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บันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่  สมัยสามัญ 
สมัยที่  3/2563 

วันที่  26  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.  นายค าแพง  เจริญชนม์ ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
  11.  นายบุญเตียง  ทองแถม ต าแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

12. จ.อ.ไพรัตน์  เหมพลชม  ต าแหน่ง เลขานุการสภา 

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.  นางสาวสุขสันต์ สร้างคอมพัฒนา  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาล     
  7.  จ.อ.ไพรัตน์  เหมพลชม ต าแหน่ง  รองปลัดเทศบาล   
  8.  นางสุจิตรา  ฮามวงค ์  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 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ เรียนท่านนายเทศมนตรีต าบลกลางใหญ่  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
กลางใหญ่  ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน  วันนี้ไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
รายงานการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  3/2563  วันที่  24  สิงหาคม   2563 

ประธานสภาฯ ตามท่ีสภาเทศบาลต าบลกลางใหญ่ พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2564  รายละเอียดบันทึกการประชุมได้ติดประกาศให้ทราบโดยทั่ว
กันแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอมติรับรอง 

มติที่ประชุม  รับรองด้วยคะแนนเสียง  10  เสียง  ไม่รับรอง – เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

  -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ประธานสภาฯ 5.1 เรื่อง  พิจารณารับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
2564 (วาระท่ี  3)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2554  ข้อ  52  การพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติในวาระที่สามไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้  ลงมติให้มีการ
อภิปราย  ถ้ามีเหตุอันควรในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นได้ ลงมติว่าจะให้
ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบว่าจะตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 ของเทศบาลต าบลกลางใหญ่ หรือไม่ 

มตทิี่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เห็นชอบตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2564  ของเทศบาลต าบลกลางใหญ่ ด้วยคะแนน  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง   
งดออกเสียง 1 เสียง 

ประธานสภาฯ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  ได้
ผ่านวาระท่ี  3  เสร็จแล้ว  สภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วประธานสภาจะต้องส่งร่างไปขอ
อนุมัติจากผู้ว่าราชการต่อไป   
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 5.2 การออกหนังสือรับรองส าหรับที่หลวง(นสล.) แปลงวัดกุดบักไท บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีได้แถลงญัตติ  การออกหนังสือรับรองส าหรับที่หลวง(นสล.) 
แปลงวัดกุดบักไท บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8  ต่อสภาเทศบาลครับ 

นายกเทศมนตรี  เรียนท่านประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลกลางใหญ่ ที่เคารพทุกท่าน 
เรื่องเดิม 
ที่วัดกุดบักไท บ้านผักบุ้งหมู่ที่ 8 เดินทีเป็นวัดเก่าชื่อวัดกุดบักไท ปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นวัด
และมีประชาชนที่อยู่ข้างเคียงได้บุกรุกท่ีดังกล่าว และผู้ใหญ่บ้านผักบุ้ง ทั้ง 4 หมู่บ้าน ได้จัด
ประชุมประชาคมชาวบ้านผักบุ้งให้เป็นที่สาธารณะส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
และได้แจ้งให้เทศบาลต าบลกลางใหญ่ ด าเนินการตรวจสอบแนวเขตวัดร้างกุดบักไท และ
ออกหนังสือรับรองส าหรับที่หลวง (นสล.) ต่อไป 
ข้อเท็จจริง 
เทศบาลต าบลกลางใหญ่ ได้ด าเนินการตรวจสอบกับทางส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
อุดรธานี ว่า พื้นที่วัดร้างกุดบักไท เป็นที่ธรณีสงฆ์หรือไม่ และส านักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดอุดรธานีได้แจ้งยืนยันว่าไม่เป็นที่ธรณีสงฆ์ไม่มีข้อมูลในทะเบียนวัดร้าง ประกอบกับ 
เทศบาลได้ตรวจสอบประวัติความเป็นมาของสถานที่วัดร้างดังกล่าว โดยสอบถามผู้สูงอายุที่
มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไป ในบ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8 จ านวน 3 ราย ท าให้ทราบว่าวัดร้างกุดบัก
ไท ตั้งแต่เกิดมาตอนเป็นเด็กก็เห็นเป็นวัดร้างแล้ว ตอนนั้นยังมีซากปรักหักพัง ของ
พระพุทธรูป เศษอิฐต่างๆ ชาวบ้านทุกคนก็รู้ว่าเป็นวัดร้าง ปัจจุบันเศษซากต่างๆ ไม่มีแล้ว 
และมีชาวบ้านแผ้วถางบุกรุกเข้าใช้ประโยชน์ไปบางส่วน ท าให้ผู้น าหมู่บ้านและชาวบ้าน
ผักบุ้งทั้ง 4 หมู่ อยากให้มีการก าหนดเขตแดนที่ชัดเจนเพื่อป้องกันการบุกรุกและขออกหนัง
สื่อส าคัญส าหรับที่หลวง (นสล.) ต่อไป 
ข้อเสนอ  
ขอมติสภาเทศบาลว่าเห็นชอบให้ด าเนินการก าหนดเป็นที่สาธารณะเพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และด าเนินการออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง(นสล.) 

ปลัดเทศบาลฯ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ 
   สมบัติของแผ่นดิน ส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. 2553  

ข้อ 5 ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันที่อยู่ในบังคับของ
ระเบียบนี้ หมายถึง ที่ดินส าหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพ
ธรรมชาติ โดยการใช้ร่วมกันของประชาชน โดยทางนิติกรรม หรือโดยผลของกฎหมาย เช่น 
ที่ชายตลิ่ง ที่ป่าช้า ทางบก ทางน้ า สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจ าต า
ต าบลหรือหมู่บ้าน 
ข้อ 6 อ านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินตามข้อ 5 ให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของนายอ าเภอ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะการ
ปกครองท้องที่ 
ข้อ 12  การตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับท่ีดินตามข้อ 5 เช่น ประวัติความเป็นมา ที่ตั้ง
ขอบเขต สภาพปัญหาและการแก้ไขปัญหา ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ส านักงานท่ีดินจังหวัดหรือส านักงานที่ดินจังหวัดสาขาให้การ
สนับสนุนในการด าเนินการด้วย  
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ข้อ 13 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น การออกหนังสือส าคัญส าหรับที่
หลวง การตรวจสอบหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง การด าเนินคดีกรณีมีข้อพิพาท การรังวัด
ท าแผนที่การจัดท าทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เก่ียวข้อง ให้
เบิกจ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ  ท่านนายกได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและท่านปลัดได้แจ้งข้อระเบียบกฎหมายให้ทราบ ที่ท่าน 
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯให้ความเห็นชอบ
ในการออกหนังสือรับรองส าหรับที่หลวง(นสล.) แปลงวัดกุดบักไท บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8  

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้เห็นชอบให้ด าเนินการออกหนังสือรับรองส าหรับที่หลาง(นสล.)แปลงวัดกุด
บักไท บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ 8  ด้วยคะแนน  10  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  งดออกเสียง 1 
เสียง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
ประธานสภาฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะแจ้งที่ประชุมขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการ

ประชุม 

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 
 


