
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่   

สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  13  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2563 

ณ  หอ้งประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

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

 ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายบุญจันทร์   เลิศวิไล ประธานสภา อบต. บุญจันทร์   เลิศวิไล 

2. นายสมใจ  ดาหนองเป็ด รองประธานสภา อบต. สมใจ  ดาหนองเป็ด 

3. นายเสาร์   เต้หนองเป็ด สมาชิกสภา อบต. เสาร ์   เต้หนองเป็ด 

4. นางสุรีรัตน ์ พาจันทร์ สมาชิกสภา อบต. สุรีรัตน์  พาจันทร์ 

5. นายเด่น  สิงห์ชัย สมาชิกสภา อบต. เด่น  สิงหชั์ย 

6. นายประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง สมาชิกสภา อบต. ประดิษฐ์  ถาวงค์กลาง 

7. นายคมสันต์  นาสมพงษ์ สมาชิกสภา อบต. คมสันต์  นาสมพงษ์ 

8. นายประมงค์  สพีลเล่ห์ สมาชิกสภา อบต. ประมงค ์ สพีลเล่ห์ 

9. นายอนัน   ค าพร สมาชิกสภา อบต. อนัน    ค าพร 

10. นายสมพงษ์  เทียงดี สมาชิกสภา อบต. สมพงษ์  เทียงดี 

11. นายค าแปลง  นะวะสี สมาชิกสภา อบต. ค าแปลง  นะวะสี 

12. นางบุญมี  หล้าค าภา สมาชิกสภา อบต. บุญมี  หล้าค าภา 

13. นายณัฐพงษ์    ป้องขันธ์ สมาชิกสภา อบต. ณัฐพงษ์    ป้องขันธ์ 

14. นางกัลยา   ประจ าเมือง สมาชิกสภา อบต. กัลยา   ประจ าเมือง 

15. นายคุณาสิน  ชิมช้า สมาชิกสภา อบต. คุณาสนิ  ชิมช้า 

16. นายสมร  บัวผัน สมาชิกสภา อบต. สมร  บัวผัน 

17. นายไสว  วงษ์ชาลี สมาชิกสภา อบต. ไสว  วงษ์ชาลี 

18. นายเตรยีม  แสนประกอบ เลขานุการสภา อบต. เตรียม  แสนประกอบ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม  

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

 -   
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมอืชื่อ 

1. นายโกสิต         บุญเสนา นายก อบต. โกสิต       บุญเสนา 

2. นายชาติกล้า     ปะติตัง รองนายก อบต. ชาติกล้า     ปะติตัง 

3. นายธนดล  โควินทะสูตร รองนายก อบต. ธนดล  โควินทะสูตร 

4. นายไสว  แก้วศรฟีอง เลขานุการนายก  อบต. ไสว  แก้วศรฟีอง 

5. นางนฤชล  พิมเพ็ง ปลัด อบต. นฤชล  พิมเพ็ง 

6. นายสงวน  อุปราช ก านัน สงวน  อุปราช 

7. นายบุญเลิศ  กันโยทา ผญบ.หว้ยข่าเฒ่า  ม.2 บุญเลิศ  กันโยทา 

8. นายอ าพร  สมสาย สารวัตรก านัน อ าพร  สมสาย 

9. นายประยุทธ  กันโยทา ผญบ.โนนศรีสงา่  ม.4 ประยุทธ  กันโยทา 

มผีูเ้ข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผูเ้ข้าร่วมประชุม  จ านวน  9  ท่าน 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น.   

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายเตรียม   แสนประกอบ  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  

นับองค์ประชุมแล้วมีผู้เข้าประชุม  จ านวน  18  ท่าน  และผู้เข้าร่วมประชุม  9  ท่าน  ถือว่าครบองค์ประชุมจึงขอ

เชิญ  นายบุญจันทร์   เลิศวิไล  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  จุดธูป  เทียน  เพื่อบูชาพ ระ

รัตนตรัย  และกล่าวเปิดประชุม  สภาสมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ตามระเบียบวาระ

อีกต่อไป 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธานสภาฯ แจ้ง 

- ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้สนับสนุนในการซือ้ขนม  (ฯลฯ  แจกนักกีฬาศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ในวันที่  12  พฤศจกิายน  2563 

- วันที่  16  พฤศจกิายน  2563  จะได้ไปส่งเจ้าหน้าที่มที่านใดไปบ้าง 

นายก  อบต.  แจ้ง 

- ในวันที่  16  พฤศจกิายน  2563  หัวหน้าชัชติพงษ์  ย้ายไปท างานอยู่ที่  อบต.บ้านบัว  

อ.เกษตรสมบูรณ์  จ.ชัยภูมิ 

- ขอขอบคุณสมาชิกที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมของงานกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมมที่านใดต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมตใินการ 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

มติรับรองเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถาม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1  เรื่องพิจารณาที่  สปก.  กันออกจากที่ท าเลเลี้ยงสัตว์เป็นที่พักสงฆ์ 

ประธานสภาฯ    ถามสภาฯ  ว่าทุกท่านมคีวามคิดเห็นเป็นอย่างไรดังเอกสารในมือท่านสมาชิก 

   เชญิ  ผญบ.บุญเลิศ  กันโยทา  ม.2  บ้านห้วยข่าเฒ่า  ชีแ้จงดังเอกสาร  ดังนี้ 

นายบุญเลิศ  กันโยทา ส.อบต.  ม.2  เนื่องด้วย  บ้านหว้ยข่าเฒา่  ม.2  ได้ประชุมประชาคมปรึกษาหารอื  เรื่องที่ 

พักสงฆ์  บ้านห้วยข่าเฒ่าที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  มีพื้นที่  22  ไร่  44  ตร.ว.          

ที่  สปก.  กันออกจากที่ท าเลเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นที่พักสงฆ์  ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงใน

ปัจจุบันแล้ว  ไม่มีราษฎรถือครองท าประโยชน์  ไม่มีปัญหาการร้องเรียน  และไม่มีคัดค้าน

จากราษฎรในพืน้ที่เกี่ยวกับการใชท้ี่ดนิ  ในมติที่ประชุมเห็นชอบ 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

บุญเลิศ  กันโยทา 

(นายบุญเลิศ  กันโยทา) 

ผูใ้หญ่บ้านหว้ยข่าเฒา่  หมูท่ี่  2 

เอกสารที่แนบมาด้วย 

สปก. / สร.5ก. 

สารบรรณทะเบียนที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดนิ 

ต าแหน่งที่ดนิ 

แปลงที่  3 

ระหว่าง  สปก.  ที่ – 

ในเขตปฏิรูปที่ดนิแปลงเลขที่  3 

กลุ่มที่  113 

จ านวนเนือ้ที่ประมาณ  22  ไร่  44  ตร.ว. 

สรุป  ขอความเห็นชอบในการกันออกจาก  สปก.  และผู้ที่รับผิดชอบจะไปท าประโยชน์

ไม่ได้ 

ประธานสภาฯ  ถามมที่านใดเสนอหรอืไม่ 

นายคุณาสิน  ชิมช้า ส.อบต.  ม.9  เสนอ  หมู่ที่  2  บ้านหว้ยข่าเฒา่  ต้องผา่นมตสิภาฯ  เท่านัน้  นอกนั้นท่าน 

จะไปด าเนนิการเอง 

นายก  อบต.  ชีแ้จงในเรื่องนี ้ เป็นเรื่องของกฎหมายสรุปแล้ว  หมู่ที่  2  เป็นที่ดินว่างเปล่าเดิมเป็นท าเล 

เลี้ยงสัตว์เป็นการท าร่วมกัน  ต้องท ามี  ม.7 , ม.2 , ม.5  และ  ม.4  ให้รีบไปด าเนินการ

เพื่อให้ทันประชุม  

ประธานสภาฯ  ถามที่ประชุมว่ามีท่านใดซักถามอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มีผมขอถามมติเห็นชอบว่าไม่ประสงค์ 
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จะใช้ที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดนิ  เพื่อการปฏิรูปที่ดนิเพื่อเกษตรตลอดไป 

   มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์  18  ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอใหม่ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ เชญิที่ประชุม 

นายไสว  วงศช์าลี ส.อบต.  ม.10  เรื่อง  ขอความรว่มมอืในวันที่  29  พฤศจกิายน  2563  เพื่อรอรับพระคุณ

เจ้าซึ่งจะเดินธุดงค์มายังวัดสระแก้ว  ต าบลท่าใหญ่ 

ประธานสภาฯ เรื่องขอเพิกถอนท าเลเลีย้งสัตว์ของ  ม.4 , ม.2 , ม.5 และ ม.7  ในภาพรวมรอส่งเอกสาร

ร่วมกัน 

นายก  อบต. เรื่องให้สมาชิกแจง้จ านวนถุงยางมะตอยของแต่ละหมูบ่้าน  ในการซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุม

เป็นบ่อในหมูบ่้าน 

นายอนัน  ค าพร ส.อบต.  ม.5  เรื่องถนนหน้าบ้านธงชัยอิเล็กโทน  กว้าง  8  ม.  ยาว  50  ม.  ครับ 

นายประมงค์  ศรพีลเล่ย์  ส.อบต.  ม.4  เรื่องซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลงมือได้เลยครับ 

นายก  อบต. ถนนบางสายอาจจะเป็นทางทหารท าให้ท่านเข้ามาเช็คดูใหม่ 

ประธานสภาฯ เราประชุมพอสมควรแลว้  เจา้หน้าที่  พนักงาน  สมาชิก  มคี าถามอีกหรือไม่  ถ้าไม่มผีม

ขอปิดการประชุมในการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

ปิดประชุมสภาเวลา   14.00  น. 

 

ลงช่ือ   เตรียม   แสนประกอบ   ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม    

         (นายเตรยีม แสนประกอบ) 

       เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 

 

       ลงช่ือ   เสาร์  เต้หนองเป็ด   ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                                                          

    (นายเสาร์  เต้หนองเป็ด) 

       ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ   คมสันต์   นาสมพงษ์   ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

            (นายคมสันต ์  นาสมพงษ์) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 

       ลงช่ือ     ไสว   วงศช์าลี     ผูต้รวจรายงานการประชุม                                                                          

      (นายไสว   วงศ์ชาลี) 

      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
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  รายงานการประชุมนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  ได้มีมติรับรองแล้ว  ในคราวการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  เมื่อวันที่  

9  พฤศจกิายน  2563 

 

ลงช่ือ  บุญจันทร์     เลิศวิไล   ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายบุญจันทร์    เลิศวิไล) 

            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าใหญ่ 


