
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

สมัยสามัญ สมัยที ๒ ประจำปี  ๒๕๖๕   

วันที่  ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายบำเพ็ญ  คำเขียว ๑. ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับ 
ระเบียบ  

ประธานสภาฯ    กฎหมาย ขัน้ตอนการปฏิบัติ การดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น 

    การประชุมสภาท้องถิ่นอย่างถูกต้อง กรณีศึกษาจากข้อผิดพลาดเกี่ยวกับหน้าที่
และ 

    อำนาจของผู้บริหารและสภาท้องถิ่น” จัดโดยมหาวิทยาลัยสารคาม ร่วมกับสมาคม 

    ส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย ระหว่างวันที่  ๔-๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมพิชชา
ภรณ์ 

    เฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการอบรม  

ที่ประชุม  -รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

นายบำเพ็ญ คำเขียว -ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  

ประธานสภาฯ  สามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๕   วันที่ ๑๔   มกราคม  ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขาได้ 

   ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ที่ประชุม  ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 



ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม  -มีมตเิป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early 
Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุกภัย-ดินถล่ม ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพ่ือเป็นเอกสารนำไปประกอบคำขออนุญาตเข้าประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ 

นางวันทนา สุขเกษม   -ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ ได้ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ปลัด อบต.แม่นาเติง     แม่นาเติง โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยง 

          อุทกภัย-ดินถล่ม ในพ้ืนที่ลาดชันและพ้ืนที่ราบเชิงเขาในเขตพ้ืนที่ตำบลแม่นาเติง  

                             อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ สถานี คือ  ๑ สถานีบ้านปางแปก  

    ๒  สถานีบ้านหมอแปง โดยขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่
นาเติง 

    เพ่ือใช้เป็นหลักฐานการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี 

    เมื่อวันที่  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  

นายบำเพ็ญ  คำเขียว -ได้ขอความเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม           -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ  จำนวน  ๑๐  เสียง 

 

      ๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าฯ  



      ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ของบริษัท 
      โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  

นางวันทนา  สุขเกษม -ด้วยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดูแลการ
สื่อสาร 

ปลัด อบต.แม่นาเติง  โทรคมนาคมในประเทศไทยในรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด ภายใตการกำกับดูแล
ของ 

     กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้รับโอนสายสัญญาณสื่อสารที่อยู่ในพ้ืนที่
ป่าไม้ 

     ตั้งอยู่โดยไม่มีหลักฐานการขออนุญาต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓  

     มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่เข้าทำ
ประโยชน์ 

     ในพ้ืนที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

     โดยให้หน่วยงานขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่
คณะ 

     รัฐมนตรีมีมติ ซึ่งบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตาม
มต ิ

     คณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว แต่ขาดหลักฐานการให้ความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น  

     ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ในการเข้า 

      ดำเนินการทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ เพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าไม้
ต่อไป 

นายบำเพ็ญ  คำเขียว -ไดข้อความเห็นจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ  จำนวน  ๑๐  เสียง 

 
      ๕.๓ การพิจาณาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

นายสังวร  ทาอุด  -ได้มอบหมายให้ นางสุภรานันท์  สีทอง  หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงรายละเอียด 



นายก อบต.แม่นาเติง 

นางสุภรานันท์ สีทอง -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ ได้กำหนดองค์กรที่ 

หัวหน้าสำนักปลัด เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีหน้าที่กำหนดแนวทางการพัฒนา
ของท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาล แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ การผังเมือง ตลอดจนให้
คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น 

๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่
จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นกำหนด 

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่
ในการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนรวบรวมข้อมูล/แนวทางจัดทำร่าง

แผนพัฒนา 
๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น 
๔. สภาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๕. ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น 
๖. ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 

การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พงศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน 



การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งร่างพัฒนาท้องถิ่นที่
เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้พิจารณาตามมาตรา ๔๖ 
แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร พ.ศ. ๒๕๓๗ 
การเพิ่มเติมแผนกรณีแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน/นโยบาย
ผู้บริหาร 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับ
ที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาที่
เพ่ิมเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดว้ย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้
ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ประกาศใช้ 
การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนเกี่ยวกับโครงการตามแนวพระราชดำริ 
รัฐพิธี นโยบายกระทรวงมหาดไทย 
 
กรณีเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เก่ียวกับโครงการ
พระราชดำริ งานพระราชพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบาย
กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น สำหรับองค์การ
บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ดว้ย 
-ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง โดยคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นได้จัดทำประชาคมหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพ่ือนำข้อมูลมาจัดทำ



แผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งในการประชุมในวันนี้จะเป็นการพิจารณาทบทวน 
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยผ่านการเห็นชอบจาก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  เพ่ือผู้บริหารจักได้ประกาศใช้แผน
และนำแผนไปจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
ต่อไป 
ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นได้จัดทำเสนอต่อสภาฯ 

นายสังวร  ทาอุด  - ได้เพ่ิมเติมแผนงาน/โครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ดังนี้ 

นายก อบต. แม่นาเติง   ๑. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามแม่น้ำของ) บ้านไทรงาม 

      หมู่ที่ ๑๐  ตำบลแม่นาเติง งบประมาณ  ๑๐,๒๒๖,๗๐๐ บาท  ปีงบประมาณ 

      พ.ศ. ๒๕๖๖ 

     ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างหมู่บ้านไทรงาม ม.๑๐-บ้านดอยผีลู ม.๙  

                                     งบประมาณ  ๒๕,๕๑๔,๐๐๐  บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

     ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอยผีลู ม.๙ –หย่อมบ้านน้ำปลามุง ม. ๙ 

     งบประมาณ ๑๔,๖๖๙,๐๐๐  บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอยผีลู ม. ๙-หย่อมบ้านในของ ม. ๙ 

     งบประมาณ  ๘,๙๑๗,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 

๕. โครงการก่อสร้างถนนบ้านดอยผีลู ม. ๙ บ้านดอยผีลู –หย่อมบ้านดอยผักกูด-
บ้าน 
ปายสองแง่  งบประมาณ ๑๑,๐๙๙,๐๐๐ บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ 

 

ที่ประชุม  -ได้มีการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เป็นเวลาพอสมควร 

นายบำเพ็ญ คำเขียว -ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะอภิปรายหรือไม่ 

ประธานสภาฯ 



ที่ประชุม  -ไม่มีผู้อภิปราย 

นายบำเพ็ญ คำเขียว -ถามที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)  

ประธานสภาฯ   ตามท่ีเสนอหรือไม่ 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  

(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และส่งแผนฯให้ผู้บริหารดำเนินการประกาศใช้ต่อไป 

   

๕.๔ การพิจารณาการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ข้ึนเป็น 

  เทศบาลตำแม่นาเติง 

นายสังวร  ทาอุด -การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายก อบต.แม่นาเติง      ที่มีขนาดเล็กและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ดูแลประชาชนในเขตตำบล ทั้ง 

                                 ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน แต่ในทางตรงกันข้ามกันการให้บริการแก่ 

                                 ประชาชนอาจมีข้อจำกัดหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงบประมาณ บุคลากร 

                                 และความคล่องตัวในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ไม่เพียงพอ ประกอบกับด้าน 

                                    ความเจริญของท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนมีมากขึ้นคณะ
ผู้บริหาร 

                 จึงมีความเห็นว่าสมควรยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ขึ้นเป็น 

        เทศบาลตำบล เพราะผู้บริหารได้พิจารณาถึงข้อดีและข้อเสียของการยกฐานะ
จาก 

         องค์การบริหารส่วนตำบลมาเป็นเทศบาลแล้วนั้น สมาชิกทุกท่านจะเห็นได้
ชัดเจนว่า 

         ข้อดี – ข้อเสียอาจมีแตกต่างกันไป กล่าวคือ ในข้อดี อาจมองว่าเมื่อยกฐานะมา
เป็น 

                   เป็นเทศบาลตำบล ผลที่ตามมาคือ ทำให้ท้องถิ่นมีความคล่องตัวในการบริหาร
และ 



 

          ปฏิบัติงาน หรือแม้แต่ในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่เพ่ิมมากขึ้น ก็จะ
ส่งผลให้ 

          เกิดการบริหารสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดสวัสดิการ การ
ส่งเสริ 

           พัฒนาคุณภาพด้านการเรียนรู้ การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และตลอดจนการมี
บุคลากร 

           และเจ้าหน้าที่ที่เพ่ิมมากข้ึนก็จะสามารถทำให้มีการรองรับภารกิจในด้านการ
ให้ 

            บริการแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากยังคง
เป็น 

            องค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ ข้อเสียที่เรื้อรังก็คือ การมีงบประมาณที่ไม่
เพียงพอ 

             กับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน การบริหารหรือปฏิบัติงานไม่คล่องตัว เนื่องจาก
บุคลากรไม่ 

             เพียงพอกับภารกิจที่เพ่ิมข้ึน รวมถึงประชาชนได้รับการบริการสาธารณะไม่
ทั่วถึง 

             ซึ่งจะเป็นปัญหาตามมา  ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงขอสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

              แม่นาเติง พิจารณาให้ความเห็นชอบการยกฐานะขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 

              แม่นาเติง ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแม่นาเติง 

ประธานสภาฯ  -ถามที่ประชาว่ามีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ 

นายธีรยุทธ  อุทธาปา  - การยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล ถึงแม้ว่าจะได้รับการ 

สมาชิกสภาหมู่ที่ ๘    จัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้น แต่ก็มีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ิมจำนวน
บุคลากร 



                                            เพ่ือให้เพียงพอกับภารกิจ งบประมาณรายจ่ายด้านเงินเดือนพนักงานก็
เพ่ิมข้ึน 

       เกรงว่าจะเหลืองบประมาณด้านการพัฒนาในหมู่บ้านลดน้อยลง 

นายสังวร  ทาอุด  -งบประมาณรายจ่ายด้านบุคลากรอาจเพ่ิมข้ึน แต่งบประมาณด้านการ 

นายกอบต.แม่นาเติง   พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องมาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น และต้องไม่ต่ำ
กว่า 

     ๑๐ % ของงบประมาณรายจ่าย ขอให้สภาฯพิจารณาให้ความเห็นชอบ
เพ่ือ 

     คณะผู้บริหารจักได้พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนการสำรวจเจตนารมณ์
ของ 

     ประชาชนในพื้นท่ีต่อไป 

 

 

นายบำเพ็ญ  คำเขียว  -ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   -ไม่มีสมาชิกขออภิปราย 

นายบำเพ็ญ  คำเขียว  -ถามที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบล 

ประธานสภาฯ    แม่นาเติง ขึ้นเป็นเทศบาลตำบลหรือไม่ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติ     

- ให้ความเห็นชอบ   ๙   เสียง   

 - ไม่เห็นชอบ          ๑  เสียง  นายธีรยุทธ อุทธาปา สมาชิกหมู่ที่ ๘ 

 

๕.๕ การพิจารณาการขออนุมัติใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วน
ตำบล 



แม่นาเติงเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบพร้อมวางท่อประปา
งาน 

กิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

นายสังวร  ทาอุด  -เนื่องจากประปาบ้านนาจลองเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นา
เติง 

นายก อบต.แม่นาเติง   ได้บริหารจัดการเป็นกิจการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  

     เกิดปัญหาน้ำไม่เพียงพอแก่ประชาชน ในช่วงฤดูแล้ง ผู้บริหารจึงพิจารณา 

     แก้ไขปัญหาโดยการก่อสร้างบ่อน้ำดิบพร้อมวางท่อประปา เพื่อเก็บกักน้ำ
ใน 

     ช่วงฤดูแล้ง จะทำให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอและท่ัวถึงทุกครัวเรือน 

     แต่เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ จึงขออนุมัติจากสภา
องค์การ 

    การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล 

     แม่นาเติง ดำเนินการดังนี้ 

 

 

๑. ก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบพร้อมวางท่อประปา บ้านนาจลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่นาเติง  
จำนวน  ๑  โครงการ  งบประมาณ  ๒๑๔,๐๐๐  บาท (ตามแบบแปลนและ
ประมาณการราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง) 

นายศรศักดิ์  ศิริโม -โครงการดังกล่าวสามารถใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑๑  ได้หรือไม่  

 ปลัด อบต.แม่นาเติง -ใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติงได้ โครงการดังกล่าวเป็น 
โครงการที่ 

อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต. บริการชุมชนและสังคม และเป็นการ เพิ่มพูนรายได้
ให้แก่ 



 อบต. เป็นไปตามแนวการใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับ 

เงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๘๙  

ประธานสภาฯ  -ได้ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่   

ที่ประชุม  -ไม่มีผู้ขออภิปราย 

ประธานสภาฯ  -ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบให้ผู้บริหารใช้เงินสะสะสมขององค์การ 
บริหารส่วน 

ตำบลแม่นาเติง ไปดำเนินโครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำดิบพร้อมวาง ท่อประปาบ้านนา
จลอง  

หมู่ที่ ๖ ตำบลแม่นาเติง งบประมาณ ๒๑๔,๐๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  -ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน  ๑๐  เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๖    เรื่องอ่ืน ๆ 

 นายฤทธิรงค์ ธงภักดี     -เรื่องการสนับสนุนค่าจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ตำบลแม่นาเติง 

ผอ.รร.บ้านป่ายาง     ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้อุดหนุนให้แก่โรงเรียนมาตลอด ปี 
๒๕๖๕ 

                                   ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง มีการอุดหนุนให้แก่โรงเรียนต่อหรือไม่ 

ปลัด อบต.      -ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนไม่ได้จัดทำโครงการเสนอเข้าแผนพัฒนาของ
อบต.   

      จึงไม่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติปี ๒๕๖๕ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้ 

          ทางโรงเรียนจัดทำโครงการเสนอเข้าแผนพัฒนา ของ อบต. เพ่ือจักได้
พิจารณา 

นายบำเพ็ญ  คำเขียว     -ได้กล่าวปิดการประชุม  

ประธานสภาฯ  



 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นางวันทนา  สุขเกษม) 

                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 (นายบำเพ็ญ  คำเขียว) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

๑.   ................................. 
๒.   ................................. 
๓.   ................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 



สมัยสามัญ สมัยที ๒ ประจำปี  ๒๕๖๕  ครั้งท่ี ๒ 

วันที่  ๒๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๕ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายบำเพ็ญ  คำเขียว - ไม่มี 

 ประธานสภาฯ     

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  

นายบำเพ็ญ คำเขียว -ให้ที่ประชุมตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง  

ประธานสภาฯ  สามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๕   วันที่ ๑๗   พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ซึ่งฝ่ายเลขาได้ 

   ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ที่ประชุม  ตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

ประธานสภา อบต. ถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

มติที่ประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 

 



ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   ๕.๑  การขออนุมัติใช้เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เพื่อ
ดำเนิน 

   โครงการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่นาเติง 

นายสังวร  ทาอุด -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้ให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

นายกอบต.แม่นาเติง  รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล 

            แม่นาเติงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ 

   ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ เนื่องจากไม่มีเงินงบประมาณท่ีสามารถโอน
ได้ 

         จึงจำเป็นขออนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เพื่อดำเนิน
โครงการ 

    แก้ไขความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนดังนี้ 

๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหมอแปง หมู่ที่ ๔  ตำบลแม่นา
เติงขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว  ๔๐.๐๐ เมตร พ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร  งบประมาณ  ๑๓๓,๔๐๐ บาท 

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าพ้ืนที่การเกษตรหย่อม
บ้านป่ายาง หมู่ที ๓ ตำบลแม่นาเติง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 
ยาว ๘๐.๐๐ เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ  
๑๕๙,๙๐๐ บาท  

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที ๖ 
ตำบลแม่นาเติง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร 
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร งบประมาณ  ๑๓๖,๑๐๐  บาท  

๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวง มส. ๓๐-๐๐๑ 
บ้านแม่เย็น-แม่นาเติงนอก ต.แม่ฮ้ี อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 
๐.๓๐  

๕. เมตร ยาว  ๓๖.๐๐ เมตร ความหนาผนัง ๐.๑๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ 
เมตร .  งบประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



๖. โครงการก่อสร้างพนังก้ันน้ำบ้านแม่นะ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่นาเติง ขนาดกว้าง 
๐.๒๐ เมตร ความสูง  ๒.๕๐ เมตร ความยาว  ๑๕.๐๐ เมตร งบประมาณ 
๒๔๙,๘๐๐ บาท 

๗. โครงการจัดซื้อท่อประปาบ้านดอยผีลู หมู่ที่ ๙ ตำบลแม่นาเติง งบประมาณ 
๒๐๐,๙๐๐ บาท 
 

๘. โครงการจัดซื้อท่อประปาบ้านไทรงาม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลแม่นาเติง  งบประมาณ 
๒๐๐,๓๘๐ บาท 

๙. โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านปางแปก หมู่ที ๗ ตำบลแม่นาเติง งบประมาณ 
๒๒๐,๐๐๐ บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น    ๑,๔๐๐,๔๘๐  บาท 

ปลัด อบต.แม่นาเติง -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บ
รักษา 

    เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 

    ข้อ ๘๙ วรรคท้ายที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องมียอดเงินสะสม
คงเหลือ 

    เพียงพอที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายประจำและกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดข้ึน โดยการใช้
จ่าย 

    เงินสะสมให้คำนึงถึงฐานการคลังและมีเสถียรภาพในระยะยาว ก่อนที่จะนำสะ
สะสมไป 

                                ใชอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสำรองเงินสะสมไว้เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้ 

๑. สำรองเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร คำนวณจากฐานเงินเดือน ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น
ประมาณหกเดือน 

๒. สำรองรายจ่ายประจำที่จะต้องจ่ายให้ประชาชน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้
พิการและผู้ป่วยเอดส์ กรณีงบประมาณไม่เพียงพอหรือได้รับการจัดสรรล่าช้า 
ประมาณสามเดือน 

๓. สำรองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย โดยสำรองไว้ประมาณร้อยละสิบของยอดวงเงิน
สะสมคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายจากข้อ ๑ และ ๒ 



กำแนวทางดำเนินการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเงินสะสมไปใช้จ่าย
ดังนี้ 
๑. เป็นกิจการตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งเก่ียวกับด้านบริการชุมชนและสังคม 
๒. กิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ 
๓. หรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน 
๔. ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามท่ี

กฏหมายกำหนด 
๕. ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละ

ประเภทตามระเบียบแล้ว 
๖. เมื่อได้รับการอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ต่อดำเนินการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง
ปีถัดไป หากไม่ดำเนินการให้การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 

ที่ประชุม   -รับทราบ 

ประธานสภาสภาฯ  -ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ขออภิปราย 

ประธานสภาฯ   -ขอมติที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการขออนุมัติใช้เงินสะสมของ
องค์การ 

     บริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เพ่ือดำเนินโครงการแก้ไขความเดือดร้อนของ 

 ประชาชนในเขตพ้ืนที่ตำบลแม่นาเติง จำนวน  ๘  โครงการ งบประมาณ 

 ๑.๔๐๐,๔๘๐ บาท 

มติที่ประชุม   -ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  จำนวน  ๑๐  เสียง 

    ๕.๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย  

    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ปลัด อบต.แม่นาเติง  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้ให้ความเห็นชอบ
ข้อบัญญัติ 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น องค์การ 



    บริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ
งบประมาณ 

    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

    ดังนี้ 

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
แม่นาเติงนอก หมู่ที ๑ ขนาดกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร 
หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตรม. ตามแบบแปลน
ประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

          -ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 

          -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดินและ 

 

 สิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่นาเติงนอก หมู่ที่ ๑ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ตาม 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านแม่นาเติงนอก หมู่
ที ๑  

ขนาดกว้าง๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า 

๔๐๐.๐๐ ตรม. งานรางระบายน้ำ ขนาด ๐.๓๐x๐.๓๐ เมตร ยาว 
๑๕.๐๐ เมตร พร้อมฝาราง หนา ๐.๑๒๕ เมตร ฯลฯ ตามแบบแปลน
ประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างราง



ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาจลองใหม่ หมู่ที่ ๑๑ 
จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท 
-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ภายในหมู่บ้านนาจลองใหม่ หมู่ที ๑๑ จำนวน ๒ จุด 
 จุดที่ ๑  ก่อสร้างระบายน้ำมีฝารางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร  
  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร  
     -งานฝารางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ความ
หนา 
      ๐.๑๒๕ เมตร 
   จุดที่ ๒ งานรางระบายน้ำไม่มีฝารางระบายน้ำ กว้าง ๐.๐๔ เมตร  
   ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร  ตามแบบแปลน
ประมาณ 
    ราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 
  ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น 

        -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง รายจ่ายค่าท่ีดิน
และ 

         สิ่งก่อสร้างประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้าง
ราง 

         ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนาจลองใหม่ หมู่ที่ ๑๑ 

         จำนวน ๓๔๐,๐๐๐ บาท 

-เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
  ภายในหมู่บ้านนาจลองใหม่ หมู่ที ๑๑ จำนวน ๒ จุด 
 
 จุดที่ ๑  ก่อสร้างระบายน้ำมีฝารางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ เมตร  
  ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร  หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว  ๙๒.๐๐ เมตร 
     -งานฝารางระบายน้ำ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร ความ
หนา 
    ๐.๑๒๕ เมตร 
   จุดที่ ๒ งานรางระบายน้ำไม่มีฝารางระบายน้ำ กว้าง ๐.๐๔ เมตร  



   ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๒๐ เมตร ตาม
แบบ 
   แปลนประมาณราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

ประธานสภาฯ   -ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ขออภิปราย 

ประธานสภาฯ   -ถามที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ประ 

     งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หมวดค่าที่ดินและ
สิ่ง 

     ก่อสร้างหรือไม่ 

มติที่ประชุม   -ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบ  จำนวน  ๑๐  เสียง 

    ๕.๓  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 

    ๒๕๖๕  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (รายละเอียดแนบพร้อม
หนังสือ 

    เชิญประชุม) 

ปลัด อบต.แม่นาเติง  -ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง ได้ให้ความเห็นชอบ
ข้อบัญญัติ 

    งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงาน
อุตสาหกรรม 

    และการโยธา ไปแล้วนั้น กองช่างได้รับข้าราชการบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่ง
นาย 

    ช่างโยธา แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้สำหรับโต๊ะทำงาน เก้าอ้ี และ
คอม 

    พิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีงบประมาณบางรายการไม่
เพียงพอ 



    จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายมาตั้งจ่ายในรายการดังกล่าว 

    (รายละเอียดแนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม) 

 

ประธานสภาฯ   -ถามที่ประชุมว่ามีสมาชิกสภาท่านใดจะขออภิปรายหรือไม่ 

ที่ประชุม   -ไม่มีผู้ขออภิปราย 

ประธานสภาฯ   -ถามที่ประชุมว่าจะให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย 

                                           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่ 

มติที่ประชุม   -ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจำ 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  จำนวน  ๑๐  เสียง 

             ๕.๔  การพิจารณาสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ปลัด อบต.แม่นาเติง   1.1 ที่มาและความสำคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชดำริ 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์
ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระ
เนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้
ความสำคัญและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
ดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้นำพรรณไม้จาก
ภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา  และทรงมีโครงการ
พระราชดำริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์และ
พัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบ
ทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชดำริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการ
พระราชวัง ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการ
ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณ



ขึ้น ในปี พ.ศ. 2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้น
ตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2550 สำนักพระราชวังดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. ดำเนินการ
แยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา การดำเนินงาน 
อพ.สธ. ดำเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2535 เป็นต้นมาและในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หกนี้  มีแนวทางดำเนินการที่
สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
สำคัญได้แก่ (1) การน้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริม
แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพ่ือให้
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องดำเนินการ
ภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการนำมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น 
อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์
การวิจัยแห่งชาติ 20 ปีทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้าน
การเกษตร (3) ด้านอุตสาหกรรม (4) ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
(6) ด้านพลังงาน (7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคม
อย่างแพร่หลาย 
  แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559-กันยายน พ.ศ. 
2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดทำขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามแนวทาง
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดำริเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีแนวทางดำเนินงานต่อเนื่องตามกรอบ
แผนแม่บทโดยเน้นการทำงานเข้าไปสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ใน
สถานศึกษาดำเนินงานในระดับท้องถิ่นในการทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรกายภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะนำไปสู่การอนุรักษ์



และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่
มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

   
     สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย 

  ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น เนื่องจาก
ข่าวสารที่สามารถสื่อสารได้อย่างฉับไว สามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ. 2553-2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็น
กรอบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ  แต่ถึงแม้
ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่าว แต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดสิ่งเหล่านั้น อันได้แก่การ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังถูกคุกคามในหลายๆ ลักษณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความสำคัญ ในเรื่องคุ้มครองและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ตระหนักถึงความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดจน
รับทราบปัญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรต่างๆ กำลังจะ
สูญสิ้นไป ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
    ข้อมูลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  พบว่า
พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ส่งผลทำให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่
ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่สำรวจพบสูญพันธุ์ไป  จากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่
ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนทำลาย แต่ทรัพยากร
กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องก็จะสูญหายไปด้วย 
     ปี พ.ศ. 2553 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 
ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมาณ 2553 
โดยคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติที่ ต้องจั ดทำรายงานเพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์
นั้นพบว่าในส่วนของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพ้ืนที่ป่า
ทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของพ้ืนที่ประเทศ และเป็นพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพ้ืนที่ประเทศ  และพบว่ายังคง
ถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้  และถูกทำลายโดยไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกปี   ในขณะที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพ่ิมพ้ืนที่ป่าของประเทศไทยเป็น 
40% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็น



พ้ืนที่อนุรักษ์ 25% ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ หรือ
พ้ืนที่ป่าสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจต่อไปโดยมี
หลักการลดการคุกคามการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืน ฟู
สภาพป่าที่เสื่อมโทรม ตลอดจนทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพ่ิม  
โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาทำวิจัยและนำไปใช้ได้จริงในระบบ
สาธารณสุขและผลักดันสมุนไพรและตำรับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียา
หลักแห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 รายการซึ่งในจำนวนยาเหล่านั้น
จำเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุมากกว่า 200 ชนิด ผนวกกับธาตุวัตถุ สัตว์วัตถุ
และภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทยในการผลิตยาแผนไทยให้มีคุณภาพและเป็น
ที่ยอมรับในการใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้จะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อเรายังมีทรัพยากรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 
และภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ นั่นคือต้องทำให้เกิดการสื่อสาร การศึกษา
เรื่องการอนุรักษ์ นำไปสู่ความมีจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความ
ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่  
  ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมั่นคง 
แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2555 – 2559) ได้กำหนดให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเลในห้วงเวลาดังกล่าว และมุ่งเน้นการ
สร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการดำเนิน
กิ จกรรมท างทะ เลของทุ กภ าคส่ วนอย่ างยั่ งยื น  จึ ง ได้ ด ำเนิ น การจั ดตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพ่ือผลักดันให้เกิดกฎหมาย
เพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็น
หน่วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. เป็นส่ว นใหญ่ เช่น กองทัพเรือ           
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และอีก
หลายหน่วยงาน ซึ่งตระหนักในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากร
และนำไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ปัญหาทรัพยากรและการทำประมง การ
บริหารและการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแย่งชิงทรัพยากรในทะเล
ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะ
นำไปสู่การทำลายทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย และเกี่ยวพันกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
  จากคำสั่งคณะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของ



ประเทศ” โดยกําหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือทําหน้าที่ใน
การกําหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ตลอดจนกํากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ 
และประเมินผลการดําเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศ และปฏิรูปการบริหารราชการ 
และกำหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ความมั่นคง การเกษตร อุตสาหกรรม สังคม การแพทย์และสาธารณสุข พลังงาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายและกำหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้
ทุนทางทรัพยากรเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น   
  อพ.สธ. จึงติดตามและประสานงานในมิติการดูแลรักษาทรัพยากรของ
ประเทศ ในแง่ของการสร้างความตระหนักนำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในการรักษา
ทรัพยากรของประเทศที่นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่   ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนา และ
นำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซึ่งตรงกับเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. และภายใต้การน้อมนำ  พระราชกระแส “การรัก
ทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 

     1.2 พระราชดำริบางประการ 
“วันที่  8 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2536  ณ อาคารที่ประทับในสำนักงาน

ชลประทาน เขต 1 ถนนทุ่งโฮเตล  จังหวัดเชียงใหม่  การสอนและอบรมให้เด็กมี
จิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม  
ความน่าสนใจ  และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การ
ใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย 
เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศใน
ระยะยาว” 

“วันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงให้หา
วิธีการที่จะทำให้เด็กสนใจพืชพรรณต่างๆ เกิดความสงสัย ตั้งคำถามตนเองเกี่ยวกับ
พืชพรรณที่ตนสนใจ จะนำไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆสำหรับ
โรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดีนัก   หากอาจารย์โรงเรียนต่างๆทำได้
ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด” 

“วันที่  14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดาการรักใน
ทรัพยากร  คือการรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา   การที่จะให้เขา
รักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทำได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ 
ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้น
ว่าคืออะไรหรือว่าทำงาน ก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และ
จะทำให้เกิดประโยชน์ได้  ” 



“เคยแนะนำโรงเรียนต่างๆ นอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่
หาได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์สอนได้หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็
ไม่ต้องหาของอ่ืนมาเป็นแบบหรือเรื่องภาษาไทย การเรียงความ ก็อาจทำให้เรื่องของ
การเขียนรายงานทำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งคำประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่านี้ 
เป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่าวมา นอกจากนั้น
ในวิชาพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคยกล่าว คือเรื่องวิชาการ
ท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใช่
เฉพาะให้นักเรียนปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะ
ให้ออกไปดูข้างๆ โรงเรียน ว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้ชื่ออะไร เป็นอะไร” 

“ ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย   เมื่อวันที่ 25  มีนาคม 2548 ได้ไปกับ 
สมศ. มา  เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย  ทำอย่างไร  ให้ชุมชนมาให้
โรงเรียน  โดยเฉพาะนักเรียน  ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีการทำ 
DNA Fingerprint ในโรงเรียน ” 

 
   1.3 แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   - เป้าหมาย 
   เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
   ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
    - วัตถุประสงค์ 
    - เข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
    - ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ  จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
    - ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร  สื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
    - แผนแม่บทของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ   

    ดำเนินงาน ใน 3 ฐานทรัพยากร  ได้แก่ 
   1. ทรัพยากรภายภาพ 

       2. ทรัพยากรชีวภาพ 
     3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
    - กรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ  กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน  8 กิจกรรม 
    1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย 
    กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
   2. กรอบการใช้ประโยชน์  ประกอบด้วย 
    กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
    กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
   3. กรอบการสร้างจิตสำนึก  ประกอบด้วย 
    กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 



    กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
    
    - การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อยู่ในกรอบการดำเนินงานที่ 3 กรอบการสร้าง
จิตสำนึก  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริในการ
ดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ประกอบด้วย  3 ด้าน ดังนี้ 

   ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทำ

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดทำฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น วางแผนการบริหารและแผนการดำเนินงานการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
การดำเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน  วิเคราะห์ผลและ
ปรับปรุงพัฒนางาน รายงานผลการดำเนินงานให้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

   ด้านที่ 2 การดำเนินงาน 
   งานที่ 1  การดำเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
    1.1 การกำหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการสำรวจทรัพยากร   
    1.2 การทำผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   
    1.3 การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น     
    1.4 การทำตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   
    1.5 การทำทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
    1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
   งานที่ 2  การดำเนินงานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
    2.1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น  
    2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น   



    2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น   
        2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 
        2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน      
        2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน    
        2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 
    2.8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 

2.9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรใน
ชุมชน และทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 

    2.10 การจัดทำรายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
งานที่ 3  การดำเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 

    3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น   
    3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น 

3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น 
เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง  

งานที่ 4  การดำเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
4.1 การฟ้ืนฟู  บำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน 
ตำบล 
4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่ งยืน เช่น การจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น การสร้าง
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

งานที่ 5  การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพย ากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)  

    5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 
งานที่ 6  งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

    6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

    6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวกต่างๆ   
 
   ด้านที่ 3  ผลการดำเนินงาน 
   3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่  
  3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น  
  3.3 บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม  
  3.4 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่ยอมรับ 
    2.1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 

  2.1.1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย  

            (1)  ฝ่ายบริหาร  คือ นายกฯ  รองนายกฯ 



            (2) ฝ่ายนิติบัญญัติ คือ ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ 
 (3) ผู้นำท้องถิ่น คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวแทนชุมชน เพ่ือพิจารณาในการเข้าร่วมสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”  

 
      2.1.2  จัดเอกสารการสมัครสมาชิก ตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์ 
       เอกสาร 1  หนังสือราชการขอสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” 
    เอกสาร 2  แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เพ่ือประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนอง
พระราชดำริ 

    เอกสาร 3  แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน 
    เอกสาร 4  รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ประชุม     -รับทราบและพิจารณากระบวนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ  -สอบถามที่ประชุมในการพิจารณาสมัคร “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”  
  
มติที่ประชุม    - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบ  จำนวน ๑๐ เสียง   และพร้อมเข้า
ร่วม               
     ( ๑ ) ผู้บริหารพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

( ๒ ) ผู้บริหารพร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น                                 

 ( ๓ ) ผู้ เข้าประชุมพร้อมที่จะเข้าประชุมในโอกาสต่างๆ ในงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
ประธานสภาฯ    -ได้กล่าวปิดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น. 

(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 

       (นางวันทนา  สุขเกษม) 

                             เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 (นายบำเพ็ญ  คำเขียว) 

      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 



๑.   ................................. 
๒.   ................................. 
๓.   ................................. 

 

 

 

 


