
รายการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 

วันพฤหัสบดีที่ 30 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 นางรัตนา  ปรีชานุกูล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  
รก. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

รัตนา  ปรีชานุกูล 

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 
                                     

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

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

ลายมือชื่อ 
 

8 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 
9 นายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สุริยา แก้วสว่าง 

10 นายทรงกลด ณ ล าพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด ณ ล าพูน 
11 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ 
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 นางจันจีรา ดวงชมภ ู ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จันจีรา ดวงชมภ ู
19 นายวีรกรน์ ทองกลาง ประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย วีรกรน์ ทองกลาง 
20 นายอนุชา อินทะจักร ประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย อนุชา อินทะจักร 

 

เริ่มประชุม เวลา  10.10 น. 
 

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

กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั งที่ 2ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ประธานสภาฯ -ขอขอบคุณ ประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านสันป่าฝ้าย ที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ
วันนี  

ที่ประชุมฯ - รับทราบ  

 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2… 
 
 



- 3 - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ - รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
-ไม่มี- (รับรองในคราวประชุมต่อไป) 

 

ประธานสภาฯ  - การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม มีการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. จึงขอเลื่อนการรับรองการประชุมฯ ในคราวต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
3.1 ญัตติเรื่อง ขอทบทวนมติการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 26 รายการ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,286,000.- บาท เม่ือคราวการประชุมสภาเทศบาล   
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 

  

ประธานสภาฯ  ญัตติ เรื่องขอทบทวนมติการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 26 รายการ 
- เชิญ สท.ณรงค์ชัย ไชยนวล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
เสนอชี แจง ต่อท่ีประชุมสภาฯ  

 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ตามที่สภาเทศบาล ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม 
สท.เขต 2  จ านวน 26 รายการ รวมเป็นเงินทั งสิ น 13,286,000.- บาท เมื่อคราวการประชุม
   สภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หากไม่เร่งด าเนินการอาจเกิด     

ความเสียหายขึ นกับประชาชนหรือทางราชการ ซึ่งภารกิจหน้าที่ดังกล่าวจ าเป็น   
ต้องใช้ เงินจ านวนมาก โดยงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561 ขณะนั น             
มีไม่เพียงพอและยังมีกรณียอดเงินสะสมคงเหลือไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน    
ตามอ านาจหน้าที่ จึงเป็นเหตุให้ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินทุนส ารอง   
เงินสะสม ก่อนขออนุมัติความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน ให้เป็นไป    
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน   
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 87 โดยได้ขออนุมัติจ่ายเงินทุน   
ส ารองเงินสะสมของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  ตามหนังสือเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
ที่ ลพ 53602/1223 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 และทางอ าเภอเมืองล าพูน   
มีหนังสือให้รายงานยอดเงินทุนส ารองเงินสะสมของเทศบาล ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีสาระส าคัญคือการลดสัดส่วนเงินทุนส ารองเงินสะสมฯ 
และเทศบาลต าบลบ้านกลางก็ได้ส่งเอกสารไป ตามหนังสือเทศบาลต าบลบ้านกลาง             

 ที่ ลพ 53602/0682 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 ไปแล้ว และไม่ได้รับการตอบรับ
จากจังหวัดล าพูน จนถึงปัจจุบัน      
  

/นายณรงค์ชัย ไชยนวล... 
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นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ด้วย เมื่อในคราวการให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม อยู่ในช่วง
สท.เขต 2  ปีงบประมาณ 2561 ที่มีเหตุไม่มีเงินเพียงพอที่จะโอนไปตั งโครงการ/กิจกรรมใหม่ 
   หรือมีเงินสะสมไม่เพียงพอในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาของพ่ีน้อง
   ประชาชนในต าบล โดยเร่งด่วน สภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงได้ให้ความเห็นชอบ   
   จ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสม และขออนุมัติไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน และยัง            
   ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาแต่อย่างใด แต่ปัจจุบันอยู่ในปีงบประมาณ 2562    
   โดยข้อมูลการเงินและข้อมูลเงินสะสมของเทศบาลต าบลบ้านกลาง สามารถน าไปใช้
   แก้ไขปัญหาของพ่ีน้องประชาชนต าบลบ้านกลางบางส่วนได้ ซึ่งอาจท าให้เงื่อนไข           
   ในการจ่ายเงินทุนส ารองเงินสะสมไม่เข้าหลักเกณ์์  ดังนั น เพ่ือการแก้ไขปัญหา              
   ของพ่ีน้ องประชาชนให้ ถู กต้ องเป็ น ไปตามหลั กเกณ์์ ด้ วยความรวดเร็ ว                       
   - จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางพิจารณาให้ความเห็นชอบ
   ทบทวนมติโดยการให้ความเห็นชอบยกเลิกมติเรื่องขอรับความเห็นชอบจ่ายเงิน       
   ทุนส ารองเงินสะสมเพ่ือด าเนินการ ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

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 ทบทวนมติโดยขอความเห็นชอบยกเลิกมติเรื่องการจ่ายเงิน   

ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 26 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,286,000.- บาท 
เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 
- มีสมาชิกสภาท่านใด   เห็นชอบ  โปรดยกมือ 

ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ  10  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบ โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   งดออกเสียง  -ไม่มี- 
 

 
/เลขานุการสภาฯ... 
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เลขานุการสภาฯ - สรุป ที่ประชุมสภาเทศบาล ให้ความเห็นชอบยกเลิกมติ เรื่องการจ่ายเงิน               
ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 26 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,286,000.- บาท 
เมื่อคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั งที่ 1 ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2561 

 ด้วยมติ เห็นชอบ 10 เสียง / ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- / งดออกเสียง -ไม่มี- 
 

 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 าเป็นที่จะต้องเสนอขออนุมัติ    
ปฏิบัติหน้าที ่  จากสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี     
นายกเทศมนตรี  งบประมาณ 2562 ของส านักปลัดเทศบาล และแต่ละกอง โอนมาตั งเป็นรายการใหม่ 
ต าบลบ้านกลาง  เพ่ือจ่ายในหมวดค่าครุภัณ์์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมิได้ตั งรายการไว้ในเทศบัญญัติ
   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้บริการประชาชนตามอ านาจหน้าที่ รวมจ านวน 
   16 รายการ จ านวนงบประมาณทั งสิ น 1,366,600.- บาท (หนึ่งล้านสามแสน     
   หกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) ดังต่อไปนี  

   รายการที่ 1 ส านักปลัดเทศบาล 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
   (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 308,000.- บาท (สามแสนแปดพันบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    60,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 248,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์ค์อมพิวเตอร์ 
   01. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,๐๐๐.- บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ านวน 2 เครื่องๆละ 30,000 บาท  
  โดยมีคุณลักษณะพื นฐานดังนี  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว

   สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
   ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
ปลัดเทศบาล  (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
ปฏิบัติหน้าที ่  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
นายกเทศมนตรี  1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ า 
ต าบลบ้านกลาง  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
  แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ

   ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 
  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก

   ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 

       หรือ  ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
    - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T 

       หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ านวน 1 หน่วย 
  (ราคาตามเกณ์์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณ์์คอมพิวเตอร์) 
  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 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
   เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 109 ล าดับที่ 26 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)  
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของปลัดเทศบาล ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน     
    ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลการเลือกตั ง ใช้ในการอนุมัติรับรองสิทธิในระบบ 
    สปสช. ในฐานะนายทะเบียน , ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูล
    บุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติในฐานะนายทะเบียนประวัติ , ติดตามการด าเนินงานผ่านระบบ 
    E-plan ติดตามนโยบายของกระทรวง กรม และใช้ในการปฏิบัติงานของงานป้องกัน  
    และบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล เพ่ือจัดท าข้อมูลแผนงานป้องกัน      
    และบรรเทาสาธารณภัยจากส่วนกลางและจัดท าข้อมูลในการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ
     
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา ให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้ทางอ าเภอ
ปลัดเทศบาล  ทราบ ฯลฯ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
ปฏิบัติหน้าที ่  พ.ศ. 2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั ง
นายกเทศมนตรี  งบประมาณไว้ เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ต าบลบ้านกลาง  

   รายการที่ 2 ส านักปลัดเทศบาล 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
   (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 248,000.- บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด   จ านวน    8,9๐๐.- บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 239,100.- บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพัน 
  หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์ค์อมพิวเตอร์ 
   02. ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network  
   จ านวน 8,9๐๐.- บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 1 
   (28 หน้า/นาที) ราคา 8,900.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื นฐานดังนี  

  - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ์ส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm) 
  - สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้ 
  - มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB  
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base - T 

   หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 
   (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 

  - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น 
  - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom 
  (ราคาตามเกณ์์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณ์์คอมพิวเตอร์) 
  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 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
   เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 2 หน้า 86 ล าดับที่ 154 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)   
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา เหตุผลและความจ าเป็น   
ปลัดเทศบาล  - เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล ใช้ในการพิมพ์งานของทางราชการ
ปฏิบัติหน้าที ่  และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย ไปสู่หมวด    
ต าบลบ้านกลาง  รายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้  เพื่อตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

   รายการที่ 3 ส านักปลัดเทศบาล 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
   (ฝ่ายการเมือง) ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก 

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 239,100.- บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพัน 
  หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
       จ านวนเงินที่โอนลด   จ านวน   28,0๐๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน 211,100.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน 
  หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์์ส านักงาน 
   01. ค่าจัดซื้อเครื่องท าลายเอกสาร จ านวน 28,0๐๐.- บาท  
   (สองหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องท าลายเอกสาร แบบตัดตรง ท าลายครั งละ 20 แผ่น 
   จ านวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 28,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี  

  1. ขนาดที่ก าหนดเป็นแบบท าลายขั นต่ าต่อครั ง 
  2. ขนาดกระดาษหลังท าลายกว้างไม่เกินกว่า 4 มิลลิเมตร 
  (รายละเอียดตามมาตรฐานครุภัณ์์)   
  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 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 
   เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 103 ล าดับที่ 7 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   (00110) งานบริหารทั่วไป (00111)    
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของส านักปลัดเทศบาล โดยใช้ท าลายเอกสารที่ไม่      
    ส าคัญต่างๆ และเอกสารที่ไม่ใช้แล้ว ท าให้สิ นเปลืองพื นที่จัดเก็บและแทนเครื่องเดิม
    ที่ช ารุด จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ    
    พ.ศ.2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่เหลือจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั ง
    งบประมาณไว้ เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รายการที่ 4 กองวิชาการและแผนงาน 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร 
ปฏิบัติหน้าที ่  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
นายกเทศมนตรี     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 516,110.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพัน 
ต าบลบ้านกลาง  หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 

       จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    14,4๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 501,710.- บาท (ห้าแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์์ส านักงาน  
   01. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 14,4๐๐.-  บาท (หนึ่งหม่ืนสี่พัน 
   สี่ร้อยบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ส านักงาน ส าหรับเจ้าหน้าที่มีพนักเท้าแขน บุหนัง ปรับ
   โยกเอนและปรับสูงต่ าได้ ขาแฉกโครเมียม จ านวน 3 ตัวๆละ 4,800.- บาท     
   (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น    
   ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 , หนังสือ
   กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ
   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 
   เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 
   หน้า 104 ล าดับที่ 9 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผน
   สถิติและวิชาการ(00112) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   
   - เนื่องจากเก้าอี ท างานเดิมมีการใช้งานมานาน เกิดการช ารุดเสียหายและ ไม่สามารถ  
   ใช้การได้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณ
   ที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อเก้าอี 
   ท างานใหม่ เพ่ือใช้ประกอบการท างานบริการประชาชนต่อไป 
 

   รายการที่ 5 กองวิชาการและแผนงาน 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 04. โครงการเทศบาลต าบลบ้านกลางพบประชาชน 

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 36,309.- บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน  36,309.- บาท (สามหมื่นหกพันสามร้อยเก้าบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน          0.- บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 

 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน 
ปลัดเทศบาล  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
ปฏิบัติหน้าที ่  รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 03. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
นายกเทศมนตรี     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 11,700.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    4,491.- บาท (สี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

     งบประมาณหลังโอน จ านวน    7,209.- บาท (เจ็ดพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์์ยานพาหนะและขนส่ง 
   01. ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ จ านวน 40,800.- บาท (สี่หม่ืนแปดร้อยบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 1 คัน 
   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั นต่ า 

  (1) กรณีขนาดต่ ากว่า ซีซี ที่ก าหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่ก าหนด 
   ไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่ก าหนดไว้ 

  (2) ราคาที่ก าหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน 
  (3) การจัดซื อรถจักรยานยนต์ ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณ์์อุตสาหกรรม 
  (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ์์) 
  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) 
   เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 104 ล าดับที่ 10 ปรากฏตามแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน มีภารกิจด้านการให้บริการประชาชนในพื นที่ 
    ประกอบกับยานพาหนะของกองวิชาการและแผนงานมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
    เพ่ือใช้เป็นยานพนะส าหรับออกปฏิบัติงานของกองวิชาการและแผนงานและใช้
    ส าหรับปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายไปสู่หมวด
    รายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อรถจักรยานยนต์ เพ่ือใช้ประกอบการท างาน
    บริการประชาชนต่อไป 
 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รายการที่ 6 กองวิชาการและแผนงาน 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน 
ปฏิบัติหน้าที ่  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
นายกเทศมนตรี  รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 03. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ต าบลบ้านกลาง     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 7,209.- บาท (เจ็ดพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน) 

     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน  5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 2,209.- บาท (สองพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์์ยานพาหนะและขนส่ง 
   02. ค่าจัดซื้อชุดพ่วงข้าง  จ านวน 5,0๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื อชุดพ่วงข้างโครงเหล็กไม่มีหลังคา 1 ล้อ ประกอบกับ
   รถจักรยานยนต์ จ านวน 1 ชุด (ราคาตามท้องตลาด) เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม
   การปกครองส่วนท้องถิ่น 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) 
   เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 109 ล าดับที่ 27 ปรากฏตามแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน มีภารกิจด้านการให้บริการประชาชนในพื นที่ 
    เพ่ือใช้ส าหรับติดตั งประกอบกับรถเป็นยานพาหนะส าหรับออกปฏิบัติงานของ    
    กองวิชาการและแผนงานใช้ส าหรับปฏิบัติงานของ เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงมี
    ความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอ    
    ต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อชุดพ่วงข้าง
    รถจักรยานยนต์เพ่ือใช้ประกอบการท างานบริการประชาชนต่อไป 
 

   รายการที่ 7 กองวิชาการและแผนงาน 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 03. โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 2,209.- บาท (สองพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน  2,209.- บาท (สองพันสองร้อยเก้าบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาทถ้วน) 

 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร 
ปลัดเทศบาล  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
ปฏิบัติหน้าที ่     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 786,160.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพัน 
นายกเทศมนตรี  หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง     จ านวนเงินที่โอนลด   จ านวน   19,791.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย 

  เก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 766,369.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพัน 
  สามร้อยหกสิบเก้าบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์์คอมพิวเตอร์ 
   03. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 22,0๐๐.- บาท (สองหม่ืน 
   สองพันบาทถ้วน) 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับงานประมวลผล 
   โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  

  1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 
   โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า 

   (1.1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 
  2.2 GHzและมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 
  10 แกน หรือ 

   (1.2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) 
  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 
  1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิม สัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ   
  ในการประมวลผลสูง 
  2. มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  3. มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

   ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
  4. มีจอภาพท่ีรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel  
  และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ ว 
  5. มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  6. มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  7. มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T 

   หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  8. สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b,g,n,ac) และ Bluetooth 

   (ราคาตามเกณ์์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณ์์คอมพิวเตอร์) 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 1248 
ปลัดเทศบาล  ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 
ปฏิบัติหน้าที ่  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท. 0808.2/ว 0444 
นายกเทศมนตรี  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
ต าบลบ้านกลาง  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า104 ล าดับที่ 11 ปรากฏตามแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ(00112) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน มีภารกิจงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบาย
    และแผน การจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ส าหรับประมวลผล รวมทั งจัดท าพิมพ์เอกสาร
    และใช้ในงานราชการของกองวิชาการและงานของเทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงมี
    ความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอ   
    ต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์
    โน้ตบุ๊กเพ่ือใช้ประกอบการท างานบริการประชาชนต่อไป 
 

   รายการที่ 8 กองคลัง 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
   (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 1,311,310.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
   หนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

     จ านวนเงินที่โอนลด จ านวน        30,๐๐๐.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 1,281,310.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่น 
  หนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์ค์อมพิวเตอร์ 
   01. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน 30,๐๐๐.- บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
  (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) ราคา 30,000 บาทโดยมีคุณลักษณะ

   พื นฐานดังนี  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว

   สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
   ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 

  - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
   (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 

  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา 1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 
ปลัดเทศบาล  2 GB หรือ 
ปฏิบัติหน้าที ่  2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง  
นายกเทศมนตรี  แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพ
ต าบลบ้านกลาง  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

  3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก
   ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
    - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB 

      หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
     - มี DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 

       Base-T หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
    - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ านวน 1 หน่วย 

   (ราคาตามเกณ์์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณ์์คอมพิวเตอร์) 
  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) 
   เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 111 ล าดับที่ 34 ปรากฏตามแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานการเงินและบัญชีต้องมีการบันทึกข้อมูล            
    ตามโปรแกรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้อมูลการติดตามประเมิน        
    ผลการปฏิบัติงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลการเลือกตั งและ การเบิกจ่ายฎีกา
    ผ่านระบบ e-lass เป็นต้น ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติ
    เหมาะสมและเพียงพอ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดเงินงบประมาณแผนงานที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย    
    มาตั งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รายการที่  9 กองคลัง 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร  
ปฏิบัติหน้าที ่  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน  
นายกเทศมนตรี     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 1,281,310.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่น 
ต าบลบ้านกลาง  หนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

     จ านวนเงินที่โอนลด   จ านวน       22,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน  จ านวน 1,259,310.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่น 
  เก้าพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์์คอมพิวเตอร์ 
   02. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 22,๐๐๐.- บาท (สองหม่ืน 
   สองพันบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับประมวลผล  
  ราคา 22,000.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) จ านวน 1 หน่วย 

   โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
  1. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 

   ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า       
   2.2 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit)       
   ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

  2. ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน 
   ขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า      
    1.6 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถ   
   ในการประมวลผลสูง 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ 

   ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาด 
  ไม่น้อยกว่า 12 นิ ว 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T 

   หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth 

   (ราคาตามเกณ์์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณ์์คอมพิวเตอร์) 
 

/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   
ปฏิบัติหน้าที ่  ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
นายกเทศมนตรี  ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) 
ต าบลบ้านกลาง  เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 111 ล าดับที่ 35 ปรากฏตามแผนงาน
   บริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113)  
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของกองคลัง หมายเลขครุภัณ์์416/51/0157 
    ช ารุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงมีความจ าเป็นต้อง
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดเงิน
    งบประมาณแผนงานที่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

   รายการที่  10 กองการศึกษา 
   ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร  
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 2,026,701.- บาท (สองล้านสองหมื่นหกพัน 
  เจ็ดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    204,0๐๐.- บาท (สองแสนสี่พันบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 1,822,701.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่น

   สองพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) 
  โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์ง์านบ้านงานครัว 
   02. ค่าจัดซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จ านวน 204,0๐๐.- บาท  
   (สองแสนสี่พันบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อผ้าม่านพร้อมติดตั งภายในห้องเรียนอาคารเรียน 4 ชั น ภายใน
   ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลต าบลบ้านกลาง ประกอบด้วย ผ้าม่านทึบแสง 
   UV (60 - 70%) ชนิดตาไก่ กว้างไม่น้อยกว่า 3.95 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร 
   จ านวน 3 ชุดๆละ 10,000.- บาท เป็นเงิน 30,000.- บาท และผ้าม่านทึบแสง 
   UV (60 70%) ชนิดตาไก่ กว้างไม่น้อยกว่า 3.65 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.10 เมตร 
   จ านวน 24 ชุดๆละ 7,250.- บาท เป็นเงิน 174,000.- 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 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เพ่ิมเติม/
   เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 107 ล าดับที่ 20 ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) 
   งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา เหตุผลและความจ าเป็น   
ปลัดเทศบาล  - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั น ภายใน
ปฏิบัติหน้าที ่  ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลต าบลบ้านกลาง แต่ยังไม่มีผ้าม่าน         
นายกเทศมนตรี  เพ่ือกรอกแสงและป้องกันแสงแดดในห้องเรียน จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ 
ต าบลบ้านกลาง  รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดเงินงบประมาณแผนงานที่เพียงพอ
    ต่อการเบิกจ่ายไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งรายการไว้ 
 

   รายการที่  11 กองการศึกษา 
   ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร  
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 1,822,701.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสน 
  สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด จ านวน     324,0๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่น 
  สี่พันบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 1,498,701.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่น 
  แปดพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาทถ้วน) 
  โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
  งบลงทนุ หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์ส์ านักงาน 

   03. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จ านวน 324,0๐๐.- บาท (สามแสนสองหม่ืน 
   สี่พันบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั งพื นหรือแบบแขวน 
   ขนาด 24,000 บีทียู ส าหรับใช้งานในห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 
   บ้านกลาง จ านวน 10 เครื่อง ๆ ละ 32,400.- บาท โดยมีลักษณะพื นฐาน ดังนี  

  1.ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียู 
  2.ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่ าติดตั ง 
  3.เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทาความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 

   ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณ์์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า
   เบอร์ 5 

  4.ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งความเย็น     
   และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

  5.มีความหน่วงเวลาการทางานของคอมเพรสเซอร์ 
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นายอภิชาติ เทพชา 6.การจัดซื อเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจาก        
ปลัดเทศบาล  การพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื อ
ปฏิบัติหน้าที ่  เครื่องปรับอากาศท่ีมีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดกูาล (SEER) สูงกว่า 
นายกเทศมนตรี  7.การติดตั งเครื่องปรับอากาศ 
ต าบลบ้านกลาง  - แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี  สวิตช์ 1 ตัวท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวน
   ยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ์์) 

  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 107 ล าดับที่ 20 ปรากฏตามแผนงานการศึกษา 
   (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (00211)  

   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องจากห้องศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ยังไม่มีเครื่องปรับอากาศ    
    เพ่ือสร้างบรรยากาศให้เอื อต่อการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั ง
    งบประมาณไว้ 
 

   รายการที่  12 กองสวัสดิการสังคม 
   ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน  

     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 908,964.- บาท (เก้าแสนแปดพันเก้าร้อย 
  หกสิบสี่บาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    25,5๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพัน 
  ห้าร้อยบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 883,464.- บาท (แปดแสนแปดหมื่น 
  สามพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) 
  โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป 
  เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์ส์ านักงาน 

   02. ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จ านวน 25,5๐๐.- บาท (สองหม่ืนห้าพัน 
   ห้าร้อยบาทถ้วน) 
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นายอภิชาติ เทพชา เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อครุภัณ์์ค่าจัดซื อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ขนาด    
ปลัดเทศบาล  ไม่น้อยกว่า 50x150x75 เซนติเมตร หน้าโต๊ะขาวเคลือบโพร์เมก้าขาชุบโครเมียม 
ปฏิบัติหน้าที ่  จ านวน 15 ตัวๆละ 1,700.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน
นายกเทศมนตรี  ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านกลาง เป็นไปตาม
ต าบลบ้านกลาง  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 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  33 ปรากฏตามแผนงาน              
   สังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231)  
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านกลาง     
    ยังขาดโต๊ะอเนกประสงค์ส าหรับปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม และใช้ประโยชน์ต่างๆ 
    ภายในศูนย์ฯ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ในหมวดเงิน
    งบประมาณแผนงานที่เพียงพอ ต่อการเบิก ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ 
    เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    

   รายการที่  13 กองช่าง 
   ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง
      งบประมาณก่อนโอน จ านวน 122,843.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพัน 
   แปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) 

     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    60,0๐๐.- บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน    62,843.- บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อย 
  สี่สิบสามบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์ค์อมพิวเตอร์ 
   01. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 60,0๐๐.- บาท (หกหม่ืนบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
   ไม่น้อยกว่า 19 นิ ว) จ านวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,000 บาท โดยมีคุณลักษณะ
   พื นฐานดังนี  

  - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6 core) โดยมีความเร็ว
   สัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกา
   ได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จ านวน 1 หน่วย 
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นายอภิชาติ เทพชา - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
ปลัดเทศบาล  (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 12 MB 
ปฏิบัติหน้าที ่  - มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี  
นายกเทศมนตรี    1) เป็นแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจ าขนาด    
ต าบลบ้านกลาง  ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

    2) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ 
   Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจ าหลักในการแสดงภาพขนาด
   ไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 

    3) มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจ าหลัก   
   ในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 

  - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ 

   ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 GB จ านวน 1 หน่วย 
  - มีDVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
  - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base - T 

   หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
  - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
  - มีแป้นพิมพ์และเมาส์ 
  - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ ว จ านวน 1 หน่วย 
  (ราคาตามเกณ์์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณ์์คอมพิวเตอร์) 
  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 28 ปรากฏตามแผนงานเคหะ
   และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ที่มีอ านาจหน้าที่ในการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ประกอบกับ
    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการ   
    ขออนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารและการขอใบรับรองการก่อสร้าง
    อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรประชาชน จึงจ าเป็น         
    ที่จะต้องจัดซื อคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับระบบการขออนุญาต
    ดังกล่าวในการปฏิบัติงานต่อไป  
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รายการที่  14 กองช่าง 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
ปฏิบัติหน้าที ่  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง
นายกเทศมนตรี     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 62,843.- บาท (หกหมื่นสองพันแปดร้อย 
ต าบลบ้านกลาง  สี่สิบสามบาทถ้วน) 

     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน  22,0๐๐.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน  40,843.- บาท (สี่หมื่นแปดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณ์์ ประเภท ครุภัณ์ก์ารเกษตร 
   02. ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า จ านวน 22,0๐๐.- บาท 
   (สองหม่ืนสองพันบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน  าได้ 450 ลิตร  
   ต่อนาทจี านวน 2 ตัว โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  

  (1) เป็นเครื่องสูบน  าแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 
  (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ ว (50 มิลลิเมตร) 
  (3) สูบน  าได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณท่ีก าหนด 
  (4) ส่งน  าได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต 
  (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน  าและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุด  
  พร้อมที่จะใช้งานได ้
  (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณ์์) 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท0808.2/ว 1248 

   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท0808.2/ว 1536    
   ลงวันที่ 19 มนีาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
   เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 112 ล าดับที่ 37 ปรากฏตามแผนงานเคหะ
   และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   
    - เนื่องจากปัจจุบันเครื่องสูบน  ามอเตอร์ไฟฟ้าเดิมที่ใช้สูบน  ารดน  าสวนหย่อม สนามหญ้า
    ภายในเทศบาลช ารุดใช้การไม่ได้จึงจ าเป็นต้องจัดซื อเครื่องสูบน  ามอเตอร์ไฟฟ้า   
    แบบหอยโข่ง เพื่อปั๊มน  าขึ นที่สูงของระบบประปาของเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
    เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายไปสู่
    หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้จึงขออนุมัติตั งรายการใหม่  
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 



- 22 - 
 

นายอภิชาติ เทพชา รายการที่  15 กองช่าง 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน 
ปฏิบัติหน้าที ่  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 04. ค่าจ้างเหมาบริการรถ
นายกเทศมนตรี  รับ - ส่งนักเรียน 
ต าบลบ้านกลาง     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 522,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 100,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน 422,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
   เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษา 
   และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   04.ค่าปรับปรุงช่องระบายอากาศอาคารเรียน 4 ชั้น จ านวน 100,0๐๐.- บาท 
   (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงช่องระบายอากาศอาคารเรียน 4 ชั น ขนาดความกว้าง    
   ไม่น้อยกว่า 0.70 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 3.85 เมตร จ านวน 15 ชุด ภายในอาคาร
   เรียนศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลต าบลบ้านกลาง (ตามรายละเอียด      
   แบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน             
   และขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542         
   มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
   เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 32 ล าดับที่ 58 ปรากฏตามแผนงานเคหะ
   และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241 
   เหตุผลและความจ าเป็น   

   - เนื่องจากในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้เกิดเหตุการณ์ลมกระโชกแรง
    ฝนตกหนักในเขตพื นที่ต าบลบ้านกลางและส่งผลให้อาคารเรียน และอาคารประกอบ
    ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี
    เทศบาลต าบลบ้านกลางได้รับความเสียหายเพ่ือให้อาคารเรียนและอาคารประกอบ
    ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานทันต่อการเปิดภาคเรียน 
    จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณท่ีไม่ 
    ด าเนินการไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ 
 
 
 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รายการที่  16 กองช่าง 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน 
ปฏิบัติหน้าที ่  หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ 04.ค่าจ้างเหมาบริการรถ
นายกเทศมนตรี  รับ - ส่งนักเรียน 
ต าบลบ้านกลาง     งบประมาณก่อนโอน จ านวน 422,000.- บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

      จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 400,0๐๐.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
     งบประมาณหลังโอน จ านวน   22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรายการใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  
   ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
   01. ค่าก่อสร้างรั้ว คสล. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จ านวน 400,0๐๐.- บาท 
   (ส่ีแสนบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรั ว คสล. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 
   2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 73.00 เมตร พร้อมประตูบานเลื่อน ขนาดความสูง   
   ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร จ านวน 1 ชุด สถานที่
   ก่อสร้างภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลต าบลบ้านกลาง  (ตาม
   รายละเอียดแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
   ก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   มาตรา 16 และมาตรา 17 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) 
   เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั งที่ 3 หน้า 32 ล าดับที่ 59 ปรากฏตามแผนงานเคหะ
   และชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและความจ าเป็น   

   - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคาร
    ประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี
    เทศบาลต าบลบ้านกลาง แต่ยังขาดรั ว คสล. ส าหรับแบ่งเขตและป้องกันอันตราย  
    ต่อชีวิตและทรัพย์สินของทางโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จึงมีความจ าเป็นต้อง
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณที่ไม่ด าเนินการ ไปสู่หมวด
    รายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ 
    

- จึงใคร่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
 จ านวน  16 รายการ เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

   
 
 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

นายธียศ สามารถ - สอบถามรายการที่ 16 กองช่าง ค่าก่อสร้างรั ว คสล. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง  
สท. เขต 1  จ านวน 400,000.- บาท เนื่องจากมีรั วของสนามกีฬาอยู่แล้ว 
 

นายประจญ ปัญโญใหญ่ -เนื่องจากอาคารโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางเดิม คับแคบ มีนักเรียนในพื นที่มาเรียน
ผอ.โรงเรียนฯ  จ านวนมาก เพ่ือเป็นการวางแผนการเตรียมความพร้อม ในการขยายขั นเรียน มาเรียน 

อาคารเรียน ในศูนย์กีฬาและนันทนาการ แต่เนื่องจากว่าพื นที่ดังกล่าว เป็นพื นที่
สาธารณะ มีประชาชน มาใช้สถานที่สนามกีฬา โรงยิม ฯลฯ อาจท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยแก่นักเรียน จึงจ าเป็นต้องสร้างรั วรอบขอบชิดเฉพาะในส่วนของโรงเรียน
เทศบาล 1 บ้านกลาง   

 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - เห็นด้วยว่าในสนามกีฬา และเขตโรงเรียน ต้องมีรั วรอบขอบชิด ผมมองว่านักเรียน
สท. เขต 2  มัธยมศึกษาตอนต้น เป็นวัยหัวเลี ยวหัวต่อ ไม่อยากให้วัวหายล้อมคอก  
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่  
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน  10  คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 16 รายการ หรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัต ิ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ 10  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัต ิ 1  เสียง  (นายธียศ  สามารถ ส.ท. เขต 1) 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  2  คน 
 ( 1. จ.ส.อ.ธีระศักดิ์  อุปะละสกุล  ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ) 
 ( 2. นายสนชัย  พรมสนธิ  รองประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ) 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
   จ านวน 16 รายการ  

ด้วยมติอนุมัติ  7  เสียง / ไม่อนุมัติ  1  เสียง / งดออกเสียง  2  คน 
    

 
/ระเบียบวาระท่ี 4...       
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ระเบียบวาระท่ี 4       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายชาตรี  สุริยจักร์ - สอบถามเงินที่โอนลดเกี่ยวกับค่าจ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งนักเรียน  
สท. เขต 2                                                              
 

นายอภิชาติ เทพชา - น าเรียนเรื่องรถรับ - ส่งนักเรียน สามารถท าได้ คือสงเคราะห์นักเรียนที่ยากจน 
ปลัดเทศบาล  อาศัยถิ่นทุรกันดาร การด าเนินจึงขัดต่อระเบียบฯ มีหลายเทศบาล ที่ส านักงาน  
ปฏิบัติหน้าที ่ ตรวจเงินแผ่นดินเรียกเงินคืน เพราะด าเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
นายกเทศมนตรี ดังนั นเพ่ือให้ถูกต้องตามระเบียบ เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงต้องขอยกเลิก 
ต าบลบ้านกลาง  การจ้างเหมารถรับ - ส่งนักเรียน ดังกล่าว 
 

นายชาตรี  สุริยจักร์ - ได้รับการร้องเรียนหมู่บ้านนิคมเพลส เรื่องไฟกิ่ง ให้ออกไปส ารวจด้วย  
สท. เขต 2           

นายมนตรี  สามารถ - ขอหารือเส้นทางสี่แยกไฟแดงนิคมสันป่าฝ้ายถึงสะพานแม่น  ากวงไม่มีไฟก่ิง  
สท. เขต 1  จะให้ติดตามเรื่อง 
 
นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง - จะน าเรื่องเข้าท่ีประชุมสภาฯ พิจารณาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม - ฝากประธานสภาฯ ไปทางผู้บริหารเรื่องไฟฟ้าตก หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว 
สท. เขต 2   
 

นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง - เรื่องไฟฟ้าตก ขอให้ผู้ใหญ่บ้าน ประชุมประชาคมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก 
ผู้อ านวยการกองช่าง กระแสไฟฟ้าตกมา ส่งเรื่องมาท่ีเทศบาลจะน าเรื่องส่งไปให้ไฟฟ้าอ าเภอบ้านธิต่อไป 
 
นางรัตนา ปรีชานุกูล - แจ้งในที่ประชุมฯ 
ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  เรื่องที่ 1. วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.ขอเรียนเชิญสมาชิกสภา   

 ทุกท่านเข้าร่วมประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565   
 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

ประธานสภาฯ  - ได้รับแจ้งจากประชาชนว่า Facebook เทศบาลต าบลบ้านกลางเข้าไม่ได้ ท าให้  
   ไม่สามารถร้องทุกข์/ร้องเรียนได้ 

นางรัตนา ปรีชานุกูล  -เรื่องการร้องทุกข์/ร้องเรียน กองวิชาการและแผนงานฯ เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง       
ผู้อ านวยการกองวิชาการฯ  ร้องทุกข/์ร้องเรียน แล้วส่งให้แต่ละกองด าเนินการ แต่มีขั นตอนการด าเนินการ 
 โดยผู้ร้องต้องมาเขียนค าร้อง ลงชื่อ เบอร์ติดต่อ เพ่ือที่จะแจ้งผลการด าเนินการได้ 

และในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีกล่องรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน สามารถยื่นค าร้องได้ 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา - การร้องทุกข์ร้องเรียนตาม พรบ.อ านวยความสะดวก สามารถยื่นค าร้องได้ 3 ทาง 
ปลัดเทศบาล    1. เจ้าตัวเขียนค าร้องมายื่นที่เทศบาลด้วยตนเอง 
ปฏิบัติหน้าที ่    2. แจ้งสมาชิกสภาเทศบาล 
นายกเทศมนตรี    3. แจ้งที่ท าการก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
ต าบลบ้านกลาง  

นายบุญทรง  วงค์ต๋อ - ฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเสียงตามสาย และไฟกิ่งเสียให้ชาวบ้านได้เข้าใจ  
สท. เขต 2  กรณีซ่อมล่าช้าหรืออาจซ่อมแล้วแต่ยังใช้งานไม่ได้ 
 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ขอสอบถามเรื่องฝายล าเหมืองแม่ยาก การเก็บกักน  ามีการเปลี่ยนทิศทางน  าไม่สามารถ 
สท. เขต 2  เก็บน  าได้ จะหารือเพ่ือคืนความอุดมสมบูรณ์ในล าน  าแม่ยาก อยากเห็นการคืนสภาพ
   ล าเหมืองให้กับมาเหมือนเดิม    
 

นายชาตรี  สุริยจักร์ - การร้องทุกข์/ร้องเรียนของชาวบ้าน ขอให้ทางเทศบาลประกาศเสียงตามสาย 
สท. เขต 2            ให้กับประชาชนน าพื นที่ให้ประสานและรับเอกสารได้ที่สมาชิกสภาเทศบาล อีกช่องทาง 
 

นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม - ฝากเรื่อง 
สท. เขต 2    1. ฝาย หมู่ที่ 7 บ้านร่องส้าว ขาด น  ากั นไม่อยู่ 
     2. เรื่องผักตบชวา 
นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง - กองช่างออกตรวจสอบพร้อม สท. ต่อไป 
 

นายธียศ สามารถ - สอบถามงบพัฒนาล าน  าแม่ยาก สัญญาล่วงเลยมาเป็นปี ผู้รับเหมาไม่เข้ามาท างาน  
สท. เขต 1  อยากสอบถามความคืบหน้าของการท างาน 
 

นายอภิชาติ เทพชา - มอบหมายกองช่างเป็นผู้ตรวจรับงานจ้าง ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
ปลัดเทศบาล   
ปฏิบัติหน้าที ่   
นายกเทศมนตรี   
ต าบลบ้านกลาง       
 

ประธานสภา ฯ  กล่าวขอบคุณ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ปลัดเทศบาล และหัวหน้า 
   ส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และการประชุมเป็นไปด้วย    
   ความเรียบร้อย   
 

ปิดประชุม เวลา 11. 45 น. 
 
 

/(ลงชื่อ)... 
 
 
 



 

 

 

 

 



 


