
สรุปการประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว อ าเภอปะทิว จังหวดัชุมพร 

สมยัสามญั สมยัแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

วนัศุกร ์ที่ ๒๘ กุมภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หอ้งประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๑   เรื่อง  ที่ประธานแจง้ใหที้่ประชุมทราบ   

ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่อง  รบัรองรายงานการประชุม 

  ๒.๑  สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กนัยายน ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่  ๓    ญตัติการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลต าบล       

ปะทิว ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

      ด้วยเทศบาลต าบลปะทวิได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๒ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ด าเนินการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลปะทิว ประจ าปี พ.ศ.๒๕๔๒ แล้วเสรจ็ และรายงาน

ผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้

นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลปะทวิ  

    ในการนี้ จึงเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล

ต าบลปะทวิ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อรับทราบ    

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๔    ญตัติก าหนดจ านวนสมยัประชุมสามญั ประจ าปี ๒๕๖๓ 

ที่ประชุม  มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖๓ และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก   

                               ประจ าปี ๒๕๖๔ ดังนี้  

   ๑) สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

    สมัยที่ ๒   วันที่ ๑ - ๓๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    สมัยที่ ๓   วันที่ ๑ - ๓๐  เดือน  สงิหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    สมัยที่ ๔   วันที่ ๑ - ๓๐  เดือน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   ๒) สมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๔ 

    สมัยที่ ๑   วันที่ ๑ - ๒๘  เดือน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

ระเบียบวาระที่  ๕.... 



-๒- 

 

ระเบียบวาระที่  ๕ ญตัติการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ ์

ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง ครั้งที่ ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

     ตามที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่  ๔ เมื่อวันที่  ๒๗ 

กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติให้กันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้ก่อ

หนี้ผูกพันได้ทนัภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) โดยอนุมัติให้กันเงินไม่

เกินระยะเวลาหนึ่งปี (ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เนื่องจากมีความจ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินดังกล่าว

ต่อไปอีก จ านวน ๒๖ รายการ แล้วนั้น ต่อมาได้ตรวจพบว่าค าชี้ แจงงบประมาณรายจ่ายฯ บางรายการมี

รายละเอยีดของคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง จึงขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลปะทวิแก้ไขเปล่ียนแปลงค า

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ดังนี้  

   ๑) รายการจัดซื้ อเก้าอี้ ส านักงาน แก้ไขเป็น “จัดซื้ อเก้าอี้ ส านักงาน แบบไม่มีที่

ท้าวแขน สามารถปรับระดับสงูต ่าได้ เบาะหุ้มหนังเทยีม ขาพลาสติกมีล้อหมุนได้รอบ” 

   ๒) รายการจัดซื้ อเก้าอี้ส านักงาน แก้ไขเป็น “จัดซื้ อเก้าอี้ส านักงาน แบบมีที่ท้าว

แขน สามารถปรับระดับสงูต ่าได้ เบาะหุ้มหนังเทยีม ขาพลาสติกมีล้อหมุนได้รอบ” 

   ๓) รายการจัดซื้ อโทรทศัน์ แอล อี ดี (LED) แก้ไขเป็น “จัดซื้ อโทรทศัน์ แอล อี 

ดี (LED) แบบ Smart TV พร้อมติดตั้งขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕ นิ้ ว โดยวัดแนวทแยงมุม (รายละเอียด

คุณลักษณะเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุณลักษณะเฉพาะก าหนด” 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่  ๖ ญตัติการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนยป์ฏิบติัการร่วมใน

การช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   

   ด้วยเทศบาลต าบลปะทวิโดยนายกเทศมนตรีได้โอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ รายการ อุดหนุนองค์การบริหารส่วนต าบลปากคลอง ตามโครงการเพิ่มประสิทธภิาพศูนย์

ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท จึงขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบล         

ปะทวิจ่ายเงินดังกล่าว 

มติที่ประชุม  เหน็ชอบ 

ระเบียบวาระที่  ๔ ญตัติอื่น ๆ   

 ไม่ม ี

 

 


