
                               รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ้าปี ๒๕61 

วันที่  11  พฤษภาคม  ๒๕61  เวลา  ๑๓.0๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

 
******************* 

ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวิจิตร  สงหนอง ประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๒. นายโรม  เยาว์ด้า        รองประธานสภา อบต.น้้าผุด 
๓. นายคล่อง  แป้นแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๔. นายจริน  ฤทธิฉิม สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑ 
๕. นายวิรัตน์  วิเชียร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๖. นายสมปอง  แก้วละเอียด สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๒ 
๗. นายปรีชา  หมุนแทน สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๘. นายสนอง  ขุนด้า สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๓ 
๙. นายปรีชา  ยังช่วย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 

๑๐. นายเชิดชัย  เพ็งล้า สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๔ 
๑๑. นายจ้านาญ  ชัยสุข สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑๒. นายอนันต์  นุ่นแก้วสุทธิ์ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๕ 
๑๓. นายสุทิน  เลื่อนแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๖ 
๑๔. นางเสาวนีย์  ศรีหมอก สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๕. นายสายชล  ชูเพชร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๗ 
๑๖. นายศราวุธ  นุ้ยเอียด สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๗. นายสมปอง  ปานแก้ว สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๘ 
๑๘. นายสมปอง  สะดี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๑๙. จ.ต.วิโรจน ์ เลี้ยงสกุล สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๙ 
๒๐. นายนูน  มากแก้ว  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๐ 
๒๑. นายส้าเริง  สังขาว  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๒. นายช้านาญ  หมุนแทน  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๑ 
๒๓. นายสินไชย  ชูสีอ่อน  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๒๔. นายมณเฑียร  ทองนุช  สมาชิก อบต.  หมู่ที่ ๑๒ 
๒๕  นางเยาวลักษณ์ รัตนะ  เลขานุการสภา อบต.น้้าผุด 

 



ผู้ไม่มาประชุม 
-ไม่มี- 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวิศาตร แสงศรี  นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๒. นายอุดม จันสุข  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๓. นายวิชาญ  แก้วลาย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๔. นางพรทิพย์ เสนี  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
๕. นางสุมาลี จ้านงค์               รองปลัดฯ 
๖. นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง  หัวหน้าส้านักงานปลัดฯ 
๗. นางไพสุดา คุ้มบ้าน  แทนผู้อ้านวยการกองคลัง 
๘. นายอาวุธ ทองพราว  ผู้อ้านวยการกองช่าง 
๙. นางกรกานต์ จันทร์กระจ่าง   ผู้อ้านวยกองการการศึกษา 
๑๐. นางสาวจิราภรณ์ แก้วคง  ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๑. นายสมศักดิ์ สมบัติ   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 
๑๒. นายเสถึยร ขุนด้า   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8                            
๑๓. นายปิยศักดิ์  แก้วละเอียด  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1                            

เริ่มการประชุมเวลา ๑๓.0๐ น. 

สมาชิกสภาอบต.น้้าผุด เข้าร่วมประชุม 24 คน ครบองค์ประชุม  เชิญประธานสภาฯจุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดอ่านประกาศและกล่าวเปิดการประชุมสมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจ้าปี 2561 และด้าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
     - ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

นายวิจิตร สงหนอง  :ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดได้มีการประชุมสภาประธานสภา  
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้ าผุด สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่  15  
กุมภาพันธ์  2561  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ซึ่ง 
เลขานุการสภาฯได้จัดท้ารายงานการประชุมแจกให้สมาชิกสภาฯทุกท่านทราบ
แล้ว สมาชิกสภาฯท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม หากมีข้อความ 

                  ใดไม่สมบูรณ์หรือแก้ไขเพ่ิมเติมเชิญน้าเสนอท่ีประชุม 
 
 
 



นายวิจิตร สงหนอง  :มีสมาชิกสภาท่านใด จะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมรายงานการประชุมหรือไม่ หาก            
  ประธานสภาฯ                 ไม่มีผมจะขอมติ 

     มติที่ประชุม  :ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด มีมติรับรองรายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่  1๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕61 โดยเห็นชอบรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
เปลี่ยนแปลง 

     :รับรองรายงานการประชุม 23 เสียง 
    งดออกเสียง   1 เสียง 
    ไม่รับรอง – เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง ท่ีเสนอใหม่ 
   3.1 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.     

2561 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง  
                                       มีนาคม พ.ศ. 2561) 
 

นายวิศาตร แสงศรี    :เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการติดตามนายก     
อบต.น้้าผุด               และประเมินผลแผนองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ได้ด้าเนินการติดตาม 

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารสวนต้าบลน้้าผุด ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนเมษายน( ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2560 ถึง มีนาคม พ.ศ.2561 ) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้ 
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดทราบ และเสนอต่อ 

     สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
    ประเมิลผลแผนให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย 
      การจัดท้าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2559  
     ข้อ 14(5) เอกสารอยู่ในมือทุกท่านแล้ว มีใครจะสอบถามตรงไหนเชิญครับ 
 

นายวิจิตร สงหนอง             :มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
   ประธานสภาฯ    อบต.น้้าผุด รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง มีนาคม 
           พ.ศ.2561) หากไม่มีผมจะเสนอเพ่ือทราบต่อไป 
 

    ที่ประชุม    :รับทราบ 
 

                                      3.2 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ..2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง 
                                              ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 
 
 



นายวิศาตร แสงศรี   :องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
 นายกอบต.น้้าผุด  2561-2564) ไปเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 และเพ่ิมเติมและ 
    เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560  

วันที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560  เนื่องจากแนวโน้มของการพัฒนาพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  ที่เผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญท้ัง
ภายนอกและภายในพ้ืนที่ที่ปรับเปลี่ยนเร็วมากขึ้น  การเกิดปัญหาต่างๆโดยจาก
สภาพปัญหาดังกล่าวท้าให้องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด  มีความจ้าเป็นที่ต้อง 
ด้าเนินการเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   (พ.ศ. 2561 -
2564) ครั้งที่  2  พ.ศ.2561  วัตถุประสงค์ของการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง
พัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561 - 2564 ) 
1. เพ่ือให้การจัดท้าโครงการในการแก้ปัญหาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 

2561-2564) มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสถานการณ์ในปัจจุบัน
มากที่สุด 

2. เพ่ือตอบสนองความต้องการของหมู่บ้านชุมชน ที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบ 
กับนโยบายของรัฐบาลที่มีความจ้าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา บรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชน 

3.  เพ่ือเปลี่ยนแปลงราคาประมาณการ ในการก่อสร้าง และพ้ืนที่จะด้าเนินการ   
     ให้มีความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่เป็นจริง เป็นปัจจุบันและใกล้เคียงมาก      
     ที่สุด 
3. ความจ้าเป็นในด้านการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน 

การปฏิบัติงาน รวมทั้งโครงสร้างด้านบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต้าบล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงต้องมีการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มี
เพียงพอต่อจ้านวนผู้ปฏิบัติงาน  ประชาชนในพ้ืนที่ และชุมชนที่เพ่ิมขึ้น   
ขั้นตอนการเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -  

                                    2564) ครั้งที่ 2 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไดโ้ดยให้ด้าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท้าร่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง พร้อมเหตุผลและ
ความจ้าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 



3. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

   เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาต้าบลและองค์การบริหารส่วน 
 ต้าบลส้าหรับองค์การบริหารส่วนต้าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนา 

      ท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเพ่ือให้ 
 ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติ และประกาศใช้ต่อไป   

      เอกสารที่แจกไปให้แล้ว มีสมาชิกฯท่านใดสงสัยและจะสอบถามหรือไม่ ครับ     
 

นายคล่อง แป้นแก้ว   :ผมขอสอบถามโครงการหน้าที่ 13 โครงการขยายเขตระบบจ้าหน่ายไฟฟ้า 
ส.อบต.ม.1      สาธารณะ ตรงเป้าหมายอยากให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม เพิ่มเป็นหมู่ที่ 1 – 12  

จากเดิมเป็น หมู่ที่ 2 - 12 
 

นายอาวุธ ทองพราว               :เนื่องจากการส้ารวจจุดไฟฟ้าสาธารณะ ได้ให้ช่างไฟฟ้าร่วมกับเจ้าหน้าที่ 
     ผอ.กองช่าง    ไฟฟ้าจ.ตรัง ได้ก้าหนดจุดรวมทั้งหมด 18 จุด แต่ในการส้ารวจจุดของ ม.1 ไม่มี 

เพราะเป็นเส้นทางสายหลัก  หากเพ่ิมในหมู่ 1   งบประมาณท่ีอยู่ในแผนจะ
เพ่ิมข้ึนและต้องมีการส้ารวจใหม่ 
 

นายวิจิตร สงหนอง   :มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มี ผมจะขอมติ       
  ประธานสภาฯ 
 

    มติที่ประชุม    :ที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ..2561-2564) เพ่ิมเติม 
     เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 2 พ.ศ.2561 

เห็นชอบ    23  เสียง 
     ไม่เห็นชอบ  –    เสียง 

งดออกเสียง  1   เสียง 
 

     3.3 คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาอบต.น้้าผุด 
นางเยาวลักษณ์ รัตนะ   :เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาอบต.น้้าผุด ในต้าแหน่งที่เป็นสมาชิกอบต. 3 คน     

         ปลัดอบต.                     หมดวาระ ดังนั้นจึงต้องมีการคัดเลือกจึงให้มีสมาชิกสภาฯเป็นผู้เสนอ 1 คน และ 
มีผู้รับรอง 2 คน 

นายสนอง ขุนด้า           :ผมนายสนอง  ขุนด้า  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่  3  ขอเสนอ   
   ส.อบต.ม. 3              นายสมปอง  แก้วละเอียด  ส.อบต.ม.ที่ 2 เป็นกรรมการ 
         นายสมปอง สะดี     ส.อบต.ม.9    เป็นผูร้ับรอง 
       จ.ต.วโิรจน์ เลี้ยงสกุล ส.อบต.ม.9   เป็นผู้รับรอง  
 
 
 



นายช้านาญ ชัยสุข         :ผมนายช้านาญ ชัยสุข ส.อบต.หมู่ที่ 1 ขอเสนอ นายคล่อง  แป้นแก้ว                          
  ส.อบต.หมู่ที่ 5           ส.อบต.ม.1 เป็นกรรมการ 
     นายสายชล ชูเพชร ส.อบต.ม. 7     เป็นผู้รับรอง 
                                   นายนูน มากแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 10  เป็นผู้รับรอง      
 

นายมณเฑียร ทองนุช     :ผมนายมณเฑียร ทองนุช ส.อบต.หมู่ที่ 12 ขอเสนอ นายสมปอง ปานแก้ว 
  ส.อบต.หมู่ที่ 12          ส.อบต.หมู่ที่ 8 เป็นกรรมการ                  
                                    นายอนันต์ นุ่นแก้วสุทธิ์ ส.อบต.ม.5 เป็นผู้รับรอง 
                                    นายส้าเริง สังขาว      ส.อบต.หมู่ที่ 11 เป็นผู้รับรอง 
 

นายวิจิตร สงหนอง        :มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
  ประธานสภาฯ 
 

   มติที่ประชุม                    :ผลการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาฯอบต.น้้าผุด ดังนี้ 
1. นายสมปอง แก้วละเอียด ส.อบต.ม.2 
2. นายคล่อง   แป้นแก้ว     ส.อบต.ม.1 
3. นายสมปอง ปานแก้ว      ส.อบต.ม.8 

    เห็นชอบ  23  สียง 
    ไม่เห็นชอบ – เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง  
 

3.4 คัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนอบต.น้้าผุด 
นางเยาวลักษณ์ รัตนะ        :เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนอบต.น้้าผุด ในต้าแหน่งที่ 
      ปลัดอบต.                     เป็นสมาชิกอบต.3 คน หมดวาระ ดังนั้นจึงต้องมีการคัดเลือกจึงให้มีสมาชิกสภาฯ 

เป็นผู้เสนอ 1 คน และมีผู้รับรอง 2 คน 
 

จ.ต.วิโรจน์ เลี้ยงสกุล          :ผม จ.ต.วิโรจน์ เลี้ยงสกุล  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 9  ขอเสนอ  นายสุทิน 
     ส.อบต.ม.ที่ 9                 เลื่อนแก้ว  ส.อบต.ม.ที่ 6 เป็นกรรมการ  

นายสมปอง สะดี      ส.อบต.ม.9    เป็นผู้รับรอง 
นายสินไชย ชูสีอ่อน  ส.อบต.ม.12  เป็นผู้รับรอง  
 

นายนูน มากแก้ว               ผมนายนูน มากแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 10 ขอเสนอ นายสมปอง สะดี                          
ส.อบต.หมู่ที่ 10                 ส.อบต.ม.9 เป็นกรรมการ 

   นายเชิดชัย เพ็งล้า ส.อบต.ม.4     เป็นผู้รับรอง 
                                     นายสุทิน เลื่อนแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ 6  เป็นผู้รับรอง      
 

นายสมปอง สะดี               :ผมนายสมปอง สะด ีส.อบต.หมู่ที่ 9 ขอเสนอ นายวิรัตน์ วิเชียร 
 ส.อบต.หมู่ที่ 9                   ส.อบต. หมู่ที่  2  เป็นกรรมการ                  



  นายช้านาญ ชัยสุข    ส.อบต.ม.5  เป็นผู้รับรอง 
  จ.ต.วิโรจน์ เลี้ยงสกุล  ส.อบต.หมู่ที่ 9 เป็นผู้รับรอง 

 

นายวิจิตร สงหนอง        :มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่  
   ประธานสภาฯ 
 

มติที่ประชุม                    :ผลการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนอบต.น้้าผุด ดังนี้ 
1. นายสุทิน เลื่อนแก้ว       ส.อบต.ม.6 
2. นายสมปอง สะดี          ส.อบต.ม.9 
3. นายวิรัตน์ วิเชียร          ส.อบต.ม.2 

    เห็นชอบ  23  สียง 
    ไม่เห็นชอบ – เสียง 
    งดออกเสียง 1 เสียง  

 3.5 ขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภณัฑ์ จ้านวน 2 รายการ ได้แก่    
เครื่องพิมพ์จ้านวน 2 เครื่อง และเครื่องโทรสาร จ้านวน 1 เครื่อง 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง       :ดิฉันนางธนิญาภรณ์ ทองแจ้งได้รับมอบหมายจากนายวิศาตร แสงศรี นายก 
  หัวหน้าส้านักปลัดฯ                 อบต. น้้าผุด  ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ 
                                          :เรียนประธานสภาฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  

ภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 122 ให้ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2535 และระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2535 และระเบียบส้านัก 

                                    นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์.2549 และบรรดา 
ระเบียบข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อก้าหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุ การ
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของ ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 หรือระเบียบ
ส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 
แล้วแต่ กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติ  นี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศในเรื่องนั้นๆ
ตามพระราชบัญญัตินี้  ใช้บังคับ  

                                          :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ 
                                     ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 9 พ.ศ.2553 ข้อ 5 ใน 
                                     ระเบียบนี้ 
 
 



    พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก้าหนดไว้ใน 
                                  หนังสือการจ้าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ หรือ การจ้าแนกประเภท 
                                     รายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 

ข้อ  9  ในกรณีท่ีมีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธ์แก่หน่วยการบริหารราชการ 
ส่วนท้องถิ่นหรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการ 

     กระท้าดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
     จะรับเอาพัสดุหรือสิทธิ์นั้นๆได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาหน่วยการ 

บริหารส่วนท้องถิ่นนั้น 
การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบได้ก้าหนดไว้ และ

ไม่มีระเบียบของกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะให้ถือปฏิบัติ
โดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ก้าหนดไว้ในหมวดนี้ 

 

ด้วยบริษัทยูนิตี้ ไอที ซิลเต็ม จ้ากัด สาขา อาคารเดอะบีช อเวนิว 
จังหวัดตรัง  ได้บริจาคเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ CANNON รุ่น MP  287 
จ้านวน  1  เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ิชนิดฉีดหมึก (INKJET) ส้าหรับพิมพ์
เอกสารสีและขาวด้า  พร้อมติดตั้งแท้งค์หมึกมาในตัวแล้ว และบริษัทด้อกเตอร์
พีซี 2004 จ้ากัด บริจาคเครื่องโทรสารกระดาษความร้อน สีเงิน ยี่ห้อ  
Panasonic  รุ่น KX-FT  981 จ้านวน 1 เครื่อง โดยมอบให้แก่ส้านักงานปลัด
อบต. เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด โดยไม่มี
เงื่อนไขและได้ตรวจรับไว้แล้ว เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 

 

บัดนี้ มีความจ้าเป็นต้องขอความเห็นชอบสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล 
     น้้าผุด รับบริจาคครุภัณฑ์ ทั้งสองรายการดังนี้ 

1. เครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ CANNON รุ่น MP  287 จ้านวน 1  
เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET) ส้าหรับพิมพ์เอกสารสีและขาว
ด้า  พร้อมติดตั้งแท้งค์หมึกมาในตัวแล้ว 

2. เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน สีเงิน ยี่ห้อ  Panasonic  รุ่น KX- 
                                       FT 981 จ้านวน 1 เครื่อง 

จึงน้าเสนอท่ีประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณา 
 

     นายวิจิตร สงหนอง        :มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกบ้าง   หากไม่มีผมจะขอมติให้ความเห็นชอบ 
        ประธานสภาฯ            
 

        มติที่ประชุม                  :ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ จ้านวน 2 รายการ  ดังนี้     
1. เครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ CANNON รุ่น MP  287 จ้านวน 1 เครื่อง ซึ่ง

เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก (INKJET) ส้าหรับพิมพ์เอกสารสีและขาวด้า  
                                       พร้อมติดตั้งแท้งค์หมึกมาในตัว 



2. เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน สีเงิน ยี่ห้อ  Panasonic  รุ่น KX- 
                        FT 981 จ้านวน 1 เครื่อง 
                                                            เห็นชอบ  23  สียง 

                    ไม่เห็นชอบ – เสียง 
                   งดออกเสียง 1 เสียง 
  

  ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ 
                                        4.1  การท้าบุญส้านักงานองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ประจ้าปี  

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 
 

นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง   :อบต.น้้าผุดท้าบุญส้านักงานประจ้าปี ในวันที่  22  พฤษภาคม  2561 
   หัวหน้าส้านักฯปลัด   พร้อมกันเวลา 9.00 น. นายสมปอง แก้วละเอียดนิมนต์พระ 9 รูปและน้า 
                                         ปิ่นโตมาร่วมท้าบุญและรับประทาอาหารพร้อมกัน 
 

:4.2 การเสนอโครงการเข้าแผนพัฒนากรณีพื้นที่อยู่ในเขตป่า 
 

นายอาวุธ ทองพราว   :อบต.น้้าผุดมีพ้ืนที่ติดเขตป่าอยู่ 9 หมู่ มีอยู่ติดในเขตป่าสงวน สปก ในการที่จะ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง   ของบประมาณ จะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่ก่อน เพราะจะต้อง 
     ระบุพิกัด ก่อนเสนอโครงการจะต้องรับรองว่าไม่อยู่ในพ้ืนที่ป่า กรณีของบจาก 
     จังหวัดต้องระบุ อย่างเช่น สายควนดินแดง ห้วยวา เป็นถนนเก่าใช้อยู่นานแล้ว  
     สายห้วยน้้าใสป่าไม้ก้าลังด้าเนินการ ต้องแจ้งให้หัวหน้าทราบว่าจะต้องขอใช้ 
     พ้ืนที่หรือไม่ สายห้วยน้้าใสอ้านาจเป็นของอุทยานเอง ซึ่งเป็นการปรับปรุง 
     เส้นทางเดิน ดังนั้นก่อนท้าโครงการให้สมาชิกส้ารวจก่อนว่าจะด้าเนินการขอ 
     ใช้ก่อน 
 

นายคล่อง แป้นแก้ว    :สอบถามแนวเขตพ้ืนที่ป่าหรือท้าถนนในเขตป่าหรือไม่ สายบ้านลานกะทิง 
    ส.อบต.ม. 1 
 

นายอาวุธ ทองพราว                  :สายลานกระทิง-วัดภูเขาทอง ติดเขตเขาพลู ตอนนี้สามารถตรวจสอบได้ว่าอยู่ 
ผู้อ้านวยการกองช่าง                   หรือไม่ ในกูลเกิลแม็บ mappis    จะตรวจสอบให้อีกครั้ง 

นางสุมาลี จ้านงค์                      :4.3 การด้าเนินการเศรษฐกิจชุมชน ให้กลุ่มอาชีพยืมหมุนเวียน มีกลุ่มที่ค้าง 
    รองปลัดฯ                                  ช้าระดังนี้  
                                           ม.1 กลุ่มเลี้ยงโค   ค้างช้าระ  22,400  บาท 
                                           ม.2 กลุ่มเลี้ยงหมู   สถานะ  ปกติ 
                                           ม.3 กลุ่มปลูกผัก     สถานะ  ปกติ 
                                                กลุ่มเลี้ยงหมู      ค้างช้าระ  40,000  บาท 
                                           ม.4 กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตว์   ค้างช้าระ  78,000 บาท 
                                           ม.5 กลุ่มเลี้ยงวัว                 ค้างช้าระ  15,000 บาท 



                                                กลุ่มแม่บ้านถักโครเชต์        ค้างช้าระ  20,000 บาท 
                                           ม.6 กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม    ค้างช้าระ  32,000 บาท 
                                           ม.7 กลุ่มเลี้ยงแพะ         ค้างช้าระ  16,000 บาท 
                                                 กลุ่มปลูกผัก                 ค้างช้าระ    6,000 บาท 
                                                 กลุ่มเลี้ยงไก่                 สถานะ  ปกติ 
                                            ม.8 กลุ่มทอผ้า               สถานะ  ปกติ 
                                                  กลุ่มเลี้ยงแพะ            สถานะ  ปกติ 
                                                   กลุ่มออมทรัพย์      ค้างช้าระ  19,800 บาท 
                                           ม.9 เลี้ยงหมู               ค้างช้าระ  80,000 บาท 
                                                  กลุ่มปลูกผัก                   สถานะ  ปกติ 
                                           ม.11 กลุ่มเลี้ยงวัว                  ค้างช้าระ  20,000 บาท 
                                                  กลุ่มไอศกรีม                  ค้างช้าระ  46,000 บาท 
                                                  กลุ่มเลี้ยงแพะ          ค้างช้าระ  21,600 บาท 
                                         ขอความร่วมมือที่มีกลุ่มค้างช้าระ ส่งต้นและดอกได้ที่กองคลัง 
 

นางกรกานต์ จันทร์กระจ่าง     :การเปิดภาคเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้้าผุด ก้าหนดระยะเวลา 
ผู้อ้านวยการกองการศึกษาฯ   การเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ (ยกเว้นวันหยุดเสาร์ –  
     อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)และจะมีการรับนักเรียนปีล่ะ 2 ครั้ง 
 

นางเยาวลักษณ์ รัตนะ          :การใช้ที่ราชพัสดุ   
 ปลัดอบต.น้้าผุด                      เนื่องจากปัจจุบันมีส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสิทธิ์ใช้ที่ 
    ราชพัสดุได้ด้าเนินการขอตั้งงบประมาณ หรือได้รับงบประมาณเพ่ือปลูกสร้าง 
                                      อาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ โดยยังมิได้ท้าความตกลงหรือได้รับ 
                                         อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับท่ีราช 
                                         พัสดุแต่ประการใด ซึ่งท้าให้เกิดปัญหาและความยุ่งยากในการด้าเนินการ  
    เพ่ือให้การด้าเนินการในเรื่องนี้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องและเหมาะสมจึง 
                                        ขอความร่วมมือจากส้านักงบประมาณในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
                                          ให้กับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือก่อสร้างหรือปลูกสร้าง 
                                อาคารที่ท้าการในราชพัสดุส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง 
                   ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่ราชพัสดุก่อน       
     

  ที่ประชุม                            :รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4                  เรื่องอ่ืนๆ 
 

นายมณเฑียร ทองนุช              :ขอเชิญเข้าร่วมท้าบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 
   ส.อบต.หมู่ที่ 12                  ที่ส้านักสงฆ์เขาหลักจันทน์ 



นายโรม เยาว์ด้า                     :ขอเชิญสมาชิกฯทุกท่านถ่ายรูปเพื่อท้าวารสาร หลังการประชุมเสร็จ 
  ส.อบต.ม.10 
 

นายอาวุธ ทองพราว        :รถเกรดของอบจ.ตรัง อยู่ที่สิเกา เสร็จแล้วจะเข้าห้วยยอด และจะเข้าอ้าเภอ 
     ผอ.กองช่าง                    เมือง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
น.ส.จิราภรณ์ แก้วคง              :กองสวัสดิการสังคม จะจัดโครงการของศูนย์พัฒนาครอบครัว ในวันที่ 14 พ.ค.
ผอ.กองสวัสดิการ                  2561 ณ ร.ร.น้้าผุด กิจกรรมจะมีช่วงเช้า เป็นการอบรมให้ความรู้ ช่วงบ่ายจะ 
                                       เป็นกิจกรรม ครอบครัวสัมพันธ์  

 

นายวิจิตร สงหนอง              :มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิด 
   ประธานสภาฯ                      ประชุม 
       ขอขอบคุณครับ  

   ปิดประชุมเวลา  ๑4.๓๐ น. 

ลงชื่อ   เยาวลักษณ์ รัตนะ   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นางเยาวลักษณ์ รัตนะ) 
                                                   เลขานุการสภาฯ 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

(ลงชื่อ)   คล่อง  แป้นแก้ว   ประธานกรรมการ 
 (นายคล่อง  แป้นแก้ว) 

ส.อบต.หมู่ที่ ๑ 
 

                                              (ลงชื่อ)    สมปอง ปานแก้ว       กรรมการ 
                                                       (นายสมปอง ปานแก้ว) 
                                                           ส.อบต.หมู่ที่ ๘ 
 

                                         (ลงชื่อ)       สมปอง  แก้วละเอียด    กรรมการ/เลขานุการ 
                                          (นายสมปอง  แก้วละเอียด) 
                                                          ส.อบต.หมู่ที่ ๒ 
 

                              (ลงชื่อ)     วิจิตร  สงหนอง   ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                          (นายวิจิตร  สงหนอง) 
                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
 

 



   
 


