
 
 

รายงานการประชมุสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒  ประจำป 256๔ 

วันพฤหัสบด ีที่ ๑๘  กุมภาพันธ พ.ศ. 256๔  เวลา  09.00  น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร 

ผูเขาประชุม 
ลำดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ 
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นายปรีชา  ทีคงโงน 
นางสุพรรณี  มิ่งขวัญ 
นายคำไพ  พันธุเดช 
นายฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
นางสาววันทนา ยะฮวดสา 
นายชวนเดช แกวสุวรรณ 
นายทอก  ฮวดคันทะ 
นายเฉวิด  ยะฮวดสา 
นายงด  เงินงาม 
นายเวช  กวนโท 
นายทอง  เชื้อคำฮด 
นายไชยยงค  ใยวังหนา 
นายอเนก  บุตรวัง 
นายอดิศรา  กลยณ ี

ประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
รองประธานสภา อบต.จันทรเพ็ญ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๑ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๒ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๓ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๔ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๕ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๖ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๗ 
สมาชิกสภาฯ หมูที่ ๘ 
เลขาสภาฯ อบต.จันทรเพ็ญ 
 

ปรีชา  ทีคงโงน 
สุพรรณี  มิ่งขวัญ 
คำไพ  พันธุเดช 
ฤทธิ์  งอยจันทรศร ี
วันทนา ยะฮวดสา 
ชวนเดช แกวสุวรรณ 
ทอก  ฮวดคันทะ 
เฉวิด  ยะฮวดสา 
งด  เงินงาม 
เวช  กวนโท 
ทอง  เชื้อคำฮด 
ไชยยงค  ใยวังหนา 
อเนก  บุตรวัง 
อดิศรา  กลยณ ี

 ผูไมมาประชุม 

1. นายธัญพิสิษฐ  วรสาร               สมาชิกสภาฯ หมูที่  ๑ 
 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายลองรัตน  ใยพันธ                    นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
๒. ดาบตำรวจสุพัฒน  เชื้อดวงผูย รองปลัดฯ 
๓. นายปรีชา  ชวนะบุญไพศาล  ผูอำนวยการกองชาง 

                     ๔.  นายชานนท  ปยะนันท                   นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานสภาฯ            เรียนทานนายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ทานสมาชิก รองปลัด 
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน วันนี้เปนการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่ ๑ ครั้งที่ ๒   

ประจำป 256๔  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ กุมภาพันธ  พ.ศ.256๔  เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลวผมขอ
เปดการประชุมครับ  

ระเบียบวาระท่ี   1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชมุทราบ 

ประธานสภาฯ วันนี้เปนการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ที่๑ ครั้งที่ ๒ ประจำป ๒๕๖๔ ขอเชิญทาน
นายกไดชี้แจงที่จะแจงใหที่ประชุมทราบครับ เชิญครับ 

นายลองรัตน ใยพันธ                 เรียนประธานสภาฯรองประธานสภาฯ สมาชิกทุกทาน ขอนำเรียนเมื่อตอนประชุม
ครั้งที่แลวที่สมาชิกใหดำเนินการดูแลเกี่ยวกับการซอมแซมถนนสัญจรไปมา บัดนี้
ทางหนวยงานของเราก็ไดดำเนินการซอมแซมเปนที่เรียบรอยแลว และในวันกอน
ผูวาราชการจังหวัดไดเรียกประชุมประชุมองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็ไดกำชับให
ดูแลเก่ียวกับภัยแลง ไดกำชับในเรื่องนี้ดวย จึงขอนำเรียนเพียงเทานี้ครับ  

ประธานสภาฯ                        ทานนายกก็ไดแจงใหที่ประชุมรับทราบแลว มีทานใดมีเรื่องที่จะเพ่ิมเติมในที่ประชุม
หรือไม ถาไมมีผมก็จะเขาสูระเบียบวาระประชุมตอไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ              ฝายเลขานุการสภาฯ ไดสงรายงานการประชุมใหสมาชิกทุกทานไดตรวจสอบกอน  
                                          วันประชุม ในรายงานประชุมสภา สามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕   
                                          กุมภาพันธ  ๒๕๖๔ มีสมาชิกทานใดมีขอสงสัยทีจ่ะแกไข โปรดยกมือครับ ถาไมม ี
                                          ผมจะขอมติรับรองรายงานประชุมสภาฯสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ป 256๔  
                                          สมาชิกทานใดรับรองโปรดยกมือครับ   
ที่ประชุม                              รับรอง          
                                           

ระเบียบวาระท่ี  3  กระทูถาม 
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแลวเสร็จ 
                                          -    ไมม ี

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

                                          ๕.๑ โครงการกอสรางระบบประปา (อบต.จันทรเพ็ญ) แผนพัฒนาทองถ่ิน       
พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ ประจำป ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 



 
 
 
ประธานสภาฯ   กอนจะขอความเห็นชอบพิจารณาแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ิมเติม ขอเชิญสมาชิก หมู        

                                          ที่ ๒ ชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับน้ำใชอุปโภค-บริโภค เชิญครับ 

นายฤทธิ์ งอยจันทรศร ี              เรียนประธานฯรองประธาน สมาชิก ทุกทาน น้ำประปาหมูที่ ๒ ในบางครั้งน้ำก็ 

                                          ไหลบางไมไหลบาง มีตะกอน ขุน สงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่อยางมาก 

                                          เห็นดวยที่จะใหมีการสรางระบบประปาในองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

ประธานสภาฯ   มีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม เชิญนายกครับ      

นายลองรัตน ใยพันธ                 ตามที่ไดประชุมท่ีจังหวัดไดรับนโยบายจากผูวาในการแกไขปญหาภัยแลง  

                                          โดยเฉพาะเรื่องน้ำอุปโภค-บริโภค ในตำบลจันทรเพ็ญ อบต./หมูที่ ๒ หมูที่ ๗ 

                                          ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ก็ไดรับน้ำมาจากบานหวยหวด ถามีการกอสรางระบบประปา 

                                          ก็จะเปนการดี เราก็จะไดใชน้ำอยางมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญรถดับเพลิงตองมี 

                                          น้ำเต็มถังตลอดเวลา เผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะไดมีน้ำใชทันเวลา 

ประธานสภาฯ   มีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม เชิญนายกครับ      

นายชานนท ปยะนันท               เรียนทานประธานสภาฯสมาชิกสภาฯทุกทานครับ ตามท่ีกองชางไดทำบันทึก  
                                         เหตุผลความจำเปนในการเพ่ิมเติมแผน ตามความเดือดรอนของประชาชนในตำบล  
                                         จันทรเพ็ญ ในสวนของการจัดทำแผนก็ไดดำเนินการจัดทำแผนตามขั้นตอน ดังนี้ 

๑. ไดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนรางจัดทำแผน 
๒. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่น 

                                         เปนท่ีเรียบรอยแลว และโครงการที่จะนำเรียนเปนโครงการกอสรางระบบประปา   
                                         (อบต.จันทรเพ็ญ) วัตถุประสงค เพ่ือมีน้ำไวใชอุปโภค-บริโภค งบประมาณ  
                                          ๔๗๘,๐๐๐ บาท หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง 
ประธานสภาฯ   มีทานใดสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม ถาไมมีผมจะขอมติเห็นชอบนะครับ 

                                          สมาชิกทานใดเห็นชอบโครงการกอสรางระบบประปา (อบต.จันทรเพ็ญ)        

                                          ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๔ โปรดยกมือครับ     

ที่ประชุม                             เห็นชอบ    จำนวน  ๑๓   เสียง 
                                         ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                         งดออกเสียง  จำนวน  –    เสียง 
 
 
 
  ๕.๒ ขอความเห็นชอบกำหนดพ้ืนที่ที่สามารถขออนุญาตดูดทราย(Zoning) และการ

ขออนุญาตดูดทรายในพื้นที่ 
นายปรีชา ทีคงโงน                         ดวย อบต.จันทรเพ็ญ ไดรับหนังสือจากนางสาวอลิสา ซีดวง ภูมิลำเนาบานเลขที่   

 ประธานสภาฯ                         ๑๐๘ หมูที่ ๓ ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  เรื่องขอความ                

                                           อนุเคราะหดำเนินการจัดประชาคมหมูบานและเสนอญัตติตอสภาทองถ่ินเพื่อขอ 

                                           ความเห็นชอบกำหนดพ้ืนที่ที่สามารถขออนุญาตดูดทราย(Zoning) และการขอ 

                                                  

 

 

 



                                                 อนุญาตดูดทรายในพ้ืนที่  โดยจุดพ้ืนที่ที่จะขออนุญาตดำเนินการบริเวณบานจันทร 

                                               เพ็ญ หมูที่ ๑ ตำบลจันทรเพ็ญ อำเภอเตางอย จังหวัดสกลนคร ตามแผนที่ระวาง 

                                               อำเภอเตางอยหมายเลขระวาง ๕๘๔๒IV๑๐๗๔ จุดเริ่มตนพิกัด ๑๘๗๕๒๒๘.๐๖๑ MN. ,   

                                                พิกัด ๔๑๐๔๗๖.๑๑๕ ME. และจุดสิ้นสุด พิกัด ๑๘๗๕๕๓๗.๘๗๐ MN. , พิกัด  

                                         ๔๑๐๖๕๗.๗๗๗ ME. ความยาวทั้งหมดจากจุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด ประมาณ ๔๐๕  

                                            เมตร พื้นที่รวมประมาณ ๑๐ ไร ๒ งาน ๗๒ ตารางวา ซึ่งในวันนี้ไดเชิญตัวแทน 

                                        ผูประกอบการมารวมประชุมชี้แจงและตอบขอซักถามดวย คือ ส.อ.ยรรณ  ซีดวง  

                                        ขอเชิญตัวแทนผูประกอบการไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการกำหนดพื้นที่ที่ 

                                        สามารถขออนุญาตดูดทราย(Zoning) และการขออนุญาตดูดทรายในพ้ืนที่ 

 

ส.อ.ยรรณ  ซีดวง                   เรียนประธาน/รองประธาน นายก อบต.จันทรเพ็ญ และสมาชิกสภาองคการบริหาร 

                                       สวนตำบลจันทรเพ็ญทุกทาน ในวันนี้ก็จะมาชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการ 

                                       ดำเนินการขออนุญาตกำหนดพ้ืนที่ที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning) และการขอ 

                                             อนุญาตดูดทรายในพ้ืนท่ีตำบลจันทรเพ็ญ บริเวณบานจันทรเพ็ญ  หมูที่ ๑  ซึ่งในปที่ผาน 

                                       มาไดดำเนินการมาแลว และในครั้งนี้ก็จะมาขอกำหนดพ้ืนท่ีใหมีความชัดเจนมาก 

                                       ยิ่งขึ้นในเรื่องของการกำหนดพิกัดจุดเริ่มตน – พิกัดจุดสิ้นสุด และเนื้อที่ ซึ่งในพ้ืนที่ที่ 

                                       จะขออนุญาตดำเนินการคือ บานจันทรเพ็ญ หมูที่ ๑ และพ้ืนที่คาบเก่ียวในการขน 

                                       ทรายไปยังจุดจำหนายคือบานหวยหวด หมูที่ ๔ ตำบลจันทรเพ็ญ อำเภอเตางอย  

                                       จังหวัดสกลนคร ซึ่งทั้ง ๒ หมูบาน องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ไดรวมกับ  

                                       ผญบ. ไดดำเนินการประชุมประชาคมและผานความเห็นชอบของประชาชนท้ัง ๒  

                                       หมูบานแลว และสงรายงานผลการประชุมประชาคมมาที่ อบต.จันทรเพ็ญ เพ่ือขอ 

                                       ความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินและรายงานผลการประชุมสภาทองถิ่นไปยังอำเภอ        

                                       เตางอยตอไป ซึ่งจุดที่จะขออนุญาตกำหนดพ้ืนที่ที่สามารถขออนุญาตดูดทราย  

                                             และการขออนุญาตดูดทรายในพื้นที่ จากจุดก่ึงกลางลำน้ำพุงเขามาในพ้ืนที่ตำบลจันทร 

                                      เพ็ญ ตามแผนที่ระวางอำเภอเตางอยหมายเลขระวาง ๕๘๔๒IV๑๐๗๔ จุดเริ่มตนพิกัด  

                                            ๑๘๗๕๒๒๘.๐๖๑ MN. , พิกัด ๔๑๐๔๗๖.๑๑๕ ME. และจุดสิ้นสุด พิกัด   

                                      ๑๘๗๕๕๓๗.๘๗๐ MN. , พิกัด ๔๑๐๖๕๗.๗๗๗ ME. ความยาวทั้งหมดจากจุดเริ่มตนถึง 

                                         จุดสิ้นสุด ประมาณ ๔๐๕ เมตร พ้ืนที่รวมประมาณ ๑๐ ไร ๒ งาน ๗๒ ตารางวา ซึ่ง 

                                      ข้ันตอนในการขออนุญาตนั้นจะมีหนวยงานตางๆ ที่เขารวมตรวจสอบพื้นที่ในเรื่อง 

                                      ผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่กอนพิจารณาอนุญาตใหดำเนินการไดแก สำนักงาน 

                                        

 

 

 

 

 

                                       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปาไม  สำนักงานชลประทานจังหวัด  อุตสาหกรรม 

                                       จังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานเจาทาสาขานครพนม ซึ่งประโยชน อบต. 

                                     จนัทรเพ็ญ จะไดรับเมื่อมีการอนุญาตใหดำเนินการ คือการจัดเก็บรายไดคาธรรมเนียม 



                                     ในการขุดทราย ขนทราย และสามารถนำมาเปนงบประมาณอันถือวาเปนรายไดของ 

                                        ทองถ่ินจากการเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวมาพัฒนาพ้ืนที่ตำบลจันทรเพ็ญตอไป ซึ่งหาก 

                                    ไดรับอนุญาตใหดำเนินการแลวหากมีผลกระทบตางๆ กับประชาชนในพ้ืนที่  ตาม 

                                    ระเบียบในการขออนุญาตฯ นั้น จะมีเงื่อนไขตางๆ กำหนดและบังคับใหผูประกอบการที่ 

                                         ไดรับขออนุญาตนั้นถือปฏิบัติโดยเครงครัดมากมาย เชน หวงระยะเวลาการขุดขน การ 

                                    กอใหเกิดความเดือดรอนรำคาญ ฝุนละอองหรือการกระทำอื่นใดที่สงผลใหราษฎร  

                                    เดือดรอน ผูประกอบการจะตองเปนผูรับผิดชอบ ซึ่งพ้ืนที่ที่จะดำเนินการขออนุญาตอยูใน 

                                         พ้ืนที่ตำบล จันทรเพ็ญ ซึ่งเปนหนวยงานในพื้นที่จะเขาไปกำกบัดูแลผูประกอบการไมใหทำ 

                                    ผิดเงื่อนไขและมีผลกระทบตอประชาชน หากมีผลกระทบ เราก็จะมีมาตรการที่ลงโทษ 

                                    ผูประกอบการกระทั้งถึงการเพิกถอนใบอนุญาตได   

 
ประธานสภาฯ                    ในการขนลำเลียงการสัญจรไป-มา ในอนาคตถาถนนชำรุดแลวผูประกอบการจะมี 
                                     มาตรการในความรับผิดชอบอยางไรครับ 
ส.อ.ยรรณ ซีดวง                 ในสัญญาเปนปตอป มีขอตกลงเงื่อนไขในสัญญา ถาผูประกอบการไมดำเนินการ 
                                     แกไขจากผูรองเรียน ผูประกอบการตองยุตใินการประกอบกิจการนั้นครับ 
นายลองรัตน ใยพันธ            เปนผลดีสำหรับองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญก็จะมีรายไดจากการจัดเก็บ 
                                      คาธรรมเนียมเพ่ิมเขามา 
นายทอง เชื้อคำฮด                จะมีผลกระทบตอคนในพ้ืนที่หรือไม 
นายลองรัตน ใยพันธ              ในสวนนี้ก็ไดมีการจัดทำประชาคมในพ้ืนที่เปนที่เรียบรอยแลว ก็จะมีเห็นดวยและ 
                                       ไมเห็นดวย ซึ่งสวนมากจะเห็นดวยเพราะไมมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง  
                                       โซนพ้ืนที่ที่ผูประกอบการการดำเนินการก็มีระยะหางจากที่ดินของประชาชน   

                                  ๑๐๐ เมตร 
                                            
ด.ต.สุพัฒน เชื้อดวงผูย            มีเรื่องท่ีจะสอบถามอยู ๒ ประเด็น 
                                       ๑. การขนสงสัญจรไปมาในพื้นที่ของผูประกอบการจะมีปญหาตอคนในพ้ืนที่ 
                                           หรือไม เชน ฝุนละอองบนถนนที่ขนสง 
                                       ๒.การประชุมประชาคมที่ผานมาในสวนของผูท่ีไมเห็นดวย ในอนาคตถาเกิด 
                                         ปญหาขึ้นมาจะมีมาตรการแนวทางในการแกไขปญหาอยางไร 
ส.อ.ยรรณ ซีดวง                      ตามมาตรการการจราจร กรณผีลกระทบที่เกิดจากผูประกอบการ เชน ฝุนละออง 
                                          ที่เกิดจากการขนสง ทางผูประกอบการก็จะนำรถน้ำมาลดถนน และจะตองแกไข 
                                          ดำเนินการใหเร็วท่ีสุด ประเด็นที่สอง การประชาคม คือการมีสวนรวม เสนอ 
                                          ความคิดเห็น ยึดหลักประชาธิปไตยเปนหลัก ยึดเสียงขางมาก ผลกระทบที่จะเกิด 
                                          ก็นอยมากที่จะกระทบ เพราะไดมีหนวยงานตางๆออกมาสำรวจ และมีมาตรการ 
                                          ในการควบคุมแลว 
 
 
 
 
 
นายคำไพ พันธุเดช                  เปนเรื่องปกติที่มีการประชุมประชาคมก็จะมีคนเห็นดวยและไมเห็นดวยแตใน 
                                         การประชาคมก็ตองยึดเสียงขางมากถือเปนประชาธิปไตย 
ประธานสภาฯ                        มีทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
นางสุพรรณี มิ่งขวัญ                 อยากทราบวาเสนทางท่ีผูประกอบการขนสงใชเสนทางไหน 



ส.อ.ยรรณ ซีดวง                     จากจุดท่ีขออนุญาตบริเวณบานจันทรเพ็ญ หมูที่๑ ไปตามถนนเพื่อการเกษตร  
                                         (เปนถนนลูกรัง) ตัดขึ้นตรงถนนลาดยางทางไปบานโคกกลางกอนถึงผาพญาเตา  
                                         (ระหวางเสนทางลาดยางเสนทางสัญจรระหวางบานหวยหวด หมูที่ ๔ กับ         
                                         บานโคกกลาง หมูที่ ๖) 
              
ประธานสภาฯ                         มีทานใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ถาไมมีผมจะขอมติเห็นชอบในการ 
                                          กำหนดพ้ืนที่ที่สามารถขออนุญาตดูดทราย (Zoning)ในพ้ืนที่ตำบลจันทรเพ็ญ  

                                                 บริเวณบานจันทรเพ็ญ  หมูที่ ๑ ตำบลจนัทรเพ็ญ อำเภอเตางอย  

                                               จังหวัดสกลนคร ตามแผนที่ระวางอำเภอเตางอยหมายเลขระวาง ๕๘๔๒IV๑๐๗๔  

                                                จุดเริ่มตนพิกัด ๑๘๗๕๒๒๘.๐๖๑ MN. ,  พิกัด ๔๑๐๔๗๖.๑๑๕ ME. และจุดสิ้นสุด  

                                          พิกัด ๑๘๗๕๕๓๗.๘๗๐ MN. , พิกัด ๔๑๐๖๕๗.๗๗๗ ME. ความยาวทั้งหมดจาก 

                                              จุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด ประมาณ ๔๐๕ เมตร พ้ืนที่รวมประมาณ ๑๐ ไร ๒ งาน ๗๒  

                                             ตารางวา ในที่ประชุมโปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม                             เห็นชอบ    จำนวน  ๑๓   เสียง 
                                         ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                         งดออกเสียง  จำนวน  –    เสียง 
                                        
                                       ๕.๓ ขออนุญาตดูดทรายในพื้นท่ี     
ประธานสภาฯ                      ตอไปจะขอมติในการขออนุญาตดูดทรายในพ้ืนที่ตำบลจันทรเพ็ญ  

                                                 บริเวณบานจันทรเพ็ญ  หมูที่ ๑ ตำบลจนัทรเพ็ญ อำเภอเตางอย  

                                               จังหวัดสกลนคร ตามแผนที่ระวางอำเภอเตางอยหมายเลขระวาง ๕๘๔๒IV๑๐๗๔  

                                                จุดเริ่มตนพิกัด ๑๘๗๕๒๒๘.๐๖๑ MN. ,  พิกัด ๔๑๐๔๗๖.๑๑๕ ME. และจุดสิ้นสุด  

                                          พิกัด ๑๘๗๕๕๓๗.๘๗๐ MN. , พิกัด ๔๑๐๖๕๗.๗๗๗ ME. ความยาวทั้งหมดจาก 

                                              จุดเริ่มตนถึงจุดสิ้นสุด ประมาณ ๔๐๕ เมตร พ้ืนที่รวมประมาณ ๑๐ ไร ๒ งาน ๗๒  

                                             ตารางวา 
                                          สมาชิกทานใดเห็นชอบอนุญาตในการดำเนินการดดูทรายในพ้ืนที่ โปรดยกมือครับ 
  
ที่ประชุม                             เห็นชอบ    จำนวน  ๑๓   เสียง 
                                         ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                         งดออกเสียง  จำนวน  –    เสียง 
         
 
 
 
 

                      

 

                                     ๕.๔ การพิจารณาใหความเห็นชอบสำนักสงฆถ้ำผาลาน บานหวยหวด หมูที่ ๔ ที่   

                                           มีที่ตั้งอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ    

 

ประธานสภาฯ                         ตอไปจะเปนการพิจารณาใหความเห็นชอบสำนักสงฆถ้ำผาลาน บานหวยหวด หมู 



                                          ที่ ๔ ที่มีทีต่ั้งอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ เชิญ 

                                          ทานสมาชิก นายทอก ฮวดคันทะ สมาชิกที่อยูในพ้ืนที่ชี้แจงครับ 

 

นายทอก ฮวดคันทะ                  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกทุกทานครับ สืบเนื่องจาก สำนักสงฆถ้ำผาลาน 

                                          สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกรมปาไมไดรวมกันหารือแนวทางการ 

                                          ดำเนินการขอที่ดินในเขตปาไมเพ่ือประโยชนแกพระพุทธศาสนาโดยกำหนดยื่นขอ 

                                          ใชภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พรอมแนบเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือจะได   

                                          ดำเนินการขอใชท่ีดินในเขตพื้นที่ปาไมเพ่ือสรางวัดตอกระทรวงทรัพยากรธรรม 

                                          ชาติและสิ่งแวดลอม ซึง่เอกสารที่เก่ียวของในกรณีดังกลาว คือ หนังสือแสดงการ 

                                          ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น สำนักสงฆถ้ำผาลาน 

                                          ไดกอตั้งมาหลายป ซึ่งปจจุบันยังไมมีใบอนุญาตใหตั้งวัดและกอสรางก็อยูในเขต 

                                          พื้นที่ของปาไม และประชาชนในพ้ืนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา รวมถึง 

                                          การใชสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา(รายละเอียดแนบทาย)  

 

ประธานสภาฯ                         มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม 

                                          ทานใดเห็นชอบสำนักสงฆถ้ำผาลาน บานหวยหวด หมูที่ ๔ มีที่ตั้งอยูในเขต 

                                          รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ โปรดยกมือครับ 

 
 
ที่ประชุม                             เห็นชอบ    จำนวน  ๑๓   เสียง 
                                         ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                         งดออกเสียง  จำนวน  –    เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       ๕.๕ การพิจารณาใหความเห็นชอบสำนักสงฆหวยชัน บานหวยหวด หมูที่ ๔  

                                             ที่มีท่ีตั้งอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ    

 

ประธานสภาฯ                         ตอไปจะเปนการพิจารณาใหความเห็นชอบสำนักสงฆหวยชัน บานหวยหวด หมู 

                                          ที่ ๔ ที่มีที่ตั้งอยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ เชิญ 



                                          ทานสมาชิก นายทอก ฮวดคันทะ ชี้แจงครับ 

 

นายทอก ฮวดคันทะ                  เรียนทานประธานสภาฯ สมาชิกทุกทานครับ สำนักสงฆหวยชัน สืบเนื่องจาก 

                                          สำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ และกรมปาไมไดรวมกันหารือแนวทางการ 

                                          ดำเนินการขอที่ดินในเขตปาไมเพ่ือประโยชนแกพระพุทธศาสนาโดยกำหนดยื่นขอ 

                                          ใชภายในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ พรอมแนบเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือจะได   

                                          ดำเนินการขอใชท่ีดินในเขตพื้นที่ปาไมเพ่ือสรางวัดตอกระทรวงทรัพยากรธรรม 

                                          ชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเอกสารท่ีเก่ียวของในกรณีดังกลาว คือ หนังสือแสดงการ 

                                          ไดรับความเห็นชอบจากสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับรองวาสำนักสงฆที่ 

                                          ขออนุญาตมีที่ตั้งอยูในเขตรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

                                          ซึ่งปจจุบันยังไมมีใบอนุญาตใหตั้งวัดและการกอสรางก็อยูในเขตพื้นที่ของปาไม  

                                          และประชาชนในพ้ืนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (รายละเอียดแนบทาย)  

 

ประธานสภาฯ                         มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีผมจะขอมติท่ีประชุม 

                                          ทานใดเห็นชอบสำนักสงฆหวยชัน บานหวยหวด หมูที่ ๔ มีท่ีตั้งอยูในเขต 

                                          รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ โปรดยกมือครับ 

 
 
ที่ประชุม                             เห็นชอบ    จำนวน  ๑๓   เสียง 
                                         ไมเห็นชอบ  จำนวน   –    เสียง 
                                         งดออกเสียง  จำนวน  –    เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ ๖   เรื่องอื่นๆ 

ประธานสภาฯ ตอไปเขาสูระเบียบวาระที ่๖ เรื่องอ่ืนๆ มีทานใดจะเพ่ิมเติมเสนอแนะหรือไมครับ 
             ถาไมมีก็จะขอนัดประชุมในวันพรุงนี้ เปนครั้งที่ ๓ ผมขอปดประชุมครับ                          



ปดประชุม  เวลา  1๒.00  น. 
 
    (ลงชื่อ)                                      ผูจดรายงานการประชุม  
                     (นายอดิศรา  กลยณ)ี 
                       เลขานุการสภา อบต.จันทรเพ็ญ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 

   
                         (ลงชื่อ)                         

        (นายทอก  ฮวดคนัทะ)  
    ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
(ลงชื่อ)       

       (นายคำไพ พันธุเดช)   
                                              กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 
(ลงชื่อ)      

       (นางวันทนา ยะฮวดสา)  
                                               กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
 

    (ลงชื่อ)     
                                                     (นายปรีชา  ทีคงโงน) 
                                    ประธานสภาองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

 
 


