
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแม่หล่าย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  ครั้งที่ ๒  ประจําปี ๒๕๖๒ 
วันที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชมุศูนย์พฒันาเดก็เลก็ตําบลแม่หล่าย 

 
ผู้มาประชุม 
๑.  นายเที่ยง   กรุงศรี   ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายพีรพงศ์  แสงเก่ง   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
๓.  นายต๋อย    หงษ์บินโบก  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นายสมชาย    คุ้มทรัพย์  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๕.  นายทองอินทร์   แก้วภา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๖.  นายอดินันท์   หมื่นโฮ้ง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๗.  นายบุญเทยีร   หงส์พิทักษ์ชน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๘.  นายประทปี   หล่ายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๙.  นายทรงพล   รัตนเมืองสอง  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๑. นายพันธ์ุศักด์ิ   ดอกแสง   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๒. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมห่ล่าย 
๑๓. นางชมบุญ  หมดมลทิน  ปลัดเทศบาลตําบลแม่หล่าย / เลขานุการสภาฯ 
 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
๒.  นายสุเทพ  สุมณฑกุล  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย   
๓.  นางนันท์นภัส สุขสิรสิมบูรณ ์  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมห่ล่าย 
๔.  นางมันทนา    จิตตธาดาพงศ์  เลขานุการนายกเทศมนตร ี
๕.  นางสาวฉวีวรรณ จันทร์กา   หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล 
๖.  นายศานิตย์  ชอบธรรม  ผู้อํานวยการกองช่าง 
๗.  นางรุ่งสิร ิ  เตชะพี   ผู้อํานวยการกองคลัง 
๘.  นางพัทธ์หฤทัย ขอนวงศ์   ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
๙.  นายศราวุธ  ถิ่นทิพย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๐. นางสาววิไล  คู้ลู ้   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๑. นายอลงกรณ์ แสงพานิชย์  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
๑๒. นางสาวญาณิกา อุตธรรมชัย  เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นางชมบุญ  หมดมลทิน  เลขานุการสภาเทศบาล ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนเข้าห้องประชุม  ได้นับองค์ประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียนเชิญ
นายเที่ยง กรุงศรี ประธานสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แล้วดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ในวันน้ี เป็นการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย  สมัยสามัญ  สมยัที่ ๓ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ครั้งที่ ๒  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒  จึงนําเรียนต่อที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๒ เรื่อง รบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓  

ครั้งที่  ๑  ประจําปี ๒๕๖๒ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล)    สมัยที ่๓  ครั้งที่  ๑  ประจาํปี 25๖๒  คราวเมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  25๖๒ 

   มีถ้อยคําตอนใดที่จะต้องแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วย 
 
   -  ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไม่มสีมาชิกสภาท่านใด เสนอขอแก้ไข 

   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มติที่ประชุม -  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ    
   สมัยที ่๓  ครั้งที่  ๑  ประจาํปี ๒๕๖๒  เมือ่วันที่  ๑๖  สงิหาคม  25๖๒ 
   จํานวน 1๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ ญตัตพิจิารณาร่างเทศบญัญตังิบประมาณรายจ่าย ประจําปงีบประมาณ 
      พ.ศ.๒๕๖๓  วาระที่ ๒  และ ๓ 
 

๓.๑.๑ วาระที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ครั้งที่  ๑ 
(ประธานสภาเทศบาล)     ประจําปี ๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่าง 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ในวาระที่ ๑ (ขั้นรับ
หลักการ) และได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ  ให้คณะกรรมการแปรญัตติ โดยกําหนด
ระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จํานวน ๓ วัน ในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลา  
๐๘.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐  น.  และในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
โดยมีคณะกรรมการแปรญัตติประกอบด้วย ๑)  นายบุญเทียร  หงส์พิทักษ์ชน  เป็น
ประธานคณะกรรมการฯ  ๒) นายพิภาค  กรุงศรี  เป็นกรรมการฯ  ๓) นายรัก ชัยยา  
เป็นกรรมการและเลขานุการฯ  โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ประชุมพิจารณา 



 ๓ 
 
เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  เวลา ๑๖.๑๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบล
แม่หล่าย ซึ่งคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ คืนให้กับสภาเทศบาล 
พร้อมสําเนารายงานการประชุมเพื่อนําเข้าที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
ตามรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ซึ่งแจกให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว
ก่อนวันประชุมสภาฯ ดังน้ันขอให้เลขานุการสภาช้ีแจงข้อระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
เชิญครับ 

 
นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ขอ้กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ  ๕๐  “เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติน้ัน
ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นย่ืนต่อ
ประธานสภาท้องถิ่น รายงานน้ันอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอน
หรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเก่ียวด้วยการแปรญัตติน้ัน
เป็นประการใด  การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคําแปรญัตติ
ด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานน้ันแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าย่ีสิบสี่
ช่ัวโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพ่ือแถลงประกอบรายงาน
หรือช้ีแจงข้อสงสัยต่าง ๆ  เก่ียวกับรายงานน้ัน” 

ข้อ ๕๑  “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลําดับข้อ
เฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่าน้ัน เว้นแต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน 

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไข
ในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก” 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติช้ีแจงรายงานการแปรญัตติฯ ตามท่ีสภาเทศบาลได้มอบหมาย 
(ประธานสภาเทศบาล)    ในการแปรญตัติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
นายบุญเทยีร หงส์พิทกัษ์ชน -  เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผม 
(สมาชิกสภาเทศบาล) นายบุญเทียร  หงส์พิทักษ์ชน ประธานคณะกรรมการแปรญตัติฯ ขอรายงานผลการ

ประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญติังบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดังน้ี 

 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจําปี 
๒๕๖๒ ได้กําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จํานวน ๓ วัน ในวันที่  ๑๗  สิงหาคม  
๒๕๖๒  ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐  น.  และในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐  
สิงหาคม  ๒๕๖๒ ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๐๐ น.  ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุม
เทศบาลตําบลแม่หล่าย น้ัน ปรากฏว่าเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในการเสนอคําแปร
ญัตติ ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลเสนอคําขอแปรญัตติแต่อย่างใด ดังน้ัน ที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ เมื่อวันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๒  จึงมีมติเห็นชอบรายละเอียด
แห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 



 ๔ 
 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญใดๆ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา
ดําเนินการต่อไป  ขอบคุณครับ 

 
นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้รายงานต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล 
(ประธานสภาเทศบาล)    แม่หล่ายน้ัน ท่านสมาชิกสภาทุกท่านก็ได้ทราบมติที่ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ซึ่งได้เห็นชอบตามร่างเทศบัญญัติเดิมไว้ทุกประการ 
มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 
 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้
ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ในวาระที่  ๒  
ขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติเห็นชอบให้ผ่านร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

   พ.ศ.๒๕๖๓  ในวาระที่  ๒  ขั้นแปรญัตติ  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
นายเที่ยง  กรงุศรี -  ก่อนทีจ่ะถึงระเบียบวาระต่อไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางชมบุญ หมดมลทิน เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม ได้นับ 

   องค์ประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระต่อไป 
 
 

๓.๑.๒ วาระที่ ๓  ขั้นลงมติให้ตราเป็นเทศบัญญัติ 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  เมื่อที่ประชุมมมีติใหผ้่านรา่งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
(ประธานสภาเทศบาล) ๒๕๖๓  ในวาระที่ ๒ แล้ว  ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที ่ ๓  ขอให้เลขานุการสภา

เทศบาล ช้ีแจงระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง เชิญครับ 
 

นางชมบุญ  หมดมลทิน -  ขอ้กฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ข้อ ๕๒  “การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติในวาระที่สาม ไมม่ีการอภิปรายเว้นแต่ที่  
    ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติใหม้ีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 

ในการพิจารณาวาระน้ี ใหท้ี่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นขอ้บัญญัติ 
    หรือไม”่ 
 

นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  ตามระเบียบฯ ที่เลขานุการสภาได้ช้ีแจง ในขั้นตอนน้ีจะไม่มีการอภิปรายนะครับ เว้นแต่ 
(ประธานสภาเทศบาล) ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติใหม้ีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร หากสมาชิกท่านใดจะ

เสนอให้มีการอภิปรายในวาระสามหรือไม ่ขอเชิญครบั 
 

ที่ประชุม                      -  ไม่มีข้อเสนอใด 
 

นายเทีย่ง  กรุงศรี           -  ผมขอมติจากทีป่ระชุมว่าเหน็สมควรให้ตรารา่งเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว เป็นเทศบัญญัติ 
(ประธานสภาเทศบาล) งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หรอืไม่ หากเหน็ชอบให้ตราเป็น

เทศบัญญัติฯ ขอได้โปรดยกมือ 



 ๕ 
 
มติที่ประชุม                 -  มีมติเห็นชอบให้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

จํานวน ๑๑ เสยีง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 
 

นายเทีย่ง  กรุงศรี           -  ทั้งน้ี สภาเทศบาลตําบลแม่หลา่ย จะได้ส่งร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าวให้อําเภอ เพ่ือเสนอ 
(ประธานสภาเทศบาล)    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อไป 
 

ที่ประชุม  -  รบัทราบ 
 

๓.๒  ญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชดําริสมเด็จ 
           พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม 
           พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

       

นายเที่ยง  กรุงศรี         -  ด้วยนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  ได้เสนอญัตติการพิจารณาให้ความเห็นชอบเข้า 
(ประธานสภาเทศบาล) ร่วมสนองพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีช้ีแจง
รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอเชิญครับ 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา   -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้
(นายกเทศมนตรี)     แจ้งแนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้ทราบ และสร้างความเข้าใจ และสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริ 
ประกอบกับคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) ได้ปรับปรุงเป้าหมายของแผนแม่บท อพ.สธ.-สถ. 
ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่งสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนด ดังน้ัน ทางเทศบาลจึงขอนําเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
แม่หล่ายเพ่ือพิจารณา โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้ 

 
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
 

เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิด 
ประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
 

      วัตถุประสงค ์
         ให้เข้าใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช 

    ใหร้่วมคดิ ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
    ใหม้ีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
 
 



 ๖ 
 

      การดําเนนิงาน  มีกรอบการดําเนินงาน 3 กรอบและมีกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน 
   8 กิจกรรม ดังน้ี 
 
   1. กรอบการเรียนรูท้รพัยากร 
    เพ่ือพัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการ 
   บริหารจัดการของกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุน 3   
   กิจกรรม ได้แก่ 
 
   กิจกรรมที ่1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่มแีนวปฏิบัติให้มีพ้ืนที่ปกปักพ้ืนที่ 
   ป่าธรรมชาติด้ังเดิม  
   กิจกรรมที ่2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการใน 

พ้ืนที่กับพ้ืนที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืช โดยเป็นการดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาและรวมถึงสํารวจเก็บ
ข้อมูลในเรื่องทรัพยากรกายภาพ 
 

   กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลกูรักษาพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมต่อเน่ือง 
   จากกิจกรรมการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนําพันธุกรรมไปเพาะและปลูก 
   ในพ้ืนที่ปลอดภัย 
 

      2. กรอบการใชป้ระโยชน ์
    เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยใน อพ.สธ.ทัง้ใน 

ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการ ให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
เอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 

   กิจกรรมที ่4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที ่
   ดําเนินการศกึษาประเมินพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่สํารวจเกบ็รวบรวมและ 
   ปลกูรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านสัณฐาน 
   วิทยา ชีววิทยา ฯลฯ 

      กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยศูนย์ข้อมูล 
พันธุกรรมพืช เช่น เทศบาลตําบลท่าสายจัดเป็นศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชประจําตําบลท่าสาย 
ที่สามารถสืบคน้ข้อมูลไปยังสว่นต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 

   กิจกรรมที ่6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธ์ุพืช เป็นกิจกรรมที่นําข้อมูลจากฐานข้อมูล 
   ในกิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมลูพันธุกรรมพืชซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประเมิน การ 
   สํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 
   3. กรอบการสรา้งจิตสานกึ  

เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต 
   นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพืชพรรณไม้และการอนุรักษ์ 
   พันธุกรรมพืชจนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ 
   ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน 
 



 ๗ 
 
   กิจกรรมที ่7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่จะ 
   สร้างจิตสํานึกให้เยาวชน บุคคลทั่วไปให้เข้าใจความสําคญัและประโยชน์ของ 
   พันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน  รู้จักการนําไปใช้ประโยชน์ และการปลกูทดแทน 
   ของเดิมที่นําไปใช้ประโยชน์ 
   กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่เปิด 

            โอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ   
 

   เหตุผล  
เพ่ือเป็นการสนองพระราชดําริ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ เน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีมีความสําคัญอย่างย่ิง ซึ่งจะสามารถพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรของ
ท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือที่จะรักษาและ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ให้เป็นมรดกของชาติสืบไป อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษา
สมบัติของแผ่นดินให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ในภายหน้าต่อไป 

 
   -  ทั้งน้ี นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย ได้ช้ีแจงรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ตามคู่มือการ 

   ดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก 
   พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมส่งเสริมการ 
   ปกครองท้องถิ่น (อพ.สธ.-สถ.) โดยใช้เวลาพอสมควร เน่ืองจากเป็นรายละเอียดที่จะต้อง 
   ดําเนินการตามข้ันตอนที่ อพ.สธ.-สถ. ได้กําหนดไว้ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครบั 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

นายสุเทพ  สุมณฑกุล -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน ด้วยโครงการดังกล่าวน้ี ถือเป็นโครงการที่
(รองนายกเทศมนตรี)    จะต้องอาศัยการขับเคลื่อนและการสนับสนุนการดําเนินงานทั้งในส่วนของเทศบาล  

ชุมชน วัด และโรงเรียน ซึ่งถือเป็นโครงการที่มีความสําคัญในทุกขั้นตอน เพ่ือให้เป็นไป
ตามกรอบท่ีทาง อพ.สธ.-สถ. ได้กําหนด เพราะฉะน้ันจึงขอความร่วมมือทุกท่านช่วย
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ชุมชน วัด และโรงเรียน ให้เห็นถึงความสําคัญในการ
จัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทางด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา ซึ่งภายหลังจากที่ทางเทศบาลได้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโครงการ 
อพ.สธ. จะพิจารณาผลการสมัครและแจ้งเลขสมาชิกของ อปท. กลับมายังจังหวัดให้
ทราบต่อไป โดยสิ่งสําคัญอันดับแรกหลังจากน้ีคือ การกําหนดขอบเขตพ้ืนที่และสํารวจ
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น แต่เน่ืองจากท้องถิ่นของเรา เดิมทีพ้ืนที่
บริ เวณป่าชุมชน  หมู่ ที่  ๔  ที่ เราไ ด้ ใ ช้ ดํ า เ นินกิจกรรมเกี่ ยวกับการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นประจําน้ัน มีแนวโน้มว่าในอนาคตที่จะมีการจัดต้ังศูนย์ราชการ
จังหวัดแพร่ พ้ืนที่แห่งน้ันอาจจะมีการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ซึ่งอาจจะทําให้ไม่
สะดวกในการใช้เป็นพ้ืนที่ดําเนินงานได้ จึงอยากจะเสนอขอใช้พ้ืนที่บริเวณป่าชุมชน 
ของฌาปนสถาน หมู่ที่ ๕ เป็นพ้ืนที่สําหรับดําเนินโครงการ ซึ่งฌาปนสถานดังกล่าว โดย
ปกติก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลดูแล ซึ่งก็จะสะดวกในการดูแลสอดส่องพ้ืนทีป่่าบรเิวณ
น้ันต่อไปด้วยครับ 



 ๘ 
 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครบั 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

นายทรงพล รัตนเมืองสอง -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน สําหรับเรื่องการคัดเลือกพ้ืนที่ป่าชุมชน 
(สมาชิกสภาเทศบาล)    บริเวณฌาปนสถาน หมู่ที่ ๕ เพ่ือดําเนินโครงการน้ัน ผมขออนุญาตพูดในนามตัวแทน 

ของชาวบ้าน เน่ืองจากในส่วนของฌาปนสถานซึ่งเป็นพ้ืนที่สําหรับเผาศพคนเสียชีวิต 
ตามความเช่ือของชาวบ้านทั่วไป ถือว่าบริเวณนั้นเป็นพ้ืนที่แรง มีเจ้าที่เจ้าทางคอยปก
ปักดูแล ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีแม้จะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็น แต่ก็ไม่อาจที่จะลบหลู่ได้ เพ่ือความ
สบายใจของทุกฝ่ายและชาวบ้านในพ้ืนที่ ผมขออนุญาตแนะนําว่า เราอาจจะเลือก
สถานที่อีกส่วนหน่ึงไว้สําหรับทําโครงการ เช่น พ้ืนที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา บนโจ้โก้แม่หล่าย เน่ืองจากยังมีพ้ืนที่ป่าที่น่าจะพอทําโครงการได้
บางส่วน อีกทั้งมีเจ้าหน้าที่ของเราคอยดูแลด้วยเช่นกัน จึงขอเสนอเพ่ือให้ทางสภา
เทศบาลได้พิจารณาไว้เป็นอีกหน่ึงทางเลือกในการดําเนินงานครับ 

 
นายเทีย่ง  กรุงศร ี -  มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือจะอภิปรายหรือไม่ ขอเชิญครบั 
(ประธานสภาเทศบาล)  
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา   -  ขอบคุณสําหรับข้อเสนอแนะของท่านรองฯ สุเทพ และ สท.ทรงพล สําหรับการ 
(นายกเทศมนตรี)     คัดเลือกพ้ืนที่ในการดําเนินโครงการดังกล่าว  ซึ่งในเรื่องน้ี คงต้องเก็บไว้เป็นข้อมูลใน 

การพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่หลังจากที่เราทําการสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่ายได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกท่านใด ประสงค์จะอภิปรายหรือไม่ครับ (ไม่มี) 

เมื่อไม่มีท่านใดจะขออภิปราย ผมขอมติในทีป่ระชุม หากสมาชิกท่านใดให้ความเห็น
ชอบเข้าร่วมสนองพระราชดํารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีใน
โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิขอได้โปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบเข้าร่วมสนองพระราชดําริฯ จํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภา 

   งดออกเสียง) 
  

นายเที่ยง  กรุงศรี  -  ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตท่านสมาชิกร่วมประชุมกันต่อในช่วง
(ประธานสภาเทศบาล)       เวลาบ่าย และขอเชิญทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและผู้เข้าร่วมประชุมได้พัก 
                                รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันครับ 
  

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 

เริ่มประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ได้เวลาประชุม นางชมบุญ หมดมลทิน  เลขานุการสภา ให้สัญญาณเรียกประชุม  
   นับองค์ประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาได้ดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ต่อไป 



 ๙ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
๔.๑ แจ้งยกเลกิและชะลอการดาํเนินโครงการ ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

นายเที่ยง  กรุงศรี -  ในระเบียบวาระเร่ืองอ่ืนๆ น้ี ท่านนายกเทศมนตรี ได้มีการแจ้งยกเลิกและชะลอการ
(ประธานสภาเทศบาล)    ดําเนินโครงการ ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๒ ขอเชิญนายกเทศมนตรีได้ช้ีแจง 

   รายละเอียดครับ 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา   -  เรียนท่านประธานสภา และสมาชิกทุกท่าน เน่ืองจากในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.
(นายกเทศมนตรี)     ๒๕๖๒ ได้มีโครงการก่อสร้างที่ไม่สามารถดําเนินการได้ จํานวน ๓ โครงการ ซึ่งผมได้ 

อนุมัติยกเลิกและชะลอการดําเนินโครงการ จํานวน ๓ รายการ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
สภาเทศบาลได้ทราบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี    

 

   ๔.๑.๑  ยกเลิกโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูระบายน้ําเหล็ก หมู่ที่ ๕ 
               ตําบลแม่หล่าย งบประมาณตั้งไว้ ๖,๖๐๐.- บาท 
 

   เหตุผล  เน่ืองจากเกษตรกรในพ้ืนที่และสมาชิกสภาเทศบาลตําบลแม่หล่าย แจ้งว่า 
   เป็นช่วงฤดูกาลทํานาข้าวของเกษตรกรและมีนํ้าท่วมขังบริเวณประตูระบายนํ้า จึง 
   ไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้  กองช่าง  
   เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้ออกสํารวจและประชุมชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
   มีมติให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว 

 
   ๔.๑.๒  ยกเลิกโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ ๕  ตําบลแม่หล่าย งบประมาณ 

   ตั้งไว้ ๒๙๒,๐๐๐.- บาท 
            ๑) ถมดินลูกรังปรับเกลี่ย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร  
          หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ – ๐.๖๐ เมตร หรือมีปริมาณดินไม่น้อยกว่า  

      ๔๗๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
       ๒) ลงหินคลุกปรับเกลี่ย ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๔๐ เมตร  

      หนาเฉล่ีย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร 
 

   เหตุผล  เน่ืองจากงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง ได้ประกาศเผยแพร่แผนการ 
   จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว และได้ผู้รับจ้างแล้ว แต่เน่ืองจากพ้ืนที่ก่อสร้างติดกับ 
   พ้ืนที่ส่วนบุคคล จึงไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่เพ่ือทําการก่อสร้างได้ กองช่าง เทศบาล 
   ตําบลแม่หล่าย ได้ออกสํารวจและประชุมชาวบ้านที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีมติให้ 
   ยกเลิกโครงการดังกล่าว 

 
      ๔.๑.๓  ชะลอการดําเนินโครงการก่อสร้างรางส่งน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก 

   ลําเหมืองทุ่งแพะ บริเวณที่นานายทรงศักดิ์  หม่ืนโฮ้ง  หมู่ที่ ๑ 
   บ้านบุญเจริญ ตําบลแม่หล่าย งบประมาณตั้งไว้ ๖๑๖,๐๐๐.- บาท 

       -  ขนาดกว้าง  ๐.๘๐  เมตร (ภายใน)   ลึกเฉลี่ย  ๐.๘๐  เมตร 
      ยาว  ๒๐๐.๐๐  เมตร  บริเวณที่นานายทรงศักด์ิ  หมื่นโฮ้ง  หมู่ที่ ๑  
      บ้านบุญเจรญิ  ตําบลแม่หล่าย 
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