
สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/2563 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 
วันจันทร์ ที ่ ๒๘  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว 
.......................................... 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ   
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๙  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

   3.1 ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลปะทิว เรื่อง ควบคุมสถานที่
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ 

นายกเทศมนตรี ฯ        ขอเสนอญัตติให้ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว พิจารณาร่างเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลปะทิว เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ สามวาระรวดเดียว ตาม 
ข้อ ๔๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวได้ และเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลปะทิว เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.๒๕๖๓ 

   ๓.๒ ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ 

นายกเทศมนตรี ฯ        ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒  รายการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล  

มติที่ประชุม  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ รายการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ 
ระบบดิจิตอล ดังร่างบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒ 

   ๓.๓ ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐ 
นายกเทศมนตรี ฯ        ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน  ๑๕  รายการ รวม
เป็นจำนวนงบประมาณ  ๒,๑๙๘,๘๐๐  บาท (สองล้านหนึ ่งแสนเก้าหมื ่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
 รายละเอียดปรากฏตามร่างบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ครั้งที่ ๑๐ 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓ ครั้งที่  ๑๐ 

 



-๒- 

 

   ๓.๔ ญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
นายกเทศมนตรี ฯ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามข้อ ๕๙ วรรคสอง รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในรายการที่การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ ครั้งที่  ๑ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ได้มีมติอนุมัติให้กันเงิน (เบิกตัดปี) ต่อไปอีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่ง
ปีงบประมาณ (ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) แต่ยังมิได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
จำนวน ๒ โครงการ  ดังนี้คือ  
   (๑) จัดซื้อรถบรรทุกขยะ  จำนวน  ๑  คัน  เป็นเงิน  ๒,๔๐๐,๐๐๐  บาท  ปรากฏ
ตามแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 
   (๒)  ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายปะทิว – ท่าแซะ (บริเวณรั้วโรงเรียน
อนุบาลบ้านบางสนฯ)  จำนวนเงิน  ๑๓๔,๐๐๐   บาท ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  

มติที่ประชุม  อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ตามข้อ ๕๙ วรรคสอง 

   ๓.๕  ขออนุมัติกันเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รายจ่ายตามบัญชีโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐) 

นายกเทศมนตรี ฯ ขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที ่ดินและสิ ่งก่อสร้าง  รายการที ่สภา
เทศบาลตำบลปะทิวได้อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑๐       
ในระเบียบวาระการประชุมที่ ๓.๓ เนื่องจากไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันใน ปีงบประมาณ 256๓ (ภายใน
วันที่ 30 กันยายน 256๓)   จำนวน  ๑๕  รายการ รวมเป็นงบประมาณ  ๒,๑๙๘,๘๐๐  บาท ให้สามารถใช้
จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ไม่เกิน ๑ ปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้กันเงิน 

   ๓.๖  พิจารณาอนุมัติขอแก้ไขมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ญัตติ การขอความยินยอมทำ
กิจการนอกเขตเทศบาลตำบลปะทิว (เนื่องจากระบุละเอียดที่ตั้งของโครงการไม่ถูกต้อง) 

นายกเทศมนตรี ฯ ตามท่ีสภาเทศบาลตำบลปะทิวเมื่อการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ญัตติ การขอความยินยอมทำกิจการ
นอกเขตเทศบาลตำบลปะทิว ได้มีมติยินยอมให้เทศบาลตำบลปะทิวทำกิจการนอกเขตเพ่ือดำเนินการ ดังนี้ 
   (๑)  โครงการ ก่อสร้างท่อรายน้ำ คสล.ถนนสายปะทิว – ท่าแซะ (ตรงข้ามป้อม
ตำรวจ) 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 ติดตั ้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนสายปะทิว – ท่าแซะ (หน้าที ่ทำการ
ไปรษณีย-์ป้อมตำรวจ) หมู่ที่ ๓ ตำบลทะเลทรัพย์ และหมู่ท่ี ๒ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพร โดยการ
ติดตั ้งไฟฟ้าเสาเหล็กกลมปลายเรียวชุบกัลวาไนท์ ชนิดกิ ่งเดี ่ยว ขนาดสูง ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๓๗ ต้น 
งบประมาณ  ๒,๓๕๗,๐๐  บาท 
   แต่เนื่องจากความดังกล่าวได้ระบุที่ตั้งโครงการตั้งอยู่ใน หมู่ที่ ๒ ตำบลชุมโค ซึ่งไม่
ถูกต้อง จึงขอแก้ไขเป็น “ตั้งอยู่ใน หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมโค” 



-๓- 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติให้แก้ไข 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
     ไม่มี 

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


