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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
สมัยสามัญที่  3/2563 (ครั้งที่ 1) 

วันที่  14  สิงหาคม  2563 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 

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

ผู้มาประชุม 1. นายอนุพงษ์  วงษ์จันทร์ ต าแหน่ง  ประธานสภา    
  2.  นายสมคิด  คะดุลย์  ต าแหน่ง  รองประธานสภา   
  3.  นางหนูเอื้อ  ศรีบุญเรือง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  4.  นางวรรณรง  อรรควงษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  5.  นายศุภจิต  เคยสนิท  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  6.  นายชูชชั  ทองแกม  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  7.  นายเรณู  ปราบพาล  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1  
  8.  นายสุภนิมิต  เครือทอง ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  9.  นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  10.  นายบุญเตียง  ทองแถม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  11.  จ.อ.ไพรัตน์  เหมพลชม ต าแหน่ง  เลขานุการสภา  
ผู้ไม่มาประชุม 1.  นายค าแพง เจริญชนม์  ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 

ผู้เข้าร่วมประชุม 1.  นายมงคล  มีลา  ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรี    
  2.  นายค าจันทร์  ห้าวเส็ง ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี  
  3.  นางทัศนีย์  บุญไชย  ต าแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี   
  4.  นายบุญธรรม  อักษร  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี  
  5.  นายบัณฑิต  ใจซื่อ  ต าแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
  6.  นายกุญญช์ภัสส์  นาค า ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล     
  7.  จ.อ.ไพรัตน์  เหมพลชม ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล   
  8.  นางสุจิตรา  ฮามวงค์  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   
  9.  นางทัศนีย์  เหมพลชม ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด   
  10.  นางสาวทัศนีย์  เบ้าทองหล่อ ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา   
  11.  นายณรงค์ฤทธิ์  ค ามะนาง ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
  12.  จ.อ.ค าพันธ์  ชาวท่าโขลง   ต าแหน่ง  นักจัดการงานเทศกิจ 
  13.  นายเจษฎา  เวียงวงษ์ ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
  14.  นายสราวธุ  พรมมาซุย ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องประชาชนแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ เรียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพ 
ทุกท่าน  ก่อนเปิดการประชุมผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบเรื่องผมและพ่ีน้องชาวต าบลกลางใหญ่ได้มี
โอกาสเดินทางไปมอบเครื่องนุ่งห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่บ้านสูบ ต าบลน้ าสวย อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ไปเห็นสถานที่จริงแล้วสภาพหนักกว่าที่เราเห็นในข่าว
นะครับ จากสถานการณ์น้ าป่าไหลหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนตามที่เป็นข่าวไป จนถึงปัจจุบัน
บางครอบครัวเครื่องนอนต่างๆ เครื่องนุ่งห่มยังไม่เพียงพอ สูญหายไปกับกระแสน้ า และอีกเรื่อง 
นายค าแพง เจริญชนม์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ได้ขออนุญาตลา เนื่องจากติดธุระจ าเป็นที่
จังหวัดอุดรธานี  เมื่อสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลาง
ใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่ 3/2563  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.  2563 

 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว (สมัยสามัญสมัยท่ี 4/2562 วันที่ 8 มิถุนายน 2563) 

เลขานุการสภาฯ  ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  ได้ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  2/2563  เมื่อวันที่   
 8 มิถุนายน  2563  และได้บันทึกการประชุมติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว   
 มีสมาชิกท่านใดที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมบันทึกการประชุมหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุม 

มติทีป่ระชุม มีสมาชิกสภา ยกมือรับรอง    9  เสียง  ไม่รับรอง  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  
  ขาดการประชุม  1 เสียง   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 5.1 พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2564 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564   
ต่อสภาเทศบาลครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลกลางใหญ่ที่เคารพทุกท่าน 

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่   บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร 
ของเทศบาลต าบลกลางใหญ่ จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
เทศบาลต าบลกลางใหญ่อีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลกลางใหญ่ 
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จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน    ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจน 
หลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
1. สถานะการคลัง             
1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป        
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีสถานะการเงิน ดังนี้            
        1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน  30,181,335.58  บาท 
        1.1.2 เงินสะสม จ านวน  11,371,713.18  บาท    
        1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  8,526,167.86  บาท  
        1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  0 โครงการ 
                รวม 0.00 บาท            
        1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  2  โครงการ  
                 รวม 15,195.72  บาท 
   1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน  0.00  บาท      
2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
    (1) รายรับจริง  จ านวน 46,726,371.06  บาท  ประกอบด้วย    
       หมวดภาษีอากร    จ านวน     89,746.85   บาท  
       หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต จ านวน     638,605.00  บาท  
       หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน  1,051,415.40  บาท  
       หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์จ านวน       52,989.00  บาท  
      หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน     302,130.00  บาท  
       หมวดรายได้จากทุน    จ านวน              0.00  บาท  
       หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 18,548,823.81  บาท  
       หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 26,006,661.00  บาท  
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน    289,266.30 บาท   
(3) รายจ่ายจริง จ านวน  34,895,369.10  บาท ประกอบด้วย         
งบกลาง     จ านวน 12,488,112.20  บาท  
     งบบุคลากร     จ านวน 13,282,992.00  บาท  
     งบด าเนินงาน     จ านวน 5,027,664.90    บาท  
     งบลงทุน     จ านวน 2,012,600.00    บาท  
     งบรายจ่ายอื่น    จ านวน             0.00   บาท  
     งบเงินอุดหนุน    จ านวน  2,084,000.00  บาท  

    (4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 286,906.60  บาท 
  (5) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม จ านวน  1,179,336.00  บาท     
 (6) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน  1,097,500.00  บาท    
 (7) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน  0.00  บาท 
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ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เทศบาลต าบลกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

          รายรับจริง  
ปี  2562 

ประมาณการ  
ปี 2563 

ประมาณการ  
ปี 2564 

รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 621,419.37 406,000.00 400,000.00 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต 
740,664.40 792,500.00 815,000.00 

  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 1,405,559.97 1,525,000.00 1,475,000.00 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค

และการพาณิชย์ 
98,452.00 120,000.00 120,000.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 344,590.00 436,500.00 460,000.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 3,210,685.74 3,280,000.00 3,270,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจัดสรร 23,583,912.65 24,320,000.00 26,130,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
23,583,912.65 24,320,000.00 26,130,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 27,181,457.00 29,200,000.00 29,400,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
27,181,457.00 29,200,000.00 29,400,000.00 

รวม 53,976,055.39 56,800,000.00 58,800,000.00 

ค าแถลงงบประมาณ  ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

รายจ่าย รายจ่ายจริง 
ปี 2562 

ประมาณการ 
ปี 2563 

ประมาณการ 
ปี 2564 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 13,806,492.00 15,420,040.00 16,257,710.00 
  งบบุคลากร 15,339,850.00 20,566,060.00 20,963,560.00 
  งบด าเนินงาน 8,391,326.82 10,923,300.00 11,407,400.00 
  งบลงทุน 5,435,890.00 7,139,600.00 7,424,700.00 
  งบรายจ่ายอื่น 10,000.00 15,000.00 15,000.00 
  งบเงินอุดหนุน 2,995,800.89 2,736,000.00 2,731,630.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 45,979,359.71 56,800,000.00 58,800,000.00 
รวม 43,738,411.39 53,300,000.00 56,800,000.00 
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นายกเทศมนตรี  เรียนประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีได้ 
 แถลงสถานะการคลังของปีงบประมาณ 2563  และแถลงงบประมาณ 2564  ให้ที่ประชุม 
 ทราบ รายละเอียดตามร่างเทศบัญญัติที่ส่งให้ก่อนวันประชุมไปแล้วนั้น  สรุปค่าใช้จ่ายในหมวด 
รายจ่ายประจ าได้มีการส ารวจค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2563  มีบางรายการในปีงบประมาณ 
 2564  มีการตั้งงบประมาณเพ่ิมจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากปีที่ผ่านมางบประมาณตั้งไว้ไม่พอ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์วัสดุส านักงานมีการเพ่ิมอัตราแผนก าลังและวัสดุเครื่อง
คอมพิวเตอร์เก่าช ารุดไม่สามารถใช้งานได้  และวัสดุครุภัณฑ์อ่ืนๆ จ าเป็นต้องจัดหาเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีฐานรายรับเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ส าหรับงบพัฒนาได้ตั้ง
ประมาณค่าใช้จ่ายตามแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น แผน 5 ปี และการด าเนินงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล หนังสือสั่งการ  ตามระเบียบกฎหมาย งบพัฒนาในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามอ านาจหน้าที่  มีดังต่อไปนี้  
 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   1. โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการกองสาธารณสุขและกองการศึกษา 
   จ านวน  1,047,000 บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ท าการกองสาธารณสุขและกองการศึกษา  
   เทศบาลต าบลกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร กว้าง 11.00 ม. ยาว 24.00 ม. ตามแบบเทศบาลต าบล 
กลางใหญ่ ก าหนด 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่7 

ล าดับที่ 28 (กองช่าง) 

   เหตุผล 
   ด้วยเทศบาลต าบลกลางใหญ่ ได้จัดตั้งกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองการศึกษาขึ้น  

เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน ท าให้สถานที่ปฏิบัติงานมีไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้อง จึงไดจ้ัดท า
โครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการกองสาธารณสุขและกองการศึกษา งบประมาณ  1,047,000  
บาท   

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ 
   กองสาธารณสุขและกองการศึกษา  งบประมาณ  1,047,000 บาท มีสมาชิกท่านใด จะสอบถาม 
   เพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 
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   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   2. โครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ จ านวน  319,000  บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าต่อเติมห้องเก็บวัสดุ เทศบาลต าบลกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ   

จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ต่อเติมห้องเก็บวัสดุ กว้าง 6.00 ม. ยาว 24.00 ม. ตามแบบเทศบาลต าบล 
กลางใหญ่ ก าหนด 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)หน้าที่ 7 

 ล าดับที่ 29 (กองช่าง) 
 

เหตุผล 
เนื่องจากปัจจุบันวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเอกสารส าคัญของทางราชการของเทศบาลมีมากขึ้น 
ทุกปีแต่สถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆมีไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องจัดหาสถานที่
ส าหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ โดยจะใช้พื้นที่หลังอาคารหอประชุมเทศบาลต าบล
กลางใหญ่เป็นสถานที่จัดเก็บ จึงได้จัดท าโครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ งบประมาณ   319,000  
บาท 
 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการต่อเติมห้องเก็บวัสดุ 
งบประมาณ    319,000  บาท   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี  
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม  2 ช่อง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 
   จ านวน  290,000  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม 2 ช่อง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 
   สถานที่ก่อสร้าง ล าห้วยปลาแดกตอนบน บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 ต าบลกลางใหญ่ 

อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม กว้าง 1.80 ม. สูง 1.80 ม.ยาว 7.00 ม. ตามแบบ
มาตรฐานกรมโยธาธิการ แบบ มฐ.4-702,703 
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   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่5  
   ล าดับที่ 23 (กองช่าง) 
   เหตุผล 
   เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และระบายน้ าในช่วงฤดูฝน  ป้องกันอุทกภัย จึงไดจ้ัดท าโครงการ 
   ก่อสร้างท่อระบายน้ าเหลี่ยม  2 ช่อง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 งบประมาณ  290,000  บาท  
 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 

เหลี่ยม  2 ช่อง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10  งบประมาณ  290,000  บาท  มีสมาชิกท่านใด 
จะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   4. โครงการก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4  จ านวน  373,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4  

สถานที่ก่อสร้าง ล าห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที ่4  ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2,000 ม. สูง 1.50 ม. พร้อมปรับแต่งหลังคันให้
เรียบร้อย 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่3 

ล าดับที่ 10 (กองช่าง)     

เหตุผล 
 เพ่ือเป็นการกักเก็บน้ าไว้ให้ราษฎรใช้ในการประกอบอาชีพในด้านการเกษตรและป้องกันปัญหา 

ภัยแล้งหมู่ที่ 3   จึงไดจ้ัดท าโครงการก่อสร้างคันดินห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4  งบประมาณ
373,000  บาท  

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงค าชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างคันดิน 
ห้วยยาง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4   งบประมาณ  373,000  บาท   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม
เพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 
 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(เขาขาด) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10  

จ านวน  216,000 บาท    
- เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางศาลาประชาชม(เขาขาด) 
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางศาลาประชาคม(เขาขาด)  บ้านกลางใหญ่ หมู่ที ่10 
ต าบลกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.15 ม. ตามแบบ ทต.กลางใหญ่ก าหนด  

   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   -  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หนา้ที ่5  
   ล าดับที่ 22 (กองช่าง) 
 

   เหตุผล 
   เพ่ือให้ประชาชนมีถนนปลอดฝุ่น  ในการสัญจรไปมาและประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
   จึงไดจ้ัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(เขาขาด) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10  
   งบประมาณ  216,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทาง(เขาขาด) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 งบประมาณ  216,000 บาท  มีสมาชิก
ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 
 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างฟาร์มหมู บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 
   จ านวน  216,000 บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างฟาร์มหมู บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางข้างฟาร์มหมู บ้านนาสีดา หมู่ที ่7 ต าบลกลางใหญ่   
อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบ ทต.กลางใหญ่ก าหนด 
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   -  เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

-  เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)หน้าที่ 4  
ล าดับที่ 14 (กองช่าง) 
 

เหตุผล 
เพ่ือให้ประชาชนมีถนนปลอดฝุ่น  ในการสัญจรไปมาและประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
จึงไดจ้ัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างฟาร์มหมู บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 
งบประมาณ  216,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายทางข้างฟาร์มหมู บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 งบประมาณ 216,000  บาท มีสมาชกิท่านใด
จะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาอ่ึง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10  
   จ านวน  224,000 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาอ่ึง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางนาอึ่ง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที ่10 ต าบลกลางใหญ่   
อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. ตามแบบ ทต.กลางใหญ่ก าหนด 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 )หน้าที ่5  

ล าดับที่ 21 (กองช่าง) 
 

 เหตุผล 
 เพ่ือให้ประชาชนมีถนนปลอดฝุ่น  ในการสัญจรไปมาและประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 จึงไดจ้ัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาอ่ึง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 

งบประมาณ  224,000 บาท 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางนาอ่ึง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 งบประมาณ  224,000 บาท  

 มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   8.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองแวงน้อย บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 

จ านวน  216,000 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองแวงน้อย บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทางหนองแวงน้อย หมู่ที่ 2 ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ  
จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.ตามแบบ ทต.กลางใหญ่ก าหนด 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่2  

ล าดับที่ 5 (กองช่าง) 
   เหตุผล 
   เพ่ือให้ประชาชนมีถนนปลอดฝุ่น  ในการสัญจรไปมาและประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี   
   จึงไดจ้ัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองแวงน้อย บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 
   งบประมาณ  216,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 
   เสริมเหล็ก สายทางหนองแวงน้อย บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 งบประมาณ  216,000 บาท 
   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   9. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านกลางใหญ่  หมู่ที่ 12  
   จ านวน  250,000  บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 

สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้นโครงการถนนสายถ้ าพระ สิ้นสุดโครงการล าห้วยปลาแดก  
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บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 12 ต าบลกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 ม. ดินถมจ านวน 1,750 ลบ.ม. ลงดิน
ลูกรัง 900 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่6  

ล าดับที่ 26 (กองช่าง) 
   เหตุผล 
   เพ่ือให้ราษฎรได้มีถนนลูกรังใช้สัญจรไปมา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร จึงไดจ้ัดท าโครงการ 
   ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านกลางใหญ่  หมู่ที่ 12 งบประมาณ 250,000  บาท 
 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท า โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือ 
   การเกษตร บ้านกลางใหญ่  หมู่ที่ 12 งบประมาณ 250,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะ 
   สอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 
   

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   10. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4 จ านวน  370,000 บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4 

สถานที่ก่อสร้าง ห้วยกุดเข็ง-ห้วยลิงงอย บ้านผักบุ้ง หมู่ที ่4 ต าบลกลางใหญ่   
อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 6 ม. ยาว 1,700 ม. ดินถมจ านวน  2,250 ลบ.ม. ลงดิน
ลูกรัง 1,500 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย    
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 3 
   ล าดับที่ 9 (กองช่าง)     
   เหตุผล 
   เพ่ือให้ราษฎรได้มีถนนลูกรังใช้สัญจรไปมา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร จึงได้จัดท าโครงการ 
                ก่อสร้างถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร บ้านกลางใหญ่  หมู่ที่ 4 งบประมาณ 370,000  บาท 
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ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงค าชี้แจงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างถนน 
ลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 4 งบประมาณ 370,000  บาท  มีสมาชิกท่านใด 
จะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   11. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(นางหวาง  พันกลาง)บ้านกลางใหญ่ 

 หมู่ที่ 5 จ านวน  60,000 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(นางหวาง  พันกลาง)  

บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 
สถานที่ก่อสร้าง ซอยสาธารณะ (นางหวาง  พันกลาง) หมู่ที่ 5 ต าบลกลางใหญ่ 
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 46.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 138.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.15 ม. 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่3  
   ล าดับที่ 11  (กองช่าง) 
   เหตุผล 
   เพ่ือให้ราษฎรมีถนนปลอดฝุ่นในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
   คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงจัดท าโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(นางหวาง   

พันกลาง)บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5  งบประมาณ  60,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างทางเท้า 
   คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(นางหวาง  พันกลาง)บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 งบประมาณ  60,000  
   บาท มีสมาชิกท่านใดจะ สอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม   

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   12. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(นางอรทัย ไทยวงศ์) บ้านผักบุ้ง  

หมู่ที่ 8 จ านวน  58,000 บาท 
 - เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(นางอรทัย ไทยวงศ์) บ้านกบุ้ง  
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หมู่ที่ 8 
สถานที่ก่อสร้าง ซอยสาธารณะ (นางอรทัย ไทยวงศ์) หมู่ที่ 8 ต าบลกลางใหญ่ 
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 50.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 150.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.15 ม.  

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่4  
   ล าดับที่ 16 (กองช่าง) 

  เหตุผล 
  เพ่ือให้ราษฎรมีถนนปลอดฝุ่นในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดท าโครงการโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก 

 สายทาง(นางอรทัย ไทยวงศ์) บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8 งบประมาณ  58,000 บาท    
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงค าชี้แจงเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต 
   เสริมเหล็ก สายทาง(นางอรทัย ไทยวงศ์) บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8  งบประมาณ  58,000 บาท    
   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   13. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(นายค าพลอย  หลักม่ัน) บ้านผักบุ้ง  
   หมู่ที่ 2 จ านวน  59,000 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง(นายค าพลอย  หลักม่ัน)  

บ้านผักบุ้ง หมู่ที ่2 
สถานที่ก่อสร้าง ซอยสาธารณะ (นายค าพลอย  หลักม่ัน)  หมู่ที่ 2 ต าบลกลางใหญ่  
อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 51.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 153.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.15 ม. 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 2  

ล าดับที่ 6 (กองช่าง)     
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เหตุผล 
 เพ่ือให้ราษฎรมีถนนปลอดฝุ่นในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
 คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง 

(นายค าพลอย  หลักม่ัน) บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 งบประมาณ  59,000 บาท 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงค าชี้แจงเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต 
   เสริมเหล็ก สายทาง(นายค าพลอย  หลักม่ัน) บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 งบประมาณ  59,000 บาท 
   มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   14. โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสี 
   อุปถัมภ์ บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 11 จ านวน  161,000 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสี 

อุปถัมภ์ บ้านโนนตาแสง หมู่ที ่11 
สถานที่ก่อสร้าง สายทางข้างโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ บ้านโนนตาแสง หมู่ 11  
ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จงัหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หนา 0.10 ม. หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.15 ม. 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6  
   ล าดับที่ 25 (กองช่าง)  
 

   เหตุผล 
   เพ่ือให้ราษฎรมีถนนปลอดฝุ่นในการสัญจรไปมา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
   คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้จัดท าโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้าง 
   โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 11  งบประมาณ  161,000 บาท  
 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงค าชี้แจงเหตุผลในการจัดท าโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีต 
   เสริมเหล็ก สายทางข้างโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสี อุปถัมภ์ บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 11   
   งบประมาณ  161,000 บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ 
   ประชุม 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   15. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1 จ านวน  200,000 บาท 
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที ่1 สถานที่ก่อสร้าง จุดเริ่มต้น 
   โครงการที่ดินนางสมปอง  บริหาร สิ้นสุดโครงการที่ดินนางบัววัน  มณีวรรณ์ บ้านกลางใหญ่  

หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 6.00 ม. ยาว 850 ม. ดินถมจ านวน 1,980 
           ลบ.ม.  ลงดินลูกรัง 900 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1) หน้าที่ 1  
   ล าดับที่ 1 (กองช่าง) 
   เหตุผล 
   เพ่ือให้ราษฎรมีถนนลูกรังในการสัญจรไปมา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร มีความปลอดภัยใน 
   ชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงได้จัดท าโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง  

บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1  งบประมาณ  200,000 บาท 
ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงค าชี้แจงเหตุผลในการจัดท าโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง 
   บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1  งบประมาณ  200,000 บาท  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  

ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   16. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1  จ านวน  218,000  บาท 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1 

สถานที่ก่อสร้าง จุดด าเนินการถนนเลียบล าห้วยปลาแดก บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1 ต าบล 
กลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,150 ม. ดินถม จ านวน 650 ลบ.ม. ลงดิน
ลูกรัง 1,730 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 1  
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ล าดับที่ 2 (กองช่าง) 
 เหตุผล 
เพ่ือให้ราษฎรมีถนนลูกรังในการสัญจรไปมา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร มีความปลอดภัยใน 

   ชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงได้จัดท าโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1  งบประมาณ  218,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1  งบประมาณ  218,000 บาท  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  
ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   17. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 6 จ านวน  240,000  บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 6 
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายเลียบล าห้วยตาแสง บ้านโนนตาแสง หมู่ที ่6 ต าบลกลางใหญ่   
อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 6.00 ม. ยาว 700 ม. ดินถมจ านวน 1,890 ลบ.ม. ลงดิน
ลูกรัง 850 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 3 

 ล าดับที่ 13 (กองช่าง) 
เหตุผล 
เพ่ือให้ราษฎรมีถนนลูกรังในการสัญจรไปมา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร มีความปลอดภัยใน 

   ชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงได้จัดท าโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 6  งบประมาณ  240,000 บาท 

 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 6  งบประมาณ  240,000 บาท  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 

 ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 
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  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

นายกเทศมนตรี  หลักการ 
 18. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8 จ านวน  250,000  บาท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักบุ้ง หมู่ที ่8 
สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคันดินห้วยน้ าฟ้า บ้านผักบุ้ง หมู่ที ่8 ต าบลกลางใหญ่   
อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 5 ม. ยาว 600 ม. ดินถมจ านวน 1,760 ลบ.ม.ลงดิน
ลูกรัง 750 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่4  

ล าดับที่ 17 (กองช่าง)  
เหตุผล 
 เพ่ือให้ราษฎรมีถนนลูกรังในการสัญจรไปมา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร มีความปลอดภัยใน 

   ชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงได้จัดท าโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง  
บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8  งบประมาณ  250,000 บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง  
   บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8  งบประมาณ  250,000 บาท  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญ 
   ครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   19. โครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8  จ านวน  370,000  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักบุ้ง หมู่ที ่8 
   สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายห้วยซ าบง-ถนนสายข้างโรงเรียนบ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8 ต าบล 

กลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ก่อสร้างถนนลูกรังกว้าง 6 ม. ยาว 1,900 ม. ดินถมจ านวน 2,450 ลบ.ม. ลงดิน
ลูกรัง 1,500 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 4 
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    ล าดับที่ 18 (กองช่าง) 
เหตุผล 
 เพ่ือให้ราษฎรมีถนนลูกรังในการสัญจรไปมา ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร มีความปลอดภัยใน 
ชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน จึงได้จัดท าโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านผักบุ้ง 
หมู่ที่ 8  งบประมาณ  370,000 บาท  
 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการบุกเบิกก่อสร้างถนน 
   ลูกรัง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8  งบประมาณ  370,000 บาท  มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพ่ิมเติม 
   ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

นายกเทศมนตรี หลักการ 
20. โครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5  
จ านวน  217,000  บาท   
-  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 
สถานที่ก่อสร้าง (นายประนอม  ชาวดร) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 ต าบลกลางใหญ่   
อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน รางระบายน้ าระบบแรงดึง 0.58 x 0.60 ม. จ านวน 15 ม. ท่อระบายน้ า 
ขนาด 0.40 ม.(ชั้น 3) 168 ม. ขยายผิวจราจร คสล. หนา 0.10 ม. จ านวน 134.4 ตร.ม. 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่3  
   ล าดับที่ 12  (กองช่าง)     
   เหตุผล 
   เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน และระบายน้ าเสียในครัวเรือน มีสภาพแวดล้อมชุมที่ดี คุณภาพ 
   ชีวิตที่ดีข้ึน  จึงได้จัดท าโครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่  
   หมู่ที่ 5 งบประมาณ  217,000  บาท  

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการวางรางระบายน้ าระบบ 
   แรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 งบประมาณ  217,000  บาท  มีสมาชิกท่านใด 
   จะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 
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   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   21. โครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 

จ านวน  221,000  บาท  
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 

สถานที่ก่อสร้าง ข้างป่าช้า(บ้านกลางใหญ่) หมู่ที่ 9 ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี 
ปริมาณงาน รางระบายน้ าระบบแรงดึง 0.58 x 0.60 ม. จ านวน 15 ม. ท่อระบายน้ า  
ขนาด 0.40 ม.(ชั้น 3) จ านวน 158 ม. บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดเหล็ก จ านวน 1 บ่อ ขยายผิว
จราจร คสล. หนา 0.10 ม. จ านวน 158 ตร.ม. 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่5  

ล าดับที่ 19  (กองช่าง)  
เหตุผล 

 เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน และระบายน้ าเสียในครัวเรือน มีสภาพแวดล้อมชุมที่ดี คุณภาพชีวิต 
 ที่ดีข้ึน จึงได้จัดท าโครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 

 งบประมาณ  221,000  บาท 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการวางรางระบายน้ าระบบ 
   แรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 งบประมาณ  221,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะ 
   สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   22. โครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 

จ านวน  446,000  บาท  
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 

สถานที่ก่อสร้าง บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 ต าบลกลางใหญ่  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน รางระบายน้ าระบบแรงดึง 0.58 x 0.60 ม. จ านวน 36 ม. ท่อระบายน้ า  
ขนาด 0.40 ม.(ชั้น 3) จ านวน 332 ม. บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดเหล็ก จ านวน 5 บ่อ ขยายผิว
จราจร คสล. หนา 0.10 ม. จ านวน 134.4 ตร.ม. 
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   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่4  

ล าดับที่ 15 (กองช่าง)  
เหตุผล 

 เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน และระบายน้ าเสียในครัวเรือน มีสภาพแวดล้อมชุมที่ดี คุณภาพชีวิต 
 ที่ดีข้ึน จึงได้จัดท าโครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 

 งบประมาณ  446,000  บาท 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการวางรางระบายน้ าระบบ 
   แรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 งบประมาณ  446,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะ 
   สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   23. โครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 13 

  จ านวน  128,000  บาท  
  -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ที ่13 
  สถานที่ก่อสร้าง (นางสมาน  ชาวดร) บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 13  ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ  

 จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน รางระบายน้ าระบบแรงดึง 0.58 x 0.60 ม. จ านวน 10 ม. ท่อระบายน้ า  
ขนาด 0.40 ม.(ชั้น 3) จ านวน 92 ม. บ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิดเหล็ก จ านวน 1 บ่อ ขยายผิว
จราจร คสล. หนา 0.10 ม. จ านวน 72 ตร.ม. 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่6  

ล าดับที่ 27 (กองช่าง)  
เหตุผล 

 เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน และระบายน้ าเสียในครัวเรือน มีสภาพแวดล้อมชุมที่ดี คุณภาพชีวิต 
 ที่ดีข้ึน จึงได้จัดท าโครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 13 

 งบประมาณ  128,000  บาท 
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ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการวางรางระบายน้ าระบบ 
   แรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 13 งบประมาณ  128,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะ 
   สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   24. โครงการวางท่อ คสล. บา้นโนนตาแสง หมู่ที่ 11 จ านวน  60,000  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อ คสล. บ้านโนนตาแสง หมู่ที ่11 
   สถานที่ก่อสร้าง ล าห้วยปลาแดกตอนบน บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 11 ต าบลกลางใหญ่   
   อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 

  ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ า  คสล. ขนาด  0.60 ม.(ชั้น3) จ านวน 43 ม. บ่อพัก คสล.  
  ฝาปิดเหล็ก จ านวน 3 บ่อ 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 6  

ล าดับที่ 24  (กองช่าง)  
เหตุผล 

 เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน และระบายน้ าเสียในครัวเรือน มีสภาพแวดล้อมชุมที่ดี คุณภาพชีวิต 
 ที่ดีข้ึน จึงได้จัดท าโครงการวางท่อ คสล. บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 11 งบประมาณ  60,000  บาท 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการวางท่อ คสล.  
บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ 11 งบประมาณ  60,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะ สอบถามเพ่ิมเติม 

 ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   25. โครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 
   จ านวน  74,000  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 
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   สถานที่ก่อสร้าง (นายค าจันทร์  ห้าวเส็ง) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 ต าบลกลางใหญ่  
   อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
   ปริมาณงาน รางระบายน้ าระบบแรงดึง 0.58 x 0.60 ม. จ านวน 5 ม. ท่อระบายน้ า 
   ขนาด 0.40 ม.(ชั้น 3) จ านวน 49 ม. บ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิดเหล็ก  จ านวน 1 บ่อ ขยายผิว 
   จราจร คสล. หนา 0.10 ม. จ านวน 39.20 ตร.ม. 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่5  

ล าดับที่ 19  (กองช่าง)  
เหตุผล 

 เพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝน และระบายน้ าเสียในครัวเรือน มีสภาพแวดล้อมชุมที่ดี คุณภาพชีวิต 
 ที่ดีข้ึน จึงได้จัดท าโครงการวางรางระบายน้ าระบบแรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 

 งบประมาณ  74,000  บาท 
 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการวางรางระบายน้ าระบบ 
   แรงดึงสลับท่อ คสล. บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 งบประมาณ  74,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะ 
   สอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  
นายกเทศมนตรี หลักการ 
   26. โครงการปรับปรุงแผงกั้นน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยค าอ้นตอนล่าง(หนองงาน)  
   บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 จ านวน  27,000  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแผงก้ันน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยค าอ้น(หนองงาน)  

บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยค าอ้น (หนองงาน) บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7  
ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ปรับปรุงแผงกั้น ยาว 5.64 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.30 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลต าบลกลางใหญ่ ก าหนด 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม(ฉบับที่ 1)หน้าที่ 19  

ล าดับที่ 63 (กองช่าง)  
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   เหตุผล 
   เพ่ือกักเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จึงได้จัดท าโครงการ 
   ปรับปรุงแผงกั้นน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยค าอ้นตอนล่าง(หนองงาน) บ้านนาสีดา  
   หมู่ที่ 7 งบประมาณ  27,000  บาท 

ประธานสภาฯ ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการ ปรับปรุงแผงกั้นน้ า  
   บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยค าอ้นตอนล่าง(หนองงาน) บ้านนาสีดา หมู่ที่ 7 งบประมาณ   
   27,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   27. โครงการปรับปรุงแผงกั้นน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยปลาแดก(นานายค าจันทร์   
   ห้าวเส็ง) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 จ านวน  30,000  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแผงก้ันน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยปลาแดก 

 (นานายค าจันทร์  ห้าเส็ง) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยล าห้วยปลาแดก (นานายค าจันทร์   
ห้าวเส็ง) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ปรับปรุงแผงกั้น ยาว 7.64 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.30 เมตร ตามแบบที่
เทศบาลต าบลกลางใหญ่ ก าหนด 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)หน้าที่ 19 

 ล าดับที่ 64 (กองช่าง)  
เหตุผล 

 เพ่ือกักเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง 
แผงกั้นน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยปลาแดก(นานายค าจันทร์  ห้าวเส็ง)  
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10 งบประมาณ  30,000  บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการปรับปรุงแผงกั้นน้ า  
บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยปลาแดก(นานายค าจันทร์  ห้าวเส็ง) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 10  
งบประมาณ  30,000  บาท มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม      ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี  
ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 
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เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   28. โครงการปรับปรุงแผงกั้นน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยโมง(นานายมอญ  สีวัล) 

บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9  จ านวน  27,000  บาท  
 -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแผงก้ันน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยโมง (นานายมอญ   

สีวัล) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยล าห้วยโมง (นานายมอญ  สีวัล)  
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9  ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ปรับปรุงแผงกั้น ยาว 5.64 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.30 เมตร  
ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลกลางใหญ่ ก าหนด 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)หน้าที่ 19 

 ล าดับที่ 65  (กองช่าง) 
เหตุผล 
เพ่ือกักเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง
แผงกั้นน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยโมง(นานายมอญ  สีวัล) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9   
งบประมาณ  27,000  บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการปรับปรุงแผงกั้นน้ า  
   บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยโมง(นานายมอญ  สีวัล) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9   

งบประมาณ  27,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ 
ประชุม 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  
1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   29. โครงการปรับปรุงแผงกั้นน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยโมง(หลังวัดป่าดอนบ้าน 
   เทือน) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 จ านวน  30,000  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแผงก้ันน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยโมง (หลังวัดป่า   

ดอนบ้านเทือน) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9 
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยล าห้วยโมง (หลังวัดป่าดอนบ้านเทือน)  
บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9  ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ปรับปรุงแผงกั้น ยาว 7.64 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.30 เมตร  
ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลกลางใหญ่ ก าหนด 
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   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)หน้าที่ 19 

 ล าดับที่ 66  (กองช่าง) 
เหตุผล 
เพ่ือกักเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง
แผงกั้นน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยโมง(หลังวัดป่าดอนบ้านเทือน) บ้านกลางใหญ่  
หมู่ที่ 9  งบประมาณ  30,000  บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการปรับปรุงแผงกั้นน้ า  
   บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยโมง(หลังวัดป่าดอนบ้านเทือน) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 9   

งบประมาณ  30,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ 
ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   30. โครงการปรับปรุงแผงกั้นน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยปลาแดก(นานายเสงี่ยม) 
   บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1 จ านวน  27,000  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงแผงก้ันน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยปลาแดก 

 (นานายเสงี่ยม) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1 
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยล าห้วยปลาแดก (นานายเสงี่ยม)  

บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1  ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ปรับปรุงแผงกั้น ยาว 5.64 เมตร สูง 0.80 เมตร หนา 0.30 เมตร  
ตามแบบท่ีเทศบาลต าบลกลางใหญ่ ก าหนด 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)หน้าที่ 19 

 ล าดับที่ 67  (กองช่าง) 
เหตุผล 
เพ่ือกักเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุง
แผงกั้นน้ า บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยปลาแดก(นานายเสงี่ยม) บ้านกลางใหญ่  
หมู่ที่ 1  งบประมาณ  27,000  บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการปรับปรุงแผงกั้นน้ า  
   บริเวณท่อระบายน้ าเหลี่ยม ล าห้วยปลาแดก(นานายเสงี่ยม) บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1   
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งบประมาณ  27,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ 
ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

   

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   31. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสีดา หมู่ที่ 3 จ านวน  100,000  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสีดา หมู่ที่ 3 

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังสายหน้าวัดป่านาสีดา หมู่ที่ 3 ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอบ้านผือ จังหวัด
อุดรธานี 
ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 450 ม. ดินถม จ านวน 250 ลบ.ม. ลงดิน
ลูกรัง จ านวน 900 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย 

   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 2 

 ล าดับที่ 7  (กองช่าง) 
เหตุผล 
เพ่ือกักเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จึงได้จัดท าโครงการโครงการ
ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสีดา หมู่ที่ 3 งบประมาณ  100,000  บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านนาสีดา หมู่ที่ 3 งบประมาณ  100,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  
ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
   งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน  

นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   32. ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาสีดา หมู่ที่ 2 จ านวน  100,000  บาท  
   -  เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านผักบุ้ง หมู่ที ่2 

 
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนลูกรังสายบ้านผักบุ้ง - วัดพระเจ้านอน หมู่ที ่2 ต าบลกลางใหญ่ อ าเภอ 

บ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 
ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 700 ม. ลงดินถม 1,300 ลบ.ม. พร้อมปรับ
เกลี่ยให้เรียบร้อย 
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   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562   
   พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน  
   ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
   - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 2 

 ล าดับที่ 4  (กองช่าง) 
เหตุผล 
เพ่ือกักเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการท าการเกษตร แก้ไขปัญหาภัยแล้ง  จึงได้จัดท าโครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 จ านวน  100,000  บาท 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แถลงหลักการและเหตุผลในการจัดท าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง  
บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 2 งบประมาณ  100,000  บาท  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม  
ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
   งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

 

   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
นายกเทศมนตรี โครงการเงินอุดหนุนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ องค์กรเอกชน กิจการที่เป็น

สาธารณประโยชน์ จ านวน  11  โครงการ  
   1.  เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ านวน  20,000 บาท 

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับเทศบาลต าบลค าบง เพ่ือด าเนินโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอ าเภอ จ านวน 20,000 บาท 

   - เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    พ.ศ. 2559 

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  163 ล าดับที่ 4  
(ส านักปลัดเทศบาล) 

 
 

 

   แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป 
   2. เงินอุดหนุนอ าเภอบ้านผือ  จ านวน 10,000  บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอ าเภอบ้านผือ เพ่ือด าเนินขอรับการอุดหนุนการจัดงานรัฐพิธี
จ านวน 10,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที ่14  

   ล าดับที่ 47  (ส านักปลัดเทศบาล) 

แผนงานการศึกษา  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา   
3. อุดหนุนโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.) จ านวน  1,716,000  บาท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านผักบุ้ง เพ่ือ
เป็นค่าอาหารกลางวัน ส าหรบัเด็กอนุบาลและ ป.1-ป.6 ในอัตรามื้อละ 20 บาทต่อคน 



28 
 

จ านวน 200 วัน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 156 ล าดับที่ 15 (กองการศึกษา) 

แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  จ านวน  260,000  บาท  
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือด าเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข จ านวน หมู่บ้านละ 20,000 บาท จ านวน 13 หมู่บ้าน 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2559  
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่มท 0810.5/ว 2072  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 157 ล าดับที่ 19  
(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
5. อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ จ านวน 94,500  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ เพ่ือด าเนินโครงการวางท่อ 
ขยายเขตจ าหน่ายน้ า ซอยข้าง รพ.สต.กลางใหญ่ บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 5 จ านวน 94,5000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 143 ล าดับที่ 128 (กองช่าง)  

แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและถนน 
6. เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านผือ  จ านวน  233,130  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอ าเภอบ้านผือ เพ่ือด าเนินโครงการขยาย
เขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจ านวน 233,130 บาท ดังนี้ 
1. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1  จ านวน  75,470  บาท 
2. ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าบ้านนาสีดา หมู่ที ่7  จ านวน  157,660  บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 143 ล าดับที่ 127 (กองช่าง) 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
7. เงินอุดหนุนอ าเภอบ้านผือ  จ านวน  20,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอ าเภอบ้านผือ เพื่อด าเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เร่งด่วน จ านวน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 152 ล าดับที่ 5 (ส านัก
ปลัดเทศบาล) 
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   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 
   8. เงินอุดหนุนกลุ่มสตรีต าบลกลางใหญ่  จ านวน  13,000  บาท  

-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับกลุ่มสตรีต าบลกลางใหญ่ เพ่ือด าเนินโครงการจัดงานวันสตรี
สากล ประจ าปี 2563  จ านวน 13,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) หน้าที่ 152 ล าดับที่ 6  

    (ส านักปลัดเทศบาล) 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
9. อุดหนุนอ าเภอบ้านผือ  จ านวน  20,000 บาท 

   เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับอ าเภอบ้านผือ เพ่ือด าเนินโครงการจัดงานประเพณีของดีอ าเภอ 
บ้านผือ จ านวน 20,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561-2565) ปรับปรุงเพิม่เติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 10  
ล าดับที่ 40 (กองการศึกษา) 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  จ านวน  325,000 บาท 
-  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่ เพ่ือด าเนินโครงการจัดงาน
ประเพณีบุญบั้งไฟ จ านวน 325,000 บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

   พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่  154  ล าดับที่ 11 (กอง
การศึกษา) 

   แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 11. อุดหนุนวัดสังฆคณารามบ้านกลางใหญ่  จ านวน  20,000  บาท  

 -  เพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับ วัดสังฆคณาราม เพ่ือด าเนินโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ 
 ศิลปวัฒนธรรมงานประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา จ านวน 20,000บาท 
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2559 
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 - 2565) หน้าที่ 155 ล าดับที่ 12 (กองการศึกษา) 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้แจ้งโครงการเงินอุดหนุนที่หน่วยงานต่างๆขอเงินอุดหนุนจากเทศบาล  
จ านวน 11 โครงการ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม ขอเชิญครับ  ถ้าไม่มี ขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
   งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 
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เลขานุการสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  
 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่2)  พ.ศ.  2554 ข้อ  45  วรรคสาม  ก าหนดว่าญัตติร่างงบประมาณ

รายจ่ายจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้และในการพิจารณา (วาระที่ 2)  ให้ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
วาระท่ี 1  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  นั้น  ข้อ  
47 ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติและลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินั้นหรือไม่  หากมี
สมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปรายห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิกสภาท้องถิ่นได้  อภิปรายใน
เรื่องนั้นพอสมควรแล้ว 

ประธานสภาฯ หากไม่มีผู้ใดพิจารณาหรือเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะรับหลักการ 
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   
ของเทศบาลต าบลกลางใหญ่  หรือไม่   

มติที่ประชุม  มีมติเห็นชอบรับหลักการ มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ   9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง   ขาดการประชุม  1 เสียง    

ประธานสภาฯ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ  ข้อ  49 ญัตติร่างข้อบัญญัติ 
ที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาให้
ประธานสภาท้องถิ่น  ส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด 
และท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลา เสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ   

ประธานสภาฯ ขอให้สมาชิกฯได้ก าหนดเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ (คณะกรรมการสามัญประกอบด้วย
สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน) 

เลขานุการสภาฯ การคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติมีท่านใดจะเสนอคณะกรรมการจ านวนกี่ท่าน 
 ครับ 

นายชูชัช  ทองแกม ผมขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  คน ครับ  
สมาชิกสภาฯ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  มีตเิห็นชอบให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ  จ านวน 3 คน  มีสมาชิกยกมือเห็นชอบ   9  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   ขาดการประชุม  1 เสียง     

ประธานสภาฯ ล าดับต่อไปให้สมาชิกพิจารณาเสนอชื่อสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  คน 

นางหนูเอื้อ ศรีบุญเรือง ดิฉันขอเสนอนายหูเนียม ประทุมวงษ์ เป็นกรรมการแปรญัตติ คนที่ 1 ค่ะ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน  2  คน 
 -ผู้รับรอง นายชูชัช  ทองแกม และนายบุญเตียง  ทองแถม 

นายชูชัช  ทองแกม ผมขอเสนอ นายศุภจิต  เคยสนิท เป็น กรรมการแปรญัตติคนที่  2 ครับ 

ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน  2  คน 
 -ผู้รับรอง นายสมคิด  คะดุลย์ และนายเรณู  ปราบพาล 

นายสุภนิมิตร เครือทอง ผมขอเสนอนายบุญเตียง  ทองแถม เป็นคณะกรรมการแปรญัตติคนที่ 3 ครับ 
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ประธานสภาฯ ขอผู้รับรองจ านวน  2  คน 
 -ผู้รับรอง นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์ และนางวรรณรง  อรรควงษ์ 

ประธานสภาฯ สรุปผลการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ดังนี้ 
 1.นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์ 
 2. นายศุภจิต  เคยสนิท 
 3. นายบุญเตียง  ทองแถม 

ประธานสภาฯ เทื่อท าการคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้ขอมติที่
ประชุมเพ่ือรับรองและเห็นชอบในการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ ต่อไป  

มติที่ประชุม มีติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน  3  คน  
มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

ประธานสภาฯ  ล าดับต่อไปขอความเห็นในที่ประชุมสภา ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อไป  

เลขานุการสภาฯ           การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี         
   มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติเมื่อได้คณะกรรมการแปรญัตติ   

นายหนูเนียม  ประทุมวงษ์ ขอก าหนดรับค าแปรญัตติ ตั้งแต่ 17 ,18 และ 19  เวลา  09.30-15.30 น. ของแต่ละวัน 

ประธานสภาฯ  มีท่านในจะเสนอเพ่ิมเติมอีหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม มีมตเิห็นชอบรับค าแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในวันที่ 17 , 18 และ 19 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30  - 15.30 น. ของแต่ละ
วัน  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ และก าหนดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ 
20 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลลกลางใหญ่ 

เลขานุการสภาฯ           ผมขอนัดคณะกรรมการฯ ได้ประชุมเพ่ือเลือก ประธานคณะกรรมการแปรญัตติและเลขานุการ  
   คณะกรรมการแปรญัตติ  ในวันที่  17  สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่  
   เวลา 09.30 น.  และจะออกหนังสือเชิญประชุมนะครับ  

5.2 การรื้อถอนอาคารห้องน้ าหน้ากองช่างและอาคารเก็บอุปกรณ์หลังอาคารหอประชุม
เทศบาล 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกลางใหญ่ ได้กล่าวเสนอญัตติระเบียบวาระท่ี 5.2  
เรื่อง  การรื้อถอนอาคารห้องน้ าหน้ากองช่างและอาคารเก็บอุปกรณ์หลังอาคารหอประชุม 
เทศบาล 

นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลกลางใหญ่ ที่เคารพทุกท่าน 
เรื่องเดิม 

   ห้องน้ าหน้ากองช่าง เทศบาลต าบลกลางใหญ่  เป็นห้องน้ าที่เทศบาลได้จัดซื้อวัสดุมาด าเนินการ 
เอง ซึ่งตอนก่อสร้าง ยังไม่มีแผนงานในการปรับปรุงฉางข้าวเพ่ือเป็นหอประชุมเทศบาลต าบลกลาง
ใหญ่  
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ข้อเท็จจริง 
ปัจจุบันพื้นที่หลังห้องน้ าหน้ากองช่าง ได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่และปรับปรุงอาคารฉางข้าวเป็น
หอประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่ หากไม่รื้อห้องน้ าออก จะท าให้สภาพภูมิทัศน์บริเวณ
หอประชุมดูไม่สวยงาม ไมเ่ป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งกีดขวางเส้นทางจากอาคารส านักงานไปยัง
หอประชุม จึงจ าเป็นต้องรื้อห้องน้ าหน้ากองช่างออกเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์พ้ืนที่บริเวณหอประชุม
เทศบาลต าบลกลางใหญ่ให้สวยงาม  
ข้อเสนอ  
วัสดุอุปกรณ์ห้องน้ าที่รื้อออก ในส่วนที่ยังใช้งานได้อีก เช่น เหล็ก สังกะสีรีดรอน จะน าไปใช้
ประโยชน์อย่างอ่ืนในกิจการของเทศบาลต่อไป 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้รื้อถอนห้องน้ าหน้ากองช่าง มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง   
ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

นายกเทศมนตรี  เรื่องเดิม 
อาคารเก็บอุปกรณ์หลังหอประชุมเทศบาลต าบลกลางใหญ่(อาคารฉางข้าวเดิม) อาคารเก็บ 
อุปกรณ์ดังกล่าว เป็นอาคารที่สร้างข้ึนสมัยที่ด าเนินโครงการของกลุ่มเกษตรกร  
ข้อเท็จจริง 
ปัจจุบันอาคารเก็บอุปกรณ์ไม่มีการใช้ประโยชน์ เทศบาลได้น าวัสดุอุปกรณ์บางอย่างไปเก็บไว้ เช่น 
หีบเลือกตั้ง เสาตาข่ายกีฬาต่างๆ รวมทั้งหลอดไฟฟ้าที่ช ารุดเพ่ือรอการน าไปก าจัด รวมทั้งสภาพ
พ้ืนมีความชื้นตลอดเวลา หากปล่อยไว้ไม่รื้อถอนจะท าให้สภาพภูมิทัศน์ดูไม่สวยงามเนื่องจาก
เทศบาลมีการปรับปรุงพ้ืนที่รอบๆหอประชุมให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงจ าเป็นต้องรื้อ
ออก 
ข้อเสนอ 
วัสดุอุปกรณ์ที่รื้อออกจากอาคารเก็บอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น เหล็ก กระเบื้อง ประตูเหล็กม้วน จะ
น าไปต่อเติมด้านหลังหอประชุมเพ่ือเป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของเทศบาล ห้องเก็บเอกสาร
ส าคัญของทางราชการ รวมทั้งพ้ืนที่ที่รื้ออกจะปรับปรุงเป็นลานจอดรถเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่
ผู้มาติดต่อราชการ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้รื้อถอนอาคารเก็บอุปกรณ์หลังหอประชุม 
มีสมาชิกสภา ยกมือเห็นชอบ ด้วยคะแนน  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
งดออกเสียง  1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 

5.3 การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทุ่งนา บ้านกลางใหญ่หมู่ที่ 1 

ประธานสภาฯ  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีต าบลกลางใหญ่ ได้กล่าวเสนอญัตติระเบียบวาระท่ี 5.3  
เรื่อง  การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านทุ่งนา บ้านกลางใหญ่หมู่ที่ 1 
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นายกเทศมนตรี  หลักการ 
   โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (นายจตุวัฒน์  ปราบพาล) บ.กลางใหญ่ ม.1 

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 246.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร ตามแบบท่ี ทต.กลางใหญ่ ก าหนด 
เหตุผล 
เนื่องจากถนนสายทางบ้านทุ่งนา สายทางบ้านนายจตุวัฒน์ ปราบพาล บ่านกลางใหญ่ หมู่ที่ 1 
ถนนเดิมมีสภาพต่ ากว่าพ้ืนที่ของประชาชนที่อยู่รอบๆ ท าให้เวลาฝนตกลงมาเกิดน้ าท่วมขังถนน 
ประชาชนเดือดร้อนในการใช้รถใช้ถนน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้ แต่เนื่องจากการด าเนินโครงการดังกล่าว ไม่ได้ตราไว้
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แต่มีความจ าเป็นต้องรีบ
ด าเนินการ จึงขอโอนงบประมาณ ดังนี้ 
- โอนลด  จากแผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
กับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง งบประมาณ ตั้ง
ไว้ 300,000  บาท ซึ่งคาดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะยังไม่มีการเลือกตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  จึงขอโอนลด จ านวน 111,000  บาท   
- โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  
โครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (นายจตุวัฒน์  ปราบพาล) บ.กลางใหญ่ ม.1
จ านวน  111,000  บาท 
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 82.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 246.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร ตามแบบท่ี ทต.กลางใหญ่ ก าหนด(กองช่าง) 

ปลัดเทศบาลฯ  ในการโอนงบประมาณมีข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
   วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 27  
   การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  
   ปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นราชการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา  
   ท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ตามท่ีนายกเทศมนตรีได้ชี้แจงขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างทางเท้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (นายจตุวัฒน์  ปราบพาล) บ.กลางใหญ่ ม.1  และท่านปลัดได้ชี้แจง
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอ
มติที่ประชุม  

มติที่ประชุม  -มีสมาชิก ยกมือเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  9  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง    
งดออกเสียง   1  เสียง  ขาดการประชุม  1 เสียง 
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ระเบียบวาระอ่ืนๆ ( ไม่มี ) 
ประธานสภาฯ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม

ในวันนี้  ในการประชุมครั้งต่อไป  ผมขอแจ้งนัดประชุมในวันที่  24  สิงหาคม  2563   
เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564   
ในวาระท่ี  2   วันนี้ผมขอปิดการประชุม 

 

เลิกประชุมเวลา  15.30 น. 

 

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

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้วเห็นว่าถูกต้อง   
 

 

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

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

 


