
สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 

วันศุกร์ ที ่19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

   3.1 ญัตติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3           
                              ครั้งที่ 6 
    ตามที่เทศบาลตำบลปะทิวได้ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๑๗  กันยายน ๒๕๖๓  เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว  นั้น 
   ขณะนี้มีความจำเป็นต้องจัดทำโครงการก่อสร้างที่ได้บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตรับผิดชอบเป็นการเร่งด่วน กรณีบริเวณ
ที่อยู่อาศัยไม่มีทางระบายน้ำหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำ เมื่อเกิดฝนตกในปริมาณมากหรือตกต่อเนื่อง
ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน และมีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในจัดบริการสาธารณะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน แต่โครงการ
ก่อสร้างและการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้ถูกตั้งจ่ายไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภาเทศบาลตำบลปะทิว เพื่อโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย
หรือยังไม่จำเป็นต้องจ่ายในขณะนี้ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังนี้ 
   (1) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล บริเวณสวนสุขภาพและถนนสายเจริญรัฐ ซอย 1 
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ยาว 
78.00 เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 11 ท่อน จำนวนเงิน  
400,00  บาท 
   (2) จัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอยละเอียด ULV เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละออง
ฝอยละเอียด ULV สำหรับพ่นฆ่าเชื้อโรค ยุงแมลงบิน เชื้อรา เชื้อไวรัส หรือใช้พ่นฆ่าแมลงซึ่งเป็นพาหะนำโรค 
เช่น ยุง แมลงวัน ความจุถังไม่น้อยกว่า 5 ลิตร อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 0.2 ลิตรต่อนาที กำลังเครื่องไม่น้อย
กว่า 1,000 วัตต์  จำนวน 1 เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และราคาเป็นราคา
ในท้องที่หรือท้องถิ่น)  จำนวนเงิน  32,000  บาท 
   (3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 
VA มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA  (480 Watts) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
จำนวน 10 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร์จำนวน  จำนวนเงิน 25,000 บาท 
 
 

(4) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก… 



-๒- 

 

   (4) จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด 800 VA พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 
4,700 บาท 
   (5) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานบุหนัง แบบมีที่ท้าวแขน สามารถปรับระดับสูงต่ำได้ มีล้อ
หมุนได้รอบ จำนวน 1 ตัว จำนวนเงิน 3,200 บาท 
   (6) จัดซื ้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital 
Camera) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image Sensor) มีระบบแฟลชในตัว 
สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน สามารถโอนถ่าย
ข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ มีกระเป๋าบรรจุกล้อง จำนวน 1 ตัว (เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดใน
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์และราคาเป็นราคาในท้องที่หรือท้องถิ่น) จำนวนเงิน 13,600 บาท    

มติที่ประชุม  อนุมัตโิอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ครั้งที่ 6 

   3.2 การขอความยินยอมทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลปะทิว 
   เทศบาลตำบลปะทิว มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากสภาเทศบาลตำบล       
ปะทิว ให้ทำกิจการนอกเขตเพ่ือดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งมีพ้ืนที่ดำเนิน
โครงการบางส่วนอยู่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลชุมโค ดังนี้ 
   (๑) โครงการ ก่อสร้างท่อรายน้ำ คสล.ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (ตรงข้ามป้อมตำรวจ) 
ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๐.๘๐x 
๑.๐๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑๑ บ่อ งบประมาณ  ๓๐๔,๔๐๐  บาท 

   (๒) โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายปะทิว-ท่าแซะ (หน้าที่ทำการไปรษณีย์-
ป้อมตำรวจ) หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลทรัพย์ และหมู่ที่ 3 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยการติดตั้ง
ไฟฟ้าเสาเหล็กกลมปลายเรียวชุบกัลวาไนท์ ชนิดกิ่งเดี่ยว ขนาดสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๓๗ ต้น งบประมาณ  
๒,๓๕๗,๐๐  บาท 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบยินยอมให้เทศบาลตำบลปะทิวทำกิจการนอกเขต 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้กัน 
                              เงินไว้ 
   เนื่องด้วยทีป่ระชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2562  
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562  ได้มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 
12 และอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562) โดยอนุมัติให้กันเงินไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี (ภายใน 
30 กันยายน 2563) ในรายการ "ปรับปรุงห้องคณะผู้บริหารบริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว 
เป็นเงิน  500,000  บาท” ปรากฏตามแผนงาน งานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลุงทุน หมวด ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทปรับปรุงค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ต่อมาพบว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการปริมาณงาน แบบรูป เพ่ือให้มีรายละเอียดถูกต้องครบถว้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ 
     ไม่มี 

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


