964,80 

นายกุญช์ภัสส์  นาค า ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
ปลัดเทศบาล ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่าย  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม   
ข้อ  87  ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ  เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปิดบัญชีรายรับ
รายจ่ายให้กันยอดเงินสะสมประจ าปีไว้ร้อยละ  15  ของทุกปีเพ่ือเป็นทุนเงินส ารองเงิน
สะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม  ดังกรณีต่อไปนี้ 
 (1) กรณีท่ียอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละ  15  ของเงินสะสม  ณ  วันที่  1  ของ
ปีงบประมาณนั้น  ได้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นและขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 

 (2) กรณีท่ีปีใด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนส ารองสะสมเกินร้อยละ  15   
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  หากมีความจ าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจน า
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เงินทุนเงินส ารองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไข  ข้อ  89(1)   
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น  

 ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายก าหนด  
(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท 
ตามระเบียบแล้ว  
( 3 ) ให้กันเงินสะสมส ารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้
อีก รอ้ยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและ
กรณีท่ีมี สาธารณภัยเกิดข้ึน  
(4) เมือ่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ  
ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา ที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป  
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยค านึงถึงฐานะการเงินการคลัง  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว  

นายอนุพงษ์  วงศ์จันทร์ ตามท่ีท่านนายกได้แจ้งขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองสะสมและผู้อ านวยการกองคลังได้รายงาน 
ประธานสภาฯ สถานการณ์คลังแล้ว  พร้อมทั้งปลัดเทศบาลได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้ทราบแล้ว  ขอเชิญ

นายกเทศมนตรีได้เสนอโครงการที่จะขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองสะสมมาแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

นายมงคล  มีลา โครงการปรับปรุงหนองสระพัง  บ้านโนนตาแสง  หมู่ที่ 6  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 
นายกเทศมนตรี 73.00 เมตร  ยาว 145.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  6,351.00 

ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย  สถานที่ด าเนินการ  หนองสระพัง หมู่ที่ 6  บ้านโนนตา
แสง  ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  งบประมาณด าเนินการ  
319,755.56  บาท 

 หลักการ 
ด้วยเทศบาลต าบลกลางใหญ่ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากผู้ใหญ่บ้าน 
บ้านโนนตาแสง  หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี  11  ว่าประชาชนเดือดร้อน  เนื่องจากหนองสระพังหมู่
ที่  6  เน่าเสีย  ส่งกลิ่นเหม็น  ไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้  มติที่ประชุมชาวบ้านโนนตา
แสง  เห็นชอบให้ด าเนินการปรับปรุงหนองสระพัง  บ้านโนนตาแสง  หมู่ที่ 6  ให้สามารถใช้
อุปโภคบริโภคได้ตามเดิม   

 เหตุผล 
เพ่ือบรรเทาทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ในการใช้น้ าอุปโภค
บริโภคท่ีสะอาดปลอดภัย  เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้และไม่สามารถโอนงบประมาณ
จากหมวดอื่นได้  จึงขอความเห็นชอบสภาเทศบาลจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมที่สามารถจ่าย
ได้ตามระเบียบกฎหมายไปด าเนินการโครงการปรับปรุงหนองสระพัง  บ้านโนนตาแสง  หมู่
ที่ 6  ปริมาณงาน  ขนาดกว้าง 73.00 เมตร  ยาว 145.00 เมตร ลึก 0.60 เมตร 
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ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า  6,351.00 ลบ.ม. พร้อมปรับแต่งให้เรียบร้อย  สถานที่
ด าเนินการ  หนองสระพัง หมู่ที่ 6  บ้านโนนตาแสง  ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ  
จังหวัดอุดรธานี  งบประมาณ  319,755.56  บาท 

 

นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีขออนุมัติจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือไปด าเนินโครงการ 
ประธานสภาฯ  ปรับปรุงหนองสระพัง  บ้านโนนตาแสง  หมู่ที่ 6  จ านวน 319,755.56  บาท   
   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมครับ 
มติทีป่ระชุม เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  เป็นเอกฉันท์  ให้จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม   

จ านวน  319,755.56  บาท  ไปด าเนินโครงการปรับปรุงหนองสระพัง บ้านโนนตาแสง 
หมู่ที่ 6 

 - ๕.๒ เรื่องผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ประธานสภาฯ  - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายปกครอง  
นายอนุพงษ์ วงษ์จันทร์ ได้น าเรียนในที่ประชุมเพ่ือทราบต่อไป 

หัวหน้าฝ่ายปกครอง - ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย  ว่ าด้ วยการจั ดท าแผนพัฒนาขององค์ กร  
นายณรงคฤทธิ ์ค ามะนาง ปกครองส่วน ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561   
   ข้อ 29 (5) ผู้บริหารท้องถิ่น  เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและ 
   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร 
   ท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
   ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
   รายละเอียดการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามเอกสารที่แนบมาด้วย   
   ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคม  เทศบาลต าบลกลางใหญ่ไม่มีสมัยประชุมสภา  จึงได้น ารายงานผล
   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สภาทราบในการประชุมสมัยสามัญ 
   สมัยที่ 4/2563  ครั้งที่ 2  เพื่อทราบต่อไป 

นายกเทศมนตรีฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นในการด าเนินงานของเทศบาล 
นายมงคล มีลา  กิจกรรม/โครงการต่างๆ  จะต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ปัจจุบันก็คือแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (พ.ศ. 2561-2565)  ผลการติดตามและประเมินผลแผนเป็นการด าเนินงานตาม 
   แผนพัฒนาของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  ตามรายละเอียดในเอกสารที่แนบมาด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะแจ้งที่ประชุมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิด 
ประธานสภาเทศบาล  ประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐  น. 
                                         
      (ลงชื่อ) จ.อ.   ไพรัตน์  เหมพลชม    ผู้จดบันทึกการประชุมฯ 
                             (ไพรัตน์  เหมพลชม) 
                                                    รองปลัดเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
                        เลขานุการสภาฯ 



6 
 

 
 

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง   
 

 

 (ลงชื่อ)  หนูเนียม  ประทุมวงษ์   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม    (ลงชื่อ)  บุญเตียง  ทองแถม  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
       (นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์)                                       (นายบุญเตียง  ทองแถม) 
          คณะกรรมการสภาฯ                                               คณะกรรมการสภาฯ   
 
   
 

(ลงชื่อ)  ศุภจิต  เคยสนิท    ผู้ตรวจบนัทึกการประชุม        (ลงชื่อ) อนุพงษ์  วงษ์จันทร์  ผู้รับรองบันทึกการประชุม 
         (นายศุภจิต  เคยสนิท)                                           (นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์) 
          คณะกรรมการสภาฯ                                         ประธานสภาเทศบาลกลางใหญ่ 
 


