
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า 

สมัยสามัญที่ 4  ครั งที่ 1 ประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖3 
เมื่อวันอังคาร  ที่  24  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า 

 
ผู้เข้าประชุม 
 

ล้าดับที ่         ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ   หมายเหตุ 

๑ นายประพงค์  กุญชรน้อย ประธานสภา อบต. ประพงค์  กุญชรน้อย  
๒ นายปัญญา   ไยสว่าง รองประธานสภา อบต. ปัญญา   ไยสว่าง  
๓ นายเรียงศรี   บุตลี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑ เรียงศรี   บุตลี  
4 นายทองดา  สองเมือง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ ทองดา  สองเมือง  
5 นายสวัสดิ์   ปานบุญเกิด สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ สวัสดิ์   ปานบุญเกิด  
6 นายไชโย  วงษ์ศิลป์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๓ ไชโย  วงษ์ศิลป์  
7 นายสมพงษ์  กัลยาบุตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ สมพงษ์  กัลยาบุตร  
8 นายสมเกียรติ  ชาดวง สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ สมเกียรติ  ชาดวง  
9 นายอุดม  ศักดิ์อุบล สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 อุดม  ศักดิ์อุบล  

10 นายแสวง   จันทะนา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ แสวง   จันทะนา  
11 นายวัชรชัย  สุขวงศ์  สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ วัชรชัย  สุขวงศ์  
12 นางหนูนิตย์  กลิ่นหอมอ่อน สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ หนูนิตย์  กลิ่นหอมอ่อน  
13 นายเดือน  ภาไชย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๙ เดือน  ภาไชย  
๑4 นายศรี    ลาพา สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ ศรี    ลาพา  
๑5 นายสกาย   สิงห์ค า สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๓ สกาย   สิงห์ค า  
16 นายบัวเรียน   มหัสกุล สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ บัวเรียน   มหัสกุล  
17 นายสัมฤทธิ์   ต้นไทร สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๔ สัมฤทธิ์   ต้นไทร  
18 นาย อนันต์   อุ่นแสนสุข สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๕ อนันต์   อุ่นแสนสุข  
19 นายธัญเทพ   ธาตุไพบูลย์ เลขานุการสภาฯ ธัญเทพ   ธาตุไพบูลย์  

 
 ผู้ไม่เข้าประชุม 
 

ล้าดับที ่ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายถว่า  พันนารัตน์ สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ ลากิจ 
2 นายชัยหาญ  ศรีใสแก้ว สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ ลากิจ 
3 นายพลชัย  คนงาม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๐ ลากิจ 
4 นายพงศ์เพชร  วงษ์พรม สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๒ ลากิจ 

 
     

 /ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

 
ล้าดับที่ ชื่อ - สกุล ต้าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายบุญมี  วงษ์ลา รองนายก  อบต.  เขือน  า นายบุญมี  วงษ์ลา  
๒ พ.จ.อ.ไชยยนต์  แก้วหาวงค์ หัวหน้าส านักงานปลัด พ.จ.อ.ไชยยนต์  แก้วหาวงค์  
๓ นายสุพจน์  หริตกุล ผู้อ านวยการกองช่าง สุพจน์  หริตกุล  
๔ จ.ส.ต.เมธี  ไตรผักแว่น ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม จ.ส.ต.เมธี  ไตรผักแว่น  
๕ นางจินดารัตน์  ภูธนกาล ผู้อ านวยการกองส่งเสริม

การเกษตร 
นางจินดารัตน์  ภูธนกาล  

6 นางสาวนิตยา  สุราทิพย์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ นางสาวนิตยา  สุราทิพย์  
7 นางสาวทัณฑิกา  วงษาสาย นักวิชาการสาธารณสุข นางสาวทัณฑิกา  วงษาสาย  
8 นางสาวปริศนา  กุญชรน้อย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนฯ 
นางสาวปริศนา  กุญชรน้อย  

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วเลขานุการสภา อบต. เขือน  าได้เชิญผู้เข้าประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม
เข้าห้องประชุมพร้อมตรวจนับองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุม นายประพงค์  กุญชรน้อย 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและ
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี  

วาระการประชุมที่ ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
ประธานสภา  ได้เชิญหัวหน้าส านักปลัดชี แจง  

เรื่องท่ี 1.1  แนะน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นที่มาบรรจุใหม่  2  ราย 
พ.จ.อ.ไชยยนต์  แก้วหาวงค์  เรื่องท่ี 1 แนะน าพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีมาบรรจุใหม่  2  ราย 

หัวหน้าส านักปลัด ขอแนะน าข้าราชการใหม่ จ านวน 2 ท่าน 1.นางสาวนิตยา สุราทิพย์ 2.นางสาวทัณฑิกา วงษา
สาย 

 เชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ และ นักวิชาการสาธารณสุข กล่าวรายงานตัวต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขือน  า ครับ 

น.ส.นิตยา  สุราทิพย์ สวัสดีค่ะดิฉัน นางสาวนิตยา  สุราทิพย์  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ โอนย้ายมาจาก 
ผอ.กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว อ าเภอโนนสะอาด มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองการศึกษา

ฯ อบต.เขือน  า เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2563 ค่ะ  
น.ส.ทัณฑิกา  วงษาสาย  สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวทัณฑิกา  วงษาสาย  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ย้ายมาจาก

กระทรวง 
นักวิชาการสาธารณสุข พัฒนาสังคม  จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาบรรจุใหม่ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า                   

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ค่ะ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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เรื่องท่ี 1.2  ประชาสัมพันธ์การแจกเชื อราไตรโคเดอร์มา 

นางจินดารัตน์  ภูธนกาล สวัสดีค่ะ ดิฉันนางจินดารัตน์  ภูธนกาล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการเกษตร มีเรื่องผอ.กอง
ส่งเสริมการเกษตร ประชาสัมพันธ์เนื่องจากกองส่งเสริมการเกษตรได้ขยายหัวเชื อราไตรโคเดอร์มา ซึ่งเชื อราชนิดนี  

สามารถน าไปใช้รองพื นก่อนปลูก เพ่ือป้องกันโรครากเน่า โคนเน่าที่เกิดจากเชื อรา ใช้รดพืช
ป้องกันใบจุด ด่าง ส าหรับเกษตรกรที่ต้องการท าเกษตรอินทรีย์ สามารถขอรับหัวเชื อไตรโคร
เดอร์มาได้ที่กองส่งเสริมการเกษตร ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  (รายละเอียด
ตามเอกสารที่แจ้งในที่ประชุม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระการประชุมที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2563 
   เมื่อวันที่  21  กันยายน  2563 
ประธานสภา  ได้สอบถามมีสมาชิกสภาท่านใดว่ามีข้อสงสัยหรือมีส่วนใดบันทึกขาดตกบกพร่องจะเพ่ิมเติม
   แก้ไขอะไรหรือไม่ เมื่อไม่มี ไดข้อมติให้มีรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3  เมื่อวันที่  21  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3    ด้วยวิธีการยกมือ 
 มติที่ประชุม  รับรอง ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง  

วาระการประชุมที่ ๓ 3. ขอเสนอญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น                              
(พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ้าปี  พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า 

ประธานสภา  ได้เชิญท่านรองบุญมี  วงษ์ลา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าชี แจง  
นายบุญมี  วงษ์ลา ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติรายงานการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น   
รองนายก อบต.เขือน  า  (พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 

หลักการ 
เ พ่ื อขอราย ง านการติ ดตามและประ เมิ นผลการด า เ นิ น ง านแผน พัฒนาท้ อ ง ถิ่ น                                 
(พ.ศ.2561 – 2565)  ประจ าปี  พ.ศ.2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  
 เมื่อวันที่ 10  กรกฎาคม  2562  แผนเพ่ิมเติม  ครั งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2562 และแผนเพ่ิมเติม  ครั งที่ 2/2562 เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ไป
แล้วนั น 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2561 – 2565)  จ าแนก
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  จ านวน  6  ด้าน  ดังนี  

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื นฐาน 481 55 
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม 41 10 
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว 9 0 
ยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 30 6 
ยุทธศาสตร์บริหารจัดการองค์กรที่ดี   19 13 
ยุทธศาสตร์การศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 24 10 

รวม 595 94 
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นายบุญมี  วงษ์ลา  จ้านวนเงินที่ตั งงบประมาณ  31,089,940.62  บาท 
รองนายก อบต.เขือน  า  จ้านวนเงินที่เบิกจ่าย  19,081,758.32  บาท 

[รายละเอียดตามรายงานการติดตามฯ  แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 - 2565)                    
ประจ าปีพ.ศ. 2563] 

เหตุผล 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่  3  พ.ศ.2561  หมวด  6  การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  29  (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั งฯ  ทั งนี ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
ดังนั น  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าจึงเสนอญัตตินี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เขือน  า   เ พ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการด า เนินงานแผนพัฒนาสามปี                                   
(พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจ าปี  พ.ศ. 2563  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  
(รายละเอียดตามเอกสาร   ที่แจ้งในที่ประชุม) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระการประชุมที่ 4 4.1 การจัดท้า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพิ่มเติมครั งท่ี 3/2563 

ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า 
ประธานสภา  ได้เชิญท่านรองบุญมี  วงษ์ลา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าชี แจง  
นายบุญมี  วงษ์ลา ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  (๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
รองนายก อบต.เขือน  า เพ่ิมเติมครั งที่  ๓/๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 

หลักการ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ.ศ.  (๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน                
(ฉบับที่ ๓)       พ.ศ.๒๕๖๑  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น                  
โดยให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  สถานการณ์คลัง  และศักยภาพของท้องถิ่น  
ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไปแล้วนั น 
ซ่ึงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั งที่  ๓/๒๕๖๓                      
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  สามารถสรุปโครงการการพัฒนา  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น               
(พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม  ครั งที่  ๓/๒๕๖๓  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  
ดังนี  
 
 
 

/1.  ยุทธศาสตร์… 
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1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน    
จ านวน 
งบประมาณ 

๑๑ 
๔๓,075,458 

โครงการ 
บาท 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ                 

5๕.00 
๙๙.๑๑ 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
จ านวน 
งบประมาณ 

๓ 
๙๐,๐๐๐ 

โครงการ 
บาท 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ                 

๑๕.๐๐ 
๐.๒๑ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา   
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   

จ านวน 
งบประมาณ 

๑ 
๑๐๐,๐๐๐ 

โครงการ 
บาท 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ                 

5.00 
๐.๒๓ 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านกาศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

   

จ านวน 
งบประมาณ 

๕ 
๑๙๒,๕๖๕ 

โครงการ 
บาท 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

๒๕.๐๐ 
๐.๔๕ 

รวม  ๔  ยุทธศาสตร์ ๒๐ 
๔๓,๔๕๘,๗๒๓ 

โครงการ 
บาท 

คิดเป็นร้อยละ 
คิดเป็นร้อยละ 

100.00 
100.00 

 
เหตุผล 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๕  การน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ  ข้อ  ๒๔  ให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติ แล้ว  และน าไปปฏิบัติ  รวมทั งแจ้งสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ  หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
ดังนั น  องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  จึงขอรายงานแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)   เพ่ิมเติม  ครั งที่  ๓/๒๕๖๒  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า (รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจ้งในที่ประชุม) 

นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิก ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น                 
ประธานสภา ( พ.ศ.2561 – 2565 ) เพ่ิมเติมครั งที่ 3/2563 ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หรือไม่  

ถ้าไม่มี ได้ขอมติในท่ีประชุม  
มติที่ประชุม   รับรอง ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง 
นายประพงค์  กุญชรน้อย ได้เชิญท่านรองบุญมี  วงษ์ลา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าชี แจง  
ประธานสภา   4.2 การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า 
นายบุญมี  วงษ์ลา  ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
รองนายก อบต.เขือน  า  เขือน  า 

หลักการ 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  ได้ด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ

แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า   
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นายบุญมี  วงษ์ลา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รองนายก อบต.เขือน  า พ.ศ.  ๒๕๔๘ รวมถึงที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๓  พ.ศ.๒๕๖๑ จึงขอรายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

โครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า                       
สรุปดังต่อไปนี  

1.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื นฐาน  
จ านวน 
งบประมาณ (ปี ๖๑–๖๕) 

16 
70,078,000 

โครงการ 
บาท 

๒.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
จ านวน 
งบประมาณ (ปี ๖๑–๖๕) 

1 
1,054,100 

โครงการ 
บาท 

 
 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา   
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

จ านวน 
งบประมาณ (ปี ๖๑-๖๕) 

4 
1,627,000 

โครงการ 
บาท 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านกาศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  
จ านวน 
งบประมาณ (ปี ๖๑-๖๕) 

1 
100,000 

โครงการ 
บาท 

รวม  ๔  ยุทธศาสตร์ 22 
72,855,100 

โครงการ 
บาท 

[รายละเอียดตามการเปลี่ยนแปลงโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขือน  า  ที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี ] 

เหตุผล 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น  โดยให้มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ  
สังคม  สถานะการคลัง  และศักยภาพของท้องถิ่น  ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  จึงขอรายงานการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๔  การแก้ไข  การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบ
แผนพัฒนาที่แก้ไขแล้ว  ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  นับแต่วันที่
ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมทั งแจ้งสภาท้องถิ่น  อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย” 
ข้อ ๒๒/๑  เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นอ านาจของ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น                             
 

/ที่เปลี่ยนแปลง... 
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ที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตามมาตรา  ๔๖  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ด้วย 
เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้
ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้  พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้” (รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งในที่ประชุม) 

นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิก ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาท้องถิ่น                       
ประธานสภา  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หรือไม่  ถ้าไม่มี ได้ขอมติในที่ประชุม  
มติที่ประชุม  รับรอง ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง 

นายประพงค์  กุญชรน้อย ได้เชิญท่านรองบุญมี  วงษ์ลา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าชี แจง  
ประธานสภา 4.3 ขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า เพื่อแต่งตั งเป็น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า 
นายบุญมี  วงษ์ลา ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  เพื่อแต่งตั งเป็น 
รองนายก อบต.เขือน  า คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  

หลักการ 
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  เพ่ือให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า
แต่งตั งเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า    ดังนี  
๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าคัดเลือกจ านวน  ๓  คน  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ  ๔  ปี  
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

   โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี  
(๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  โดยพิจารณาจาก 
(๑.๑)  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ท่ีมีผลกระทบ 
ประโยชน์สุขของประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย  การผังเมือง 

   (๑.๒)  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจ 
(๑.๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  กลุ่มจังหวัด  และจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความอยากจน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

   (๑.๔)  กรอบนโยบาย  ทิศทาง  แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
   (๑.๕)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

(๑.๖)  แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่น  และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒)  ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา  เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่าง
แผนพัฒนา 
(๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน 
(๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(6)แต่งตั ง... 
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(๖) แต่งตั งท่ีปรึกษา  คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอื่นเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
(๗) ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
และจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขือน  าด้วย 

เหตุผล 
เพ่ือปรับปรุงค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าให้เป็นปัจจุบัน  เนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลสิ นสุดลง (รายนายศักดิ์ชัย  พรรณรังสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เขือน  า  หมู่ที่  ๑๕)  ได้เสียชีวิตเมื่อวันที่  ๒๒  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓  จึงส่งผลให้คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  รวมถึงแก้ไขเพ่ิมเติม  ฉบับที่  ๓                 
พ.ศ.๒๕๖๑ 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า จึงมีความจ าเป็นต้องขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า เพ่ือแต่งตั งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  ๑  องค์กรจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ข้อ  ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย   
(๓)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
ดังนั น  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  จึงเสนอญัตตินี ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือ
น  า  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  แต่งตั งเป็นคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 

นายประพงค์  กุญชรน้อย ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
ประธานสภา  เพ่ือแทนท่านศักดิ์ชัย  พรรณรังษี  สมาชิกบ้านโนนสะอาด หมู่ 4 ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ          

น าเสนอได้พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน  
นายอุดม  ศักดิ์อุบล เสนอท่านทองดา  สองเมือง  ส.อบต.หมู่ที่ 2 เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
       ส.อบต.ม.6  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายสมเกียรติ ชาดวง  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
            2.นายบัวเรียน มหัสกุล  ส.อบต.หมู่ที่ 14 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

เขือน  า อีกหรือไม่  ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ                                   
นายทองดา  สองเมือง  เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า)  

 มีสมาชิก ท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือไม่ ถ้าไม่มี ได้ขอมติในท่ีประชุม  
มติที่ประชุม  รับรอง ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 18 เสียง 

งดออกเสียง   จ านวน  1  เสียง 
 
 
 

/ได้เชิญท่าน… 
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นายประพงค์  กุญชรน้อย ได้เชิญท่านรองบุญมี  วงษ์ลา รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าชี แจง  
ประธานสภา  4.4 ขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเขือน ้า             

เพื่อแต่งตั งเป็นคณะกรรมการด้าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ต้าบลเขือน ้า 
และคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต้าบลเขือน ้า 

นายบุญมี  วงษ์ลา ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  เพื่อแต่งตั ง 
รองนายก อบต.เขือน  า เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบลเขือน  า  และคณะอนุกรรมการศูนย์

อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลเขือน  า ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

หลักการ 
คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเขือน  าแต่งตั งเป็นเพ่ือแต่งตั งเป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบลเขือ
น  า  และคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลเขือน  า ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ดังนี  

๑.  คณะกรรมการด้าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านบริหารและจัดการ อพ.สธ. ต้าบลเขือน ้า 
คัดเลือกตัวแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน  โดยมีอ านาจหน้าที่  ดังนี  

1) จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการบริหาร เพื่อให้สามารถด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ตาม
วัตถุประสงค์ และตรงตามเป้าหมาย  

2) วางแผนบริหารงานอ านวยความสะดวก จัดการประชุม และการจัดการให้เป็นไปตามแนวทาง
แผนปฏิบัติงาน แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

3) ควบคุมดูแลการบริหารและจัดการการด าเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
4) สรุปและประเมินผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
5) วิเคราะห์ปัญหาและประเมินผลพร้อมหาทางแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนางาน 
6) รายงานผลการจัดการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

นายประพงค์  กุญชรน้อย ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า                        
ประธานสภา  เพ่ือแต่งตั ง เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านบริหารและจัดการ อพ.สธ.                   

ต าบลเขือน  า  ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน โดยจะให้ 
เสนอคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านบริหารและจัดการ อพ.สธ.ต าบลเขือน  าทีละคน  
เริ่มจาก คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านบริหารและจัดการ อพ.สธ.ต าบลเขือน  า   
คนที่ 1 

นายไชยโย  วงษ์ศิลป์ เสนอท่านประพงค์  กุญชรน้อย ประธานสภาฯ  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 
       ส.อบต.ม.3  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายชัยหาญ ศรีใสแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 10 
                                                           2.นายแสวง จันทะนา ส.อบต.หมู่ที่ 7 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายประพงค์  กุญชรน้อย  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่            
2 พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

/เสนอท่าน… 
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นายสมเกียรติ   ชาดวง เสนอท่านปัญญา  ไยสว่าง  รองประธานสภาฯ  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
       ส.อบต.ม.5  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายอุดม  ศักดิ์อุบล ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                                                           2.นายวัชรชัย สุขวงศ ์  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ นายปัญญา  ไยสว่าง  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 )                   
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายทองดา   สองเมือง เสนอนายเรียงศรี  บุตลี  ส.อบต. หมู่ 1  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
       ส.อบต.ม.2  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายศรี  ลาพา  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
                                                           2.นายอนันต์ อุ่นแสนสุข ส.อบต.หมู่ที่ 15 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายเรียงศรี  บุตลี  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายบัวเรียน   มหัสกุล เสนอนายทองดา  สองเมือง ส.อบต. หมู่ 2  เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 
       ส.อบต.ม.14  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายธัญเทพ ธาตุไพบูลย์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                                           2.นายสมพงษ์ กัลยาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายทองดา  สองเมือง เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ         

นายสัมฤทธิ์   ต้นไทร เสนอนายไชโย  วงษ์ศิลป์ ส.อบต. หมู่ 3  เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 
       ส.อบต.ม.14  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายบัวเรียน มหัสกุล  ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                                           2.นายทองดา สองเมือง ส.อบต.หมู่ที่ 2 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วน 
ประธานสภา ต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อเพ่ิมเติมผม

จึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายไชโย  วงษ์ศิลป์  เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 ) ต่อไปขอให้เสนอ
ชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 6 พร้อมผู้รับรอง 
2 ท่านครับ 

นางหนูนิตย์  กลิ่นหอมอ่อน เสนอนายสมเกียรติ ชาดวง ส.อบต. หมู่ 5  เป็นคณะกรรมการคนที่ 6 
       ส.อบต.ม.9  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายปัญญา ไยสว่าง  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                                                           2.นายเดอืน ภาไชย  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
 

/มีสมาชิก… 
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นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสมเกียรติ ชาดวง  เป็นคณะกรรมการคนที่ 6 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่  7  
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายอนันต์   อุ่นแสนสุข เสนอนายอุดม  ศักดิ์อุบล ส.อบต. หมู่ 6  เป็นคณะกรรมการคนที่ 7 
       ส.อบต.ม.15  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายธัญเทพ ธาตุไพบูลย์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                                           2.นายเรยีงศรี บุตลี  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายอุดม  ศักดิ์อุบล  เป็นคณะกรรมการคนที่ 7 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่  8  
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายปัญญา   ไยสว่าง เสนอนายแสวง  จันทะนา   ส.อบต. หมู่ 7  เป็นคณะกรรมการคนที่ 8 
       ส.อบต.ม.3  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายวัชรชัย สุขวงศ ์  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                                                           2.นางหนนูิตย์ กลิ่นหอมอ่อน ส.อบต.หมู่ที่ 9 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายแสวง  จันทะนา   เป็นคณะกรรมการคนที่ 8 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่  9  
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายสกาย   สิงห์ค า เสนอนายถว่า  พันนารัตน์  ส.อบต. หมู่ 8  เป็นคณะกรรมการคนที่ 9 
       ส.อบต.ม.13  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายบัวเรียน มหัสกุล  ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                                           2.นายวัชรชัย สุขวงศ ์  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายถว่า  พันนารัตน์  เป็นคณะกรรมการคนที่ 9 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่  10  
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ         

นายสกาย   สิงห์ค า        เสนอนายเดือน  ภาไชย ส.อบต. หมู่ 9  เป็นคณะกรรมการคนที่ 10 
       ส.อบต.ม.13  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายเรียงศรี บุตลี  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                                                           2.นายสมพงษ์ กัลยาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายเดือน  ภาไชย  เป็นคณะกรรมการคนที่ 10 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่  11  
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

/เสนอนาย… 
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นายอุดม  ศักดิ์อุบล เสนอนายชัยหาญ  ศรีใสแก้ว ส.อบต. หมู่ 10  เป็นคณะกรรมการคนที่ 11 
       ส.อบต.ม.6  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายศรี  ลาพา  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
                                                           2.นายสกาย สิงห์ค า  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายชัยหาญ  ศรีใสแก้ว  เป็นคณะกรรมการคนที่ 11 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่  
12  พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายธัญเทพ  ธาตุไพบูลย์ เสนอนายศรี  ลาพา ส.อบต. หมู่ 12  เป็นคณะกรรมการคนที่ 12 
       ส.อบต.ม.15  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นางหนูนิตย์ กลิ่นหอมอ่อน ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                                           2.นายสมเกียรติ ชาดวง  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายศรี  ลาพา  เป็นคณะกรรมการคนที่ 12 )                    
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการ                
คนที่  13  พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายวัชรชัย   สุขวงศ ์ เสนอนายสกาย  สิงห์ค า ส.อบต. หมู่ 13  เป็นคณะกรรมการคนที่ 13 
       ส.อบต.ม.8  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายสัมฤทธิ์ ต้นไทร  ส.อบต.หมู่ที่ 14 
                                                           2.นายปญัญา ไยสว่าง  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสกาย  สิงห์ค า  เป็นคณะกรรมการคนที่ 13 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่  14  
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายแสวง   จันทะนา เสนอนายสัมฤทธิ์  ต้นไทร ส.อบต. หมู่ 14  เป็นคณะกรรมการคนที่ 14 
       ส.อบต.ม.7  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายสมพงษ์ กัลยาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                                                           2.นายศร ี  ลาพา  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร  เป็นคณะกรรมการคนที่ 14 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่  
15  พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ         

นายทองดา   สองเมือง เสนอนายอนันต์  อุ่นแสนสุข ส.อบต. หมู่ 15  เป็นคณะกรรมการคนที่ 15 
       ส.อบต.ม.2  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายสมเกียรติ ชาดวง  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                                                           2.นายสมัฤทธิ์ ต้นไทร  ส.อบต.หมู่ที่ 14 
 
 

/มีสมาชิก… 
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นายประพงค ์ กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายอนันต์  อุ่นแสนสุข  เป็นคณะกรรมการคนที่ 15 )  
เมื่อไดค้ณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านบริหารและจัดการ อพ.สธ.ต าบลเขือน  า                
ครบทั ง 15 ท่านแล้ว ซึ่งประกอบ 

1. นายประพงค์  กุญชรน้อย ประธานสภาฯ กรรมการ 
 2. นายปัญญา  ไยสว่าง รองประธานสภาฯ กรรมการ 
 3. นายเรียงศรี  บุตลี ส.อบต.หมู่ที่ 1 กรรมการ 
 4. นายทองดา  สองเมือง ส.อบต.หมู่ที่ 2 กรรมการ 
 5. นายไชโย  วงษ์ศิลป์ ส.อบต.หมู่ที่ 3 กรรมการ 
 6. นายสมเกียรติ ชาดวง ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการ 
 7. นายอุดม  ศักดิ์อุบล ส.อบต.หมู่ที่ 6 กรรมการ 
 8. นายแสวง  จันทะนา ส.อบต.หมู่ที่ 7 กรรมการ 
 9. นายถว่า  พันนารัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 กรรมการ 
 10. นายเดือน  ภาไชย ส.อบต.หมู่ที่ 9 กรรมการ 
 11. นายชัยหาญ  ศรีใสแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 10 กรรมการ 
 12. .นายศรี  ลาพา  ส.อบต.หมู่ที่ 12 กรรมการ 
 13. นายสกาย  สิงห์ค า ส.อบต.หมู่ที่ 13 กรรมการ 
 14. นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร ส.อบต.หมู่ที่ 14 กรรมการ 
 15. .นายอนันต์  อุ่นแสนสุข ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการ 

 ต่อไป จะได้ท าค าสั่งแต่งตั งท่าน เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้าน 
บริหารและจัดการ อพ.สธ.ต าบลเขือน  า มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน  0  เสียง 

๒.  คณะกรรมการด้าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านการด้าเนินงาน อพ.สธ. ต้าบล  
เขือน ้า ซึ่งแบ่งออกเป็น  6 งาน  ดังนี  
2.1 คณะกรรมการงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  คัดเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เขือน  าพื นที่ที่ก าหนดเป็นเขตปกปัก (ที่สาธารณะประโยชน์ –ป่าช้าบ้านนาสี) จ านวน 4 คน โดยมีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี  
1) จัดท าขอบเขตพื นที่ปกปักทรัพยากร 
2) ส ารวจ ท ารหัสประจ าต้น ท ารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นหลักฐานข้อมูลในพื นที่ของ 
หน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชน เช่น พื นที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา 
พื นที่บริเวณส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื นที่บริเวณสถานศึกษา  เป็นต้น 
3) ส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพต่างๆ เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลใน 
พื นที่ของหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชน 
4) ส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ 

   ทรัพยากรธรรมชาติ         
/5)สนับสนุน... 
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5) สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักทรัพยากรในระดับหมู่บ้าน 

นายประพงค์  กุญชรน้อย ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า                         
ประธานสภา เพ่ือแต่งตั ง เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านการด าเนินงาน อพ.สธ. ต าบลเขือน  า                

2.1 คณะกรรมการงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเขือน  า  ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้พร้อม
กับผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน โดยจะให้เสนอคณะกรรมการงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเขือน  า  ทีละคน            
เริ่มจาก คณะกรรมการงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเขือน  า  คนที่ 1 

นายสมเกียรติ   ชาดวง เสนอนายอุดม  ศักดิ์อุบล   ส.อบต.หมู่ที่  6  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 
       ส.อบต.ม.5  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายแสวง จันทะนา ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                                                           2.นายชัยหาญ ศรีใสแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 10 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายอุดม  ศักดิ์อุบล   เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นางหนูนิตย์   กลิ่นหอมอ่อน เสนอนายสัมฤทธิ์  ต้นไทร ส.อบต.หมู่ที่  14  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
       ส.อบต.ม.9  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายวัชรชัย สุขวงศ ์  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
                                                           2.นายสมพงษ์ กัลยาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายไชยโย  วงษ์ศิลป์ เสนอนายบัวเรียน  มหัสกุล ส.อบต.หมู่ที่  14  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
       ส.อบต.ม.3  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายอนันต์ อุ่นแสนสุข ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                                           2.นายสกาย สิงห์ค า  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
นายประพงค์  กุญชรน้อย  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 3 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายบัวเรียน  มหัสกุล  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 ) 
เมื่อไดค้ณะกรรมการงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ครบทั ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งประกอบ 

  1)นายอุดม  ศักดิ์อุบล       สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 6 กรรมการ 
  2)นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร      สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
  3)นายบัวเรียน  มหัสกุล    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
   ต่อไป จะได้ท าค าสั่งแต่งตั งท่าน เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้าน 

การด าเนินงาน อพ.สธ.ต าบลเขือน  า คณะกรรมการงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น มีสมาชิกท่านใดท่ีจะ 
สอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน  0  เสียง 

/2.2 คณะกรรมการ... 
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นายประพงค์  กุญชรน้อย 2.2 คณะกรรมการงานส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร  เลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วน 
ประธานสภา  ต าบลเขือน  าพื นที่เป้าหมาย (เป้าหมาย คือบ้านนาสี หมู่ 6 และ หมู่ 14) จ านวน 4 คน โดยมีอ านาจ 

หน้าที่ ดังนี  
1) จัดเก็บข้อมูลทางกายภาพพืช  สัตว์ ข้อมูลพื นฐานในท้องถิ่น ข้อมูลการประกอบ 

อาชีพ ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถีชุมชน จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
2) เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืช และสัตว์ในท้องถิ่น การท าทะเบียนพรรณไม้และพันธุ์ 

สัตว์ในชุมชน และการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน จัดท ารายงาน
ผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3) เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ จัดท ารายงานผล 
การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

4) การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง เพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือ 
เก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

5) การเก็บพันธุกรรมทรัพยากรตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปแบบเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต  
ชิ นส่วนพืชที่มีชีวิต รวบรวมภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับพืช ส าหรับทรัพยากรอ่ืนๆ สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาได้  
เช่น ตัวอย่างของสัตว์ จุลินทรีย์ หิน  ดิน น  า ฯลฯ 

  ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า                         
เพ่ือแต่งตั ง เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านการด าเนินงาน อพ.สธ. ต าบลเขือน  า                
2.2คณะกรรมการงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้
พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน โดยจะให้เสนอคณะกรรมการงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น ทีละคน เริ่มจาก คณะกรรมการงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น คนที่ 1 

นายปัญญา   ไยสว่าง เสนอนายอุดม  ศักดิ์อุบล   ส.อบต.หมู่ที่  6  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 
       ส.อบต.ม.3  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายสวัสดิ ์ ปานบุญเกิด ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                                           2.นายไชยโย วงษ์ศิลป์ ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายอุดม  ศักดิ์อุบล   เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายเดือน  ภาไชย เสนอนายสัมฤทธิ์  ต้นไทร ส.อบต.หมู่ที่  14  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
       ส.อบต.ม.9  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายธัญเทพ ธาตุไพบูลย์ ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                                           2.นายสกาย สิงห์ค า  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
นายประพงค์  กุญชรน้อย  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

/เสนอนาย… 
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นายเรียงศรี  บุตลี เสนอนายบัวเรียน  มหัสกุล ส.อบต.หมู่ที่  14  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
       ส.อบต.ม.1  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายศรี  ลาพา  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
                                                           2.นายแสวง จันทะนา ส.อบต.หมู่ที่ 7 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 3 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายบัวเรียน  มหัสกุล  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 ) 
เมื่อไดค้ณะกรรมการงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ครบทั ง 3 ท่านแล้ว ซึ่งประกอบ 

  1)นายอุดม  ศักดิ์อุบล       สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 6 กรรมการ 
  2)นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร      สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
  3)นายบัวเรียน  มหัสกุล    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
   ต่อไป จะได้ท าค าสั่งแต่งตั งท่าน เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้าน 

การด าเนินงาน อพ.สธ.ต าบลเขือน  า คณะกรรมการงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น มีสมาชิก 
ท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน  0  เสียง 

2.3 คณะกรรมการงานปลูกรักษาทรัพยากร  เลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
พื นที่เป้าหมายก าหนดให้เป็นเขตการปลูกรักษา โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี  

1) การเก็บรักษาทั งในรูปเมล็ด เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ ต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก และ 
การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) 

2) การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่างๆ 
3) การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ การปลูกพืชในสถานศึกษา  การปลูกพืชในสวนสาธารณะ 

ต่างๆ โดยมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ในอนาคต 
4) งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนที่ 

ต้นพันธุกรรมพืช และท าพิกัดต้นพันธุกรรม 
นายประพงค์  กุญชรน้อย ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า                         
ประธานสภา เพ่ือแต่งตั ง เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านการด าเนินงาน อพ.สธ. ต าบลเขือน  า                

2.3 คณะกรรมการงานปลูกรักษาทรัพยากร  ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้พร้อมกับผู้รับรอง
อย่างน้อย 2 ท่าน โดยจะให้ เสนอคณะกรรมการงานปลูกรักษาทรัพยากร ทีละคน เริ่มจาก 
คณะกรรมการงานปลูกรักษาทรัพยากร  คนที่ 1 

นายอนันต์   อุ่นแสนสุข เสนอนายสมเกียรติ  ชาดวง ส.อบต.หมู่ที่  5  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 
       ส.อบต.ม.15  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นางหนูนิตย์ กลิ่นหอมอ่อน ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                                                      2.นายสมพงษ์ กัลยาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสมเกียรติ  ชาดวง  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

/เสนอนาย… 
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นายทองดา   สองเมือง เสนอนายสมพงษ์  กัลยาบุตร  ส.อบต.หมู่ที่  5  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
       ส.อบต.ม.2  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายอุดม  ศักดิ์อุบล ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                                                           2.นายวัชรชัย สุขวงศ ์  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
นายประพงค์  กุญชรน้อย  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสมพงษ์  กัลยาบุตร  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 ) 
เมื่อไดค้ณะกรรมการงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ครบทั ง 2 ท่านแล้ว ซึ่งประกอบ 

  1)นายสมเกียรติ  ชาดวง    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5 กรรมการ 
  2)นายสมพงษ์  กัลยาบุตร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5  กรรมการ 
   ต่อไป จะได้ท าค าสั่งแต่งตั งท่าน เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้าน 

การด าเนินงาน อพ.สธ.ต าบลเขือน  า คณะกรรมการงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น มีสมาชิกท่าน 
ใดที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน  0  เสียง 

2.4 คณะกรรมการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  เลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเขือน  าในพื นที่เขตปกปัก และพื นที่ปลูกรักษา โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี  
1) อนุรักษ์ รักษาทรัพยากรต่างๆ เช่น พรรณพืช พันธุ์สัตว์ ในท้องถิ่นที่มีโอกาสจะสูญพันธุ์  ส่งเสริมให้มีการ   

ฟ้ืนฟูบ ารุงรักษา ขยายพันธุ์พืชเพ่ิมเติม และแจกจ่ายให้ชุมชน สร้างจุดขายท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
2) มีการศึกษาขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืชส าหรับพันธุ์พืชใหม่ๆ มีการปลูก เลี ยง และ 

ขยายพันธุ์ 
นายประพงค์  กุญชรน้อย ต่อไปเป็นการเสนอชื่อบุคคลที่จะเป็นการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า                         
ประธานสภา เพ่ือแต่งตั ง เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านการด าเนินงาน อพ.สธ. ต าบลเขือน  า                

2.4 คณะกรรมการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้
พร้อมกับผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน โดยจะให้เสนอ 2.4 คณะกรรมการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร   ทีละคน เริ่มจาก 2.4 คณะกรรมการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  คนที่ 1 

นายเดือน  ภาไชย เสนอนายอุดม  ศักดิ์อุบล ส.อบต.หมู่ที่  6  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 
       ส.อบต.ม.15  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายสกาย สิงห์ค า  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                                                                      2.นายศรี  ลาพา  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายอุดม  ศักดิ์อุบล  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายวัชรชัย   สุขวงศ ์ เสนอนายสัมฤทธิ์  ต้นไทร  ส.อบต.หมู่ที่  14  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
       ส.อบต.ม.8  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายทองดา สองเมือง ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                                           2.นายปญัญา ไยสว่าง  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
 

/มีสมาชิก… 
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นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา  ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ 

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ         

นายเรียงศรี  บุตลี เสนอนายบัวเรียน  มหัสกุล  ส.อบต.หมู่ที่  14  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
       ส.อบต.ม.1  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายอนันต์ อุ่นแสนสุข ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                                           2.นายสกาย สิงห์ค า  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 3 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 ) ต่อไป
ขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายทองดา   สองเมือง เสนอนายสมเกียรติ  ชาดวง  ส.อบต.หมู่ที่  5  เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 
       ส.อบต.ม.2  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายไชยโย วงษ์ศิลป์ ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                                                           2.นายสมพงษ์ กัลยาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 5 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 5 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสมเกียรติ  ชาดวง  เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 6 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายอุดม  ศักดิ์อุบล เสนอนายสมพงษ์  กัลยาบุตร ส.อบต.หมู่ที่  5  เป็นคณะกรรมการคนที่ 6 
       ส.อบต.ม.6  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายเดือน ภาไชย  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                                           2.นายอนันต์ อุ่นแสนสุข ส.อบต.หมู่ที่ 15 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 5 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสมพงษ์  กัลยาบุตร  เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 ) 
เมื่อไดค้ณะกรรมการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ครบทั ง 5 ท่านแล้ว ซึ่งประกอบ 

  1)นายอุดม  ศักดิ์อุบล     สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 6  กรรมการ 
  2)นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
  3)นายบัวเรียน  มหัสกุล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14  กรรมการ 
  4)นายสมเกียรติ  ชาดวง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5  กรรมการ 
  5)นายสมพงษ์  กัลยาบุตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5  กรรมการ 
   ต่อไป จะได้ท าค าสั่งแต่งตั งท่าน เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้าน 

การด าเนินงาน อพ.สธ.ต าบลเขือน  า คณะกรรมการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น                    
มีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม. 
 

/เห็นชอบ… 
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มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง 
   งดออกเสียง   จ านวน  0  เสียง 

2.5 คณะกรรมการงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  เลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
ในพื นที่เขตปกปัก และพื นที่ปลูกรักษา โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี  
บันทึกรวบรวมข้อมูลลงในระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือเป็นที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญาจากคณะท างานต่างๆ 
ได้แก่ คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
คณะท างานกิจกรรมร่วมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น และคณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น 

ประธานสภา  เพ่ือแต่งตั ง เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านการด าเนินงาน อพ.สธ. ต าบลเขือน  า                 
2.5 คณะกรรมการงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้พร้อมกับผู้
รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน โดยจะให้เสนอ 2.5 คณะกรรมการงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  ทีละคน                               
เริ่มจาก 2.5 คณะกรรมการงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  คนที่ 1 

นายศรี  ลาพา  เสนอนายทองดา  สองเมือง ส.อบต.หมู่ที่  2  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 
 ส.อบต.ม.15  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายอนันต์ อุ่นแสนสุข  ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                                           2.นายสกาย สิงห์ค า   ส.อบต.หมู่ที่ 13 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 1 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายทองดา  สองเมือง  เป็นคณะกรรมการคนที่ 1 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายแสวง   จันทะนา เสนอนายสวัสดิ์  ปานบุญเกิด ส.อบต.หมู่ที่  2  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 
   ส.อบต.ม.7  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายปัญญา ไยสว่าง  ส.อบต.หมู่ที่ 3 

                       2.นายแสวง จันทะนา ส.อบต.หมู่ที่ 7 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ประธานสภา ส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 2 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสวัสดิ์  ปานบุญเกิด  เป็นคณะกรรมการคนที่ 2 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายสวัสดิ์  ปานบุญเกิด เสนอนายสมเกียรติ  ชาดวง ส.อบต.หมู่ที่  5  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 
       ส.อบต.ม.2  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายเดือน ภาไชย  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                                           2.นายบัวเรียน มหัสกุล  ส.อบต.หมู่ที่ 14 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 3 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสมเกียรติ  ชาดวง  เป็นคณะกรรมการคนที่ 3 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

/เสนอ… 
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นายไชยโย  วงษ์ศิลป์ เสนอนายสมพงษ์  กัลยาบุตร  ส.อบต.หมู่ที่  5  เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 
       ส.อบต.ม.3  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายธัญเทพ  ธาตุไพบูลย์  ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                                                           2.นายเรยีงศรี บุตลี  ส.อบต.หมู่ที่ 1 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 4 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสมพงษ์  กัลยาบุตร  เป็นคณะกรรมการคนที่ 4 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายวัชรชัย   สุขวงศ ์ เสนอนายอุดม  ศักดิ์อุบล ส.อบต.หมู่ที่  6  เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 
       ส.อบต.ม.8  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นางหนูนิตย์ กลิ่นหอมอ่อน ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                                           2.นายศร ี  ลาพา  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 5 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายอุดม  ศักดิ์อุบล  เป็นคณะกรรมการคนที่ 5 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 6 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายแสวง   จันทะนา เสนอนายสัมฤทธิ์  ต้นไทร ส.อบต.หมู่ที่  14  เป็นคณะกรรมการคนที่ 6 
       ส.อบต.ม.7  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายสมเกียรติ ชาดวง  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                                                           2.นายเดอืน ภาไชย  ส.อบต.หมู่ที่ 9 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 6 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ 

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร เป็นคณะกรรมการคนที่ 6 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 7 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายเรียงศรี   บุตรลี เสนอนายบัวเรียน  มหัสกุล ส.อบต.หมู่ที่  14  เป็นคณะกรรมการคนที่ 7 
       ส.อบต.ม.1  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายสกาย สิงห์ค า  ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                                                           2.นายวัชรชัย สุขวงศ ์  ส.อบต.หมู่ที่ 8 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 7 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายบัวเรียน  มหัสกุล  เป็นคณะกรรมการคนที่ 7 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 8 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายสกาย   สิงห์ค า เสนอนายธัญเทพ  ธาตุไพบูลย์ ส.อบต.หมู่ที่  15  เป็นคณะกรรมการคนที่ 8 
       ส.อบต.ม.13  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายสมเกียรติ ชาดวง  ส.อบต.หมู่ที่ 5 
                                                                     2.นายศรี  ลาพา  ส.อบต.หมู่ที่ 12 
 
 

/มีสมาชิก… 
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นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 8 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายธัญเทพ  ธาตุไพบูลย์ เป็นคณะกรรมการคนที่ 8 ) 
ต่อไปขอให้เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่เห็นควรให้เป็นคณะกรรมการคนที่ 9 
พร้อมผู้รับรอง 2 ท่านครับ 

นายปัญญา   ไยสว่าง เสนอนายอนันต์  อุ่นแสนสุข ส.อบต.หมู่ที่  15  เป็นคณะกรรมการคนที่ 9 
       ส.อบต.ม.3  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายทองดา สองเมือง  ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                                           2.นายไชยโย วงษ์ศิลป์  ส.อบต.หมู่ที่ 3 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
ประธานสภา บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการคนที่ 9 อีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอ

ชื่อเพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายอนันต์  อุ่นแสนสุข  เป็นคณะกรรมการคนที่ 9 ) 
เมื่อไดค้ณะกรรมการงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  ครบทั ง 9 ท่านแล้ว ซึ่งประกอบ 

     1)  นายทองดา  สองเมือง      สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 2 กรรมการ 
    2)  นายสวสัดิ์  ปานบุญเกิด   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 2 กรรมการ 

3) นายสมเกียรติ  ชาดวง     สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5 กรรมการ 
4) นายสมพงษ์  กัลยาบุตร   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5 กรรมการ 
5) นายอุดม  ศักดิ์อุบล        สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 6 กรรมการ 
6) นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร       สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 1 กรรมการ 
7) นายบัวเรียน  มหัสกุล      สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 1 กรรมการ 
8) นายธัญเทพ  ธาตุไพบูลย์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 1 กรรมการ 
9) นายอนันต์  อุ่นแสนสุข    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 1 กรรมการ 

ต่อไป จะได้ท าค าสั่งแต่งตั งท่าน เป็นคณะกรรมการการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้าน 
การด าเนินงาน อพ.สธ.ต าบลเขือน  า คณะกรรมการงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร มีสมาชิก 
ท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน  0  เสียง 
2.6 คณะกรรมการงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  เลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วน 
ต าบลเขือน  า จ านวน 2 คน โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี  

1) ด าเนินกิจกรรม/ โครงการ/ งานสนับสนุนของคณะท างานชุดที่ 1-6 
2) สนับสนุนการด าเนินโครงการ อพ.สธ. – อปท. ในเรื่องการวางแผนงบประมาณ 

รายจ่าย วัสดุ อุปกรณ์การอ านวยความสะดวกต่างๆ  
นายประพงค์  กุญชรน้อย เพ่ือแต่งตั ง เป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านการด าเนินงาน อพ.สธ. ต าบลเขือน  า                 
ประธานสภา 2.6 คณะกรรมการงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ผมจึงขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเสนอได้พร้อม

กับผู้รับรองอย่างน้อย 2 ท่าน โดยจะให้เสนอ 2.6 คณะกรรมการงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร                      
ทีละคน เริ่มจาก 2.5 คณะกรรมการงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  คนที่ 1 

 
 

/เสนอ... 
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นายอุดม  ศักดิ์อุบล เสนอนายประพงค์  กุญชรน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  เป็นคณะกรรมการ 
 ส.อบต.ม.6  ผู้รับรอง 2 ท่าน คือ    1.นายเดือน ภาไชย   ส.อบต.หมู่ที่ 9 
                                                           2.นายศร ี  ลาพา   ส.อบต.หมู่ที่ 12 
นายประพงค์  กุญชรน้อย  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดประสงค์ที่จะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ
ประธานสภา  บริหารส่วนต าบลเขือน  า ที่ตนเห็นควรให้เป็นกรรมการอีกหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อ 

เพ่ิมเติมผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ  นายประพงค์  กุญชรน้อย  เป็นคณะกรรมการ) 
เมื่อได้คณะกรรมการงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ดังนี  

       นายประพงค์  กุญชรน้อย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า กรรมการ 
ต่อไป จะได้ท าค าสั่งแต่งตั งท่าน เป็นคณะกรรมการงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
การด าเนินงาน อพ.สธ.ต าบลเขือน  า คณะกรรมการงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร มีสมาชิก 
ท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน  0  เสียง 
3.คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลเขือน  า  ซึ่งจะประกอบ 
ไปด้วยคณะท างาน 6 คณะ  ดังนี  

   3.1 คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
   3.2 คณะท างานส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
   3.3 คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
   3.4 คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
   3.5 คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
   3.6 คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   

คัดเลือกสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบลเขือน  า  คณะอนุกรรมการฯ ทั ง 6 คณะ มีหน้าที่ด าเนินการปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดท าศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การจัดท าศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น การสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เหตุผล 
การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ                          
มีวัตถุประสงค์ดังนี  
1) เพื่อสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2) เพื่อด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว รวมทั งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ในการด าเนินงานต่างๆ) 
3) เพื่อจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรซึ่งมีทั งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น 
 

/4) เพื่อจัดตั ง… 
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4) เพื่อจัดตั งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  จึงมีความจ าเป็นต้องขอให้สภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  เพ่ือแต่งตั งเป็น
คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบลเขือน  า    และคณะอนุกรรมการศูนย์
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 

นายประพงค์  กุญชรน้อย ตามที่ได้คัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านการด าเนินงาน อพ.สธ.         
ประธานสภา  ต าบลเขือน  า ทั ง 6 คณะ สนับสนุนการด าเนินโครงการ อพ.สธ. – อปท. ในเรื่องการวางแผนงบประมาณ 

รายจ่าย วัสดุ อุปกรณ์การอ านวยความสะดวกต่างๆ และขอแต่งตั งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือ
น  า  เช่นเดียวกับคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบลเขือน  า  เป็น
คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลเขือน  า คณะที่ 1 ถึง คณะที่ 5 มีหน้าที่
ด าเนินการปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การปลูกรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดท าศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การจัดท า
ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น การสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าท่านใดอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือไม่ ( เมื่อที่ประชุม
ไม่มีการอภิปรายผมจึงถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือ
น  าที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านการด าเนินงาน อพ.สธ.
ต าบลเขือน  า ทั ง 5 คณะ             เป็นคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบล
เขือน  าเป็นคณะกรรมการ) 
เมื่อไดค้ณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลเขือน  า ดังนี  
1.คณะกรรมการงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 

  1)นายอุดม  ศักดิ์อุบล       สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 6 กรรมการ 
  2)นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร      สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
  3)นายบัวเรียน  มหัสกุล    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
นายประพงค์  กุญชรน้อย 2.คณะกรรมการงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 
ประธานสภา       1)นายอุดม  ศักดิ์อุบล       สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 6  กรรมการ 
  2)นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร      สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
  3)นายบัวเรียน  มหัสกุล    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 

3.คณะกรรมการงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 
  1)นายสมเกียรติ  ชาดวง    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5 กรรมการ 
  2)นายสมพงษ์  กัลยาบุตร  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5  กรรมการ 

4.คณะกรรมการงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย 
  1)นายอุดม  ศักดิ์อุบล     สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 6  กรรมการ 
  2)นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
  3)นายบัวเรียน  มหัสกุล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14  กรรมการ 
  4)นายสมเกียรติ  ชาดวง  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5  กรรมการ 
  5)นายสมพงษ์  กัลยาบุตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5  กรรมการ 
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5.คณะกรรมการงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  ซึ่งประกอบด้วย 

    1)  นายทองดา  สองเมือง      สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 2 กรรมการ 
    2)  นายสวสัดิ์  ปานบุญเกิด   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 2 กรรมการ 

1) นายสมเกียรติ  ชาดวง     สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5 กรรมการ 
2) นายสมพงษ์  กัลยาบุตร   สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 5 กรรมการ 
3) นายอุดม  ศักดิ์อุบล        สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 6 กรรมการ 
4) นายสัมฤทธิ์  ต้นไทร       สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
5) นายบัวเรียน  มหัสกุล      สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 14 กรรมการ 
6) นายธัญเทพ  ธาตุไพบูลย์  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 15 กรรมการ 
7) นายอนันต์  อุ่นแสนสุข    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า หมู่ 15 กรรมการ 

ต่อไป จะได้ท าค าสั่งแต่งตั งท่าน เป็นคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น                     
ต าบลเขือน  ามีสมาชิกท่านใดท่ีจะสอบถามหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุม. 

มติที่ประชุม  เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ 19 เสียง 
งดออกเสียง   จ านวน  0  เสียง 

วาระการประชุมที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
นายประพงค์  กุญชรน้อย มีท่านใดสอบถามเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี จึงขอปิดประชุม 
ประธานสภา 
   ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

  (ลงชื่อ)..................................................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม  
       ( นายธัญเทพ  ธาตุไพบูลย์ ) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า 
 
 

  (ลงชื่อ)...................................................ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม  
       ( นายประพงค์  กุญชรน้อย ) 
        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า                                      
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  าได้ตรวจรายงานการประชุม
ครั งนี   เมื่อวันที่  30  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2563  เห็นว่าถูกต้องแล้ว 

 
 
  (ลงชื่อ)...................................................ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       ( นายปัญญา  ไยสว่าง ) 
        รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า                                      

 
 
  (ลงชื่อ)................................ ...................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       ( นายทองดา  สองเมือง ) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  บ้านหลุมข้าว  หมู่ 2                                    
 

 
  (ลงชื่อ).................เสียชีวิต....................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

       ( นายศักดิ์ชัย  พรรณรังษี ) 
    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขือน  า  บ้านโนนสะอาด  หมู่ 4                                    

 
 


