
 
 
 

ที่ นศ ๗๗๓๐๑(สภา)/                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
                หมู่ที่ ๑๐ ต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล 

                    จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๒๐ 

              ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

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

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังหมู่ที่  ๑ – ๑๖ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.ระเบียบวาระการประชุม ฯ               จ านวน   ๑ ฉบับ
๒.ประกาศอ าเภอสิชล       จ านวน  ๑  ฉบับ
๓.ส าเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน  ๑  เล่ม
๔.ส าเนารายงานการประชุม      จ านวน  ๑  ชุด 

  ๕.เอกสารเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ     จ านวน  ๑ ชุด 
   

          ตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้ขออนุญาตนายอ าเภอสิชลขยายเวลาสมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
บัดนี้ นายอ าเภอสิชลได้อนุญาตให้ขยายสมัยประชุมสมัยดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
นั้น 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง        
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอังคาร ที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.   
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง เพ่ือพิจารณาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเรื่องอ่ืนๆ  

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

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

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” 



 
 
 
ที่ นศ ๗๗๓๐๑(สภา)/                                  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

                หมู่ที่ ๑๐ต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล 
                    จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๒๐ 

                    ๑๓   สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ 

เรียน  นายก อบต./ รองนายก อบต./ เลขาฯ นายก อบต. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑.ระเบียบวาระการประชุม ฯ               จ านวน   ๑ ฉบับ
๒.ประกาศอ าเภอสิชล       จ านวน  ๑  ฉบับ
๓.ส าเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน  ๑  เล่ม
๔.ส าเนารายงานการประชุม      จ านวน  ๑  ชุด
๕.เอกสารเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ     จ านวน  ๑ ชุด 

 

          ตามท่ีประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้ขออนุญาตนายอ าเภอสิชลขยายเวลาสมัย
ประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ ออกไปอีก ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น
บัดนี้ นายอ าเภอสิชลได้อนุญาตให้ขยายสมัยประชุมสมัยดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ 
นั้น 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง        
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอังคาร ที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๐๐ น.   
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง เพ่ือพิจารณาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และเรื่องอ่ืนๆ  

          จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

 

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

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” 



 
 
 
 
ที่ นศ ๗๗๓๐๑(สภา)/                               ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

                หมู่ที่ ๑๐ต าบลทุ่งปรัง   อ าเภอสิชล 
                    จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๑๒๐ 

                     ๑๓   สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 

เรียน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑ – ๑๖ 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังจะเปิดประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ประจ าปี       
พ.ศ.๒๕๖๔  ในวันอังคาร ที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น ณ ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง เพ่ือพิจารณาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.๒๕๖๕ และเรื่องอ่ืนๆ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จึงขอเชิญท่านและขอความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์          
ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง 

        จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

“นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม” 
 
 



 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๓ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

วันอังคาร ที่  ๑๗  สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑.  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   - 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

  วันจันทร์ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    
 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.  เรื่องเสนอพิจารณา 

-  การเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

   - ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 
 

                                   

ระเบียบวาระท่ี  ๔.  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
- การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๕) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง หน้า 34/68 งบประมาณ
ตั้งไว้ 64,200 บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

รายละเอียดประกอบค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
-งานทาสีอาคารเรียน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร 
-งานทาสีรั้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร 
-งานเปลี่ยนไม้เทียมรั้ว ขนาดกว้าง 0.15 เมตร สูง 60 เมตร หนา 0.01 เมตร จ านวน 117 แผ่น 
 

รายละเอียดประกอบค าชี้แจงงบประมาณใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
-งานทาสีอาคารเรียน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร 
-งานทาสีรั้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร 
-งานเปลี่ยนไม้เทียมรั้ว ขนาดกว้าง 0.15 เมตร สูง 0.60 เมตร หนา 0.01 เมตร จ านวน 117 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
(นายก) 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านไปยังท่านสมาชิกทุกท่าน 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง      
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นั้น 

 

ตามข้อบัญญัติดังกล่าว แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าท่ี
ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งไม้เรียง หน้า 34/68 งบประมาณตั้งไว้ 64,200 บาท (หกหมื่นสี่พัน
สองร้อยบาทถ้วน) กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

รายละเอียดประกอบค าชี้แจงงบประมาณเดิม 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
-งานทาสีอาคารเรียน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร 
-งานทาสีรั้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร 
-งานเปลี่ยนไม้เทียมรั้ว ขนาดกว้าง 0.15 เมตร สูง 60 เมตร หนา 0.01 เมตร จ านวน 117 แผ่น 
 

รายละเอียดประกอบค าชี้แจงงบประมาณใหม่ 
เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
-งานทาสีอาคารเรียน พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 260 ตารางเมตร 
-งานทาสีรั้ว พื้นที่ไม่น้อยกว่า 416 ตารางเมตร 
-งานเปลี่ยนไม้เทียมรั้ว ขนาดกว้าง 0.15 เมตร สูง 0.60 เมตร หนา 0.01 เมตร จ านวน 117 แผ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
(เลขาสภาฯ) 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง      
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 


