
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่                                                                                                                               
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ 

วัน จันทร์ ที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

ผู้มาประชุม จำนวน  ๑๖ คน 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหตุ 
๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ บุญถือ เทพอุทัย  
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ลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒ นายนิสันต์ สุขพยุง รองประธานสภาฯ - 
๓ นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ เลขานุการสภา อบต. ณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์ 
๔ นายทรงกลด สีสดเขียว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ ทรงกลด สีสดเขียว 
๕ นายฤทธิกร จินดาโสด สมาชิก อบต.หมู่ที่๒ ฤทธิกร จินดาโสด 
๖ นายสมบัติ สวงโท สมาชิก อบต.หมู่ที่๓ สมบัติ สวงโท 
๗ นางสาวหนูแดง รุ่งเป้า สมาชิก อบต.หมู่ที่๔ - 
๘ นายประสาท อาภรณ์แก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่๕ ประสาท อาภรณ์แก้ว 
๙ นางสาวสมเกียรติ์ ลานอก สมาชิก อบต.หมู่ที่๖ สมเกียรติ์ ลานอก 

๑๐ นายสราวุฒิ แนบเสลา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ สราวุฒิ แนบเสลา 
๑๑ นายสมาน วังหอม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ สมาน วังหอม 
๑๒ นายไสว นอขุนทด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑ ไสว นอขุนทด 
๑๓ นายชลณฤทธิ์ จำชาติ สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๒ ชลณฤทธิ์ จำชาติ 
๑๔ นายโสภา นารีจันทร ์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ โสภา นารีจันทร ์
๑๕ นางสาวผุสดี เจนชัย สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๔ ผุสดี เจนชัย 
๑๖ นางจี ถิ่นประสงค์ สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๕ จี ถิ่นประสงค์ 
๑๗ นางณธัญนันท์ อุธานี สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๖ ณธัญนันท์ อุธานี 
๑๘ นางโสภา ศรีชัยปัญหา สมาชิก อบต.หมู่ที่๑๘ โสภา ศรีชัยปัญหา 

 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๙ คน 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ลงช่ือ หมายเหตุ 

๑ นางเตือนใจ บำรุง นายก อบต.วังตะเฆ่ เตือนใจ บำรุง  

๒ นายวชิรพงศ์ ขุนทดธีรสวัสดิ์ นายก อบต.โป่งนก วชิรพงศ์ ขุนทดธีรสวัสดิ์ 
๓ 
๔ 

นายสมศักดิ์ ศรีวิจาน 
นายบุดดี โพธิ์จันทร์ 

รองนายก อบต.โป่งนก 
เลขานุการนายก อบต.โป่งนก 

สมศักดิ์ ศรีวิจาน 
บุดดี โพธิ์จันทร์ 

๕ นายประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรีภูมิ นักจัดการงานทั่วไป ประพันธ์ศักดิ์ บุตรศรีภูมิ 
๖ 
๗ 
๘ 

นายมังกรณ์ ชนะชัย 
นางอัมพร จันคำ 
นางสาววรรณภา บุญภักดี 

เลขานุการนายก 
รองนายก อบต.วังตะเฆ่ 
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ 

มังกรณ์ ชนะชัย 
อัมพร จันคำ 

วรรณภา บุญภักดี 
๙ นายสุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส คนงานทั่วไป(กิจการสภา) สุพัฒน์ ชื่นจัตุรัส 
     

     



-๒- 

เริ่มเปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการลาขอสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวัง
ตะเฆ่ มีสมาชิกสภาฯขอลาในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
  จำนวน ๒ ท่าน   คือ  ๑.นายนิสันต์ สุขพยุง   ส.อบต.ม.๘ 
      ๒.นางสาวหนูแดง รุ่งเป้า   ส.อบต.ม.๔ 
  ๑.๒ เรื่องการเข้าร่วมประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ คณะบริหารของ อบต.โป่งนก เข้า
ร่วมประชุมครั้งนี้ 
  นายวชิรพงศ์ ขุนทดธีรสวัสดิ์  นายก อบต.โป่งนก กระผมขอนำเรียนเสนอปรึกษาหารือกับทางสภา
ฯ อบต.วังตะเฆ่ และคณะผู้บริหาร ๓ เรื่อง ดังนี้  

๑).เรื่องปรึกษาหารือถึงการแบ่งแนวเขตของระหว่าง อบต.วังตะเฆ่ และ อบต.โป่งนก เพ่ือให้ชาวบ้าน
ได้รับทราบชัดเจนในการเสียภาษีที่ดิน ตามแนวเขตได้ถูกต้อง และขออนุญาตติดป้ายแสดงแนวเขตเพ่ือแจ้งชาวบ้านให้
ทราบทั่วถึงรวมไปถึงการพัฒนา หรือโครงการต่างๆที่อยู่ระหว่างแนวเขตเพ่ือป้องกันการถูกเรียกเงินคืนจาก สตง.และ
ถูกร้องเรียน และให้ง่ายต่อการขึ้นทะเบียนเกษตรต่อไป 

๒).เรื่องการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันระหว่างตำบลเพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ของสองตำบล เช่น 
การจัดกีฬาสัมพันธ์ตำบลร่วมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์และกิจกรรมร่วมกันส่วนจะเป็นวันที่เท่าไหร่ต้องรอดูก่อน 

๓).เรื่องการเชิญชวนสมาชิกสภาฯ อบต.วังตะเฆ่ คณะผู้บริหาร ร่วมงานการเปิดที่เที่ยวน้ำตกที่บ้าน
ไทรงาม และเปิดกิจกรรม กินปลาหางเขื่อนเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต และมีความยินดีที่ได้ร่วมเปิด
อุทยานทุ่งบัวสวรรค์น้ำตกไทรทอง ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความสวยงาม ราบรื่น ทั้งขอขอบคุณท่านประธานสภาฯ คณะ
ผู้บริหาร อบต.วังตะเฆ่ ที่ให้เกียรติ อบต.โป่งนก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

  -ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา  
  ๓.๑ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การตรา
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ้นบังคับใช้ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ และส่งให้
นายอำเภอหนองบัวระเหว เพ่ือออกข้อบัญญัติฯ และประกาศใช้ต่อไป 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ เชิญท่านสมาชิกซักถามหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ 
  นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายชลณฤทธิ์ จำชาติ 
ส.อบต.ม.๑๒ กระผมขอทักท้วงเจ้าหน้าที่ ที่จัดทำหนังสือชี้แจงเป็นแค่กระดาษ น่าจะทำเป็นเล่มหรือแฟ้มเพ่ือให้สมาชิก
พิจารณาได้ง่ายขึ้นและดูง่ายขึ้น 
  เตือนใจ บำรุง นายกฯ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกทุกท่าน ดิฉัน นางเตือนใจ บำรุง นายก 
อบต.วังตะเฆ่ เป็นการขอผ่านมติที่ประชุมสภาแต่ทำเล่มต้องผ่านและทำในขั้นตอนต่อไป 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะขอ
มติที่ประชุม 
 
 

/มติที่... 



-๓- 
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 
  ๓.๒ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอความเห็นชอบ ส่งโครงการขอใช้
ที่ดิน เพ่ือก่อสร้างวัดศรีประเสริฐ หมู่ ๑๒ บ้านแจ้งวังทอง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่ชาวบ้าน 
และสร้างความสามัคคีให้คนในหมู่บ้านและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ให้ถูกบุก
รุกป่าด้วย จึงขอส่งเอกสารให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือได้พิจารณาอนุเคราะห์รายงานการประชุม ที่
แสดงผลการพิจารณา ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการก่อสร้างวัดศรีประเสริฐ ต่อไปนั้น 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าของพ้ืนที่ชี้แจงครับ 
  นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน  
  เนื่องด้วยกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน เรื่องรายงานการขอใช้ที่ดินของทางราชการ 
เพ่ือสร้างวัดตามรายละเอียด ดังนี้ กระผมผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต. หมู่ ๑๒ บ้านแจ้งวัง
ทอง ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ อาชีพเกษตรกร ได้จัดทำรายงาน และเสนอโครงการเพื่อขออนุญาตใช้ที่ดิน
ทางราชการ เพ่ือสร้างวัด ซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแลของ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตั้งอยู่ บ้านแจ้งวังทอง หมู่ ๑๒ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๙ ไร่ เพ่ือการขออนุญาตให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ กระผมจึงนำเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบ 
เพ่ือประกอบพิจารณา 

 ตามที่กระผมได้ยื่นหนังสือการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพ่ือสร้างวัดศรีประเสริฐ ถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ ่กระผมขอชี้แจงประวัติความเป็นมาของวัดศรีประเสริฐ พอสังเขป รายละเอียดดังนี้ 

๑.ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 วัดเป็นศาสนสถานเพ่ือประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท เป็นสถานที่สำคัญ ที่ต้องมีในพุทธศาสนา วัดศรี
ประเสริฐ ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ เพ่ือเป็นการที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ ของบ้านแจ้งวัง
ทอง ยังไม่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ตั้งวัด 
จุดประสงค์ก็เพ่ือ 

  ๑.๑ เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ 

  ๑.๒ เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน 
  ๑.๓ เป็นสถานที่ประชุมของราชการกับ ราษฎร ในหมู่บ้าน 

  ๑.๔ เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ในการ
จัดตั้งการเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
  ๑.๕ เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฎรในหมู่บ้าน 

๒.ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

  ๒.๑.๑ วัดโครงการปลูกป่าทดแทนจากต้นไม้ถูกต้อง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามโดยขอการสนับสนุนกล้าไม้
จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๒ การป้องกันไฟป่า ทำแนวกั้นในฤดูแล้ง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ถังน้ำชนิดสะพายหลัง ไม้ดับ
ไฟ และประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๓ โครงการบวชป่า จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ราษฎร ได้ช่วยกันรักษาป่า
และเห็นความสำคัญของป่าไม ้

/๒.๑.๔ การ... 



-๔- 
  ๒.๑.๔ การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรายและวัสดุอ่ืนๆ 

  ๒.๑.๕ การป้องกันบุกรุกทำลายป่า ทำหลักเขตปักป้าย หรือเครื่องหมายให้ชัดเจน เพ่ือบอกให้รู้ว่า
เป็นเขตของที่พักสงฆ ์

๓.ด้านสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๑ ไม่ปลูกสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทับ หรือ คล่อม แหล่งน้ำธรรมชาติ 
๓.๒ การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 
๓.๓ ภาชนะบรรจุอาหาร น้ำดื่ม แยกเป็นประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ เพ่ือนำกลับไปรีไซเคิลจาก

พ่อค้ารับซื้อของเก่า 

๓.๔ เศษไม้ ใบไม้ เศษอาหาร ใช้วิธีฝังกลบ หรือทำเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้กากน้ำตาลและสารช่วยย่อย
สลาย 
 ดังนั้นการสร้างวัดศรีประเสริฐและทางหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่ ส.

ป.ก.ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ซึ่งมีขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก็เป็น
ขั้นตอนหนึ่ง กระผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดศรีประเสริฐ และรับรองว่าการสร้างวัดศรีประเสริฐ ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท้ังทางด้าน ดิน น้ำ เสียง และอากาศ 

 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการสร้างวัดศรีประเสริฐ หมู่๑๒ บ้านแจ้งวังทอง 
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 
  ๓.๓ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอความเห็นชอบ ส่งโครงการขอใช้
ที่ดิน เพ่ือก่อสร้างวัดวังตะเฆ่ หมู่ ๑๘ บ้านวังตะเฆ่ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่ชาวบ้าน และ
สร้างความสามัคคีให้คนในหมู่บ้านและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกบุกรุกป่า
ด้วย จึงขอส่งเอกสารให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือได้พิจารณาอนุเคราะห์รายงานการประชุ ม ที่
แสดงผลการพิจารณา ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการก่อสร้างวัดบ้านวังตะเฆ่ ต่อไปนั้น 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าของพ้ืนที่ชี้แจงครับ 
  นางโสภา ศรีชัยปัญหา ส.อบต.ม.๑๘ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน  
  เนื่องด้วยดิฉันได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน เรื่องรายงานการขอใช้ที่ดินของทางราชการ เพื่อ
สร้างวัดตามรายละเอียด ดังนี้ ดิฉันผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นางโสภา ศรีชัยปัญหา ส.อบต.หมู่ ๑๘  บ้านวังตะเฆ่ ต.วัง
ตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ  ได้จัดทำรายงาน และเสนอโครงการเพ่ือขออนุญาตใช้ที่ดินทางราชการ เพ่ือสร้างวัด 
ซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแลของ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่ บ้านวังตะเฆ่ หมู่ ๑๘ ต.
วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๑๕ ไร่ เพ่ือการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ขั้นตอนของ
ทางราชการ ดิฉันจึงนำเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้รับทราบ เพ่ือประกอบพิจารณา 

 ตามท่ีดิฉันได้ยื่นหนังสือการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพ่ือสร้างวัดวังตะเฆ่ ถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดิฉัน
ขอชี้แจงประวัติความเป็นมาของวัดวังตะเฆ ่พอสังเขป รายละเอียดดังนี้ 

๑.ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 วัดเป็นศาสนสถานเพ่ือประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท เป็นสถานที่สำคัญ ที่ต้องมีในพุทธศาสนา วัดวังตะเฆ่ 
ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ เพ่ือเป็นการที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ ของบ้านวังตะเฆ่ ยังไม่เป็น
นิติบุคคลตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ตั้งวัด จุดประสงค์ก็
เพ่ือ                                                                                                                        /๑.๑ เป็น... 



-๕- 
  ๑.๑ เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ 

  ๑.๒ เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน 

  ๑.๓ เป็นสถานที่ประชุมของราชการกับ ราษฎร ในหมู่บ้าน 

  ๑.๔ เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ในการ
จัดตั้งการเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
  ๑.๕ เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฎรในหมู่บ้าน 

๒.ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

  ๒.๑.๑ วัดโครงการปลูกป่าทดแทนจากต้นไม้ถูกต้อง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามโดยขอการสนับสนุนกล้าไม้
จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๒ การป้องกันไฟป่า ทำแนวกั้นในฤดูแล้ง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ถังน้ำชนิดสะพายหลัง ไม้ดับ
ไฟ และประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๓ โครงการบวชป่า จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ราษฎร ได้ช่วยกันรักษาป่า
และเห็นความสำคัญของป่าไม ้

  ๒.๑.๔ การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรายและวัสดุอ่ืนๆ 

  ๒.๑.๕ การป้องกันบุกรุกทำลายป่า ทำหลักเขตปักป้าย หรือเครื่องหมายให้ชัดเจน เพ่ือบอกให้รู้ว่า
เป็นเขตของที่พักสงฆ ์

๓.ด้านสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๑ ไม่ปลูกสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทับ หรือ คล่อม แหล่งน้ำธรรมชาติ 
๓.๒ การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 
๓.๓ ภาชนะบรรจุอาหาร น้ำดื่ม แยกเป็นประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ เพ่ือนำกลับไปรีไซเคิลจาก

พ่อค้ารับซื้อของเก่า 

๓.๔ เศษไม้ ใบไม้ เศษอาหาร ใช้วิธีฝังกลบ หรือทำเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้กากน้ำตาลและสารช่วยย่อย
สลาย 
 ดังนั้นการสร้างวัดวังตะเฆ่และทางหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะขออนุมัติใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่   ส.ป.ก.

ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ซึ่งมีขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก็เป็น
ขั้นตอนหนึ่ ง ดิฉันจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดวังตะเฆ่ และรับรองว่าการสร้างวัดวังตะเฆ่ ไม่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมท้ังทางด้าน ดิน น้ำ เสียง และอากาศ 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการสร้างวัดวังตะเฆ่  หมู่ ๑๘ บ้านวัง
ตะเฆ่ ยกมือครับ 
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 
   สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 
  ๓.๔ ขอเสนอญัตติ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือขอความเห็นชอบ ส่งโครงการขอใช้
ที่ดิน เพ่ือก่อสร้างวัดบ้านโนนสำราญ หมู่ ๗ บ้านโนนสำราญ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพ่ือเป็นศูนย์รวมจิตใจให้แก่
ชาวบ้าน และสร้างความสามัคคีให้คนในหมู่บ้านและสืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป ช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
ไม่ให้ถูกบุกรุกป่าด้วย จึงขอส่งเอกสารให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ เพ่ือได้พิจารณาอนุเคราะห์รายงานการ 

/ประชุม... 



-๖- 
ประชุม ที่แสดงผลการพิจารณา ให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการก่อสร้างวัดบ้านโนน
สำราญ ต่อไปนั้น 
  นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ ขอเชิญเจ้าของพ้ืนที่ชี้แจงครับ 
  นายสราวุฒิ แนบเสลา ส.อบต.ม.๗ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน  
  เนื่องด้วยกระผมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน เรื่องรายงานการขอใช้ที่ดินของทางราชการ 
เพ่ือสร้างวัดตามรายละเอียด ดังนี้ กระผมผู้ยื่นรายงานขอใช้ที่ดิน นายสราวุฒิ แนบเสลา ส.อบต. หมู่ ๗ บ้านโนน
สำราญ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ อาชีพเกษตรกร ได้จัดทำรายงาน และเสนอโครงการเพ่ือขออนุญาตใช้
ที่ดินทางราชการ เพ่ือสร้างวัด ซึ่งที่ดินอยู่ในความดูแลของ สำนักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตั้งอยู่ บ้านโนนสำราญ หมู่ ๗ ต.วังตะเฆ่ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ จำนวน ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๙๒ ตารางวา เพ่ือการขอ
อนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ระเบียบ ขั้นตอนของทางราชการ กระผมจึงนำเสนอรายงานให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลได้รับทราบ เพ่ือประกอบพิจารณา 

 ตามที่กระผมได้ยื่นหนังสือการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.เพ่ือสร้างวัดโนนสำราญ ถึงท่านนายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังตะเฆ ่กระผมขอชี้แจงประวัติความเป็นมาของวัดโนนสำราญ พอสังเขป รายละเอียดดังนี้ 

๑.ไม่ขัดต่อระบบการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 วัดเป็นศาสนสถานเพ่ือประกอบศาสนกิจของพุทธบริษัท เป็นสถานที่สำคัญ ที่ต้องมีในพุทธศาสนา วัดโนน
สำราญ ได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักสงฆ์เม่ือปี พ.ศ.๒๕๒๘ เพ่ือเป็นการที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์ ของบ้านโนนสำราญ
ยังไม่เป็นนิติบุคคลตามระเบียบกฎหมาย จึงมีความประสงค์ขออนุญาตใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ตั้งวัด 
จุดประสงค์ก็เพ่ือ 

  ๑.๑ เป็นศาสนสถานประกอบศาสนกิจ 

  ๑.๒ เป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรในหมู่บ้าน 

  ๑.๓ เป็นสถานที่ประชุมของราชการกับ ราษฎร ในหมู่บ้าน 

  ๑.๔ เป็นสถานที่ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ใช้ในการ
จัดตั้งการเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
  ๑.๕ เป็นสถานที่ประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมแก่ราษฎรในหมู่บ้าน 

๒.ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่พักสงฆ์ได้จัดให้มีการรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 
  ๒.๑ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

  ๒.๑.๑ วัดโครงการปลูกป่าทดแทนจากต้นไม้ถูกต้อง ไม่ว่ากรณีใดก็ตามโดยขอการสนับสนุนกล้าไม้
จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๒ การป้องกันไฟป่า ทำแนวกั้นในฤดูแล้ง เตรียมอุปกรณ์ดับไฟ เช่น ถังน้ำชนิดสะพายหลัง ไม้ดับ
ไฟ และประสานกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยดับเพลิงที่อยู่ใกล้ 
  ๒.๑.๓ โครงการบวชป่า จัดให้มีโครงการบวชต้นไม้ เพ่ือปลูกจิตสำนึกให้ราษฎร ได้ช่วยกันรักษาป่า
และเห็นความสำคัญของป่าไม ้

  ๒.๑.๔ การใช้วัสดุทดแทนไม้ในการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทรายและวัสดุอ่ืนๆ 

  ๒.๑.๕ การป้องกันบุกรุกทำลายป่า ทำหลักเขตปักป้าย หรือเครื่องหมายให้ชัดเจน เพ่ือบอกให้รู้ว่า
เป็นเขตของที่พักสงฆ ์

๓.ด้านสิ่งแวดล้อม 

  ๓.๑ ไม่ปลูกสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างทับ หรือ คล่อม แหล่งน้ำธรรมชาติ 
๓.๒ การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ธรรมชาติ 
๓.๓ ภาชนะบรรจุอาหาร น้ำดื่ม แยกเป็นประเภท เช่น พลาสติก กระดาษ เพ่ือนำกลับไปรีไซเคิลจาก

พ่อค้ารับซื้อของเก่า 

/๓.๔ เศษไม้... 



-๗- 
๓.๔ เศษไม้ ใบไม้ เศษอาหาร ใช้วิธีฝังกลบ หรือทำเป็นปุ๋ยหมัก โดยใช้กากน้ำตาลและสารช่วยย่อย

สลาย 
 ดังนั้นการสร้างวัดโนนสำราญและทางหมู่บ้านมีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติใช้ที่ดินในเขตพ้ืนที่ ส.ป.ก.

ใช้ที่ดินของทางราชการเพ่ือสร้างวัด ซึ่งมีขั้นตอนในการขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก็เป็น
ขั้นตอนหนึ่ง กระผมจึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้พิจารณาเห็นชอบให้สำนักงาน 
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพ่ือสร้างวัดโนนสำราญ และรับรองว่าการสร้างวัดโนนสำราญ ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้าน ดิน น้ำ เสียง และอากาศ 

 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดเห็นชอบการสร้างวัดโนนสำราญ หมู่ ๗ บ้านโนนสำราญ  
   มตทิี่ประชุม 
     เห็นชอบ  ๑๔ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ   - เสียง 
     งดออกเสียง   - เสียง 

  สรุปมติที่ประชุม เห็นชอบ 
 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ สมาชิกท่านใดจะเสนอแนะหรืออภิปรายหรือไม่ครับ 
 นายชลณฤทธิ์ จำชาติ ส.อบต.ม.๑๒ เรียนท่านประธานสภาฯและสมาชิกที่เคารพทุกท่าน กระผมขอ
เสนอให้กองช่างออกสำรวจวัดพ้ืนที่และออกใบรายละเอียดประกอบแผนผัง ที่ขอทำเรื่องขอใช้พ้ืนที่สร้างวัดและรับรอง
แบบรายละเอียดแผนผังเพื่อใช้ในการประกอบการทำเรื่องขอสร้างวัดที่ถูกต้องตามระเบียบต่อไป 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องปรึกษาหารือ 
 นายประสาท อาภรณ์แก้ว ส.อบต.ม.๕ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประสาท อาภรณ์
แก้ว ส.อบต.ม.๕ กระผมขอปรึกษาหารือเรื่องการออกสำรวจพ้ืนที่ เพื่อจัดทำข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖ อยากให้คณะ
ผู้บริหารเร่งกองช่าง เพ่ือออกสำรวจ เพ่ือจัดทำรูปเล่มเสนอที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาครั้งนี้ 
 นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภา นารีจันทร์ ส.
อบต.ม.๑๓ ผมเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่ได้อภิปรายก่อนหน้านี้การที่กองช่างออกสำรวจล่าช้า กระผมกลัวจะไม่ทันจะ
นำข้อบัญญัติ ประจำปี ๒๕๖๖ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 นายโสภา นารีจันทร์ ส.อบต.ม.๑๓ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายโสภา นารีจันทร์ ส.
อบต.ม.๑๓ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมของบ้านวังอุดม หมู่ ๑๓ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ นี้ครับ ขอเชิญทุกท่านครับ 
 นายบุญถือ เทพอุทัย ประธานสภาฯ มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้า
ไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.  

(ลงชื่อ)   ณัฐภัทร พิทักษ์วงษ ์   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นายณัฐภัทร พิทักษ์วงษ์) 
                              เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ครั้งนี้

แล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตรวจรายงานการประชุมแล้ว 
 
 
 
 

/(ลงชื่อ)... 



-๘- 

                           

                          (ลงชื่อ)    สราวุฒิ แนบเสลา     
                                              (นายสราวุฒิ แนบเสลา) 
                                   กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 
             (ลงชื่อ)      สมาน วังหอม       (ลงชื่อ)    โสภา ศรีชัยปัญหา 
              (นายสมาน วังหอม)                                          (นางโสภา ศรีชัยปัญหา) 
               กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม                       กรรการตรวจสอบรายงานการประชุม    
 -สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว ในคราวประจำสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 

       (ลงชื่อ)     บุญถือ เทพอุทัย 
        (นายบุญถือ เทพอุทัย) 
             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเฆ่ 

 

 
 


