
 
 
 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
เรื่อง  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 

 

     
 

  ตามที่อ าเภอเมืองตรัง  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบนน้ าผุด  สมัย
วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64  ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน พ.ศ. 2564  มีก าหนด 12 วัน นั้น   

  ในการนี้  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบนน้ าผุด  ก าหนดให้มีการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบนน้ าผุด  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  2  ประจ าปี  พ.ศ.  2564  ในวันที่ 30 เมษายน 
พ.ศ. 2564  เวนา 13.30 น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบนน้ าผุด  เพ่ือพิจารณาระเบียบ
วาระท่ีเกี่ยวข้อง 

  ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบนน้ าผุด ทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบน  เพื่อพิจารณาระเบียบวาระท่ีเกี่ยวข้องโดยพร้อมเพรียงกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2564 

                                    
 (นายวิจิตร  สงหนอง) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 ครั งที่  2 ประจ้าปี  พ.ศ. 2564 
วันที่  30  เมษายน  พ.ศ.  2564  เวลา  ๑3.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลน ้าผุด 

อ้าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 
 

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

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

            

            

            
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ รับรองรายงานการประชุม 
 (สมัยประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่  1 ประจ าปี พ.ศ. 2564  เมื่อวันที่  21   

เมษายน  พ.ศ.  2564) 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
            

            

            
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแน้ว 
            

            

            
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
5.1  ญัตติ  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน  16  โครงการ 
 5.1.1  โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนน 
สายไร่พรุ ควนยาง – ควนดินแดง หมูที่ 4,11 งบประมาณ 3,270,000 บาท 

            

            

            

 5.1.2  โครงการปรับปรุงผิวจราจร เป็นแอสฟันท์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้า
อนามัย หมูที่  11 งบประมาณ  960,000  บาท 

            

            

            



 5.1.3  โครงการปรับปรุงระบบประปา หน่วยหน้าเขาพนู หมู่ที่ 1 
งบประมาณ  298,000  บาท 
         

            
            

 5.1.4  โครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ หน่วยปากพาว หมูที่ 1 
งบประมาณ  574,000  บาท 
         

            
            

 5.1.5  โครงการปรับปรุงระบบประปา หน่วยควนยูง  หมู่ที่ 3  
งบประมาณ  251,000  บาท 
         

            
            

 5.1.6  โครงการปรับปรุงระบบประปา หน่วยควนดินแดง  หมู่ที่ 4  
งบประมาณ  186,000  บาท 
         

            
            

 5.1.7  โครงการปรับปรุงระบบประปา หน่วยหนองโป๊ะ  หมู่ที่ 4  
งบประมาณ  79,000  บาท 
         

            
            

 5.1.8  โครงการปรับปรุงระบบประปา หน่วยบ้านไสขุดหิน  หมู่ที่ 9  
งบประมาณ  75,000  บาท 
         

            
            

 5.1.9  โครงการเจาะบ่อบาดาน หน่วยออกนา  หมู่ที่ 11 งบประมาณ  
256,100  บาท 
         

            
            

 5.1.10  โครงการก่อสร้างฐานรากหอถังพร้อมติดตั้งถังกรองสนิมเหน็ก 
หน่วยออกนา  หมู่ที่ 11 งบประมาณ  151,000  บาท 
         

            



 5.1.11  โครงการเจาะบ่อบาดาน บ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12  
งบประมาณ  386,800  บาท 
         

            
            

 5.1.12  โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเขาโหรง  หมู่ที่ 12  
งบประมาณ  330,000  บาท 
         

            
            

 5.1.13  โครงการปรับปรุงระบบประปา หน่วยนานกระทิง  หมู่ที่ 1  
งบประมาณ  83,000  บาท 
         

            
            

 5.1.14  โครงการปรับปรุงระบบประปา หน่วยโรงรมย์  หมู่ที่ 1  
งบประมาณ  149,000  บาท 
         

            
            

 5.1.15  โครงการก่อสร้างถนน คสน. สายไสขุดหิน – ห้วยน้ าซับ 
หมู่ที่  9  งบประมาณ  3,599,000  บาท 
         

            
            

 5.1.16  โครงการปรับปรุงระบบประปาหน่วยต้นท้ายเภา 
หมู่ที่  11  งบประมาณ  51,000  บาท 
         

            
            

5.2  ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2564  จ านวน  3  รายการ  ดังนี้ 

 5.2.1  โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเน็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบนน้ าผุด  งบประมาณ  450,000  บาท 

            

            

            

 



5.2.2  โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเน็ก  
 องค์การบริหารส่วนต าบนน้ าผุด  งบประมาณ  75,000  บาท 

            

            

            
 

5.2.3  โครงการก่อสร้างอ่างน้างมือ ศูนย์พัฒนาเด็กเน็กองค์การ 
 บริหารส่วนต าบนน้ าผุด  งบประมาณ  50,000  บาท 

            

            

            
 
ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืน ๆ   
            

            

            
  
 
 

 


