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รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๓ 
ครั้งที่ ๒ 

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมอ่างห้วยเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น. 

ประธานสภา ฯ ขณะนี้ ได้เวลาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ สมาชิกสภาฯ             
ที่มาประชุมจ านวน ๑๙ ท่าน ไม่มาประชุมจ านวน ๒ ท่านคือนายสี บาลวงศา ลาป่วย และ            
นายเกษตร พรหมสาขา ณ สกลนคร ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุมทราบ   
ประธานสภา ฯ สืบเนื่องจาก การเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัด คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกจังหวัด ยกเว้น

กรุงเทพมหานคร มีการประกาศรับรองคุณสมบัติ เมื่อวันที่ ๑๓ ที่ผ่านมา เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ขอย้ า         
เตือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้ระมัดระวังในการสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วยครับ ผ่านเข้าสู่
ระเบียบวาระท่ี  ๒ 

ประธานสภา ฯ  เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 2  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุม   
ประธานสภา ฯ ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่  ๑ 

ประจ าปี ๒56๓ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน 256๓ ครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม ไม่มี 
ประธานสภา ฯ ขอมติที่ประชุมครับ 
มติที่ประชุม เห็นชอบ  ๑๘  เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   

งดออกเสียง ๑ เสียง  
ประธานสภา ฯ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3   

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม   
ประธานสภา ฯ   ไม่มี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๔  
ประธานสภา ฯ   เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๔ 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ประธานสภา ฯ ไมม่ี   ผ่านเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5 
ประธานสภา ฯ   เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี ๕ 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่   
ประธานสภา ฯ   ๕.๑ เพ่ิมเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ ขอเชิญ                
                     ส านักปลัดครับ            
 
 



๒ 

 

 
นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล เลขานุการสภาฯ เรียนท่านประธานสภา ฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ   

ข้อ ๕.๑ เพ่ิมเติมโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ ในเรื่องนี้      
ได้ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและคณะกรรมการพัฒนาไปแล้ว และน าเข้าสู่สภาฯ                  
เพ่ือขอความเห็นชอบ ในรายละเอียดขออนุญาตให้นักวิเคราะห์ฯได้น าเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ
เพ่ือรับทราบรายละเอียด และขอมติที่ประชุมในโอกาสต่อไป ขอเรียนเชิญครับ 

นายวีระชัย  ปาระมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯผู้ทรงเกียรติ 
ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายก รองปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านครับ จากร่างแผนที่แจก      
ให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ร่างแผนฉบับนี้ได้ด าเนินการจัดท าขึ้น  จากการประชุมประชาคม             
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ การประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ร่างแผนหน้าที่ ๔ รายละเอียดของ
โครงการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อย (เรือนจ า
จังหวัดสกลนคร) –บ้านโพนก้างปลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมา        
ได้สะดวก เป้าหมาย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ
ก าหนด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท              
ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้สะดวก หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง 
โครงการที่  ๒  โครงการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กทางลงสระน้ าบ้ านหนองไผ่ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถท ากิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณสระน้ าบ้านหนองไผ่ได้ 
เป้าหมายก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟก าหนด 
งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชนสามารถท ากิจกรรม 
ต่างๆ ในบริเวณสระน้ าได้  หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง หน้าที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนา           
ด้านสังคม โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดงานประเพณีลอยกระทง 
บริเวณอ่างเก็บน้ าห้วยเรือ งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๕๐,๐๐๐ บาท  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ หน้าที่ ๖ ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้านสังคม แผนงานการศึกษา ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา โครงการบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ เพ่ือบ ารุงรักษา 
ซ่อมแซมทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้างศูนย์ให้บริการนักท่องเที่ยว งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๐,๐๐๐ 
บาท ปี ๒๕๖๕ ๓๐ ,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ นักท่องเที่ยวได้รับการบริการอย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ  หน้าที่  ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม แผนงานเกษตร โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบลดงมะไฟ วัตถุประสงค์                 
เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตต าบลดงมะไฟ  เป้าหมาย เพ่ือเป็นสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ                    
หรือเป็นสวนสาธารณะที่สวยงามให้กับประชาชนในเขตต าบลดงมะไฟ งบประมาณปี ๒๕๖๔ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๕๐๐ ,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับ ประชาชน                    
ต าบลดงมะไฟ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพ่ิมมากขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบกองช่าง หน้าที่ ๘ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร แผนงานการเกษตร โครงการ          



๓ 

 

ขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในเขตต าบลดงมะไฟ วัตถุประสงค์ เพ่ือขุดเจาะบ่อบาดาล
ส าหรับให้เกษตรกรได้ท าการเกษตรในฤดูแล้ง เป้าหมาย ขุดเจาะน้ าบาดาลทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน         
ปี ๒๕๖๔ ๕๐,๐๐๐ บาท ปี ๒๕๖๕ ๕๐,๐๐๐ บาท ผลที่คาดว่าจะได้รับเกษตรกรมีรายได้             
ในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น หน่วยงานที่รับผิดชอบส านักปลัด หน้าที่ ๙ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานการบริหารงานทั่วไป โครงการช่วยเหลือประชาชน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วัตถุประสงค์ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนตามอ านาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป้ าหมาย ผู้ ได้รับ                    
ความเดือดร้อนในต าบลดงมะไฟให้ได้รับการช่วยเหลือ งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณปี ๒๕๖๕ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ๑๒ หมู่บ้าน ผลที่คาดว่าจะได้รับประชาชน           
ในเขตต าบลดงมะไฟมีคุณภาพชีวิตที่ดี หน่วยงานที่รับผิดชอบส านักปลัด โครงการที่ ๒ โครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ า วัตถุประสงค์ เพ่ือก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ า งบประมาณปี 
๒๕๖๔ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตัวชี้วัด ๑ หลัง ผลที่คาดว่าจะได้รับมีโรงจอดรถบรรทุกน้ า หน่วยงาน            
ที่รับผิดชอบส านักปลัด หน้าที่ ๑๐ เป็นบัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์การแพทย์ เป้าหมายจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดอัตโนมัติ แบบตั้งโต๊ะ 
จ านวน ๑ เครื่อง งบประมาณปี ๒๕๖๔ ๒๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานที่รับผิดชอบส านักปลัด                
ขอน าเรียนเพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ ตามที่ผมได้ร่วมประชาคมและเป็นคณะกรรมการพัฒนาแผน เรื่องการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ ๘๐๐,๐๐๐ บาทเปลี่ยนมาเป็นโรงจอดรถบรรทุกน้ า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ลดลง 
๓๐๐,๐๐๐ บาท ในส่วนที่เป็นถนนจากเรือนจ า เป็นแผนที่น ามาปรับ เป็นถนนจากเรือนจ ามาถึง
บ้านโพนก้างปลาไปถึงทางหลวงแผ่นดิน มีท่านใดจะอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวกับแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ที่ต้องบรรจุไว้ หากมีงบประมาณจากส่วนกลางมา ถ้าไม่มีในแผน           
ก็ไม่สามารถด าเนินการได้ หากอยู่ในแผนก็จะด าเนินการได ้ท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ในการ
เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ผมมีข้อสังเกตอยู่ที่หน้า ๕ การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท .ในเขตจังหวัดที่ ๓ 
รายละเอียดตามทีม่ีในโครงการเพิ่มเติมใหม่ เห็นด้วยกับการจัดงานประเพณีลอยกระทง เพ่ือเป็น
การสืบสานประเพณี แต่ในร่างแผนตั้งไว้ในงบประมาณทุก ๆ ปี เราจัดขึ้นที่บ้านหนองไผ่ตั้งไว้           
ในงบกลาง  ส่วนที่ว่าจะจัดบริเวณอ่างห้วยเรือ ที่ตั้งงบประมาณไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ผมคิดว่า
งบประมาณอาจไม่เพียงพอ อีกอย่างผมคิดว่าเป็นการจัดงานซ้ าซ้อน ถ้าจะจัดก็ควรจัดขึ้น                 
ที่อ่างห้วยเรือ ผมอยากเรียนถามว่างบประมาณส่วนรวมที่ตั้งไว้ เพ่ือสืบสานประเพณีในต าบลเรา 
หากจัดที่อ่างห้วยเรือ ผมเห็นด้วย เพราะเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ น่าจะดึงดูดให้ประชาชนมาร่วมงาน
มากยิ่งขึ้นครับ 

ประธานสภาฯ สืบเนื่องจากปีนี้บ้านหนองไผ่ไม่สามารถจัดงานได้ ส่วนการลอยกระทงที่อ่างห้วยเรือ เนื่องจาก
อ่างห้วยเรือเป็นของส่วนราชการ กรมชลประทาน ถ้าจะด าเนินการใดก็ต้องขออนุญาตก่อน 
เพราะอาจท าให้ เกิดน้ า เน่ า เสีย  ไม่ ใช่ ว่ าทาง อบต .เราจะสามารถด าเนิ นการได้ เลย                           



๔ 

 

หากกรมชลประทานไม่อนุญาตจัดงานได้ก็ผลักงบประมาณไปจัดที่บ้านหนองไผ่ เราเสนอไว้              
เผื่ออนาคตข้างหน้าสามารถจัดได้ 

นายทัศนา  จูมสีสิงห์ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๔ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ      
ผมมีข้อสงสัย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนาอ้อยถึงบ้านโพนก้างปลา ผมอยากให้
เป็นโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กครับ 

นายภัคพงษ์  ธารชัย ผู้อ านวยการกองช่าง เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ             
ผมขอแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาอ้อย                    
ถึงบ้านโพนก้างปลา ผมเข้าใจในเจตนาของทางหมู่บ้าน ที่ท่านรองประธานสภาฯได้เสนอ                  
จะรับไปแก้ไขท าโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และความต้องการของประชาชน เพ่ือให้       
เกิดความคล่องตัวในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น จะท าโครงการให้ส าเร็จ สมบูรณ์ เรียบร้อยครับ 

นายทวม  ลีทนทา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๕ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ               
ผมเห็นด้วยกับแผนพัฒนา แต่ผมว่างบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท น้อยไป หากเป็นไปได้ควร            
เพ่ิมเป็น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพราะเป็นเส้นทางหลักท่ีประชาชนสัญจรไปมาครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงศษ์า สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพ่ิมเติมครั้งที่ ๕ ผมเห็นด้วยครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ หน้าที่ 
๘ ผมเห็นด้วยกับการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือการเกษตรในเขตต าบลดงมะไฟ ผมอยากเพ่ิมเติม
ก่อนลงมติ ผมอยากเพ่ิมโครงการไถกลบตอซังทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ขอฝากท่านประธานผ่านไปยัง
บริหารครับ 

ประธานสภาฯ โครงการนี้คงเพ่ิมไม่ได้ เพราะต้องผ่านการพิจารณา โครงการไถกลบตอซังเป็นโครงการของ
พัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนคร ซึ่งมาท าเป็นตัวอย่าง ในการท าเกษตรเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับการท า
เกษตรปลอดสารพิษ โดยไถกลบตอซังเพ่ือท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ขึ้นอยู่กับงบประมาณพัฒนาที่ดิน
จังหวัดสกลนคร ว่าจะสามารถด าเนินการได้กี่หมู่บ้าน กี่ไร่ในแต่ละปี ถือเป็นโครงการที่ ดี 
เกี่ยวกับเรื่องแผน เรามาพิจารณาเฉพาะในส่วนที่ได้ผ่านขั้นตอน กลั่นกรองการประชาคมและ
คณะกรรมการพัฒนาแผน เป็นขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะได้อภิปราย เพ่ิมเติม ให้การรับรอง                
เพ่ือเป็นแผนพัฒนาต าบลดงมะไฟของเราต่อไป ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

ทีป่ระชุม ไม่มี 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ ๕ .๒ การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพ่ือสร้างวัด /ส านักสงฆ์ปุณณสี ไพรสณฑ์                        
ขอเชิญ นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า ครับ   

นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๒ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 
โครงการขอใช้พ้ืนที่ป่าสงวนเพ่ือสร้างวัดปุณณสีไพรสณฑ์ เดิมส านักสงฆ์ปุณณสีไพรสณฑ์                



๕ 

 

เป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว ส าหรับพระภิกษุที่ธุดงค์เดินทางมาจ าวัดและปฏิบัติธรรม เป็นพ้ืนที่
เทือกเขาภูพานบริเวณบ้านโพนก้างปลา หมู่ที่ ๒ ต าบลดงมะไฟ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  
จัดตั้งในปี พ.ศ.๒๕๓๐ มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา  โดยพระครูวิสุทธิ สีลสุนทร
หรือพระครูค ามา เป็นผู้จัดตั้งร่วมกับประชาชนบ้านโพนก้างปลา ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีเสนาสนะที่
พระสงฆ์ใช้ปฏิบัติศาสนกิจ ต่อมาพัฒนาเป็นส านักสงฆ์ปุณณสีไพรสณฑ์ ที่มีเสนาสนะ ได้แก่ 
ศาลาอเนกประสงค์ ศาลาปฏิบัติธรรม เจดีย์ กุฏิ โรงครัว ห้องน้ าและนิมนต์พระศักดิ์สิทธิ์ฐานุตโร 
เป็นผู้ดูแล ปัจจุบันมีพระภิกษุจ าพรรษาจ านวน ๓ รูป สภาพพ้ืนที่ โดยรอบเป็นเขตอุทยานหรือ
พ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าไม้ที่มีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์หลากหลายและเหมาะสมแก่การเป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรม ส านักสงฆ์ปุณณสีไพรสณฑ์ได้ร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม
เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา เพ่ือเป็นศูนย์รวมของ
พุทธศาสนิกชน ในการที่จะใช้ประโยชน์ เพ่ือท ากิจกรรมของสังคม อาทิ กิจกรรมการประกอบพิธี
ทางพระพุทธศาสนาในวันส าคัญต่างๆ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ การปลูกพืชสมุนไพรและ
การเกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ที่พ่ึงทางจิตใจของประชาชน ในพ้ืนที่และใกล้เคียง
อย่างต่อเนื่อง ทางส านักสงฆ์ปุณณสีไพรสณฑ์จึงได้ท าเรื่อง เพ่ือขอสร้างเป็นวัดและได้ยื่น
โครงการเพื่อให้สภาฯพิจารณาต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ จ านวน ๑๔ ไร่ ๓ งาน ๗๕ ตารางวา ตามที่ท่านอดิศัยน าเรียน ตั้งแต่ปี 
๒๕๓๐ ก็เป็นส านักสงฆ์ปุณณสีไพรสณฑ์ เกี่ยวกับที่ดิน ที่จะสร้างวัดซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวน                
ก็จะต้องผ่านสภาฯเพ่ือให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบกรุณายกมือครับ 

ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑  เสียง 

ประธานสภาฯ    ๕.๓ การขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เพ่ือสร้างวัด/ส านักสงฆ์ถ้ าย่านาง ขอเชิญ                    
                     นายเฉลียว  วิสิงเศษ  
นายเฉลียว  วิสิงเศษ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๖ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ            
                     ผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ พระสดใส ผานะวงค์ เดินทางมาจากอ าเภออากาศอ านวย            
                     ผมได้ให้ท่านพ านักอยู่ที่ถ้ าย่านาง  ต่อมาจึงไปขอทางกรมป่าไม้และส านักพระพุทธศาสนา             
                     กรมป่าไมอ้นุญาตให้ใช้พื้นที ่๑๔ ไร่ และติดกับอ่างห้วยปุ๊ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในต าบล               
                     ของเราด้วย มอยากท าให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงขอความอนุเคราะห์จากสภาฯแห่งนี้                     
                     ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ขอบคุณครับ  
ประธานสภาฯ    ส านักสงฆ์ถ้ าย่านางตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย        
                     ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ในการสร้างวัด  จะต้องผ่านสภาฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบ 
                     กรุณายกมือครับ 
ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุม 
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๘ เสียง 
   ไม่เห็นชอบ – เสียง   
   งดออกเสียง ๑  เสียง 



๖ 

 

 
   
ประธานสภาฯ ครับ เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๖  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)   
ประธานสภา ฯ ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ ขอเชิญครับ 
นายศุภกิจ  วงค์เตชะ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๑ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ 

ผมขอเสนอท่านประธานสภาฯผ่านไปยังบริหาร เกี่ยวกับการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ                 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานครับ 

ประธานสภาฯ    เห็นด้วยครับ การประชุมสภาฯนั้น สมาชิกสภาฯ ทุกท่านต้องหันหน้าสู่ประธานสภาฯ 
ประธานสภาฯ มีอ านาจสูงสุด แท่นต่อไปจะเป็นบริหาร เป็นการจัดสถานที่ที่ถูกต้อง ขอฝาก            
ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกได้พิจารณาครับ 

นายวิชัย  หาศิริ สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๑๐ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามท่ี 
ท่านศุภกิจเสนอเกี่ยวกับการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ ผมเห็นด้วยครับ ในรูปแบบผมขอแนะน า 
ให้จัดเป็นวงกลม เวลาพูดก็ให้ยืนครับ 

นายบุญธาตุ  บาลวงค์ษา สมาชิกสภาฯ อบต. หมู่ที่ ๓ เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ  
ฝากให้ท่านปลัดปฏิบัติหน้าที่นายกได้แจ้งให้พนักงานส่วนต าบลดงมะไฟ ปรับปรุงแก้ไขมารยาท 
ให้เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้การต้อนรับแก่ผู้มาติดต่อราชการเป็นอย่างดีด้วย ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่  
ที่ประชุม ไมมี่ 
ประธานสภาฯ ขอปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น. 

 
     ลงชื่อ………………………………ผู้จดรายงานการประชุม 

  (นายไพโรจน์  คุณาวิภาตตระกูล) 
        เลขานุการสภา อบต. 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายพิทักษ์  พิมพ์ภูค า) 
         ประธานสภา อบต. 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………….ผู้รับรองรายงานการประชุม 



๗ 

 

       (นายอดิศัย  พิมพ์ภูค า) 
      สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ 

 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม       ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  (นางสาวบุญเลิศ  วงศ์บาตร)                  (นายทัศนา  จูมสีสิงห์) 
    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗                 สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔ 
 
 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม      ลงชื่อ……………………………ผู้รบัรองรายงานการประชุม 
       (นายถวิล  ค าชมภู)        (นางสุขใจ  ละจันทร์ลี) 
   สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔               สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘ 
 
 
ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม     ลงชื่อ……………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม 
    (นางนิตยา  พีระธรรม)      (นายนิรุด  นามวงศ์ชัย) 
  สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๐    สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑๒ 
 
 

 

 


