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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจ้าปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
 

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

ผู้เข้าประชุม 

๑. นายวิจิตร  สงหนอง   ประธานสภา  อบต. 
๒. นายโรม เยาว์ด้า   รองประธานสภา  อบต. 
๓. นายคล่อง   แป้นแก้ว   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑ 
๔. นายจริน ฤทธิฉิม     สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
๕. นายสมปอง  แก้วละเอียด  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๒ 
๖. นายวิรัตน์ วิเชียร   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๒ 
๗. นายปรีชา หมุนแทน   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๓ 
๘. นายสนอง  ขุนด้า   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๓ 
๙. นายปรีชา  ยังช่วย   สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
๑๐. นายจ้านาญ ชัยสุข   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๕ 
๑๑. นายสุทิน  เลื่อนแก้ว   สมาชิกสภา อบต. ม.๖  
๑๒. นางเสาวนีย์  ศรีหมอก  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๗ 
๑๓. นายสายชล   ชูเพชร   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๗ 
๑๔. นายสมปอง  ปานแก้ว  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๘ 
๑๕. นายศราวุฒิ  นุ้ยเอียด   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๘ 
๑๖. นายสมปอง  สะดี   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๙ 
๑๗. จ.ต.วิโรจน์ เลี้ยงสกุล   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๙ 
๑๘. นายนูน มากแก้ว   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๐ 
๑๙. นายส้าเริง  สังขาว   สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
๒๐. นายช้านาญ  หมุนแทน  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๑ 
๒๑. นายสินไชย ชูสีอ่อน   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๒ 
๒๒. นายมณเฑียร  ทองนุช  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๑๒ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายเชิดชัย  เพ็งล้า   สมาชิกสภา  อบต.  ม.๔ (ลา) 
๒. นายอนันต์  นุ่นแก้วสุทธิ์  สมาชิกสภา  อบต.  ม.๕ (ลา) 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายวิศาตร   แสงศรี   นายก อบต. 
๒. นายอุดม   จันสุข   รองนายก  อบต. 
๓. นายวิชาญ  แก้วลาย     รองนายก  อบต. 
๔. นางพรทิพย์   เสนี   เลขานุการนายก  อบต. 
๕. นางธนิญาภรณ์  ทองแจ้ง  หัวหน้าส้านักปลัด อบต. 
๖. นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล  ผู้อ้านวยการกองคลัง 
๗. นายอาวุธ  ทองพราว   ผู้อ้านวยการกองช่าง 
๘. นางกรกานต์ จันทร์กระจ่าง  ผู้อ้านวยการกองการศึกษา 
๙. นายพันธ์  เกตุแก้ว   สารวัตรก้านันต้าบลน้้าผุด 

เริ่มการประชุมเวลา  ๑๓.๐๐น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายวิจิตร  สงหนอง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด กล่าว
เปิดการประชุมและด้าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว (สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ้าปี  พ.ศ.  
๒๕๖๒) 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

๓.๑  เลือกเลขานุการสภา อบต.น ้าผุด แทนต้าแหน่งที่ว่าง  

นายวิจิตร สงหนอง เนื่องจากนางเยาวลักษณ์ รัตนะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด และด้ารงต้าแหน่ง 
ประธานสภา อบต. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ได้โอนย้ายไปด้ารงต้าแหน่ง

ปลัดเทศบาลต้าบลท่ามะเดื่อ  ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ท้าให้ต้าแหน่ง
เลขานุการสภาฯ ว่าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔) ข้อ ๑๕ (๒) กรณี
เลขานุการสภาท้องถิ่น พ้นจากต้าแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่น
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนต้าแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราว
แรกนับแต่วันที่ต้าแหน่งว่างลง 

 ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ 
ให้ค้านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น  ส้าหรับองค์การ 
บริหารส่วนต้าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึง
ปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเท่านั้น 
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 กรณีนี้  ต้าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ยังว่างอยู่ จึงต้องเลือกสมาชิก
สภาท้องถิ่น คนหนึ่งเท่านั้น ขอเชิญผู้เสนอ และให้ผู้รับรองสองท่าน 

นายสมปอง แก้วละเอียด กระผมขอเสนอ นางเสาวนีย์  ศรีหมอก  สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
ส.อบต. หมู่ที่ ๒  ผู้รับรอง ๒ ท่าน ๑. นายสมปอง สะดี   ๒. จ.ต. วิโรจน์ เลี้ยงสกุล 
 

นายวิจิตร  สงหนอง มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่  หากไม่มี   ถือว่า นางเสาวนีย์ ศรีหมอก  เป็น 
ประธานสภา อบต. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

๓.๒ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ้าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

นายวิจิตร  สงหนอง ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด รายงาน 
ประธานสภา อบต. 

 

นายวิศาตร แสงศรี การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดได้ใช้ข้อมูลจากสภาพความเป็นจริงของ 
นายก อบต. พ้ืนที่ที่มาจากสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน ประกอบด้วยน้านโยบาย

ของรัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ้าเภอมาบูรณาการเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบล เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และ
สามารถปรับตัวได้ในโลกแห่งการแข่งขันยุคโลกาภิวัฒน์ สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ต้าบล
น้้าผุด ที่ว่า “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สืบสานงานประเพณี ชุมชนอยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจ
รุ่งเรือง การเมืองและสังคมเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

 สรุปการติดตามประเมินผล แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ๖ ด้าน 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐานควบคู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
๒. ด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้แบบองค์รวม 
๓. ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔. ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
๕. ด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ด้านการอยู่ดีมีสุข ของท้องถิ่น 

รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 
ที่ประชุม  รับทราบ 

๓.๓  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
นายวิศาตร แสงศรี เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุดและสมาชิกสภา อบต.น ้าผุด  
นายก อบต.  ทุกท่านกระผม นายวิศาตร แสงศรี ต้าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 

ซึ่งก่อนเข้ารับหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด กระผมได้แถลงนโยบายที่ส้าคัญ
ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ไว้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จ้านวน 
7  ด้าน  
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บัดนี้ กระผมได้ปฏิบัติงานและบริหารงานองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
ประจ้าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล  พ.ศ.2537 รวมทั้งที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง พ.ศ. 2552 มาตรา 58/5 
วรรค 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลจัดท้ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นประจ้าทุกปี กระผมจึงได้
รวบรวมผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และจัดท้ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบาย ดังนี้ 

 

1. นโยบายด้านโครงการพื นฐาน  งบประมาณ 52,361,531.66 บาท  
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. โครงการปรับปรุงถนนสายนาพรุใน - สามแยกป่าปาล์ม  หมู่ที ่2 470,000 
2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดทุ่งนา – ท่าจิก  
หมู่ที่ 2  

950,000 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดทุ่งนา-น้้าตกห้วยครก
และสะพาน คสล. หมู่ที่ 2 (งบฯอุดหนุน) 

10,860,000   

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองห้าง-ปลวกล้อน หมู่ที่ 
3,8,10  

4,085,000 

5. โครงการปรับปรุงถนน สายแบกงาม หมู่ที่ 3 397,000 
6. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองโป้ะ หมู่ที่ 4 400,340 
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 2,182,000 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านด่าน 1 หมู่ที่ 5 472,000 
9. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายห้วยเร็จ-นาท่ามเหนือ(ต่อจากเดิม)กม.1+00-
2+500 หมู่ที่ 3 

3,459,400 

10. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายน้้าผุด-ใสเดือย  
หมู่ที่ 1-2-5-6-9 (งบฯอุดหนุน) 

9,930,000   

11. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง 1,253,469.66 
12. โครงการเจาะบ่อบาดาล (หน่วยแมงไพร) หมู่ที่ 4 210,000 
13. โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้้า (นบป่าบัว) หมู่ที่ 8 233,000 
14. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ 8  177,000 
15. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหน่วยวัดน้้าผุด  หมู่ที่ 1 138,000 
16. โครงการปรับปรุงท่อส่งน้้าดิบ หน่วยควนยูง  หมู่ที ่3 35,000 
17. โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านห้วยเร็จ  หมู่ที ่3 469,000 
18. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังแชมเปญ และระบบส่งน้้าบ้านห้วยเร็จ  
       หมู่ที ่3 

903,000 

19. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้้าประปาหมู่บ้านหน่วยห้วยหรั่ง หมู่ที ่3 321,000 
20. โครงการก่อสร้างระบบกรองน้้าประปาหมู่บ้าน หน่วยบ้านควนดินแดง หมู่ที ่4 310,000 
21. โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านแมงไพร  หมู่ที่ 8 291,000 
22. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังแชมเปญ และระบบส่งน้้าบ้านแมงไพร หมู่ที่ 8 735,000 
23. โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หน่วยหนองห้าง หมู่ที่ 8 569,000 
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2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี  งบประมาณ 6,793,859.31  บาท 

 

3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว งบประมาณ 162,677.90 บาท  
 

 

 

24. โครงการขยายท่อเมนประปา สายไสขุดหิน – ห้วยวา   หมู่ที ่9 42,400 
25. โครงการเจาะบ่อบาดาลบ้านปลวกล้อน  หมู่ที่ 10 240,000 
26. โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังแชมเปญบ้านปลวกล้อน  หมู่ที่ 10 1,057,000 
27. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแบบพาราเคพซีล สายหนองห้างหมู่ที่ 8  (งบฯ
อบจ.ตรัง) 

2,943,921 

28. ปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัสติกคอนกรีตถนนสายน้้าผุด-ใสเดือย(ช่วงหมู่ที่ 9) 
(งบฯอบจ.ตรัง) 

9,228,000 

จ้านวน  28  โครงการ 52,361,531.66 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 12,290 
2.โครงการอบรมเครือข่ายชุมชนคุ้มครองเด็ก 29,849 
3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในชุมชน 19,994 
4.โครงการค่ายเยาวชนรักครอบครัว 49,999 
5.โครงการอาหารเสริม (นม) 1,762,707.74 
6.โครงการอาหารกลางวัน 3,438,360 
7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา 989,935.57 
8.โครงการจัดงานรัฐพิธี 24,835 
9.โครงการส่งเสริมประเพณีลากพระ 40,000 
10.โครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ 9,980 
11.โครงการส่งเสริมประเพณีวันลอยกระทง 59,590 
12.โครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้้าผู้สูงอายุ 59,995 
13.โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 59,324 
14.โครงการติดตั้งเหล็กดัดและหน้าต่าง ศพด. ต้าบลน้้าผุด 30,000 
15.โครงการติดตั้งมุ้งลวด อาคารเรียน ศพด. ต้าบลน้้าผุด 108,000 
16.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศพด. ต้าบลน้้าผุด 99,000 

จ้านวน  16  โครงการ 6,793,859.31 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 18,819 
2. โครงการตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง 49,970 
3. โครงการส่งเสริมอาชีพให้ ผู้สูงอายุคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสประเภท
ต่างๆ 

49,497 

4. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวต้าบลน้้าผุด 44,390.90 
จ้านวน  4  โครงการ 162,677.90 
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4. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน งบประมาณ 85,954 บาท  

 

5. นโยบายด้านสาธารณสุขและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ 16,641,437 บาท 
 

 

6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร งบประมาณ  448,824 บาท 

 

 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการสนับสนุนโครงการตามพระราชด้าริ /พระราชเสาวนีย์ 15,234 
2. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง 47,970 
3. โครงการส่งเสริมศิลปะประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น 11,670 
4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

1,080 

5. โครงการคืนสัตว์น้้าสู่ธรรมชาติ 10,000 
จ้านวน  5  โครงการ 85,954 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  11,646,500 
2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ 2,597,600 
3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ 6,000 
4. โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.น้้าผุด 177,000 
5. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีต้าบลน้้าผุด 29,996 
6. โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยในต้าบล 12,486 
7. โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมสุขภาพสุนัขและแมว 116,074 
8. โครงการ ฝึกทักษะกีฬาเบื้องต้นภาคฤดูร้อน 48,740 
9. โครงการกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้้าผุดคัพ ครั้งที่ 20 294,279 
10. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 10,420 
11. โครงการจดัซื้ออุปกรณ์กีฬา 95,882 
12. โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 663,460 
13.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กู้ชีพ อบต.น้้าผุด หมู่ที่ 4 495,000 
14.โครงการปรับปรุงก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 448,000 

จ้านวน  14  โครงการ 16,641,437 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการแก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯและ
พนักงาน  

267,790 

2. โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและต้าบล 8,738 
3. โครงการฝึกอบรมอาสาป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน  140,829.60 
4. โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1,468 
5. โครงการจัดท้าแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน 29,998 

จ้านวน  5  โครงการ 448,824 
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7.  นโยบายด้านการบริหารองค์กร  งบประมาณ  1,617,924.86 บาท 

 
 

รายงานสถานการณ์คลัง ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

รายรับ(บาท) รายจ่าย (บาท) 

รายการ ปี  2562 รายการ  ปี  2562 

หมวดภาษีอากร 246,757.36 เงินเดือนฝ่ายการเมือง 2,916,720 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1.โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ เชิงรุก 374 
2.โครงการประชาสัมพันธ์งานของ อบต.น้้าผุด 50,000 
3.โครงการส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 20,000 
4.จัดซื้อโคมไฟฟ้าถนน 280,160 
5.จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 17,000 
6.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส้าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2    จ้านวน 2 เครื่อง 59,980 
7.จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรแจคเตอร์ระดับ XGA 2500 ANSI Lumens 25,000 
8.จัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงแบบกระจก มี 4 ชั้น  4,500 
9.จัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อนข้างทึบ-กระจก 12,000 
10.จัดซื้อเก้าอ้ีส้านักงาน  17,600 
11.จัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มเอกสาร 2 บานพับ 6,400 
12.จัดซื้อเครื่องส้ารองไฟ ขนาด 800 VA 2,450 
13.จัดซื้อตู้เอกสารเก็บหนังสือ แฟ้ม 4,300 
14.จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ  814,000 
15.จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED 3,990 
16.จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส้าหรับงานประมวลผล จ้านวน 2 เครื่อง 41,180 
17.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด้า ชนิด Network แบบที่ 1 17,990 
18.จัดซื้อสแกนเนอร์ ส้าหรับงานเก็บเอกสาร 7,890 
19.จัดซื้อพัดลมติดฝาพนัง ศพด.น้้าผุด 29,900 
20.จัดซื้อพร้อมติดตั้งผ้าม่าน ศพด.น้้าผุด 43,750 
21.จัดซื้อเครื่องชั่งน้้าหนัก  8,000 
22.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าหรับส้านักงานส้าหรับตั้งโต๊ะ 31,980 
23.จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด้า 15,780 
24.จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหมึกฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์   4,290 
25.จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล 2,500 
26.จัดซื้อเครื่องสูบน้้าบาดาลซัมเมิสซิเบิล ขนาด 1.5 แรงม้า  27,707 
27.จัดซื้อเครื่องสูบน้้าแบบหอยโข่ง ขนาด  3 แรงม้า  69,203.86 

จ้านวน 28 โครงการ 1,617,924.86 
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ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและ
ใบอนุญาต 

89,255.53 เงินเดือนฝ่ายประจ้า 10,832,936.52 

รายได้จากสาธารณูปโภค 1,516,226 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 9,447,363.86 
รายได้เบ็ดเตล็ด 876,430 ค่าสาธารณูปโภค 1,781,132.30 

รายได้จากทุน 735 งบกลาง 14,933,342 

รายได้จากทรัพย์สิน 254,241.76 ครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

7,537,690.86 

หมวดภาษีจัดสรร 25,226,340.98 หมวดเงินอุดหนุน 4,691,829.66 

เงินอุดหนุนทั่วไป 29,542,240 รายจ่ายอื่น 20,000 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 
(ระบุวัตถุประสงค์) 

9,987,500 
อุดหนุนเฉพาะกิจ 
(ระบุวัตถุประสงค์) 

9,987,500 

 รวมรายรับทั งสิ น 67,739,726.63 รวมรายจ่ายทั งสิ น. 62,148,515.20 
หมายเหตุ  :  กองคลัง  วันที่ 30 กันยายน 2562 

- เงินสะสม   23,481,007.61 บาท 
- ทุนส้ารองเงินสะสม  20,751,107.63 บาท 

ทั้งนี้ การพัฒนาในปีที่ผ่านมานั้น โครงการต่าง ๆ ได้ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 
ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี 2562 การจ่ายขาดเงินสะสม และการประสานของบประมาณ
จากหน่วยงานอื่น เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง โดยกระผมได้น้อมน้าพระราชด้ารัสแห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อท้องถิ่นและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนชาวต้าบลน้้าผุด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดย
ยึดประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง  ซึ่งประสบความส้าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย  ทั้งผู้น้าชุมชน  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด พนักงาน หน่วยงานราชการในพ้ืนที่ หน่วยงาน 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ  
   ๔.๑ นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล ต้าแหน่งผู้อ้านวยการกองคลัง  รายงานการเงิน 
   งบรายรับ – รายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
   หมวดรายจ่าย  รวม ๖๒,๑๔๘,๕๑๕.๒๐ บาท แยกเป็น 
    -หมวดงบกลาง   ๑๔,๙๓๓,๓๔๒.๐๐ บาท 
    -หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง   ๒,๙๑๖,๗๒๐.๐๐ บาท 
    -หมวดเงินเดือนฝ่ายประจ้า ๑๐,๘๓๒,๙๓๖.๕๒ บาท 
    -หมวดค่าตอบแทน    ๑,๕๖๗,๓๖๔.๐๐ บาท 
    -หมวดค่าใช้สอย     ๔,๘๔๑,๑๓๘.๖๗ บาท 
    -หมวดค่าวัสดุ     ๓,๐๖๗,๓๖๑.๑๙ บาท 
    -หมวดค่าสาธารณูปโภค    ๑,๗๘๑,๑๓๒.๓๐ บาท 
    -หมวดค่าครุภัณฑ์    ๑,๕๗๗,๓๕๐.๘๖ บาท 
    -หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ๑๕,๙๑๙,๓๔๐.๐๐ บาท 
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    -หมวดรายจ่ายอื่น         ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
    -หมวดเงินอุดหนุน    ๔,๖๙๑,๘๒๙.๖๖ บาท 
   หมวดรายรับ  รวม  ๖๗,๗๓๙,๗๒๖.๖๓ บาท แยกเป็น 
    -หมวดภาษีอากร        ๒๔๖,๗๕๗.๓๖ บาท 
    -หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ฯ  ๘๙,๒๕๕.๕๓ บาท 
    -หมวดรายได้จากทรัพย์สิน  ๒๕๔,๒๔๑.๗๖ บาท 
    -หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคฯ        ๑,๕๑๖,๒๖๖.๐๐  บาท 
    -หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   ๘๗๖,๔๓๐.๐๐  บาท 
    -หมวดรายได้จากทุน   ๗๓๕  บาท 

-หมวดภาษีจัดสรร    ๒๕,๒๒๖,๓๔๐.๙๘  บาท 
    -หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป        ๒๙,๕๔๒,๒๔๐.๐๐  บาท 
    -หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ฯ      ๙,๙๘๗,๕๐๐.๐๐  บาท 
    รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ทุกท่านแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๒ นายสมปอง  แก้วละเอียด สมาชิกสภา อบต.น้้าผุด สอบถามความคืบหน้า
การขอติดตั้งตู้ ATM ธนาคาร ธกส. เพื่ออ้านวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ 

นางอักษรา ปฐมอรรฆย์กุล ได้ประสานผู้จัดการ ธกส.สาขารักษ์จันทร์ แล้ว ได้ค้าตอบคือ ต้องรอการประสาน 
ผอ.กองคลัง  จากส้านักงานใหญ่  พิจารณาความคุ้มทุน 

   ๔.๓ นางธนิญาภรณ์ ทองแจ้ง  ต้าแหน่งหัวหน้าส้านักปลัด อบต. แจ้งเรื่อง 
๑. เอกสารรายงานผลการด้าเนินงาน ประจ้าปี ๒๕๖๒ ตามที่นายก อบต.ได้

รายงานผลการด้าเนินงาน ส้านักปลัด ได้รวบรวมและจัดท้าในรูปแบบปฏิทิน ส่งมอบ
ให้สมาชิกทุกท่านน้าไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ชาวบ้านทราบต่อไป 

๒. การจัดการขยะ ขอรับบริจาคกล่องนม และขวดน้้าดื่ม สามารถน้ามาใส่ตะ 
แกรงข้างหลังได้เลย 
๓. พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา 
๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การแต่งกายเครื่องแบบปกติขาว  ชุดจิตอาสา 

๔. โครงการเดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ วันที่ ๑๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ณ สนามปั่นอันดามัน ลงทะเบียนเวลา ๐๔.๐๐ น. ท่านที่ยังไม่สมัคร สามารถ
สมัครได้ที่นักส่งเสริมการกีฬา 

๔.๔  นางกรกานต์  จันทร์กระจ่าง  ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองการศึกษา แจ้งเรื่อง
   ๑. กีฬาน้้าผุดสัมพันธ์ ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน แจ้งมา ๖ หมู่บ้าน ขอจัดเท่านี้  

เพ่ือเตรียมเสื้อ อุปกรณ์ ส้าหรับสมาชิกจับสลากแบ่งสีไว้ให้แล้ว กิจกรรมจัดวันที่ ๒๗ 
ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  แข่งกีฬาเสร็จเลี้ยงอาหารมื้อเท่ียง 
 ๒. ส้ารวจความต้องการอุปกรณ์กีฬา ขอให้เป็นอุปกรณ์ที่คนในหมู่บ้าน
ต้องการใช้เพ่ือการออกก้าลังกาย ไม่น้าไปเก็บไว้ 
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 ๓. การก่อสร้างถนน ในหมู่บ้าน ในฐานะกรรมการตรวจการจ้าง ขอความ
ร่วมมือสมาชิกช่วยดูแลด้วย เช่น ถนนคอนกรีต ปูนยังไม่แห้ง ปล่อยให้รถบรรทุกมาวิ่ง 
ท้าให้ถนนเป็นรอยลึก ผู้รับเหมาต้องแก้ไขงาน 

๔.๕ นายอาวุธ  ทองพราว  ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกองช่าง แจ้งเรื่องการพัฒนาแหล่ง
น้้า ขุดลอก ตรงไหนที่ขุดลอกได้ให้เตรียมพื้นที่เข้าแผนไว้  ท้าหนังสืออุทิศที่ดิน 

นายวิศาตร แสงศรี เรื่องแหล่งน้้า ต่อไปในอนาคตมีความจ้าเป็นและส้าคัญมากต่อคนรุ่นหลัง ในอดีต 
นายก อบต. คนรุ่นก่อนได้สร้างนบ ฝาย ไว้เราต้องท้าลังน้้าไว้ทุกหมู่บ้าน หากมีแหล่งน้้าเชื่อว่าไม่

อด น้้าไม่แห้ง โดยเฉพาะที่สาธารณะ ขุดลอกแหล่งน้้าไว้ 

นายวิจิตร สงหนอง การประชุมวันนี้ ถ้าไม่มีใครสงสัยและเพ่ิมเติมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ  
ประธานสภา อบต. ประชุมด้วยดี วันนี้ขอปิดประชุม 
 
 

ปิดประชุมเวลา    ๑๕.๓๐  น. 

      (ลงชื่อ)     เสาวนีย์  ศรีหมอก   ผู้บันทึกการประชุม 
       (นางเสาวนีย์  ศรีหมอก) 
         เลขานุการสภา อบต. 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น 
หลักฐาน 

                                           (ลงชื่อ)       คล่อง  แป้นแก้ว      ประธานกรรมการ 
    (นายคล่อง  แป้นแก้ว) 

                             ส.อบต.หมู่ที่ 1 
                                         (ลงชื่อ)                             กรรมการ 

            (นายสมปอง ปานแก้ว) 
      ส.อบต.หมู่ที่ 8 

 

                                          (ลงชื่อ)                               กรรมการ/เลขานุการ 
                  (นายสมปอง  แก้วละเอียด) 

        ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                                  (ลงชื่อ)                             ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายวิจิตร  สงหนอง) 

                 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด 


