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

            12   พฤษภาคม    2564 

เรื่อง  นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก   ประจ าปี  2564 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   และผู้ที่เก่ียวข้อง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน    
  สมัยสามัญ   สมัยแรก    ประจ าปี   2564            จ านวน   1   ชุด   

                   ตามที่  สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน ครั้งแรก  
เมื่อวันที่   5  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  มีก าหนด 30  วัน  
เริ่มตั้งแต่วันที่  12   เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564  ถึงวันที่  10  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564          
ซึ่งได้ประกาศเรียกประชุมไปแล้ว  นั้น  

เนื่องจากสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  มีเรื่องที่จะพิจารณา จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาล
ต าบลปากพะยูน   ในวันจันทร์ที่   17  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เวลา  13.30  น. ณ ห้องประชุม
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน  รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมสภาเทศบาล โดยพร้อมเพรียงกัน   

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายชัยนาท  รัชนีย์) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
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ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ สมัยท่ี  1  ครั้งที่ 1/2564 

วันจันทร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2564  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน (ชั้น 2) 
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องเพ่ือพิจารณา  

 3.1  เรื่องนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่น” 
  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑4)  พ.ศ. 2562 มาตรา 
๔๘ ทศ ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้
นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล  โดยไม่มีการลงมติทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  
  กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลหรือสภา
เทศบาลถูกยุบ ตามมาตรา ๒๔ หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎรนายกเทศมนตรีจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นก็ได้ เมื่อได้มี
การเลือกประธานสภาเทศบาลแล้วให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาเทศบาล การประชุมเพ่ือ
แถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดยนายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์ 
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อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย หากนายกเทศมนตรีไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกเทศมนตรีจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนภายในเจ็ดวันโดยให้น าวิธีการแจ้งค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกเทศมนตรีได้แถลงนโยบายต่อสภา
เทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจ าทุกปี ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย  การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีให้กระท าโดยเปิดเผย โดย
นายกเทศมนตรีต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกคนที่มาประชุมด้วย   
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗     
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)   การแถลงนโยบาย   
  ข้อ ๑๒๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็น      
เรื่องด่วน เมื่อผู้บริหารได้แถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นแล้ว   ให้ประธานสภาท้องถิ่นด าเนินการให้สมาชิก   
สภาท้องถิ่นซักถามและอภิปรายเป็นประเด็น ๆ ไป 
  ข้อ ๑๒๔ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านใน  
เรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถในการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ส าเร็จตามนโยบาย ในการนี้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจซักถามและอภิปรายถึงแผนการปฏิบัติและวิธีการที่จะ
ปฏิบัติตามนโยบายนั้นๆด้วยก็ได้ 
  ข้อ 125  ผู้บริหารท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิจะอภิปรายตอบข้อซักถามหรือข้อคัดค้านของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือความสะดวก ผู้บริหารท้องถิ่นจะตอบสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ซักถามหรือคัดค้านทีละคน
เป็นล าดับถัดไป หรือจะรอตอบครั้งละหลายคนก็ได้ 
  ข้อ ๑๒๖ ในการอภิปรายนั้น นอกจากที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดนี้แล้ว ให้น าความในหมวด ๕ 
มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 
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 3.2 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 ท่าน 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2561  
  ข้อ ๑๐ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (๑) ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก  
   (ก) อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อ ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง  
   (ข) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 
   (ค) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นด าเนินการใน 
ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไข  
ปัญหายาเสพติด  
   (ง) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 
   (จ) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น (ฉ) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน ในการน าประเด็นข้างต้นมาจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค านึงถึง 
สถานะทางการคลังของท้องถิ่น และความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
  (๒) ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหา 
เกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง น า
ปัญหาความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะ
ด าเนินการเองได้มาพิจารณา บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เมืองพัทยา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งให้เสนอปัญหา ความต้องการไป
ยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน ามาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามอ านาจหน้าที่ 
  (๓) พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและร่างแผนการด าเนินงาน 
  (๔) ให้ความเห็นชอบร่างข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)  
  (๕) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  (๖) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 
เห็นสมควร  
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  (๗)  ในกรณีองค์การบริหารส่วนต าบล ให้คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นองค์การบริหาร    
ส่วนต าบลมีหน้าที่ ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นและจัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือประกอบในการจัดท าแผนพัฒนา ท้องถิ่นองค์การ     
บริหารส่วนต าบลด้วย 
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 3.3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  3 ท่าน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  3 พ.ศ. 2561    
  ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย 
  (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
  (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน  
  (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
  ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (๒) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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   (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง  
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภาย ใน    
สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบ วันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
................................................................................................................................................. ......................... 
......................................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................................................................................ .......................... 
........................................................................................................ .................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................................... ........................... 
....................................................................................................... ................................................................... 
............................................................................................................................. ............................................. 
.............................................................................................................................................. ............................ 
 3.4   คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลปากพะยูน    (จ านวน ๒ ท่าน) 
  ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ 
พ.ศ. 2561 ข้อ 12 ให้มีคณะกรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย 
  (1) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นประธานกรรมการ 
  (2) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวนสองคน   เป็นกรรมการ 
  (3) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
        มอบหมายจ านวน 2 คน    เป็นกรรมการ 
  (4) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข 
       ในท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินสองคน เป็นกรรมากร 
  (5) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่นที่ 
       คัดเลือกกันเอง จ านวน  2 คน    เป็นกรรมการ 
  (6) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน 
      หรือชุมชนคัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกิน 5 คน 
  (7) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน 
      หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี) เป็นกรรมการ 
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  (8) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นกรรมการ 
  (9) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
       หรือส่วนสาธารณสุขหรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครอง 
       สว่นท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร 
       ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย   เป็นกรรมการและผู้ชวยเลขาฯ 
  (10) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลัง 
       ที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  เป็นกรรมการและ        
ผู้ช่วยเลขาฯ ข้อ 13 ให้กรรมการตามข้อ 12 (2) (3) (4) 5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับ
แต่วันที่ออกค าส่งแต่งตั้ง 
 ............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................. .........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................................ ..........................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 3.5 เรื่องคัดเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  จ านวน  3  คน 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง ฉบับที่  2 พ.ศ. 2554 ข้อ 105 (2) ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
โดยวิธีการเลือกตามข้อ 107 โดยให้สมาชิกเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาแล้วแต่กรณี 
ในกรณีที่สมาชิกสภาฯรับรองไม่น้อยกว่า 2 คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง        
การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่มี่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................ ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
 3.6 การโอนงบประมาณ  
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
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  3.6.1 ส านักปลัดเทศบาล 
  1)โอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป   หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ ค่าใช้จ่ายใน
การเลือกตั้ง  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  จ านวน  
500,000  บาท              

คงเหลือก่อนโอน  245,918  บาท 
      โอนลดครั้งนี้           108,400  บาท 
      คงเหลือหลังโอน   137,518   บาท 

  โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทครุภัณฑ์
ส านักงาน เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ เพ่ือติดตั้งห้องปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและ
ประธานสภา โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

- เครื่องปรับอากาศ  ขนาด 12,000 บีทีย ู ราคา 19,000  บาท จ านวน  4  เครื่อง รวมเป็นเงิน 
76,000 บาท  (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)  ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 
 - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000  บีทีย ู จ านวน  1  เครื่อง ราคา 32,400 บาท (จัดซื้อตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ราคาที่ก าหนดเป็นราคาท่ีรวมค่าติดตั้ง 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  อ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................. .........................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
................................................................ ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
 
 
 

........................................ 
 
 
   

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ   สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี  2564 

วันจันทร์ที่   17    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  เวลา  09.00  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอปากพะยูน 

 

………………………………………. 

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 
 

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

 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

                   กุมภาพันธ์    2562 

เรื่อง  นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2562 

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   สมัยสามัญ   สมัยแรก 
    ประจ าปี   2562             จ านวน   1   ชุด   

        2  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  2561    
           เมื่อวันพฤหัสบดีที่  7  พฤศจิกายน   2561  จ านวน   1   ชุด    

                   ตามที่  สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก เมื่อวันที่    
...........  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก มีก าหนด 28 วัน  เริ่ม
ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562 ถึงวันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562   ซึ่งได้ประกาศ
เรียกประชุมไปแล้ว  นั้น  

เนื่องจากสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  มี เรื่ องที่จะน าปรึกษาหารือเ พ่ือพิจารณา             
ให้ความเห็นชอบ  จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ในวัน..........ที่  .......   เดือน กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2562  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  รายละเอียดปรากฏตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้   



จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายธงชัย  ทองฉิม) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 
 
 
งานเลขานุการสภา 
โทร.๐ 7469 9073 
โทรสาร๐ 7469 9728 
 
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2562 

วัน...........ที่    .......    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  เวลา  10.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

………………………………………. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุม 
   1.1  ............................................................. 

1.2  .............................................................  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมสมัยสมัยวิสามัญ   สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 1/2560    
                               ประจ าปี   2560  เมื่อวันพฤหัสบดีที่   14  กันยายน  2560    

   .........-............................................................. 

ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 

   ...........-........................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1 การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2562  จ านวน  3  สมัย  และ 
      สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 
4.2 เรื่องการขออนุมัติกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) เพ่ือมาด าเนิน 



โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ  ขนาดไม่เกิน  500  ตันกรอกสส์ และลาน   
อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24.60  เมตร  ยาว 40.00 เมตร รวมพ้ืนที่
ก่อสร้างทั้งหมด 984  ตารางเมตร ขออนุมัติกู้เงิน จ านวน 3,000,000 บาท  

4.3 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      - ขอโอนลด   จากค่าใช้สอย    โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ าลงทะเลสาบ  
        ตั้งไว้จ านวน  1,800,000  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ 
        พันธุ์สัตว์น้ า  ค่าป้ายประชาสัมพันธ์  ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง วัสดุ  

                  อุปกรณ ์  ฯลฯ  โดยขอโอนไป  จ านวน   1,500,000 บาท คงเหลือ  
                  งบประมาณ  จ านวน  300,000  บาท   

                                     - ขอโอนเพิ่ม   จากค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ 
                                       เทศบาลต าบลปากพะยูน  ตั้งไว้ จ านวน 2,500,000  บาท เพื่อจ่าย 
                                       เป็นเงินสมทบโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ ขนาดไม่เกิน 500 ต้นกรอสส์ 
                                       และลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 24.60 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
                                       รวมพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมด 984 ตารางเมตร โดยขอโอนเพ่ิม จ านวน 
                                       1,500,000  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จ านวน 4,000,000  บาท                                    

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
   5.1  ............................................................. 

5.2  .............................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อความประชาสัมพันธ์ 
โดยเสียงตามสายเทศบาลต าบลปากพะยูน 



ด้วยเทศบาลต าบลปากพะยูน   อ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง   จะด าเนินการประชุม  
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  สมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี  ๒๕61  ในวันพุธท่ี    22  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕61  เวลา    ๑๐.๐๐ น.    ณ     ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน
จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูนทุกท่านท่ีมีความ
ประสงค์จะร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ก็สามารถเข้ามารับฟังได้   

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

 

(ส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน) 
วันท่ี         เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕61 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



                   กุมภาพันธ์    2560 

เรื่อง  นัดประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2560 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   สมัยสามัญ   สมัยแรก 
    ประจ าปี   2560               จ านวน   1   ชุด   

        2  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2559   ประจ าปี   2559 
   เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  15  กันยายน  2559    จ านวน   1   ชุด    

                   ตามท่ี  สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก เมื่อวันที่  18  
เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก มีก าหนด 28 วัน  เริ่มตั้งแต่วันที่  
1  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560 ถึงวันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560   ซึ่งได้ประกาศเรียก
ประชุมไปแล้ว  นั้น  

เนื่องจากสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  มี เรื่องที่จะน าปรึกษาหารือหรือพิจารณา             
ให้ความเห็นชอบ  จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ในวันอังคารที่  21  เดือน กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2560  เวลา  10.00  น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  รายละเอียดปรากฏตาม
ระเบียบวาระการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ   

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายธงชัย  ทองฉิม) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 
 
 
งานเลขานุการสภา 
โทร.๐ 7469 9073 
โทรสาร๐ 7469 9728 
 
 
 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2560 
วันที่   21    เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  เวลา  10.00  น. 



ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
………………………………………. 

 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
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1.2  .............................................................  

ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งท่ี  1/2559   
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ระเบียบวาระท่ี  3 กระทู้ถาม 
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ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

4.1  การก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2560  จ านวน  3  สมัย  และ 
       สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2561                                      

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืนๆ 
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ข้อความประชาสัมพันธ์ 
โดยเสียงตามสายเทศบาลต าบลปากพะยูน 



ด้วยเทศบาลต าบลปากพะยูน   อ าเภอปากพะยูน   จังหวัดพัทลุง   จะด าเนินการประชุม  
สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  สมัยสามัญสมัยแรกประจ าปี  ๒๕60  ในวันพุธท่ี    22  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕60  เวลา    ๑๐.๐๐ น.    ณ     ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน
จึงขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปากพะยูนทุกท่านท่ีมีความ
ประสงค์จะร่วมเข้ารับฟังการประชุมสภาในครั้งนี้ก็สามารถเข้ามารับฟังได้   

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 

 

(ส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน) 
วันท่ี         เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


