
 
ที ่พท 52101/ว 3      ส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน 
        ถนนปากพะยูน-หารเทา พท. 93120 

               11  กุมภาพันธ์    2563 

เรื่อง  นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2563 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   และผู้ที่เก่ียวข้อง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   สมัยสามัญ   สมัยแรก 
    ประจ าปี   2563              จ านวน   1   ชุด   

        2  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ครั้งที่ 2 ประจ าปี  2562    
           เมื่อวันพธุที่  27  พฤศจิกายน   2562            จ านวน   1   ชุด    

                   ตามที่  สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่    
20  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก มีก าหนด 29 วัน  เริ่มตั้งแต่
วันที่  1   เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2563  ถึงวันที่  29  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  ซึ่งได้ประกาศ
เรียกประชุมไปแล้ว  นั้น  

เนื่องจากสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   มี เรื่ องที่จะน าปรึกษาหารือเ พ่ือ พิจารณา             
ให้ความเห็นชอบ  จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ในวันจันทร์ที่  17  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 
2563  เวลา  09.00  น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  รายละเอียดปรากฏตามระเบียบ
วาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล โดยพร้อมเพรียงกัน   

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายธงชัย  ทองฉิม) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 
 
 
งานเลขานุการสภา 
โทร.๐ 7469 9073 
โทรสาร๐ 7469 9728 
 

 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ   สมัยแรก   ประจ าปี  2563 

วันจันทร์ที่   17    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

………………………………………. 

ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ ............................................................................. 
๑.๒ .............................................................................     

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่ 2 
   ประจ าปี 2562   เมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2562 
   ...................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  ๓ กระทู้ถาม  (ถ้ามี) 
   ...................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  ๔ เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ...................................................................................... 

ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองที่เสนอใหม่ 

5.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2563  จ านวน  3  สมัย  
         และสมัยสามัญ   สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2564 

5.2  ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) มีดังนี้ 
      - ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  1  เครื่อง 
        ขนาด 3 แรงม้า ท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว   เป็นเงิน 18,200 บาท 
      - ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ า ชนิดจุ่มน้ า (ไดโว่)    จ านวน  1  เครื่อง 
        ขนาด 2 แรงม้า  เป็นเงิน 11,000  บาท 
        ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 
      - ค่าจัดท าป้ายจุดให้บริการห้องน้ าประชาชน จ านวน  4  ป้าย 
        เป็นเงิน 12,000  บาท 
      - ค่าจัดท าป้ายระวังเขตศูนย์พันนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลปากพะยูน 
        จ านวน  2  ป้าย เป็นเงิน 6,000  บาท 
      โดยขอโอนลด จากงบบุคลากร หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า) 
       เงินเดือนพนักงาน  จ านวน  4  อัตรา ตั้งไว้ 1,129,920 บาท 
       เงินคงเหลือก่อนโอน จ านวน  852,660  บาท  ขอโอนลดจ านวน 

         47,200 บาท 
 



                     -2- 
 
5.3  ขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ส านักปลัด) 
      - หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
        ค่าจัดซื้อล าโพง พร้อมขาตั้ง จ านวน  1  คู่  เป็นเงิน 14,000 บาท 
        รายละเอียดตู้ล าโพงไม้อัดอย่างดี 15” 2 ทาง 15” 2  Way  

          Professional  Passive  Loudspeaker 
        FREQ :  45Hz – 18 kHz (-10 dB) 
        Sensitivity : 98 dB (+/-2 dB) 
        MAXPOWER : 500Wpeak @ 80 hm 
        Connector : 2 x Speakon/2 x ¼”TRS 
        Driver : 44 mm. Titanium Diaphragm 
      - โดยขอโอนลดงบบคุลากร  หมวดเงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง) 
        เงินเดือนนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 
        695,520  บาท เงินคงเหลือก่อนโอน 524,400  บาท โอนลด

          เป็นจ านวน  14,000  บาท 
 

ระเบียบวาระที่  ๖ เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี)   
๖.๑ ................................................................... 
๖.๒ ................................................................... 

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


