
 
ที่ นศ ๗๗๓๐๑(สภา)/ว ๔                      ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

                    หมู่ที่ ๑๐  ต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล 
                        จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๒๐ 

                    ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๔ 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ระเบียบวาระการประชุม ฯ      จ านวน ๑ ฉบับ 
          ๒. ส าเนารายงานการประชุม ฯ      จ านวน  ๑  ชุด 

  ๓. เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ    จ านวน  ๑  ชุด 
   

         ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้ออกประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔   ระหว่างวันที่  ๑ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  นั้น 

       สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จึงขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔    เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และเรื่องอ่ืน ๆ   ในวันศุกร์   ที่   ๑๔   เดือนพฤษภาคม     พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๓๐ น.                
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

       จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

      

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



 
 
 
ที่ นศ ๗๗๓๐๑(สภา)/ ว ๕             ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

                     หมู่ที่ ๑๐  ต าบลทุ่งปรัง  อ าเภอสิชล 
                         จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๒๐ 

                ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔ 
 

เรียน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  หมู่ที่  ๑ – ๑๖ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ระเบียบวาระการประชุม ฯ      จ านวน ๑ ฉบับ 
          ๒. ส าเนารายงานการประชุม ฯ      จ านวน  ๑  ชุด 

  ๓. เอกสารแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ    จ านวน  ๑  ชุด 
   

         ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง ได้ออกประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖๔   ระหว่างวันที่  ๑ - ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  นั้น 

       สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จึงขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  สมัยสามัญ 
สมัยที่ ๒ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔    เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และเรื่องอ่ืน ๆ   ในวันศุกร์  ที่   ๑๔   เดือนพฤษภาคม     พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๑๐.๓๐ น.                
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง   รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและขอเชิญเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

      

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



 
 
 
ที่ นศ ๗๗๓๐๑(สภา)/ว ๖                        ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

                     หมู่ที่ ๑๐   ต าบลทุ่งปรัง   อ าเภอสิชล 
                         จังหวัดนครศรีธรรมราช   ๘๐๑๒๐ 

                          ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น 

เรียน  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  ๑ - ๑๖ 
         

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔         
ในวันศุกร์  ที่  ๑๔   เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.   ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งปรัง   เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และเรื่อง
อ่ืน ๆ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ทุ่งปรัง จึงขอเชิญท่านและขอความร่วมมือ ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น   ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 

         จึงเรียนมาเพ่ือทราบและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งปรัง 
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจ าปีพ.ศ.๒๕๖๔  

วันศุกร์  ที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

----------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๑.    เรื่อง ท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒.    เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
                                -รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔  วันจันทร์ ที่  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
    
 

 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓.    เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ๓.๑  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์   
          ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   
   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔.    เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                                           บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  โทร. ๐-๗๕๗๗-๑๕๑๑ 
ที่        วันที่   ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒       
เรื่อง  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน    ผู้อ านวยการกองทุกกองและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย 
 

  ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง  ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ทุ่งปรัง สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น 
 

  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนมีการจัดส่งเอกสารการประชุม จึงแจ้งมายังกองงานทุกกองและ
หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย หากมีระเบียบวาระท่ีจะน าเข้าเสนอที่ประชุมตามสมัยดังกล่าว  ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารมาให้
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาฯ ก่อนวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 

  เพ่ือโปรดทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
   

(ลงชื่อ) 
                            (นางสุภาพร  ศรีสุข) 
                                                                    นกัจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
 
ความเห็นหัวหน้าฝ่าย
............................................................................... 
............................................................................... 
 
                   (สุกฤษ สุขสุวรรณะ) 
                หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
ความเห็นหัวหน้าส านัก
................................................................................. 
................................................................................ 
 
                  (สายันห์ บุญเวช) 
              หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

 
ความเห็นปลัดฯ 
.............................................................................. 
............................................................................... 
 
                   (นางสาววีณา โต๊ะสาน) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

 
ความเห็นนายกฯ 
................................................................................ 
................................................................................. 
 
                   (นายสันติ พันธวาที) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง 

 
 
 
 
 



 

เรียน  ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน ครับ ในการที่ฝ่ายบริหารได้
เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เนื่องจากได้เกิดอุทกภัยขึ้นเมื่อ
วันที่  29  พฤศจิกายน  2560  และทางจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประกาศเขตภัย
พิบัติไปแล้ว ตามประกาศกองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
นครศรีธรรมราช เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) ในพื้นที่อ าเภอสิชล  
ตามประกาศ วันที่  6  ธันวาคม  2560  นั้น  

 กระผมได้สั่งการให้ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง
ตรวจสอบความเสียหายผลกระทบด้านโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งก่อสร้างสาธารณะ ถนน 
เส้นทางจราจร ที่เกิดจากอุทกภัยในครั้งนี้  โดยฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งปรัง ไดร้ายงานผลการส ารวจความเสียหายให้กระผมทราบ ตามรายงาน
ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 และ วันที่  2 กมุภาพันธ์ 2561 ปรากฏว่า ตลิ่งกั้นน้ า
เสียหายจ านวน 4 จุด ถนนหลายสายเกิดปญัหาจากอุทกภัยในครั้งนี้  เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณริมตลิ่ง ทั้ง 4 จุด และเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชานในการใช้เส้นทางสัญจรไปมา ประกอบกับ องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง มีเงินสะสม ณ วันที่  2  กุมภาพันธ์ 2561    จ านวนเงิน  
5,800,780.12  บาท  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรัง สามารถจ่ายเงินสะสมได้ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558  หมวด 8 เงินสะสม  

ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
(1) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดท าเพื่อบ าบัดความเดือดร้อนของ



ประชาชน ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 

(2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละประเภทตามระเบียบแล้ว 

(3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินสะสมคงเหลือเพียงพอที่จะจ่าย
ค่าใช้จ่ายประจ าและกรณีฉุกเฉินที่มีสามธารณภัยเกิดขึ้น โดยการใช้จ่ายเงินสะสม     
ให้ค านึงถึงสถานะการคลังและเสถียรภาพในระยะยาว 

กระผมจึงเสนอขอจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,190,600 บาท 
เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัยทีผ่า่นมา ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น       
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งปรังพิจารณาอนุมัติต่อไป  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


