
 
 
 
ที่ พท 52101/ว 20      ส านักงานเทศบาลต าบลปากพะยูน 
        ถนนปากพะยูน-หารเทา พท. 93120 

                 21    ธันวาคม   2564 

เรื่อง   ขอนัดประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2564 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลปากพะยูน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1  ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4 
                 ประจ าปี  2564                            จ านวน    1    ชุด   
            2.  ส าเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2    
                           ประจ าปี   2564   เมื่อวันที่   27  สิงหาคม   2564    จ านวน    1     ชุด 

ตามที่  สภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  ในคราวประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก     
เมือ่วันที่  5  เดือน พฤษภาคม  2564 ได้ก าหนดสมัยประชุม สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ 4 มีก าหนด 30 วัน  
เริ่มตั้งแต่วันที่  1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ถึงวันที่  30  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ซึ่งได้ประกาศ
เรียกประชุมไปแล้ว  นั้น  

เนื่องจากสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  มี เรื่องที่จะน าปรึกษาหารือหรือพิจารณา             
ให้ความเห็นชอบ   จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน   ในวันจันทร์ที่  27  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 
2564   เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน  รายละเอียดปรากฏตามระเบียบวาระ       
การประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  

                             
                                    ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 
             (นายชัยนาท   รัชนีย์) 
             ประธานสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

 
 

 
 
 
งานเลขานุการสภา 
โทร.๐ 7469 9073 
โทรสาร๐ 7469 9728 
 



ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 
สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ.  2564 

 วันที่  27   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2564  เวลา  10.00  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปากพะยูน 

………………………………………. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
๑.๑ ............................................................................. 
๑.๒ .............................................................................     

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 
   ...................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ กระทู้ถาม  (ถ้ามี) 
   ...................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   ...................................................................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

   5.1 เรื่องจ าหน่ายลูกหนี้เกินอายุความภาษีโรงเรือน 

   5.2  เรื่องขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

  (1)  โอนเงินงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  (ส านักปลัด) 
      - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
      - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือ จ านวน 60,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่า
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น ค่าครุภัณฑ์   ม้านั่ง ค่าทาสี ฯลฯ 
  โอนลด    แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์   
ยานพาหนะและขนส่ง ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ านวน  1,070,000  บาท 
 

  2. โอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ส านักปลัด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตลาดสด
เทศบาลต าบลปากพะยูน 
  - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   

 - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตลาดสดเทศบาลต าบลปากพะยูน    จ านวน  100,000  
บาท  เพ่ือจัดระเบียบแผงร้านค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ก่อสร้างแผงใหม่ ตีเส้น ฯลฯ 

 โอนลด    แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ค่า
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ านวน  100,000  บาท 
  3. โอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ส านักปลัด 

  - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณส านักงานเทศบาล จ านวน  200,000  บาท   เช่น  
ท ารั้ว ปลูกต้นไม้  ทาสีใหม่  ท าหินขัด  หินล้าง  ถมดินลูกรัง หินเกล็ด ฯลฯ 
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 โอนลด    แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ านวน  200,000  บาท 

  4. โอนเงินตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในส านักปลัด 

  - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
  ประเภทค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

 ค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CC + U ) พร้อมติดตั้ง จ านวน  6 จุด ในบริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลต าบล 
ปากพะยูน ตลาดนัดเทศบาลต าบลปากพะยูน  เป็นเงินจ านวน  72,000  บาท 
 โอนลด    แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ านวน  72,000  บาท 

  5. โอนเพิ่ม กองคลัง 
 - ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

  - ประเภทค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 
 - ค่าจัดซื้อตูเหล็ก 2 บาน  เปิดมือจบแบบเปิด ขนาด 4 ชิ้น  1  ตู้ เป็นเงิน  5,000  บาท 

    โอนลด    แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าครุภัณฑ์ ค่าจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จ านวน  5,000  บา 

ระเบียบวาระท่ี  6   เรื่องอ่ืน ๆ 

 6.1 .............................................................................. 

 6.2 …………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


