
สรุปการประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว  อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๑  ครั้งที่ ๑  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕6๒ 

วันจันทร์ ที ่2๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๒  เวลา  1๐.๐๐ น.  
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3   ญัตติ  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
ที่ประชุม  มีมตกิ ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ๒๕๖๒ และสมัยประชุมสำมัญสมัยแรก 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  ๑) สมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๑   วันที่ ๑ - ๒๘  เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๒   วันที่ ๑ - ๓๐  เดอืน  เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๓   วันที่ ๑ - ๓๐  เดอืน  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   สมัยที่ ๔   วันที่ ๑ - ๓๐  เดอืน  กันยำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒) สมัยสำมัญประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
   สมัยที่ ๑   วันที่ ๑ - ๒๘  เดอืน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี  4 ญัตติ  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่
ได้กันเงินไว้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน) 

   ตำมที่ประชุมสภำเทศบำลต ำบลปะทิว สมัยสำมัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี พ.ศ.
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยำยน ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้ขยำยเวลำเบิกจ่ำยเงินไปอีกหนึ่งปีงบประมำณ           
(ถึง ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒) ในรำยจ่ำยหมวดค่ำครุภัณฑ์ทีดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงสน หมู่ที่ ๗ ต ำบลบำงสน อ ำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จ ำนวนงบประมำณ 
๑,๕๔๐,๐๐๐ บำท แล้วนั้น ซึ่งต่อมำปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีจ ำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรำยกำรก่อสร้ำง และ
รูปแบบรำยกำรก่อสร้ำงให้สำมำรถแก้ไขปัญหำให้มีควำมเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน โดยต้องเสนอ
ขออนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงฯ ต่อสภำเทศบำลต ำบลปะทิว เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตำมควำมใน ข้อ ๕๙ วรรคสอง
ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติให้แก้ไขรำยกำรประมำณรำคำค่ำก่อสร้ำง รูปแบบและรำยกำรก่อสร้ำง
โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนบำงสน จ ำนวนงบประมำณคงเดิม 

 

  ระเบียบวำระท่ี  5... 



-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 ญัตติ ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมไปจ่ายเป็นเบี้ยความพิการ 
   เพ่ือเป็นกำรบรรเทำควำมเดือนร้อนของผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยควำมพิกำร  ในปี 
งบประมำณ ๒๕๕๙ ที่ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นเพ่ิมเติม ในช่วงเวลำ
ปลำยปีงบประมำณ ๒๕๖๑ และเทศบำลต ำบลปะทิวไม่ได้ประมำณกำรรำยรับไว้ และไม่สำมำรถตรำเทศ
บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยเพิ่มเติมได้ทันในปีงบประมำณ ๒๕๖๑  

ที่ประชุม  มีมติอนุมัติจ่ำยเงินสะสมไปจ่ำยเป็นเบี้ยควำมพิกำรให้กับผู้พิกำร จ ำนวน 2 รำย เป็น
จ ำนวนเงิน 6,400 บำท และให้เทศบำลต ำบลปะทิวขอท ำควำมตกลงกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพ่ืออนุมัติยกเว้น
กำรปฏิบัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.๒๕๔๗  ข้อ 89 ประกอบ ค ำสั่งกระทรวงมหำดไทย        
ที่ 181/2548 ลงวันที่ 29 มีนำคม 2548 ปลัดกระทรวงมหำดไทยมอบหมำยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
พิจำรณำอนุมัติตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำ
เงิน และกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547  เพ่ือใช้จ่ำยเงินสะสมส ำหรับน ำไปจ่ำยเป็น
เบี้ยควำมพิกำรต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ ญัตติ ขอความเห็นชอบการเข้าร่วม “โครงการแปรรูปมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า
แบบครบวงจรของเทศบาลเมืองชุมพร” 
ด้วยผู้บริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร ที่ได้น ำขยะซึ่ง

จัดเก็บในพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ ไปฝังกลบในบ่อขยะของเทศบำลเมืองชุมพร 
(เขำกล้วย) ได้ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงกับเทศบำลเมืองชุมพร เพ่ือจัดท ำบริกำรสำธำรณะ ด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๕ กันยำยน ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมส ำนักงำนเทศบำลเมืองชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือจัดตั้งศูนย์ก ำจัดมูลฝอยเป็นพลังงำนไฟฟ้ำแบบ
ครบวงจร ส ำหรับเป็นทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยใต้แผนบริกำรจัดกำร
มูลฝอย จังหวัดชุมพร โดยมีเอกชนเป็นผู้ลงทุนร้อยเปอร์เซ็นต์ในกำรก่อสร้ำงศูนย์ก ำจัดมูลฝอยเป็นพลังงำน
ไฟฟ้ำฯ ในกำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงฯ ดังควำมข้ำงต้นนั้น เทศบำลต ำบลปะทิวมีควำมจ ำเป็นต้องน ำเสนอต่อสภำ
เทศบำลต ำบลปะทิว เพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำฯ แล้ว จึงน ำส่งให้เทศบำล
เมืองชุมพรด ำเนินกำรต่อไป 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้เทศบำลต ำบลปะทิวเข้ำร่วมเป็นสมำชิกใน“โครงกำร แปรรูปมูลฝอย
เป็นพลังงำนไฟฟ้ำแบบครบวงจรของเทศบำลเมืองชุมพร” 

ระเบียบวาระท่ี  ๗ ญัตติอ่ืน ๆ   
 ไม่มี 

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


