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บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง
สมัยวิสามัญประจาปีสมัยที่ 4 ครั้งที่ 01 / 62 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลอ่างทอง อ.เชียงคา จ.พะเยา
ผู้มาประชุม...26...คน
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
ตาแหน่ง
ลายมือชื่อ
หมายเหตุ
1 นายสมพอง ปางไธสงค์
ประธานสภา อบต.
สมพอง ปางไธสงค์
2 นายสมชาย ขุนทอง
รองประธานสภา อบต.
สมชาย ขุนทอง
3 ส.ต.อ.สุพักตร์ บุญมาก
เลขานุการสภา อบต.
ส.ต.อ.สุพักตร์ บุญมาก
4 นายสุทธิชัย ขามผดุง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
สุทธิชัย ขามผดุง
5 นายผ่าน พรรษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
ผ่าน พรรษา
6 นายบุญสิน กันหาจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
บุญสิน กันหาจันทร์
7 นายการุณ ใจกล้า
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
------------------------------ลากิจ--8 นายเมฆ
อุตุพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3
เมฆ
อุตุพร
9 นายคามี ภูมิประเทศ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
คามี ภูมิประเทศ
10 นายมนตรี ศรีแปลงวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
มนตรี ศรีแปลงวงค์
11 นายทมทัศน์ ประเสริฐสังข์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
ทมทัศน์ ประเสริฐสังข์
12 นายนภดล จั่นอาจ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
นภดล จั่นอาจ
13 นายโกศล กมลสิงห์ทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
โกศล กมลสิงห์ทอง
14 นายทัน
กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
ทัน
กาติ๊บ
15 นายอดิศักดิ์ กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
อดิศักดิ์ กาติ๊บ
16 นายทวีเดช สมฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
ทวีเดช สมฤทธิ์
17 นางสาวดวงฤทัย ไข่แก้ว
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
ดวงฤทัย ไข่แก้ว
18 นายบุญหนา จันทฤทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
บุญหนา จันทฤทธิ์
19 นางดาเนิน เขตจานงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9
ดาเนิน เขตจานงค์
20 นายวิทยา บุตรพรหม
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 วิทยา บุตรพรหม
21 นายพรไชย เยาวไสย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 พรไชย เยาวไสย
22 นายสากล
กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 สากล กาติ๊บ
23 นายน้อง
กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 น้อง
กาติ๊บ
24 นายประดิษฐ์ กาติ๊บ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 ประดิษฐ์ กาติ๊บ
25 นายชยพัทธ์ กาติ๊บ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 12 ชยพัทธ์ กาติ๊บ
26 นายสิงคาร เดชประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 สิงคาร เดชประเสริฐ
27 นายวรวิทย์ เวียงสมุทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13 วรวิทย์ เวียงสมุทร
ผู้เข้าร่วมประชุม…5…คน
ที่
ชื่อ – สกุล
1 นายอนุชา กาติ๊บ
2 นายมานิตย์ เวียงสมุทร
3 นางเพ็ญศรี ชื่นวงค์
4 นายนิเวศน์ กาติ๊บ
5 นายบดินทร์นาท ไชยสงคราม
6 น.ส.อรวรรณ สมฤทธิ์
7
8

ตาแหน่ง
นายก อบต.
รองนายก อบต.
รองนายก อบต.
เลานุการนายก อบต.
รอง ปลัด อบต.
นักวิเคราะห์

ลายมือชื่อ
อนุชา กาติ๊บ
มานิตย์ เวียงสมุทร
เพ็ญศรี ชื่นวงค์
นิเวศน์ กาติ๊บ
บดินทร์นาท ไชยสงคราม
อรวรรณ สมฤทธิ์

หมายเหตุ
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เริ่มประชุมเวลา 08.45 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม ส.ต.อ.สุพักตร์ ฯ เลขานุการสภา อบต. ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภา อบต.
ปรากฏว่าครบองค์ประชุม นายสมพอง ฯ ประธานสภา อบต.ฯ ประธานในทีป่ ระชุมได้เรียนเชิญนายอนุชา ฯ
นายก อบต.อ่างทอง จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัยและเรียนเชิญนายบุญสิน ฯ สมาชิกสภา อบต.ฯหมู่ที่ 2
กล่าวนาไหว้พระสวดมนต์และ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี.้ ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภา อบต.ฯ - เรียนสมาชิกสภา อบต.ที่เคารพทุก ๆ ท่าน วันนี้ทาง สภา อบต.ฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ในทีป่ ระชุม
รับทราบต่าง ๆ มีดงั นี้.1. สมาชิกสภา อบต ฯ ขออนุญาตลากิจ จานวน 1 ท่าน ดังนี้.1.1 นายการุณ ใจกล้า ส.อบต.ม 3 ขอลากิจ
2. การร่วมกิจกรรมของ ส.อบต.ในงานรัฐพิธี , งานราชพิธี งานกิจกรรมจิต
อาสาพระราชทาน 904 วปร.”เราทาความดี ด้วยหัวใจ” , งานวัฒนธรรมหรือ
งานประเพณีต่าง ๆ ที่สาคัญ
3. การสารวจพื้นที่นาท่
้ วม ประมาณ 1,000 ไร่ ใช้งบช่วยเหลือของอาเภอ ฯ
4. การสารวจถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร
5. การจัดกิจกรรมงานประเพณีงานลอยกระทง
ที่ประชุม - รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องตรวจและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
(การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ครั้งที่ 02 / 62 เมื่อ 27 ก.ย.62)
มติที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม แต่อย่างใดและมีมติรับรองรายงานการประชุมจานวน ...24... เสียง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อการพิจารณา
3.1 การพิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
และการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ประธานสภา อบต.ฯ - เรียนสมาชิกสภา อบต.ที่เคารพ ทุก ๆ ท่าน ด้วยทางผู้บริหาร ฯ มีความจาเป็นทีจ่ ะขอให้ทาง
สภา อบต.ฯพิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) และการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ส่วน
รายละเอียดต่าง ๆขอให้ทางนายก อบต.ได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภา อบต. ได้รบั ทราบก่อนที่จะพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ต่อไป ขอเรียนเชิญ ครับ.
นายก อบต.ฯ
- เรียนท่านประธานสภา อบต.ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก ๆ ท่าน ด้วยทาง อบต. มี
ความจาเป็นที่จะขอให้ทางสภา อบต.ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนินงานโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) และการสมัครสมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ส่วนรายละเอียดต่าง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ ที่ทาง อบต.ได้มอบหมายให้รับผิดชอบ
โครงการดังกล่วา ฯ ได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอ
เรียนเชิญ ครับ.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต.ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ก่อนที่ทางสภา อบต.ฯ
จะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)และการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดิฉันขอชี้แจง
ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ให้สมาชิกสภา อบต. ได้รบั ทราบก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนีค้ ่ะ.
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 ต้นเรื่อง
ตามที่ อบต.ได้รบั หนังสือ อ.เชียงคา ที่ พย 0023.8/ว941 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 เรื่อง การ
ดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี(อพ.สธ.) ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น
 ข้อเท็จจริง
เพื่อให้การดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ฯ จึงขอนาเรียนรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้.1. ที่มาและความสาคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้
ความสาคัญและเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังใน ปี พ.ศ.2503 ทรง
อนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้นาพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาและทรงมีโครงการพระราชดาริที่เกี่ยวกับอารอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้า การอนุรักษ์
และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ.2535
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชดาริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย
เลขาธิการพระราชวัง ให้ดาเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ
สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดาเนินการจัดตัง้ ธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ.2536-2549 โดยรับทุน
สนับสนุนจากสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.) และ
เป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2550
สานักพระราชวังดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. ดาเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงกร
ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา การดาเนินงาน อพ.สธ. ดาเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะๆ ละห้าปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา และในแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่หกนี้ มีแนวทางดาเนินการที่สอดคล้องและ
สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณพ.ศ.2560-2564) ซึ่งมีกรอบ
แนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญได้แก่ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศและ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวคิด
ทั้งสี่นนั้ ล้วนแต่ต้องดาเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการนามาใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนยิ่งไปกว่า
นั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ทีส่ อดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย
แบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
(1) ด้านความมัน่ คง (2) ด้านการเกษตร (3) ด้านอุตสาหกรรม (4) ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (6) ด้านพลังงาน (7) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติละประชาชนให้มากที่สุด เพื่อการบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่
เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2564) เป็นแผนแม่บทที่
จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยมีหน่วยงานทีร่ ่วมเสนอพระราชดาริเข้ามามีสว่ นร่วมวางแผนงาน ทัง้ ในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีแนวทางดาเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บท โดยเน้น
การทางานเข้าไปสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาดาเนินงานในระดับท้องถิ่นในการทา
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ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกองด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะนาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน บนพืน้ ฐานของการมีจิตสานักในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย
ในปัจจุบนั ทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น เนือ่ งจากข่าวสารทีส่ ามารถ
สื่อสารได้อย่างฉับไวสามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งแผน
ดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศแต่ถึงแม้ประเทศไทย
มีแผน ฯ ดังกล่าว
แต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สิง่ ที่ควรตระหนักมากที่สุด
คือสาเหตุของการเกิดสิ่งเหล่านั้น อันได้แก่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่กาลังถูกคุกคามในหลาย ๆ ลักษณะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความสาคัญในเรื่องคุ้มครองและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตระหนักถึงความสมบูรณ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ตา่ ง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่
ทรัพยากรต่าง ๆ กาลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะนาไปสู่การจัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข้อมูลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช พบว่าพื้นที่ปา่ ไม้ลดลง
อย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ส่งผลทาให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยงั ไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่สารวจ
พบสูญพันธุ์ไป จากสิง่ เหล่านีไ้ ม่ได้เพียงแต่ทรัพยากรชีวภาพทีป่ ระกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดน
ทาลาย แต่ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องก็จะสูญหายไปด้วย
ปี พ.ศ.2553 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิง่ แวดล้อม พ.ศ.2553 ซึ่งรวบรวมข้อมูล
จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมาณ 2553 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่
ต้องจัดทารายงานเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์นั้นพบว่าในส่วนของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น
มีพื้นที่ปา่ ทั้งหมด
107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56 % ของพื้นที่ประเทศและเป็นพืน้ ที่ปา่ อนุรักษ์ 64,826,658 ไร่
หรือคิดเป็น 20.22% ของพื้นที่ประเทศ และพบว่ายังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้และถูกทาลายโดยไฟป่า
อย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพิ่มพืน้ ทีป่ ่าของประเทศไทย
เป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพืน้ ที่อนุรักษ์
25% ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ หรือพื้นที่ป่าสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะ
ผลักดันให้เป็นพืน้ ที่ปา่ เศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักการลดการคุกคามการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ตลอดจนทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะ
พืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาทาวิจัยและนาไปใช้ได้จริงในระบบสาธารณสุขและผลักดันสมุนไพรและ
ตารับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 รายการซึ่ง
ในจานวนยาเหล่านัน้ จาเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุมากกว่า 200 ชนิด ผนวกกับธาตุวตั ถุ สัตว์วัตถุ
และภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย ในการผลิตยาแผนไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในการใช้ใน
โรงพยาบาลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรายังมีทรัพยากรนั้นๆอยู่ ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพและภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรนั้นๆนั่นคือต้องทาให้เกิดการสื่อสาร
การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์นาไปสู่ความมีจิตสานึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความตระหนักและ
หวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่
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ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ.2555 – 2559) ได้กาหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จาก
ทะเลในห้วงเวลาดังกล่าว และมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการดาเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยัง่ ยืน จึงได้ดาเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝัง่ กรมประมง กรมป่าไม้ กรมอุทยาน ฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งตระหนักในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลรักษาทรัพยากรและนาไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหาการทาลายสิง่ แวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหา
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ปัญหาทรัพยากรและการทาประมง การบริหารและการจัดการ
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล
การแย่งชิงทรัพยากรในทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่จะนาไปสู่การทาลายทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย และเกี่ยวพันกับ
ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
จากคาสั่งคณะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง“การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยกาหนดให้มีสภานโยบาย
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์ รวมทัง้ ปรับปรุงระบบ
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกากับและติดตามการบริหารจัดการการจัดสรรงบประมาณ และ
ประเมินผลการดาเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการ
วิจัยของประเทศ และปฏิรูปการบริหารราชการ และกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ20 ปี ได้แก่
ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความมั่นคง การเกษตร อุตสาหกรรม สังคม การแพทย์และสาธารณสุข พลังงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายและกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้ทนุ ทางทรัพยากรเป็น
พื้นฐานทั้งสิ้น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ฯ จึงติดตามและประสานงาน
ในมิติการดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศในแง่ของการสร้างความตระหนักนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการ
รักษาทรัพยากรของประเทศ ที่นาไปสู่ความมัน่ คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตงั้ อยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรของ
ประเทศที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษาฟื้นฟู พัฒนา และนาไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับ
ประเทศไทยซึ่งตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ฯ และภายใต้การน้อมนาพระราชกระแส “การรักทรัพยากรคือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่
การปฏิบัติโดยแท้จริง
3. พระราชดาริบางประการ
“วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ณ อาคารที่ประทับในสานักงานชลประทาน เขต 1
ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีการ
ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทาการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป
การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง
จะทาให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”
“วันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงให้หาวิธีการที่จะทา
ให้เด็กสนใจพืชพรรณต่างๆ เกิดความสงสัย ตั้งคาถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะนาไปสู่
การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆสาหรับโรงเรียนทีไ่ ม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดีนกั หากอาจารย์
โรงเรียนต่างๆทาได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด”

6
“วันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาการรักในทรัพยากร คือการรัก
ชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเราการที่จะให้เขารักประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทาได้
โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่วา่ ถ้าให้
รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าทางานก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนัน้ ว่าเป็นของตน และจะทาให้เกิด
ประโยชน์ได้”
“เคยแนะนาโรงเรียนต่างๆ นอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย อาจ
เป็นอุปกรณ์สอนได้หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอื่นมาเป็นแบบหรือเรื่อง
ภาษาไทย การเรียงความ ก็อาจทาให้เรื่องของการเขียนรายงาน ทาให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งคา
ประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่านี้ เป็นตัวอย่างงานศึกษางานวิทยาศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ดังที่ได้กล่าวมา
นอกจากนั้นในวิชาพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ ในทีน่ ี้ยังไม่เคยกล่าว คือเรื่องวิชาการท้องถิ่น ซึ่งก็
เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการการอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใช่เฉพาะให้นักเรียนปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน
ปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้าง ๆ โรงเรียน ว่าที่นนั่ มีอะไรอยู่ และต้นไม้ชื่ออะไร เป็น
อะไร”
“ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ได้ไปกับ สมศ. มาเห็นว่า
โรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย ทาอย่างไร ให้ชุมชนมาให้โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและให้มีการทา DNA Fingerprint ในโรงเรียน”
4. แนวทางการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาบุคลากร
- อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึง
มหาชนชาวไทย
วัตถุประสงค์
- เข้าใจและเห็นความสาคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
- ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
- ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
แผนแม่บท อพ.สธ. ดาเนินงานใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่
1. ทรัพยากรภายภาพ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
- กรอบการดาเนินงาน 3 กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการดาเนินงาน 8 กิจกรรม
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
2. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
3. กรอบการสร้างจิตสานึก ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
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วิถี อพ.สธ.
ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม
- ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้าที่รับผิดชอบ อาชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน
- มุ่งมั่น : มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัตงิ านให้สาเร็จ เพื่อผลประโยชน์แท้
- พัฒนา : วิทยาการ ปัญญา พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองให้
พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการได้รับมอบหมาย เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า รู้จริง รู้ทา รู้จา พัฒนาด้วย
ความยั่งยืน พัฒนาสุขภาพกาย ให้สุขภาพแข็งแรงพัฒนาสุขภาพจิต ให้เข็มแข็ง พอเพียง
- สามัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง
(one for all all for one) one=พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว one=โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ
- มีคุณธรรม : ความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลัน้ สามัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เมตตา
กรุณา มุทิตา รักษาศีล ซื่อตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัวเรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหาง
เสือที่คอยกากับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความรับผิดชอบ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนว
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในหัวข้อในหลวงกับความ
รับผิดชอบ หมายถึงการรู้หน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลาความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง ถ้ามีความ
รับผิดชอบแล้วงานย่อมสาเร็จตามที่ได้รบั มอบหมาย จากนัน้ คุณธรรมอื่นๆ จะตามมา ท้ายสุดการรักษาศีล
ผู้นับถือตามศาสนาใด ก็รักษาปฏิบัติตามหลักศรัทธา รักษาข้อปฏิบัติแต่ละศาสนาที่ตนเองนับถือ สานักงาน
หรือองค์กรนั้นๆ ก็จะประสบแต่ความสุขความสงบ และความเจริญก้าวหน้า
–การดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อยู่ในกรอบการดาเนินงานที่ 3 กรอบการสร้างจิตสานึก
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

เยาวชน

⁞
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

ชุมชน

มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษา

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อพ.สธ. หน่วยงานที่
ร่วมสนอง
พระราชดาริ

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯและหน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดาริในการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
การดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีสว่ นร่วมในการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
การจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
วางแผนการบริหารและแผนการ
ดาเนินงานการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น การดาเนินงานตามแผน
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สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางานรายงานผลการดาเนินงาน
ให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
งานที่ 1 การดาเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
1.1 การกาหนดขอบเขตพื้นที่ และการสารวจทรัพยากร
1.2 การทาผังแสดงขอบเขตพืน้ ที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
1.3 การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
1.4 การทาตัวอย่างทรัพยากรในพื้นทีป่ กปักทรัพยากรท้องถิ่น
1.5 การทาทะเบียนทรัพยากรในพื้นทีป่ กปักทรัพยากรท้องถิ่น
1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นทีป่ กปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 การดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
2.1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น
2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บา้ น ชุมชน วิถีชุมชน
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สตั ว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน
2.8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมปิ ัญญาในชุมชน
2.9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน และ
ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน
2.10 การจัดทารายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 การดาเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบ
บันทึกการเปลีย่ นแปลง
งานที่ 4 การดาเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
4.1 การฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตาบล
4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น การสร้างแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ
งานที่ 5 การดาเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)
5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)
งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)
6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่างๆ
ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน
3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่
3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น
3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม
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3.4 ผลการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่ยอมรับ
1. ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
2.1.1 จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 1 ครั้ง จานวน 3
คณะ(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการประชุมหารือเพื่อพิจาณาในการเข้าร่วมสมัครสมาชิก“ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น” ของคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจานวน ครั้ง จานวน
คณะ)
2.1.2 จัดเอกสารการสมัครสมาชิก ตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์
เอกสาร 1 หนังสือราชการขอสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
เอกสาร 2 แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประเมินความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนองพระราชดาริ
เอกสาร3 แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน
เอกสาร4 รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมดาเนินการ)
- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนในแต่ละคณะ รับทราบและพิจารณากระบวนการดาเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
- ประธานในทีป่ ระชุม สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมในการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
1.ผู้เข้าประชุมพร้อมที่จะสนับสนุนการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2.ผู้เข้าประชุมพร้อมประสานกับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น
3.ผู้เข้าประชุมพร้อมที่จะเข้าประชุมในโอกาสต่างๆ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสรุป
( ) เห็นชอบ ( ) พร้อม ผลลงมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์จงึ พิจารณาตอบรับการเป็นสมาชิก“ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น”
ประธานสภา อบต. ฯ - ตามที่เจ้าหน้าที่วิเคาระห์ ฯ ได้นาเรียนให้ทุก ๆ ท่าน ได้รับทราบถึงเหตุผลและความจาเป็น
ที่จะขอให้ทาง สภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)และการสมัครสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ไปเรียบร้อยแล้ว มีสมาชิก ฯ ท่านใดประสงค์จะอภิปรายก็ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยก่อนที่จะมี
การลงมติ ครับ.
ที่ประชุม

- ไม่มกี ารอภิปราย

ประธานสภา อบต.ฯ
ถ้าไม่มีผู้ใดประสงค์จะอภิปราย ผมขอมติในที่ประชุมว่าสมาชิกท่านใดเห็นควรให้ความ
เห็นชอบการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)และการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นโปรดยกมือขึ้น
(ที่ประชุม ยกมือ 24 คน งดออกเสียง 1 คน )
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนน 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เห็นชอบ การดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)
และการสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ประธานสภา อบต.ฯ - เรียนสมาชิกสภา อบต. ที่เคารพ ทุก ๆ ท่าน ต่อไปจะเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ครั้งที่ 1 ส่วนรายละเอียดต่าง ๆขอให้ทางนายก อบต.ได้ชี้แจงให้ทาง
สมาชิกสภา อบต. ได้รบั ทราบก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป ขอเรียนเชิญ ครับ.
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นายก อบต.ฯ - เรียนท่านประธานสภา อบต.ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุก ๆ ท่าน ด้วยทาง อบต. มี
ความจาเป็นที่จะขอให้ทางสภา อบต.ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ครั้ง
ที่ 1 ส่วนรายละเอียดต่าง ๆขอให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ ได้ชี้แจงให้ทางสมาชิกสภา อบต. ได้รบั ทราบก่อนที่จะ
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ขอเรียนเชิญ ครับ.
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ เรียนท่านประธานสภา อบต.ฯ และผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพทุกท่าน ก่อนที่ทางสภา อบต.ฯ
จะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการ ดิฉันขอชี้แจงถึงรายละเอียดต่าง ๆ ให้สมาชิกสภา อบต. ได้รับทราบก่อนที่
จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ค่ะ.
 ต้นเรื่อง
ตามที่ อบต.ฯ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ไปเรียบร้อยแล้ว นั้น. ข้อเท็จจริง
บัดนี้ ทาง อบต.ฯ มีความประสงค์จะขอให้ทางสภาอบต.ฯได้พจิ ารณา เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ
(ครั้งที่1) เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานราชการไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน และ อบต.ฯ
 ข้อกฎหมาย
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาของ อปท.
พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
ข้อ ๒๒/๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอานาจ ของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่
สาหรับกรณีขององค์การบริหารส่วนตาบลให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลีย่ นแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนเมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รบั ความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผบู้ ริหารประกาศใช้ พร้อม
ทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันทีผ่ ู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
ข้อ 24 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น
รวมแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อพิจารณาเสนอแนะ
เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์และเพื่อเป็นการ
ปฏิบัติงานการบริหารงานราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและไม่ให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ อาศัย
อานาจตามข้อกฎหมาย จึง ขอความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิน่ ฯ ดังนี้. กองช่าง
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามบันทึกข้อความ ที่ พย 73801 / 809 ลงวันที่
1 ต.ค.62 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563
โดยมีรายละเอียด ดังนี.้ 1. โครงการวางท่อระบายน้าคสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 2 บ้านดอยอิสาน(ซอย 2)
ช่วงที่ 1 วางท่อคสล.ศก.0.50 เมตร พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20
เมตร จานวน 12 บ่อ ความยาวบ่อพักรวม 149 เมตร
ช่วงที่ 2 วางท่อคสล.ศก.0.30 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20
เมตร จานวน 6 บ่อ ความยาวบ่อพักรวม 61 เมตร งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ตั้งไว้ 444,600.-บาทปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เปลี่ยนแปลงครัง้ ที่ 1/2563
ลาดับที่ 1)
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2. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 3 (สายวัดบ้านหล่ายพัฒนาเชื่อมบ้านบ่อน้อย หมู่ที่ 4)
กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตรพร้อม
วางท่อคสล.ศก.0.60 เมตร จานวน 8 ท่อน 1 จุด งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ตั้งไว้ 485,300-บาท ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่
1/2563 ลาดับที่ 2)
3. โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 4 (สายบ้านนายสะอาด ดีสร้อย ถึงบ้านนายสุริยา ใจกล้า)
กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,000 ตารางเมตร
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตั้งไว้ 545,500- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 ลาดับที่ 3)
4. โครงการวางท่อระบายน้าคสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายประสิทธิ์ สารฤทธิ์)
ช่วงที่ 1 วางท่อคสล.ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20
เมตร จานวน 26 บ่อ ความยาวบ่อพักรวม 277 เมตร
ช่วงที่ 2 วางท่อคสล.ศก.0.30 เมตร พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20
เมตร จานวน 5 บ่อ ความยาวบ่อพักรวม 70 เมตร งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ตั้งไว้ 720,400- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่
1/2563 ลาดับที่ 4)
5. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคสล. หมู่ที่ 7 (ข้ามห้วยขัว) จานวน 2 จุด
จุดที่ 1 (บ้านนายเชิญกาติ๊บ) ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 5 เมตร
ชนิด 2 ช่องทาง
จุดที่ 2 (นานายศรีวงศ์ กาติ๊บ) ท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด 1.80x1.80 เมตร ยาว 5 เมตร
ชนิด 2 ช่องทาง งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตั้งไว้ 450,900- บาท ปรากฏใน
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 ลาดับที่ 5)
6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล.รูปตัวยูแบบมีฝาปิด หมู่ที่ 8 (ซอย 8) กว้าง 0.50 เมตร
ยาว 158 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) ตั้งไว้ 439,300- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้ง
ที่ 1/2563 ลาดับที่ 6)
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้าคสล.แบบมีฝาปิด หมู่ 10 (ซอยบ้านนายอนุรักษ์ ปะกินาหัง)
กว้าง 0.50เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.10 เมตร งบประมาณในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตั้งไว้ 450,400- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 ลาดับที่ 7)
8. โครงการวางท่อระบายน้าคสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 11 (ซอย5 ฝั่งซ้าย)
วางท่อคสล.ศก.0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร จานวน 24
บ่อ ความยาวบ่อพักรวม 254 เมตร งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตั้งไว้
481,100- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครัง้ ที่ 1/2563
ลาดับที่ 8)
9. โครงการวางท่อระบายน้าคสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 13
(บ้านนายฉลาด ชัยวัฒน์ถึงบ้านนายสมภาค นาคสีดา) วางท่อคสล.ศก.0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคสล.
ขนาด 0.80x0.80 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.20 เมตร จานวน 14 บ่อ ความยาวบ่อพักรวม 155 เมตร
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตั้งไว้ 342,300- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2563 ลาดับที่ 9)
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 เหตุผลการเปลี่ยนแปลง
1. เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่
2. เพื่อนาโครงการไปจ่ายขาดเงินสะสมตามอานาจหน้าที่และเพื่อบาบัดความเดือดร้อน
ของประชาชน ตามข้อ 89 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ.2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561
ประธานสภา อบต. ฯ - ตามที่ จนท.วิเคราะห์ ฯ ได้นาเรียนให้สมาชิกสภา อบต. ทุกท่าน ได้รับทราบถึงเหตุผลและ
ความจาเป็นที่จะขอให้ทาง สภา อบต. พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ไป
เรียบร้อยแล้ว มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายก็ขอให้แจ้งให้ทราบด้วยก่อนที่จะมีการลงมติ ครับ.
ที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบต. ฯ ได้อภิปราย สอบถาม กันพอสมควร
ประธานสภา อบต.ฯ มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ( ที่ประชุม ไม่มี ) ถ้าไม่มีผู้ใดประสงค์จะ
อภิปราย ผมขอมติในที่ประชุมว่าสมาชิทา่ นใด เห็นชอบ ให้เปลีย่ นแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
โปรดยกมือขึ้น(ที่ประชุม ยกมือ 24 คน งดออกเสียง 1 คน )
มติที่ประชุม - มีมติด้วยคะแนน 24 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ให้ความ เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 /2563 )
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ที่ประชุม
- ไม่มี
ประธานสภา อบต. ฯ เมื่อในที่ประชุม ฯ ไม่มีเรื่องใด ๆ ที่จะเสนอ ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้ และขอนัดประชุมครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 25 ต.ค.62 เพือ่ พิจารณาอนุมัติใช้จา่ ยเงินสะสมต่อไป และขอปิด
ประชุม แต่เวลานี้. ขอขอบคุณครับ.
ที่ประชุม
- รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 11.45 น.
ส.ต.อ.สุพักตร์ บุญมาก ผู้จดบันทึกการประชุม
(สุพักตร์ บุญมาก)
เลขานุการสภา อบต.
 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสมัยวิสามัญที่ 4
ครั้งที่ 01/62 (17 ต.ค.62) เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 เห็นว่าถูกต้องแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
น้อง กาติ๊บ
(นายน้อง กาติบ๊ )
ประธานกรรมการ

ทัน กาติบ๊
(นายทัน กาติบ๊ )
กรรมการ

ประดิษฐ์ กาติบ๊
(นายประดิษฐ์ กาติ๊บ)
กรรมการ

 สภา อบต.อ่างทอง มีมติรับรองรายงานการประชุม ฯ สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 01/62
เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ในการประชุมสภา อบต.ฯ สมัย...วิสามัญที่ 4 ...ครั้งที่...02/62...
เมื่อวันที่....25 ต.ค.62...
สมพอง ปางไธสงค์ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายสมพอง ปางไธสงค์)
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ประธานสภา อบต.
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุม
การประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 01 / 62 ( 17 ต.ค.62)
วันที่ 21 ต.ค.62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.อ่างทอง
………………………………………………………………………..………………………………
ผู้มาประชุม
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
1
นายน้อง
กาติ๊บ
2
นายประดิษฐ์ กาติ๊บ
3
นายทัน
กาติบ๊

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ ฯ
กรรมการ ฯ
กรรมการ/เลขานุการ ฯ

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

เริ่มประชุมเวลา 09.05 น.
เมื่อถึงเวลานัดประชุม นายทัน ฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อกรรมการ ฯ แล้วปรากฏว่าครบองค์ประชุม
และได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้.ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน. ฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
- ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
มติที่ประชุม
- รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อการพิจารณา
3.1 การพิจารณาตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ฯ
สมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 01 /62 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62
เลขานุการ ฯ - เรียนคณะกรรมการตรวจและรับรองรายงานการประชุม ฯ ที่เคารพทุก ๆ ท่าน ตามทีส่ ภา ฯ ได้มี
การประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 4 ครั้งที่ 01 / 62 เมื่อวันที่ 17 ต.ค.62 ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทาสาเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิน่ ได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อย
กว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนัน้
การแก้ไขถ้อยคาในรายงานการประชุมให้กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลา
ประชุม และขาดประชุม
ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมทีส่ ภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย
ณ สานักงานอปท.เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบข้อความใด ๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิก
สภาท้องถิ่นทัง้ หมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วยวาจาขอมิให้โฆษณา ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็
ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ
ดังนั้น จึงขอให้ในที่ประชุม ฯ ได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมสภา อบต.ฯ ครั้งนี้ด้วย ครับ.
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นายน้อง ฯ
เรียนกรรมการ ฯ ที่เคารพ กระผมนายน้อง ฯ ประธาน กก.ตรวจและรับรองรายงานการประชุม ฯ
ขอเรียนชี้แจงให้ที่ประชุมได้รบั ทราบว่า จากการตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ แล้วปรากฏว่า เลขานุการ
สภา อบต.ฯ ได้จดบันทึกข้อความเป็นไปตามที่มีการประชุม ฯ ครับ. มีท่านใด มีความเห็นเป็นอย่างอย่างอืน่
บ้าง ครับ.
มติที่ประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุม ฯ แล้ว เป็นไปตามทีป่ ระธาน ฯ ได้กล่าวนาเสนอ ไม่มีความเห็นเป็น
อย่างอื่น
เลขานุการ ฯ ถ้าที่ประชุมไม่มีท่านใดจะเสนออีก ก็ถือว่าในที่ประชุมได้พิจารณาตรวจรายงานการประชุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ต่อไปจักได้รายงานให้ประธานสภา อบต. ฯ รับทราบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุม
- รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี )
เลขานุการ ฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี ) มีทา่ นใดมีเรื่องอื่น ๆ จะหารือที่ประชุมหรือไม่ขอเรียนเชิญ
ครับ. ( ทีป่ ระชุม ไม่มีผู้เสนอ) เมื่อในที่ไม่มีผู้ใดเสนอ ก็ขอขอบคุณกรรมการทุก ๆ ท่านที่มาประชุมในวันนี้
และขอปิดประชุมแต่เวลานี.้ เลิกประชุมเวลา 09.30 น.
ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายทัน กาติบ๊ )
เลขานุการ ฯ
ผู้ตรวจรับรองบันทึกการประชุม
(นายน้อง กาติบ๊ )
ประธานกรรมการ ฯ

