
 
 

รายงานประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

********************* 
 

ผู้มาประชุม มีรายช่ือ ดังนี้ 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

1 จ.ส.อ.ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล 
2 นายสนชัย  พรมสนธิ รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สนชัย  พรมสนธ ิ
3 นายมนตรี  สามารถ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง มนตรี  สามารถ 
4 นายธียศ  สามารถ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 ธียศ  สามารถ 
5 นางพิกุล  ชมพู สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 พิกุล  ชมพู 
6 นายบุญทรง  วงค์ต๋อ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 บุญทรง  วงค์ต๋อ 
7 นายทวีป  พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ทวีป  พรมกลาง 
8 นายชาตรี  สุริยจักร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชาตรี  สุริยจักร์ 
9 นายณรงค์ชัย  ไชยนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ณรงค์ชัย  ไชยนวล 

10 นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชัยวุฒิ  เงินชุ่ม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 - ไม่มี - 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม มีรายชื่อ ดังนี้                              
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

1 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

อภิชาติ เทพชา 

2 นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ 
3 นางวาสนา ธรรมโคร่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา ธรรมโคร่ง 
4 นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง 
5 นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ประจญ ปัญโญใหญ่ 

6 นายด ารงค์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
รก. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ด ารงค์ บุญกลาง 

7 นายนพดล แก้วกาศ หัวหน้างานนิติการ นพดล แก้วกาศ 
8 นางสาวจิรประภา มณีขัติย์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ จิรประภา มณีขัติย์ 

                                     
 

/ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ)... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

9 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรยีา ไชยมงคล 
10 นายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สุริยา แก้วสว่าง 
11 นายทรงกลด ณ ล าพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด ณ ล าพูน 
12 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ วไลพร  ไชยมงคล 
13 นางสาวณฐัชฎาพร อ่องวลิาศ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ 
14 นายพงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ 
15 นายวรพงษ์ สุธรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วรพงษ์ สุธรรม 
16 นางสุณี สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี สุยะเหล็ก 
17 ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ เทตินน  า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พิไลวรรณ เทตินน  า 
18 นางสุรีย์ รุ่งโรจน์ทิวัตถ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ สุรีย์ รุ่งโรจน์ทิวัตถ ์
19 นางสาวเกลียวทิพย์ แกล้วกล้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เกลียวทิพย์ แกล้วกล้า 
20 นางสาวชุติมันต์ อภัยรุณ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ชุติมันต์ อภัยรุณ 
21 นางจันจีรา ดวงชมภ ู ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จันจีรา ดวงชมภ ู

 

เริ่มประชุม เวลา  10.00 น. 
 

ประธานสภาฯ       บัดนี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว และเลขานุการ
สภาเทศบาลบ้านกลาง ได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม มีผู้มาประชุม จ านวน 10 คน     
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑๓)         
พ.ศ. ๒๕๕๒  

กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ  - ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ 
    ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และเพื่อเป็นการแสดงความคารวะ          
   และไว้อาลัย ให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์ ตั งแต่วันจันทร์ที่ 27 
   พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 (ยกเว้นวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562)     
   รวม 21 วัน 

- ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โปรดยืนขึ นยืนสงบนิ่งสักครู่ เพ่ือแสดงความไว้อาลัย 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ผู้เข้าร่วมประชุมลุกขึ นยืนสงบนิ่งสักครู่ 
 

ประธานสภาฯ  - กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ 
   ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  

 

/ระเบียบวาระท่ี 2… 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
   พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  
 

ประธานสภาฯ   การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
   พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 
 - ในวาระนี ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ว่ามีข้อผิดพลาด 

   ต้องแก้ไขหรือไม่ 
   - มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด พบข้อผิดพลาด 
 

ประธานสภาฯ  - หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
 ต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   3.1 ญัตติเรื่อง ขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน 
 

ประธานสภาฯ  ญัตติ ขอรับความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน 
- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ  

 

นายอภิชาติ เทพชา ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุน ให้กับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล าพูน ส าหรับ
ปลัดเทศบาล  ด าเนินงานตามโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการจัดมหรสพสมโภช 
ปฏิบัติหน้าที่  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ  
นายกเทศมนตรี  พ.ศ. 2562 
ต าบลบ้านกลาง  - เนื่องด้วยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม โดยส านักงาน
   วัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
   ร่วมบูรณาการกับทุกหน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนจัดมหรสพสมโภช พร้อมกันทั่วประเทศ 
   โดยจังหวัดล าพูน ก าหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลากลาง
   จังหวัดล าพูน ถนนอินทยงยศ ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน เพ่ือแสดง
   ความจงรักภักดี และส านึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง
   มีต่อปวงชนชาวไทย และเพ่ือให้พสกนิกรชาวจังหวัดล าพูน ได้แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี  
   และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพสกนิกรชาวจังหวัดล าพูน     
   ได้มีโอกาสเข้าร่วมชมงานมหรสพสมโภชเฉลิมฉลอง เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
   บรมราชาภิเษก ในส่วนภูมิภาค ด้วยความสุขและความอ่ิมเอมใจ ดังนั น จังหวัดล าพูน ได้มอบหมาย
   ให้ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดล าพูน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดมหรสพสมโภชฯ ส านักงาน
   วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน จึงได้จัดท าโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    

 
/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา เพ่ือการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดล าพูน 
ปลัดเทศบาล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการเร่งด่วนตามนโยบาย
ปฏิบัติหน้าที่  ของรัฐบาล และไม่ได้รับการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้จัดท า 
นายกเทศมนตรี  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 4 หน้า 2 ล าดับที่ 1 
ต าบลบ้านกลาง  และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 มาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่
   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน 
   ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ  เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนองค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น เพ่ือการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
   จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมเป็นเงินทั งสิ น 70,000.- บาท     
   (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มาตรา ๖๗ (๘)  
                         ประกอบกับมาตรา ๖๗ ทวิ บัญญัติว่าการจ่ายเงินอุดหนุน จะกระท าได้  ก็ต่อเมื่อ ได้รับ       
                                   ความเห็นชอบจากสภาเทศบาล ดังนั นเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามกฎหมาย         
   - จึงขอให้สภาเทศบาลพิจารณาให้ความเห็นชอบ จ่ายเงินอุดหนุน ให้กับส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 

ล าพูน เพ่ือการจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
จังหวัดล าพูน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ านวน 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)       
(รายละเอียดแนบวาระนี้) 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดสอบถาม 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ 
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน  10  คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับส านักงานวัฒนธรรม

จังหวัดล าพูน จ านวน 70,000.- บาท 
- มีสมาชิกสภาท่านใด   เห็นชอบ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ  10  เสียง 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   งดออกเสียง -ไม่มี- 

เลขานุการสภาฯ - สรุป ที่ประชุมสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดล าพูน จ านวน 70,000.- บาท ด้วยมติ 

 เห็นชอบ 10 เสียง / ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- / งดออกเสียง -ไม่มี- 
 /3.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงิน... 
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 3.2 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2562  
 

ประธานสภาฯ  ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ  

 

นายอภิชาติ เทพชา หลักการและเหตุผล 
ปลัดเทศบาล  - เนื่องจาก เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเสนอขออนุมัติจากสภา
ปฏิบัติหน้าที ่  เทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายกเทศมนตรี  ของส านักปลัดเทศบาล และแต่ละกอง โอนมาตั งเป็นรายการใหม่ เพ่ือจ่ายในหมวด     
ต าบลบ้านกลาง  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิได้ตั งรายการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   ประจ าปี เพ่ือให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 8 รายการ รวมงบประมาณ
   ทั งสิ น 152,600.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังต่อไปนี  
    

   รายการที่ 1 ส านักปลัดเทศบาล  
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

    งบประมาณก่อนโอน จ านวน 108,000.- บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   18,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน จ านวน   90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   01. ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1
   จ านวน 18,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1                   
   จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

  - เป็นสแกนเนอร์ชนิดป้อนกระดาษขนาด A4 อัตโนมัติ (Auto Document Feeder)  
  ได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
  - สามารถสแกนเอกสารได้ 2 หน้าแบบอัตโนมัติ 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 20 ppm 
  - สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (ราคาตาม

   เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 
ปลัดเทศบาล  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
ปฏิบัติหน้าที ่  มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 
นายกเทศมนตรี  มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ต าบลบ้านกลาง  ครั งที่ 3 หน้า 103 ล าดับที่ 6 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
   (00111) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล โดยใช้ในการสแกนเอกสารทะเบียนประวัติ
    ด้านงานบุคคล หรือเอกสารอ่ืนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือน าเข้าระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากร
    แห่งชาติ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     
    ในหมวดเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ เพ่ือตั งจ่าย
    เป็นรายการใหม ่
    

   รายการที่ 2 ส านักปลัดเทศบาล 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายการเมือง) ประเภท เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

    งบประมาณก่อนโอน จ านวน 90,000.- บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 30,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน จ านวน 60,000.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ
   และขนส่ง 
   01. ค่าจัดซื้อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 ระบบ จ านวน 30,๐๐๐.- บาท 
   (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง 2 ระบบ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 
   100.00 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 150.00 เซนติเมตร พร้อมป้ายหน่วยงาน จ านวน   
   2 ป้ายๆ ละ 15,000.- บาท รวมเป็นเงินทั งสิ น 30,000.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) 

  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248                
   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
   มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 
   มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
   ครั งที่  3 หน้า 103 ล าดับที่  8 ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)            
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (00121)  
    
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา...   
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นายอภิชาติ เทพชา เหตุผลและความจ าเป็น   
ปลัดเทศบาล  - เพ่ือใช้ตั งจุดบริการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ และใช้รักษา
ปฏิบัติหน้าที ่  ความสงบเรียบร้อยภายในต าบลบ้านกลาง จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย ไปสู่หมวดรายการ  
ต าบลบ้านกลาง  ที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    

   รายการที่ 3 กองวิชาการและแผนงาน 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร  
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

    งบประมาณก่อนโอน จ านวน 578,240.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     2,1๐๐.- บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน จ านวน  576,140.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   01. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวน 2,1๐๐.- บาท (สองพัน          
   หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 
   3 เครื่องๆละ 700.- บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  

      1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน  
          ISO/IEC 7816 ได้ 

      2. มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
      3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้

       4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,   
           3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
   (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248
   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
   มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 
   มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
   ครั งที่ 3 หน้า 104 ล าดับที่ 12 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติ
   และวิชาการ (00112) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน มีภารกิจงานการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ การขอข้อมูล
    ข่าวสารต่าง  ๆซึ่งต้องมีการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
    ลดการเรียกเก็บส าเนาบัตรประชาชน และลดขั นตอนการปฏิบัติราชการ จึงมีความจ าเป็น     
     
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา ต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวด
ปลัดเทศบาล  รายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ เพื่อใช้ประกอบ  
ปฏิบัติหน้าที ่  การท างานบริการประชาชนต่อไป 
นายกเทศมนตรี    

ต าบลบ้านกลาง  รายการที่ 4 กองการศึกษา 
   ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
   ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๐๔. ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียน 
     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 559,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน จ านวน 547,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
  โดยขอโอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 

   ๐1.ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอ้ีครู จ านวน ๑๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   

    - เนื่องจากกองการศึกษาได้ก าหนดราคาครุภัณฑ์ส านักงานดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    เคยระบุไว้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งจึงท าให้ไม่สามารถจัดซื อ
    ครุภัณฑ์ส านักงานดังกล่าว ได้เพ่ือให้โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลางได้มีโต๊ะเก้าอี ครูได้ใช้ทัน      
    ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
    ๒๕๖๒ ในหมวดเงินงบประมาณแผนงานที่ไม่ได้ด าเนินงานไปสู่หมวดรายการที่ไม่เพียงพอ      
    ต่อการเบิกจ่าย 
    

   รายการที่ 5 กองการศึกษา 
   ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย
   ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ๐๔. ค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียน 
     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 547,000.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน จ านวน 522,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
   โดยขอโอนเพิ่ม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์การศึกษา 
   ๐2. ค่าจัดซื้อโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับนักเรียน จ านวน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องจากกองการศึกษาได้ก าหนดราคาครุภัณฑ์การศึกษาดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    เคยระบุไว้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งจึงท าให้ไม่สามารถจัดซื อ   
    ครุภัณฑ ์การศึกษาดังกล่าวได้เพ่ือให้โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลางได้มีโต๊ะเก้าอี นักเรียน   
    ได้ใช้ทันในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
    งบประมาณ ๒๕๖๒ ในหมวดเงินงบประมาณแผนงานที่ไม่ได้ด าเนินงานไปสู่หมวดรายการ   
    ที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รายการที่  6 กองสวัสดิการสังคม 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบบุคลากร 
ปฏิบัติหน้าที ่  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน  
นายกเทศมนตรี    งบประมาณก่อนโอน จ านวน 1,007,454.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน      32,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน จ านวน    975,454.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑส์ านักงาน 
   01. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ านวน 32,๐๐๐.- บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อครุภัณฑ์ค่าจัดซื อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ ว 
   3 ใบพัด สายคู่ ปรับแรงลมได้ 3 จังหวะ สั่งการท างานด้วยสวิตซ์แบบเชือก 2 เส้น มีระบบตัดไฟ
   อัตโนมัติ ซึ่งจะตัดไฟทันที เมื่อมอเตอร์มีความร้อนสูง จ านวน 16 เครื่องๆละ 2,000.- บาท 
   (ราคาตามท้องตลาด) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ
   ผู้สูงอายุต าบลบ้านกลาง และเพ่ือใช้ติดตั งในศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) เทศบาลต าบลบ้านกลาง 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 
   มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 
   และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 110 
   ล าดับที่ 31 ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 
   (00231)  
   เหตุผลและความจ าเป็น   

    - เนื่องจากพัดลมของศูนย์เจริญวัย (เนอร์สเซอรี่) เทศบาลต าบลบ้านกลางใช้งานเป็นระยะเวลานาน
    ช ารุด ซ่อมแซมอยู่บ่อยครั ง และอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
    ต าบลบ้านกลาง ยังขาดพัดลมปรับอากาศ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
    ในหมวดเงินงบประมาณแผนงานที่เพียงพอต่อการเบิก ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ 
    เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    

   รายการที่  7 กองช่าง 
   ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 01. ค่าจ้างเหมาบริการ  

    งบประมาณก่อนโอน จ านวน 1,500,850.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน       1,4๐๐.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน จ านวน 1,499,450.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อย 
  หา้สิบบาทถ้วน) 

    
/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ปลัดเทศบาล  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติหน้าที ่  02. ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 
นายกเทศมนตรี  1,4๐๐.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) จ านวน 2 เครื่อง               
   เครื่องละ 700.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

     - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
        ISO/IEC 7816 ได้ 

     - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
     - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
     - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts, 

        3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 

   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2 /ว 1536 ลงวันที่ 19 
   มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 
   มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
   ครั งที่ 3 หน้า 109 ล าดับที่ 29 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
    อ านาจหน้าที่ในการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประกอบกับกรมส่งเสริม  
    การปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง
    เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
    เครื่องอ่านบัตรประชาชน จึงจ าเป็นที่จะต้องจัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ 
    (Smart Card Reader) และสอดรับกับระบบการขออนุญาตดังกล่าวในการปฏิบัติงานต่อไป  
 

   รายการที่  8 กองช่าง 
   ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 01. ค่าจ้างเหมาบริการ  

    งบประมาณก่อนโอน จ านวน 1,499,450.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อย
  ห้าสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน      32,1๐๐.- บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน จ านวน  1,467,350.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันสามร้อย

   ห้าสิบบาทถ้วน) 
    
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
ปลัดเทศบาล  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑก์ารเกษตร 
ปฏิบัติหน้าที ่  01. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 32,1๐๐.- บาท (สามหม่ืน
นายกเทศมนตรี  สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน  าได้ 1,500 ลิตรต่อนาที
   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  

    (1) เป็นเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
    (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ ว (100 มิลลิเมตร) 
    (3) สูบน  าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
    (4) ส่งน  าได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต 
    (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน  าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 
  (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว 1248 

   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
   มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 
   มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
   ครั งที่ 3 หน้า 110 ล าดับที่ 30 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   
   - เนื่องจากปัจจุบันได้รับการร้องเรียนปัญหาน้ าประปาไม่เพียงพอต่อการใช้งานจึงจ าเป็น      
   ต้องจัดซื อเครื่องสูบน  ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบหอยโข่ง เพ่ือปั๊มน  าขึ นที่สูงของระบบประปา    
   ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิ น
   งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อ
   การเบิกจ่ายไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้จึงขออนุมัติตั งรายการใหม่ 
    

- จึงใคร่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน  
 8 รายการ เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สอบถาม 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่  
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

 
 
 

/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน  10  คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 8 รายการ หรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัต ิ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ 10  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัต ิ-ไม่มี- 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง -ไม่มี- 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   จ านวน 8 รายการ 
 ด้วยมติอนุมัติ  10  เสียง / ไม่อนุมัต ิ-ไม่มี- / งดออกเสียง -ไม่มี- 
 

   3.3 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประธานสภาฯ   ญัตติ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

- เชิญ นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ  
 

นายอภิชาติ เทพชา หลักการและเหตุผล 
ปลัดเทศบาล  - ตามท่ีเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ตั งงบประมาณเป็นค่าจัดซื อครุภัณฑ์ไว้และได้ประมาณ 
ปฏิบัติหน้าที่  การค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแล้ว ปรากฏว่าครุภัณฑ์ดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
นายกเทศมนตรี  ที่ระบุไว้เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าขนส่ง จึงท าให้ไม่สามารถจัดซื อครุภัณฑ์
ต าบลบ้านกลาง  ดังกล่าวได้ เพ่ือให้โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลางได้มีครุภัณฑ์ได้ใช้ทันในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ 
   จึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
   วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 29 ดังนี  
 

   รายการที่ 1 กองการศึกษา 
  แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
  หมวด ค่าครุภัณฑ์ 

   ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  ๐๒. ค่าจัดซื อโต๊ะพร้อมเก้าอี ครู       จ านวน 30,400.- บาท 

   

  /นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา ข้อความเดิม     

ปลัดเทศบาล  - เพ่ือจ่ายเป็นคา่จัดซื อโต๊ะพร้อมเก้าอี ครู ส าหรับพนักงานครูเทศบาล จ านวน ๘ ชุด ๑ ชุด
ปฏิบัติหน้าที่  ประกอบด้วย โต๊ะครู ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐x๑.๕๐x๐.๗๕ เมตร พร้อมเก้าอี  ๑ ตัว ราคา
นายกเทศมนตรี  ชุดละ ๓,๘๐๐.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง  
ต าบลบ้านกลาง  ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นไปตาม
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๒ หน้า ๕๑
   ล าดับที่ ๒๐ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 

 

   ข้อความใหม่     
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะพร้อมเก้าอี ครู ส าหรับพนักงานครูเทศบาล จ านวน ๘ ชุด ๑ ชุด
   ประกอบด้วย โต๊ะครู ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๘๐x๑.๕๐x๐.๗๕ เมตร พร้อมเก้าอี  ๑ ตัว ราคา
   ชุดละ 5,3๐๐.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือ
   กระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นไปตาม
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๒ หน้า๕๑ 
   ล าดับที่ ๒๐ ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 

 

   รายการที่ 2 กองการศึกษา 
   แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน 
   หมวด  ค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภท  ครุภัณฑก์ารศึกษา 
    ๐๑.ค่าจัดซื อโต๊ะและเก้าอี ส าหรับนักเรียน      จ านวน 105,000.- บาท 

   

  ข้อความเดิม     
  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะและเก้าอี ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา จ านวน ๑๐๐ ชุด 

   ชุดละ ๑,๐๕๐.- บาท (ราคาตามมาตรฐาน มอก.) ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา    
   ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที ่๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
   ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๒ หน้า ๔๙ ล าดับที่ ๑๔ ปรากฏตาม
   แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 

   

   
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา ข้อความใหม่     
ปลัดเทศบาล  - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อโต๊ะและเก้าอี ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๑๐๐ ชุด 
ปฏิบัติหน้าที่  ชุดละ ๑,๓๐๐.- บาท (ราคาตามมาตรฐาน มอก.) ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา      
นายกเทศมนตรี  ของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต าบลบ้านกลาง  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๒๔๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย 
   ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย   
   ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๔๔๔ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ ๒ หน้า ๔๙ ล าดับที่ ๑๔ ปรากฏตาม
   แผนงานการศึกษา (๐๐๒๑๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (๐๐๒๑๑) 
 

- จึงใคร่ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 จ านวน 2 รายการ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ข้อ 29 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

ที่ประชุมสภาฯ  - ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด สอบถาม 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ 
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน  10  คน ครบ องค์ประชุม 

 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 2 รายการ หรือไม ่
 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัต ิ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ 10  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัต ิ-ไม่มี- 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง -ไม่มี- 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงค าชี แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
   พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 2 รายการ 

ด้วยมติอนุมัติ  10  เสียง / ไม่อนุมัติ -ไม่มี- / งดออกเสียง -ไม่มี- 
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