
สรุปการประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว อ าเภอปะทิว จังหวดัชุมพร 

สมยัสามญั สมยัที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วนัศุกร ์ที่ ๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่องที่ประธานแจง้ใหที้่ประชุมทราบ   

ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว สมัยวิสามัญ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

  ๒.๒  รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๑ 

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

 ๒.๓  รายงานการประชมสภาเทศบาลต าบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ คร้ังที่ ๒ 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ใน ๒.๑-๒.๓ 

ระเบียบวาระที่  ๓    ญตัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒ 

    ตามที่เทศบาลต าบลปะทวิได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  โดยน ากิจกรรมและโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการ

ก าหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อใช้จ่ายส าหรับบริหารกิจการของเทศบาลต าบลปะทวิ และจัดบริการสาธารณะ

ให้กบัประชาชนในเขตรับผิดชอบ ระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ นั้น 

   ปัจจุบันอยู่ในช่วงระยะเวลาเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (เดือน

กันยายน) ปรากฎข้อเทจ็จริงว่า มีงบประมาณรายจ่ายเหลือจ่ายอยู่จากรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ตั้งจ่ายใน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และสามารถโอนเงินงบประมาณเหลือ

จ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับกิจกรรมและโครงการบริหารกิจการของเทศบาล

ต าบลปะทวิ และจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่ง

ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ไม่สามารถน าไปตั้งจ่ายในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ เนื่องจากวงเงินประมาณการรายรับไม่เพียงพอจะสามารถตั้งเป็นรายจ่ายได้ 

   คณะผู้บริหารเห็นควรน างบประมาณเหลือจ่ายโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

จ านวน  ๑๗  รายการ รวมเป็นจ านวนงบประมาณ  ๓,๖๒๐,๐๐๐  บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นบาท) 

ดังนี้  

 

๑. จัดซื้อรถบรรทุกขยะ… 



-๒- 

 

   ๑. จัดซื้ อรถบรรทุกขยะ  จ านวน ๑ คัน เป็นเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท  ปรากฏตาม

แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง 

   ๒. จัดซื้ อเก้าอี้ส านักงานแบบมีที่ท้าวแขน  จ านวน  ๑  ตัว เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท  

ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน 

   ๓. จัดซื้อเก้าอี้ส านักงานแบบไม่มีที่ท้าวแขน  จ านวน ๓ ตัว เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท  

ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน 

   ๔. จัดซื้ อตู้ เหล็กเกบ็เอกสารแบบ ๒ บาน ชนิดบานเล่ือนกระจก จ านวน ๒ ตู้   

เป็นเงิน  ๑๓,๘๐๐  บาท  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน 

   ๕. จัดซื้ อตู้ เหลก็เกบ็เอกสารบานเล่ือนกระจกขนาด ๔ ฟุต จ านวน ๒ ตู้   เป็นเงิน  

๗,๔๐๐  บาท  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน 

   ๖. จัดซื้อตู้กนัความชื้น จ านวน ๑ ตู้  เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท  ปรากฏตามแผนงาน

บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑส์ านักงาน 

   ๗. จัดซื้ อชุดไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาว จ านวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๑๐๕,๒๐๐ 

บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์

ไฟฟ้าและวิทยุ 

   ๘. จัดซื้ อโทรทัศน์แอลอีดี (LED) แบบ SMART TV พร้อมชั้นวาง จ านวน ๑ 

ชุด เป็นเงิน  ๑๓๐,๐๐๐   บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 

   ๙. จัดซื้ อเคร่ืองพิมพ์ จ านวน ๑ ตัว  เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนงาน

บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

   ๑๐. ปรับปรุงห้องคณะผู้บริหารบริเวณชั้น ๒ อาคารส านักงานเทศบาลต าบลปะ

ทิว  เป็นเงิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท ปรากฏตามแผนงานงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ๑๑. จัดซื้อเคร่ืองเจีย/ตัดแบบมือถือ จ านวน ๑ ตัว เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท ปรากฏ

ตามแผนงานสาธารณสขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์

โรงงาน 

   ๑๒. จัดซื้ อเคร่ืองพิมพ์  จ านวน ๑ เคร่ือง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ปรากฏตาม

แผนงานงานสาธารณสขุ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัสาธารณสขุ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์

คอมพิวเตอร์ 

 

๑๓. จัดซื้อเคร่ืองพิมพ์… 



-๓- 

 

   ๑๓. จัดซื้ อเคร่ืองพิมพ์  จ านวน  ๑ เคร่ือง  เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท ปรากฏตาม

แผนงานการศึกษา       งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่า

ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

   ๑๔. จัดซื้ อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  จ านวน ๑ เคร่ือง เป็นเงิน  ๒๒ ,๐๐๐ บาท 

ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 

ประเภทครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 

   ๑๕. ก่อสร้างที่พักผู้ โดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนปะทวิ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค 

   ๑๖. ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายปะทิว-ท่าแซะ (บริเวณร้ัวโรงเรียน

อนุบาลบ้านบางสนฯ   จ านวนเงิน  ๑๓๔,๐๐๐   บาท ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร

ทั่วไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค 

         ๑๗. ขยายผิวจราจรเสริมเหล็กถนนสายเทศบาล ๗  จ านวนเงิน  ๑๖๕ ,๐๐๐  

บาท ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชนองบลงทุน หมวดค่าที่

ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณปูโภค 

   (รายละเอียดปรากฏตามร่างบัญชี โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑๒ ดังที่แนบท้ายเอกสารประกอบระเบียบวาระนี้ )    

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑๒ ดัง

รายการข้างต้น 

ระเบียบวาระที่  ๔    ญตัติขออนุมติัขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

   เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก  

นายกเทศมนตรีต าบลปะทวิจึงรายงานขออนุมัติกนัเงิน (เบิกตัดปี) ต่อสภาเทศบาลต าบลปะทวิต่อไปอีกไม่

เกนิระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ (๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒) และที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทวิ สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๒ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีมติอนุมัติให้กันเงิน (เบิกตัดปี) 

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ยังไม่ก่อหนี้ ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้น

ต่อไปอกีไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ (๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒) จ านวน ๑๔ รายการ  รวมเป็นจ านวน

งบประมาณ ๓,๓๙๙,๓๐๐  บาท ต่อมาพบว่าโครงการจัดซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) เป็นจ านวนงบประมาณ  

๘๑๔,๐๐๐ บาท ยังไม่สามารถจัดหาผู้ รับจ้างได้และคาดว่าจะ ไม่สามารถก่อหนี้ ผูกพันได้ทันใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒) 

 

 

ด้วยข้อเทจ็จริง… 



-๔- 

 

   ด้วยข้อเทจ็จริงดังที่กล่าวข้างต้นปรากฏว่า รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทนัในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดัง

ความข้างต้น เพื่อประโยชน์ของการบริหารกิจการของเทศบาลต าบลปะทิว จึงมีความจ าเป็นจะต้องใช้

จ่ายเงินงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการจัดซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) เป็นจ านวนงบประมาณ  ๘๑๔,๐๐๐ บาท 

ต่อไปอีก โดยต้องรายงานขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปะทวิ เพื่อขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการไปอีก

ไม่เกนิระยะเวลา ๑ ปีงบประมาณ (ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓)  

   คณะผู้บริหารเห็นว่าควรขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามข้อ ๕๙ วรรคสอง 

รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรายการที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๒ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติให้กนัเงิน (เบิกตัดปี) 

ต่อไปอกีไม่เกนิระยะเวลาหนึ่งปีงบประมาณ (ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒) แต่ยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ ผูกพัน

ได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๑ โครงการ  คือ โครงการจัดซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) เป็นจ านวน

งบประมาณ  ๘๑๔,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง ไปอกี ๑ ปีงบประมาณ (ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินโครงการจัดซื้ อรถบรรทุก (ดีเซล) เป็นจ านวน

งบประมาณ  ๘๑๔,๐๐๐ บาท ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑย์านพาหนะและขนส่ง ไปอกี ๑ ปีงบประมาณ (ถึง ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 

ระเบียบวาระที่  ๕ ญตัติรายงานผลการปฏิบติังานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

     ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลปะทิว ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลต าบลปะทวิ 

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ จ านวน ๖ ด้าน ซึ่งครอบคลุมทุกภารกิจหลักของเทศบาลต าบปะทิวและ

สามารถด าเนินการบริหารงานได้อย่างเป็นระบบนั้น บัดนี้ ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลปะทวิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้  

 ๑. ดา้นโครงการสรา้งพื้ นฐาน 

 ได้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางระบายน า้ ตลอดจนบ ารุงรักษา

ไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง  พร้อมทั้งได้มีการดูแลระบบการจราจรให้มีความคลองตัว และเป็นระเบียบมาก

ขึ้น โครงการฯ ที่ได้ด าเนินการตามนโยบาย ประกอบด้วย 

๑.๑  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง  งบประมาณ ๑,๐๒๖,๐๐๐ บาท 

๑.๒  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์บริ เวณ

สวนสาธารณะหลังสถานีไฟปะทวิ งบประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท 

๑.๓  โครงการปรับปรุงอาคารส านักงานเทศบาลและอาคารป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภัย งบประมาณ ๙๙๙,๙๐๐ บาท 

 

๑.๔  โครงการปรับปรุง… 

 

 



-๕- 

 

๑.๔  โครงการปรับปรุงพื้ นที่เขตทาง    งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท 

๑.๕  โครงการติดตั้ งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) งบประมาณ 

๖๑๕,๐๑๙ บาท 

 ๒.  ดา้นพฒันาสงัคม  

 ได้มีการส่งเสริม สนับสนุนด้านคุณภาพชีวิต  แก่  เดก็  สตรี ผู้สูงอายุ  ตลอดจน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ส่งเสริมการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา  สนับสนุนงานสาธารณสุข

มูลฐานในชุมชน โครงการฯ ที่ได้ด าเนินการตามนโยบาย ประกอบด้วย 

 ๒.๑  โครงการจัดงานวันเดก็แห่งชาติ งบประมาณ ๘๓,๑๐๒  บาท 

 ๒.๒  โครงการฝึกอบรมปฏบิัติธรรมน าสขุผู้สงูวัย งบประมาณ ๕๘,๗๔๕ บาท 

 ๒.๓  โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มสตรีและผู้น าชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนอง 

งบประมาณ ๒๓,๕๗๐ บาท 

 ๒.๔  โครงการออกก าลังกาย (แอโรบิก) งบประมาณ ๑๖,๕๖๐ บาท 

 ๒.๕  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนา

เทศบาลและแผนชุมชน งบประมาณ ๑,๖๕๐ บาท 

 ๒.๖  โครงการป้องกนัและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ งบประมาณ 

๑๗,๙๕๘ บาท  

 ๒.๗  โครงการอบรมและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมทกัษะการเลี้ ยงดูเดก็

ปฐมวัย งบประมาณ ๔,๖๔๔ บาท 

 ๒.๘  โครงการอบรมให้ความรู้หมอชาวบ้าน/และชุมชน งบประมาณ ๒๓,๑๕๐ 

บาท 

 ๒.๙  โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น งบประมาณ ๓,๐๐๐ 

บาท 

 ๒.๑๐  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ

๓๗,๔๑๒ บาท 

 ๒.๑๑  โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคใช้เลือดออก งบประมาณ ๓๒,๔๐๐ 

บาท 

 ๒.๑๒  โครงการเดก็ปฐมวัยใส่ใจภมูิปัญญาท้องถิ่น ๕๑๔ บาท 

 ๒.๑๓ โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไป งบประมาณ 

๒๑,๑๙๖  บาท 

 ๓.  ดา้นการบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

 ได้มีการส่งเสริมให้มีการบ ารุง รักษา ดูแลแหล่งน า้ล าธาร การควบคุมมลภาวะที่

เป็นพิษต่างๆ การดูแลเร่ืองการรักษาความสะอาด เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน การก าจัดขยะมูลฝอย 

ส่งเสริมให้มีการจัดเกบ็พร้อมการคัดแยก เช่น การเลี้ยงไส้เดือน การก าจัดขยะเปียก  เช่น 

 

๓.๑  โครงการจัดซื้อถังขยะ... 
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 ๓.๑  โครงการจัดซื้อถังขยะ  งบประมาณ   ๑๘๕,๐๐๐ บาท 

 ๓.๒  โครงการจ้างเหมากวาดขยะภายในเขตเทศบาล  ๓๕๐,๐๐๐ บาท 

 ๔.  ดา้นคุณภาพชีวิต 

 ได้มีการส่งเสริม  สนับสนุน  ด้านการพัฒนาการศึกษา  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสาร การมีส่วนร่วม  ตลอดจนการให้บริการต่างๆ ประกอบด้วย 

 ๔.๑  โครงการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของเทศบาล  งบประมาณ 

๖๔,๒๐๐ บาท 

 ๔.๒  โครงการการพัฒนาข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาล 

งบประมาณ ๓,๓๐๐ บาท 

 ๔.๓  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งบประมาณ๕๔๑,๖๐๐ บาท 

 ๔.๔  โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ 

งบประมาณ ๑,๒๘๕,๗๗๐ บาท 

 ๔.๕  โครงการเพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว และอคีิว งบประมาณ ๒๓๗ บาท 

 ๔.๖  โครงการหนูน้อยใส่ใจอาเซี่ยน งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท 

 ๔.๗  โครงการส่งเสริมพัฒนาการของเดก็เลก็ งบประมาณ ๕,๗๙๐.๒๐ บาท 

 ๔.๘  โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของเดก็เล็ก ศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็บ้านบางสน  งบประมาณ ๒,๔๓๕ บาท 

 ๔.๙  โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุชุมชน 

งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท  

 ๔.๑๐  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

งบประมาณ๗,๐๕๔ บาท 

 ๕. ดา้นการเมืองการปกครอง 

 ได้ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปโตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระ

ประมุข  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ซ่ึงได้ด าเนินการโครงการฯ และกจิกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 

 ๕.๑  โครงการป้องกันการทุจริตและการแก้ไขปัญหายาเสพติดของเทศบาล 

งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท  

 ๕.๒  โครงการจัดงานวันส าคัญของชาติ และวันอื่นๆ ที่ทางราชการก าหนดขึ้นเป็น

กรณี พิเศษ งบประมาณ ๑๒๙,๘๔๕.๗๕ บาท 

 ๕.๓  โครงการศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เทดิไทองค์ราชัน งบประมาณ ๓,๔๓๐ บาท 

 

 

๖. ด้านวัฒนธรรม… 
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 ๖. ดา้นวฒันธรรม และงานประเพณี 

 ได้ให้การส่งเสริม และสนับสนุนทางด้านวัฒนธรรมและการจัดงานประเพณีต่างๆ 

อย่างสม ่าเสมอ  โครงการที่ได้ด าเนินการที่ผ่านมาประกอบด้วย 

 ๖.๑ โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว (วันออกพรรษา)   งบประมาณ 

๔๑,๑๖๐ บาท 

 ๖.๒ โครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา  งบประมาณ  ๓๔,๙๑๐ บาท 

 ๖.๓ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์  งบประมาณ ๖๙,๘๙๔ บาท 

 ๖.๔  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง  งบประมาณ ๒๙,๖๔๔.๔๐  บาท 

 ๖.๔ โครงการจัดกจิกรรมวันขึ้นปีใหม่ งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๖ ญตัติขออนุมติักนัเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รายจ่ายตามบญัชีโอน 

                        เงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒)   

   ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทวิ ในการประชุมคร้ังนี้ ได้มีมติอนุมัติให้โอน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑๒ ในระเบียบวาระการประชุมที่ ๓ เพื่อโอน

งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๗  

รายการ รวมเป็นจ านวนงบประมาณ  ๓,๖๒๐,๐๐๐  บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นบาท) แล้วนั้น 

   ทั้งนี้ ข้อเทจ็จริงปรากฏว่ารายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่สภา

เทศบาลต าบลปะทิวได้อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ คร้ังที่ ๑๒ ดัง

ระเบียบวาระที่ 3 แล้วนั้น ข้อเทจ็จริงคาดการณ์ได้ว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 30 กนัยายน 

2562 จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปะทวิ เพื่อกนัเงิน (เบิกตัดปี) โครงการดังกล่าว

ข้างต้น ไปอกีไม่เกนิ ๑ ปีงบประมาณ (๓๐ กนัยายน ๒๕๖๓) 

   คณะผู้บริหารเห็นว่าเพื่อให้สามารถใช้จ่ายรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่สภาเทศบาลต าบลปะทวิได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณแล้วให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทวิได้พิจารณาอนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่า

ครุภัณฑท์ี่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันได้ทนัใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ภายในวันที่ ๓๐ กนัยายน 

๒๕๖๒) จ านวน ๑๗  รายการ รวมเป็นจ านวนงบประมาณ ๓,๖๒๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่น

บาท) ให้สามารถใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้ขยายเวลาเบิกกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยัง

มิได้ก่อหนี้ผูกพันได้ทนัใน ปีงบประมาณ 2562 (ภายในวันที่ 30 กนัยายน 256๒)  จ านวน  ๑๗  รายการ 

รวมเป็นจ านวนงบประมาณ  ๓,๖๒๐,๐๐๐  บาท (สามล้านหกแสนสองหมื่นบาท) ให้สามารถใช้จ่ายเงิน

นั้นต่อไปอกี ไม่เกนิ ๑ ปีงบประมาณ (๓๐ กนัยายน ๒๕๖3) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖ 

ระเบียบวาระที่ ๔... 



-๘- 

 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญตัติอื่น ๆ   

 ไม่ม ี

 


