
 
 
ที่ นศ ๗๗๓๐๑(สภา)/                             ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

            หมู่ที่ ๑๐  ต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล 
                จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๒๐ 

                    ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  หมู่ที่  ๑ – ๑๖ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.  ระเบียบวาระการประชุม      จ านวน  ๑  ฉบับ  
๒.  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๒  จ านวน  ๑  ชุด  

 ๓.  รายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๔.  เอกสารแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย    จ านวน  ๑  ชุด 

๕. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    จ านวน  ๑  ชุด 
   

    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง   ได้ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาฯสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้มีการประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖๕ และเรื่องอ่ืน ๆ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน 
เพ่ือด าเนินการรับเรื่องแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น  

บัดนี้ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการแปรญัตติว่าไม่มีผู้มายื่นขอแปรญัตติตามห้วงเวลาดังกล่าว 
รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่ งมาด้วย ๒ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่ งปรัง             
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖๕  ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  และเรื่องอ่ืน ๆ ในวันศุกร์  ที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔        
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

        ขอแสดงความนับถือ 

      

         (นางจิราวัลย์   แสงใหญ่) 
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง   
 
 
 
ส านักปลัด (ฝ่ายกิจการสภา) 
โทร. ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑ 
หมายเหตุ  - การแต่งกาย ชุดกากีคอพับ 
 
 



 
 
ที่ นศ ๗๗๓๐๑(สภา)/                                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

           หมู่ที่ ๑๐  ต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล 
               จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๒๐ 

               ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  หมู่ที่  ๑ – ๑๖ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.  ระเบียบวาระการประชุม      จ านวน  ๑  ฉบับ  
๒.  ส าเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ ๒  จ านวน  ๑  ชุด  

 ๓.  รายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  จ านวน  ๑  ชุด 
 ๔.  เอกสารแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย    จ านวน  ๑  ชุด 

๕. ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)    จ านวน  ๑  ชุด 
   

    ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง   ได้ขออนุญาตขยายเวลาประชุมสภาฯสมัยสามัญ 
สมัยที่ ๓ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้มีการประชุมสมัยสามัญ  
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖๕ และเรื่องอ่ืน ๆ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน ๓ ท่าน 
เพ่ือด าเนินการรับเรื่องแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๑๙  สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น  

บัดนี้ ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการแปรญัตติว่าไม่มีผู้มายื่นขอแปรญัตติตามห้วงเวลาดังกล่าว 
รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่ งมาด้วย ๒ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่ งปรัง             
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณพ.ศ.  ๒๕๖๕  ในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓  และเรื่องอ่ืน ๆ ในวันศุกร์  ที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔        
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน             

        ขอแสดงความนับถือ 

      

         (นางจิราวัลย์   แสงใหญ่) 
                                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง   
 
 
 
ส านักปลัด (ฝ่ายกิจการสภา) 
โทร. ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑ 
หมายเหตุ  - การแต่งกาย ชุดกากีคอพับ 
 
 



 
 
 
ที่ นศ ๗๗๓๐๑(สภา)/                   ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

           หมู่ที่ ๑๐   ต าบลทุ่งปรัง   อ าเภอสิชล 
               จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๑๒๐ 

                 ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 

เรียน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑ - ๑๖ 

        ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จะเปิดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ในวาระที่ ๒ และ
วาระที่ ๓  และเรื่องอ่ืน ๆ ในวันศุกร์ ที่ ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ทุ่งปรัง  

        องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จึงขอเชิญท่านและขอความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์          
ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

          ขอแสดงความนับถือ 
 

 

          (นางจิราวัลย์   แสงใหญ่) 
                                                ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง   

 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด (ฝ่ายกิจการสภา) 
โทร./โทรสาร ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑ 
หมายเหตุ   -    การแต่งกาย ชุดสุภาพ 
 
 
 

 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  
วันศุกร์ ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

----------------------------------- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - 
 
  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
   - 

 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑ การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ 
     วาระท่ี ๒  
 

๓.๒ การพิจารณาร่างขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ 
      วาระท่ี ๓  
 

๓.๓ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔  
      ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 
๓.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
 
๓.๕ ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
      เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔) 
   

       
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายการที่ขออนุมัติโอนงบประมาณ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว และ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นั้น  

          เนื่องจากได้มีการก่อสร้างส านักงานอบต.ทุ่งปรังหลังใหม่ เพ่ือเป็นสถานที่ส าหรับการปฏิบัติงาน
ราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ในการบริการประชาชนด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นการดูแลรักษาทรัพย์สิน
ของทางราชการตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้มาติดต่อราชการและทรัพย์สินของบุคลากรเอง จึงมีความ
จ าเป็นต้องติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณรอบอาคารส านักงานรวมทั้งภายในอาคารส านักงานอบต.ทุ่งปรัง 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จึงขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ 2564 เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้  

ขออนุมัติโอนลดจ ำนวน  2  รำยกำร 
 1. งานบริหารทั่วไป  
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  
 งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
    โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร)  
 รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย 
                                         ฝ่ายพลเรือน (อปพร) 
 งบประมาณตั้งไว้    จ านวน 100,000  บาท ขณะนี้คงเหลือ 100,000  บาท 
 โอนลด                จ านวน 100,000  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน 0  บาท  
 
 2. งานบริหารทั่วไป  
 แผนงาน  การรักษาความสงบภายใน  
 งาน  ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
 หมวดรายจ่าย ค่าใช้สอย 
 ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ 
    โครงการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าอปท.  
 รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฝึกอบรมจิตอาสาหลักสูตร 
                                          ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าอปท. 
 งบประมาณตั้งไว้    จ านวน 145,300  บาท ขณะนี้คงเหลือ 145,300  บาท 
 โอนลด                จ านวน 120,000  บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอนลด จ านวน 25,300บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ำยรำยกำรใหม่ จ ำนวน 1 รำยกำร  
 1. งานบริหารทั่วไป  
  แผนงาน  บริหารทั่วไป 
  งาน  บริหารทั่วไป 
  หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ 
  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 รายการ  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณรอบอาคารส านักงานและ 
   ภายในอาคารส านักงานอบต.ทุ่งปรัง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1.กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครื่อข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอก 
   ส านักงาน จ านวน 12 ตัว 
   2.อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16  
   แชนแนล พร้อมหน่วยจัดเก็บข้อมูลส าหรับกล้องวงจรปิด (Survillance Hard  
   Disk) SATA 16 TB จ านวน 1 เครื่อง 
   3.อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Swich) ขนาด 8 ช่อง  
   จ านวน 1 ชุด 
   4.สายน าสัญญาณชนิดภายในอาคาร (UTP CABLE)  
   5.เครื่องควบคุมและส ารองไฟฟ้า ขนาด 1000 VA 630 วัตต์ จ านวน 1 ชุด 
   6.ตู้ Rack 19” ขนาด 6U จ านวน 1 ตู้ 
   7.LED TV ขนาด 40 นิ้ว พร้อมขาแขวนแบบปรับมุมมองได้และสายเชื่อมต่อ 
   สัญญาณแบบ HDMI     จ านวน 1 ชุด 
   8.อุปกรณ์สิ้นเปลืองอ่ืนๆ    

  งบประมาณท่ีตั้งไว้   จ านวน 220,000  บาท ขณะนี้คงเหลือ 0 บาท  
  โอนเพิ่ม               จ านวน 220,000 บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 220,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 

   ***ข้อระเบียบกฎหมำย*** 
   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3)  พ.ศ.2543 หมวด 4 ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น                        

  

 
 
 
 
 
 



รายการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ 
 

ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้รับความเห็นชอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  
เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ประกาศใช้ตั้งแต่  วันที่ 29 กันยายน 2563  
นั้น  
    ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เนื่องจากเกิดความผิดพลาดจากการจัดท าข้อบัญญัติ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ค่ำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์กำรเกษตร  ตั้งไว้ 
900,000 บำท ปรำกฏในหน้ำ 10/68            
  รำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณเดิม 
  เพื่อจ่ำยเป็น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่
ทาง ดังนี้ 
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตั้งไว้ 535,000 บาท 
     1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
     2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ ามีก าลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ที่
ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที 
     3) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์ 
     4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติค 
     5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน 
     6) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ธันวาคม 2562 
เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ตั้งไว้ 310,000 บาท 
     เป็นเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์สามารถตัดหญ้าในแนวราบและ
ยื่นออกไปตัดหญ้าลาดเอียงไหล่ทางได้ไม่น้อยกว่า 3.40 เมตร และสามารถตัดหญ้าในแนวดิ่ง
ได้ ขับด้วยเพลาอ านวยก าลัง (PTO) ความกว้างใบมีดตามมาตรฐานผู้ผลิต ใช้กับรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า โดยติดตั้งท้ายรถแบบต่อพ่วง 3 จุด เป็นเครื่องตัดหญ้าที่
ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001  
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้ง
ที ่3/2563) บัญชีครุภัณฑ ์หน้าที่ 18 ล าดับที่ 1 
 

  รำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
เพื่อจ่ำยเป็น 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่
ทาง ดังนี้ 
รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ  
     1) เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 
     2) ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ ามีก าลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ที่
ความเร็วรอบไม่เกิน 2,700 รอบต่อนาที 
     3) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์ 
 
 



     4) ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิก หรือ ไฮโดรสแตติค 
     5) ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ ามัน 
     6) แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด 
- ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ส านักงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ธันวาคม 2562 
เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์  
     เป็นเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางต่อพ่วงท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์สามารถตัดหญ้าในแนวราบและ
ยื่นออกไปตัดหญ้าลาดเอียงไหล่ทางได้ไม่น้อยกว่า 3.40 เมตร และสามารถตัดหญ้าในแนวดิ่ง
ได้ ขับด้วยเพลาอ านวยก าลัง (PTO) ความกว้างใบมีดตามมาตรฐานผู้ผลิต ใช้กับรถฟาร์ม
แทรกเตอร์ไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า โดยติดตั้งท้ายรถแบบต่อพ่วง 3 จุด เป็นเครื่องตัดหญ้าที่
ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001  

     - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง (ครั้ง   

                ที่ 3/2563) บัญชีครุภัณฑ์ หน้าที่ 18 ล าดับที่ 1 
 
 

                      2.แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  
ค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปกำร  ตั้งไว้ 492,000 บำท ปรำกฏในหน้ำ 13/68 

          รำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณเดิม 
          เพื่อจ่ำยเป็น 
            ค่าตกแต่งภายในอาคารส านักงาน อบต.ทุ่งปรัง ประกอบด้วย 
          - งานท าตู้เก็บเอกสารหลังเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ตั้งไว้ 109,060 บาท โครงคร่าวไม้เนื้อ      
            แข็ง ด้านล่างบานทึบ ปิด เปิด ด้านบนบานกระจกใส ชั้นวางแฟ้มปรับระดับได้ ขนาด กว้าง  
            4.10 เมตร สูง 2.80 เมตร 
          - งานกันผนังห้องประชาสัมพันธ์ปิดผนังสองด้าน ตั้งไว้ 98,280 บาท โครงคร่าวไม้เนื้อ 
            แข็ง ด้านบนปิดด้วยกระจกใส พร้อมประตู 3 บาน ขนาด ยาว 9 เมตร สูง 0.50 เมตร 
          - งานท าตู้เก็บเอกสารแบบติดผนังบานทึบห้องนโยบายและแผน ตั้งไว้ 84,930 บาท โครงคร่าว 
            ไม้เนื้อแข็ง ขนาดสูง 2.50 เมตร 
          - งานท าตู้เก็บเอกสารแบบติดผนังห้องกองช่างแบบมีบานทึบช่าง 3 ชุด ต้ัง 
            ไว้ 105,925 บาท โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 
             ขนาด กว้าง 2.30 เมตร สูง 2.80 เมตร 1 ชุด 
             ขนาด กว้าง 1.15 เมตร สูง 2.80 เมตร 1 ชุด 
             ขนาด กว้าง 1.15 เมตร สูง 1.30 เมตร 1 ชุด 
          - งานท าผนังกั้นห้องท างานรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  
            โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 8.4 เมตร สูง 1.50 เมตร 
            ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังก าหนด 
          - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 136 ล าดับที่ 259 
 

  รำยละเอียดค ำชี้แจงงบประมำณที่ขอเปลี่ยนแปลงใหม่ 
เพื่อจ่ำยเป็น 

            ค่าตกแต่งภายในอาคารส านักงาน อบต.ทุ่งปรัง ประกอบด้วย 
          - งานท าตู้เก็บเอกสารหลังเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์  โครงคร่าวไม้เนื้อ แข็ง ด้านล่างบานทึบ     
            ปิด เปิด ด้านบนบานกระจกใส ชั้นวางแฟ้มปรับระดับได้ ขนาด กว้าง  
            4.10 เมตร สูง 2.80 เมตร 
 
 



          - งานกันผนังห้องประชาสัมพันธ์ปิดผนังสองด้าน  โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 
            ด้านบนปิดด้วยกระจกใส พร้อมประตู 3 บาน ขนาด ยาว 9 เมตร สูง 0.50 เมตร 
          - งานท าตู้เก็บเอกสารแบบติดผนังบานทึบห้องนโยบายและแผน  โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 
            ขนาดสูง 2.50 เมตร 
          - งานท าตู้เก็บเอกสารแบบติดผนังห้องกองช่างแบบมีบานทึบช่าง 3 ชุด  
            โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 
             ขนาด กว้าง 2.30 เมตร สูง 2.80 เมตร 1 ชุด 
             ขนาด กว้าง 1.15 เมตร สูง 2.80 เมตร 1 ชุด 
             ขนาด กว้าง 1.15 เมตร สูง 1.30 เมตร 1 ชุด 
          - งานท าผนังกั้นห้องท างานรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  
            โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ขนาด 8.4 เมตร สูง 1.50 เมตร 
            ตามแบบท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังก าหนด 

                    - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้าที่ 136 ล าดับที่ 259 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 *** ระเบียบกฎหมำย*** 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541  และแก้ไขเพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543  ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 


