
สรุปการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖3 

วันศุกร์ ที ่ 1๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว 

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

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ   
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที ่ ๑ ประจำปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ สมัยที ่ ๒ ประจำปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 ๒.๓ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ สมัยที ่ ๑ ประจำปี  

พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

   3.1 ญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
                              พ.ศ.๒๕๖๔ 
    คณะผุ้บริหารของเทศบาลตำบลปะทิว ได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยประมาณการรายรับ จำนวน ๓๑,๕๑๐,๕๐๐ บาท และประมาณการรายจ่าย 
จำนวน ๓๑,๕๐๙,๑๙๐ บาท    

มติที่ประชุม  รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

   3.2 ญัตติ การพิจารณาแต่งต ั ้งคณะกรรมการแปรญัตติร ่างเทศบัญญัติ  
                              งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
มติที่ประชุม  กำหนดจำนวนคณะกรรมการแปรญัตติเทศบัญญัติฯ จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย 
    (๑) นายปรีชา  งามผิว 
    (๒) นางอารมณ์  จินดาชื่น 
    (๓) นายพงษ์พันธ์  กลิ่นจันทร์ 
 
   
     



-๒- 

 

   ๓.๓ ญัตติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   
                               พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณสวนสุขภาพและ 
                               ถนนสายเจริญรัฐ ซอย 1)  
   ตามที่การประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ สมัยที ่ 1 ครั ้งที ่ 1/2563 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ครั้งที่ 6  เพ่ือโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายหรือยังไม่จำเป็นต้องจ่ายในขณะนี้ไปตัง้
จ่ายเป็นรายการใหม่ ในรายการ “โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล บริเวณสวนสุขภาพและถนนสายเจริญรัฐ ซอย 
1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ยาว 8.00 
เมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 11 ท่อน จำนวนเงิน 400,๐00 บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน) แล้วนั้น  
   ต่อมาพบว่ามีความจำเป็นต้องกำหนดรายละเอียดในส่วนของท่อ คสล.สำหรับรับน้ำ
จากภายนอกเข้าสู่รางระบายน้ำให้แสดงปรากฏในรูปแบบรายการงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่
จะต้องดำเนินการ ทั้งนี้การแก้ไขรูปแบบรายการงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล บริเวณสวน
สุขภาพและถนนสายเจริญรัฐ ซอย 1 เป็นส่วนหนึ่งของคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย และโครงการฯ ดังกล่าวถูก
ตั้งจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ จึงจำเป็นต้องขออนุมัติต่อสภา
เทศบาลตำบลปะทิว  

มติที่ประชุม  อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑  ในส่วนของรูปแบบรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณสวน
สุขภาพและถนนสายเจริญรัฐ ซอย 1 รายละเอียดตามแบบรูปและรายการที่แนบมาพร้อมเอกสารนี้ 

   ๓.๓ ญัตติขออนุมัต ิแก้ไขเปลี ่ยนแปลงรายจ่ายหมวดค่าครุภ ัณฑ์ที ่ด ินและ 
                                สิ่งก่อสร้างที่ได้กันเงินไว้ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖2  ครั้งที่ ๒ (โครงการ 
                                ปรับปรุงห้องคณะผู้บริหารบริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ) 
   ตามที่ ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีมติอนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ปริมาณงาน แบบรูป ของ "โครงการปรับปรุงห้องคณะผู้บริหารบริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล
ปะทิว เป็นเงิน  500,000  บาท” พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะในส่วนของรูปแบบการปรับปรุงห้องคณะ
ผู้บริหารฯ แล้วนั้น จึงได้นำข้อเสนอแนะของสภาเทศบาลตำบลปะทิวไปแก้ไขปรับปรุงปริมาณงาน แบบรูป 
เพื่อให้การดำเนินการโครงการ"ปรับปรุงห้องคณะผู้บริหารบริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักง านเทศบาลตำบลปะ
ทิว” ให้มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้ว 
   จึงนำเร ียนที ่ประชุมสภาเทศบาลตำบลปะทิว เพื ่อพิจารณาอนุมัต ิให้ แก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้กันเงินไว้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
ครั้งที่ ๒ ของ “โครงการปรับปรุงห้องคณะผู้บริหารบริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว” 

มติทีป่ระชุม  อนุมัติให้ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ได้กันเงิน
ไว้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ครั้งที่ ๒ ของ “โครงการปรับปรุงห้องคณะผู้บริหารบริเวณ ชั้น 2 อาคาร
สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว” 

 



-๓- 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
     ไม่มี 

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


