
ส ำเนำรำยกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 
วันที่ 19 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕62 เวลำ 10.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
********************* 

 

ผู้มำประชุม มีรำยช่ือ ดังนี้ 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

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 นายณรงคช์ัย  ไชยนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ณรงค์ชัย  ไชยนวล 

10 นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชัยวุฒิ  เงินชุ่ม 
 

ผู้ไม่มำประชุม 
 - ไม่มี - 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม มีรำยชื่อ ดังนี้                              
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

อภิชาติ เทพชา 

2 นายชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ชูพงศ์ ธนพรหมาวิวัฒน์ 
3 นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รณิดา  เกตุเต็ม 
4 นางรัตนา  ปรีชานุกูล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  

รก. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รัตนา  ปรีชานุกูล 

5 นางวาสนา ธรรมโคร่ง ผู้อ านวยการกองคลัง วาสนา ธรรมโคร่ง 
6 นายสุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรินทร์  จันทร์ต๊ะธง 
7 นายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา  

รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ประจญ ปัญโญใหญ่ 

8 นายด ารงค์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
รก. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ด ารงค์ บุญกลาง 

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

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

9 นายนพดล แก้วกาศ หัวหน้างานนิติการ นพดล แก้วกาศ 
10 นางสาวจิรประภา มณีขัติย์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ จิรประภา มณีขัติย์ 
11 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 
12 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ 
13 นายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สุริยา แก้วสว่าง 
14 นายทรงกลด ณ ล าพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด ณ ล าพูน 
15 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ วไลพร  ไชยมงคล 
16 นางสาวณฐัชฎาพร อ่องวลิาศ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ 
17 นายพงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ 
18 นางสาวเกลียวทิพย์ แกล้วกล้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เกลียวทิพย์ แกล้วกล้า 
19 นางสุณี สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี สุยะเหล็ก 
20 ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ เทตินน  า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พิไลวรรณ เทตินน  า 
21 นางสาววลาสิน ีตะนันกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วลาสินี ตะนันกลาง 
22 นางจันจีรา ดวงชมภ ู ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จันจีรา ดวงชมภ ู

 

เริ่มประชุม เวลำ  10.15 น. 
 

ประธานสภาฯ - บัดนี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว และเลขานุการ        
สภาเทศบาลบ้านกลาง ได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม มีผู้มาประชุม จ านวน 10 คน     
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๑4)      
พ.ศ. ๒๕6๒  

 - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 
ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕62 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี  

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 

ประธานสภาฯ  - ไม่มี 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 
   ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2562   
 

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 

   - ในวาระนี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  
   ว่ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่ 
   - มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 

 

ที่ประชุมสภาฯ  - ขอแก้ไขหน้าที่ 7 ระเบียบวาระท่ี 3 จากลดการซ  าซ้อง เป็นลดการซ  าซ้อน และขอแก้ไข
   หน้าที่ 13 ระเบียบวาระที่ 4 จากตอนนี ก าชับพนักงานแล้ง เป็นตอนนี ก าชับพนักงานแล้ว  
 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดพบข้อผิดพลาดอีกหรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ  - หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภา 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  
   เมื่อวันที่ 5 สิงหำคม 2562 โดยมีการแก้ไข 

 

ระเบียบวำระท่ี ๓   ญัตติเรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ   
 พ.ศ. ๒๕63 ในวำระท่ี ๒ ขั้นแปรญัตติ 
 

ประธานสภาฯ - เป็นญัตติ การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
ในวาระท่ี ๒ ขั นแปรญัตติ  
- ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี แจงรายละเอียดการพิจารณาต่อที่ประชุมสภาฯ  

 

เลขานุการสภาฯ - ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63        
ในวาระท่ี ๒ ขั นแปรญัตติ เป็นการด าเนินการตามความในข้อ ๕๑ แห่งระเบียบกระทรวง     
มหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๔ การพิจารณา ร่างเทศบัญญัตฯิ วาระท่ี ๒  
- ให้ปรึกษาเรียงล าดับข้อเฉพำะท่ีมีกำรแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติ แก้ไข 
เท่านั น 

   - ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 1 ประจ าปี  
   พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ในวาระที่ 3 ตามข้อ ๔๕ วรรคสาม แห่งระเบียบ 
   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
   (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ระหว่างวันที่ 6 - 7 - 8  
   สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุมสภาฯ นั น 

- ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ       
ต่อที่ประชุมสภาเทศบาลฯ 

 
 
 

/นายชาตรี... 
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นายชาตรี สุริยจักร์ - เรียน ประธานสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ด้วยคณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุมนัดแรก 
ประธานกรรมการ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกิจการสภาฯ และนัดประชุม 
แปรญัตติฯ  พิจารณาค าแปรญัตติ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 10.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิจการสภาฯ   

ซึ่งในช่วงระยะเวลาการเสนอขอแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใด ได้มายื่นเสนอค าแปรญัตติ 
แต่อย่างใด 
- ดังนั นที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้มีมติเห็นชอบ ให้คงไว้ตำมร่ำงเดิม ของร่ำง      
เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 ที่ผ่ำนควำมเห็นชอบ   
ของสภำเทศบำลฯ ในวำระที่ 1 (ขั นรับหลักการ) 

 

ประธานสภาฯ - ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63 ได้รายงานการพิจารณาการแปรญัตติของคณะกรรมการ แปรญัตติฯ ไม่มีผู้ใด   
ยื่นแปรญัตต ิและคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตำมร่ำงเดิมของร่ำงเทศบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 เดิม 

 

ประธานสภาฯ - ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน 10 คน ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบ ตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ หรือไม่ 
 - มีสมาชิกสภาท่านใด เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  เห็นชอบ  9  เสียง 
 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใด ไม่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   งดออกเสียง  1  เสียง 
 

เลขานุการสภาฯ - สรุป การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63     
ในวาระที่  ๒ ขั นแปรญัตติ ที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เดิม ตามความเห็นของคณะกรรมการ
แปรญัตติฯ  
ด้วยมติ เห็นชอบ 10 เสียง/ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-/งดออกเสียง 1 เสียง    
       

 
 
 

 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๔... 
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ระเบียบวำระท่ี ๔ ญัตติเรื่อง กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ  
   พ.ศ. 2563 ในวำระท่ี 3 ขั้นเห็นชอบให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ  
 

ประธานสภาฯ - จากการที่สภาเทศบาลต าบลบ้านกลางได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 และให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๑ และวาระที่ ๒ ไปแล้วนั น 
ในการประชุมสภาเทศบาลฯ เพ่ือพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ในวาระที่ ๓ ขั นเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติขอให้เลขานุการ
สภาฯ ชี แจง 

 

เลขานุการสภาฯ - ตามความในข้อ ๕๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ก ำหนดไว้ว่ำกำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติฯ 
ในวำระท่ี ๓ ไม่มีกำรอภิปรำย และในการพิจารณา วาระท่ี ๓ นี  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น     
ลงมติว่ำจะให้ตรำเป็นเทศบัญญัติ หรือไม่   

 

ประธานสภาฯ - ขอให้ที่สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 หรือไม่ 

 - ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี  จ านวน  10  คน 
 ครบองค์ประชุม 
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ให้ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 หรือไม่ 

 

ประธานสภาฯ        - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   เห็นชอบ  9  เสียง 

 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด  ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-  

 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   งดออกเสียง  1  คน 

 

เลขานุการสภาฯ  สรุป การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63        
วาระที่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 ตรำเป็นเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕63 

 ด้วยมติ เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ จ านวน  9  เสียง/  
 ไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติฯ จ านวน  -ไม่มี-/งดออกเสียง จ านวน  1  คน 

/ระเบียบวาระท่ี 5...   
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ระเบียบวำระท่ี 5 ญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
 

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

นายอภิชาติ เทพชา หลักกำรและเหตุผล 
ปลัดเทศบาล  - เนื่องจาก เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องเสนอขออนุมัติจากสภา   
ปฏิบัติหน้าที ่  เทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 2562         
นายกเทศมนตรี  เพ่ือโอนเพ่ิม และขอโอนมาตั งเป็นรายการใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        
ต าบลบ้านกลาง  และค่าครุภัณฑ์ ซ่ึงมิได้ตั งรายการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือแก้ไข
   ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมจ านวน 30 รายการ จ านวนงบประมาณทั งสิ น 
   2,224,480.- บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังต่อไปนี   
 

   รำยกำรที่ 1 กองกำรศึกษำ 
   ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์  
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 03. ค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศ   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน        0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   01. ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จ ำนวน 8,000.- บำท (แปดพันบำทถ้วน) 

       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั ง ถังหมึกพิมพ์ 
   (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะพื นฐานดังนี      
     - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายใน 

  เครื่องเดียวกัน 
    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
  จากโรงงานผู้ผลิต      
    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi  
    - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้า  
  ต่อนาที (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm)  

   หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4(ขาวด า-สี) ได ้
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 dpi 
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า 

 
/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา   - สามารถท าส าเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
ปลัดเทศบาล    - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต ์
ปฏิบัติหน้าที ่    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบUSB2.0หรือดีกว่าจ านวนไม่น้อยกว่า1 ช่อง 
นายกเทศมนตรี    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Internet) แบบ 10/100 Base-T  
ต าบลบ้านกลาง  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi 

   (IEEE 802.11b, g, n) ได้ 
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และ Custom 
  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 

   ลงวันที่ 27  มิถุนายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท 0808.2/ว 1536   
   ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 
   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) หน้า 231 
   ล าดับที่ 119 ปรากฏตามแผนงานการศึกษา (00210) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
   (00211) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากกองการศึกษามีครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน   
    ส าหรับจัดพิมพ์เอกสารและใช้งานทางราชการจึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในหมวดเงินงบประมาณแผนงานที่ด าเนินการ  
    เสร็จสิ นแล้วมาตั งเป็นรายการใหม่เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดครุภัณฑ์ 
    

   รำยกำรที่ 2 กองคลัง 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 641,550.- บาท (หกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อย 
  ห้าสิบบาทถว้น) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 621,550.- บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 
 
 

 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา… 



- 8 - 
 

นายอภิชาติ เทพชา ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ปลัดเทศบาล  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
ปฏิบัติหน้าที ่    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 42,886.- บาท (สี่หมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิบ 
นายกเทศมนตรี  หกบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน  จ านวน   2,886.- บาท (สองพันแปดร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) 
รวมโอนลด 60,000.- บำท (หกหม่ืนบำทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   03.  ค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ ำนวน 60,000.- บำท (หกหม่ืนบำทถ้วน) 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000.- บาท  
  โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี   
     - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) ที่มีความเร็ว 

   สัญญาณนาฬิกา ไม่น้อยกว่า 2.2 GHz  
    - มีหน่วยความจ าหลัก (RAM) ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB  
    - มีหน่วยความจ าขนาดไม่น้อยกว่า 32 GB 
    - มีหน้าจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9.7 นิ ว และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า  
  2,048 x 1,536 Pixel  
    - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b, g, n, ac), Bluetooth และ GPS 
    - มีอุปกรณ์เชื่อมต่อระบบ 4G หรือดีกว่า แบบติดตั งภายในตัวเครื่อง (built-in) 
    - มีกล้องด้านหน้าความละเอียดไม่น้อยกว่า 1.2 Megapixel  
    - มีกล้องด้านหลังความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 Megapixel 
  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)   
  เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น 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 - 2565) หน้า 221    
   ล าดับที่ 80 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง  
   (00113) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
   - เนื่องจากงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีความจ าเป็นต้องท าการส ารวจข้อมูลที่ดิน
   และสิ่งปลูกสร้าง  เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ขณะท าการส ารวจข้อมูลดังกล่าว ซึ่งสามารถจัดเก็บ
   และบันทึกข้อมูลได้ทันที จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
   งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดเงินงบประมาณแผนงานที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย          
   มาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รำยกำรที่ 3 กองคลัง 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
ปฏิบัติหน้าที ่  (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
นายกเทศมนตรี    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 621,550.- บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย 
ต าบลบ้านกลาง  ห้าสิบบาทถ้วน) 

    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     1,400.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 620,150.- บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งร้อย 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

   04. ค่ำจัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตรอเนกประสงค์ จ ำนวน 1,400.- บำท  
   (หนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  
  จ านวน 2 เครื่องๆละ 700.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื นฐาน ดังนี   
    - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 

   ISO/IEC 7816 ได้ 
    - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
    - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
    - สามารถใช้กับบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,  
  3 Volts และ 1.8  Volts ได้เป็นอย่างน้อย 
  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)   
  เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น 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 - 2565) หน้า 222     
   ล าดับที ่81 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากงานพัฒนารายได้จ าเป็นต้องมีเครื่องอ่านบัตรอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ป้อนข้อมูล 
    บัตรประชาชนอัตโนมัติ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดเงินงบประมาณแผนงานที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย    
    มาตั งจ่ายเป็นรายการใหม ่
 

 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รำยกำรที่ 4 กองคลัง 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน 
ปฏิบัติหน้าที ่  (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 
นายกเทศมนตรี    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 620,150.- บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งร้อย 
ต าบลบ้านกลาง  ห้าสิบบาทถ้วน) 

    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   26,000.- บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 594,150.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   02. ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 26,000.- บำท (สองหม่ืนหกพันบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ส านักงาน ส าหรับพนักงาน และเจ้าหน้าที่กองคลัง มีพนักเท้าแขน 
   บุหนัง ปรับสูง - ต่ าได ้ขาแฉก มีลูกล้อ จ านวน 10 ตัวๆละ 2,600.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
   เป็นไปตามหนังสือกรมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 
   27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 
   19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่  
   24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  หน้า 222  
   ล าดับที ่82 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารงานคลัง (00113) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากเก้าอี ส านักงานส าหรับเจ้าหน้าที่กองคลังเกิดการช ารุดเสียหายไม่สามารถ 
    ซ่อมแซมได้ และมีไม่เพียงพอส าหรับเจ้าหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ 
    รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดเงินงบประมาณแผนงานที่เพียงพอ 
    ต่อการเบิกจ่ายมาตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
    

   รำยกำรที่ 5 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบด าเนินงาน 
   หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย 
   หมวดอ่ืนๆ รายการ 08. โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย        
   ที่เหมาะสมต าบลบ้านกลาง  

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 1,500.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 1,400.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน    100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   01. ค่ำจัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตรอเนกประสงค์ จ ำนวน 1,400.- บำท (หนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Cade Reader)  
   จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 700.- บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี  

/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา 1. สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 
ปลัดเทศบาล  ISO/IEC 7816 ได้ 
ปฏิบัติหน้าที ่    2. ความเร็วสัญญานาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz 
นายกเทศมนตรี    3. สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได ้
ต าบลบ้านกลาง    4. สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,  
   และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย 

  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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.080.2/ว0444   
   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้า 230 ล าดับที่ 114 ปรกกฎตามแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกบัสาธารณสุข (00221) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียม และ    
    การออกใบอนุญาต ซึ่งต้องมีการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวก  
    แก่ประชาชน ลดการเรียกเก็บส าเนาบัตรประชาชน และลดขั นตอนการปฏิบัติราชการ   
    จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณท่ีเพียงพอต่อ 
    การเบิกจ่าย ไปสู ่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั  งงบประมาณไว้ จัดซื  ออุปกรณ์อ่านบัตร         
    แบบอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ประกอบการท างานบริการประชาชนต่อไป 
 

   รำยกำรที ่6 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
   ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 01. ค่าบ ารุงรักษา 
   และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 134,000.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
   งบลงทุน หมวดค่าครภุัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   02. ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction จ ำนวน 8,000.- บำท (แปดพันบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถงัหมึกพิมพ์  
   (Ink Tank Printer) โดยมีคุณลักษณะดังนี  

 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ Fax  
ปลัดเทศบาล  ภายในเครื่องเดียวกัน 
ปฏิบัติหน้าที ่    - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั งถงัหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)  
นายกเทศมนตรี  จากโรงงานผู้ผลิต 
ต าบลบ้านกลาง    - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi 

    - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที  
   (ppm) หรือ 8 ภาพต่อนาที (ipm) 

    - มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที  
  (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm) 
    - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวด า-สี) ได ้
    - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi 
    - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) 
    - สามารถถ่ายส าเนาเอกสารได้ทั งสีและขาวด า 
    - สามารถท าส าเนาไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 99 ส าเนา 
    - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
    - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
    - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T  
  หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง  
    - สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได ้
    - มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น 
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, และ Custom 
   (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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.080.2/ว 0444   
   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้า 229 ล าดับที่ 108 ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากเครื่องพิมพ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ใช้งานเป็นระยะเวลานาน ช ารุด 
    ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า เพ่ือใช้ส าหรับปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
    เทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงิน 
    งบประมาณท่ีเพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
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นายอภิชาติ เทพชา รำยกำรที่ 7 กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร  
ปฏิบัติหน้าที ่  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรี    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   7,800.- บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน  จ านวน   2,200.- บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   01. ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 7,800.- บำท (เจ็ดพันแปดร้อยบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี ส านักงาน  ส าหรับพนักงาน มีพนักงานเท้าแขน ปรับสูงต่ าได้  
   ขาแฉก มีลูกล้อ จ านวน 3 ตัวๆ ละ 2,600.- บาท (ราคาตามท้องตลาด)  

  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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.080.2/ว 0444   
   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้า 230 ล าดับที่ 115 ปรากฏตามแผนงานสาธารณสุข (00220) งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับสาธารณสุข (00221) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากเก้าอี ส านักงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ช ารุด ไม่คุ้มค่าต่อ       
    การซ่อมแซม เพ่ือใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นต้อง 
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปตั งจ่าย 
    เป็นรายการใหม ่
 

   รำยกำรที่ 8 กองวิชำกำรและแผนงำน 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 594,150.- บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 584,150.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   03. ค่ำจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่  จ ำนวน 10,000.- บำท (หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ มีล้อลาก พร้อมมือถือจับสะดวกในการเคลื่อนย้าย  
   จ านวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะ ดังนี  
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นายอภิชาติ เทพชา   (1) แอมป์ก าลังวัตต์ไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 
ปลัดเทศบาล    (2) ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 2 ตัว 
ปฏิบัติหน้าที ่    (3) มีช่องต่อ USB SD CARD และเล่น MP 3 ได้ 
นายกเทศมนตรี    (4) มีวิทยุ FM  
ต าบลบ้านกลาง    (5) มีช่องส าหรับเสียบไมค์สายไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (XLR) 

    (6) มีช่องส าหรับเสียบไมค์สายไม่น้อยกว่า 1 ช่อง (phone jack) (ราคาตามท้องตลาด) 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 - 2565)  
   หน้า 224 ล าดับที่ 88 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติ 
   และวิชาการ (00112) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการประชาชน     
    การลงพื นทีป่ระชุมประชาคมในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
    ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในต าบล จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงิน
    งบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการ
    ที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ เพ่ือใช้ประกอบการท างานบริการ
    ประชาชนต่อไป 
  

   รำยกำรที่ 9 กองวิชำกำรและแผนงำน 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบบุคลากร  
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 131,050.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพัน 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   10,400.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 120,650.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกร้อย 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์ส านักงาน 
   02. ค่ำจัดซื้อตู้เก็บเอกสำร จ ำนวน 10,400.- บำท (หนึ่งหม่ืนสี่ร้อยบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ใบๆละ 5,200.- บาท  
   ขนาดไม่น้อยกว่า 90×45×182 เซนติเมตร (ราคาตามท้องตลาด) 

  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 - 2565) 
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นายอภิชาติ เทพชา หน้า 232 ล าดับที่ 120 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติ
ปลัดเทศบาล  และวิชาการ (00112) 
ปฏิบัติหน้าที ่  เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
นายกเทศมนตรี  - เนื่องจากงานนิติการ กองวิชาการและแผนงาน มีภารกิจงานเกี่ยวกับกฎหมาย คดีความ 
ต าบลบ้านกลาง  จึงมีเอกสารส าคัญที่ต้องจัดเก็บจ านวนมาก เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเอกสารต่างๆ 
    จึงความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อ   
    การเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อตู้เก็บเอกสาร เพ่ือใช้ประกอบ  
    การท างานบริการประชาชนต่อไป 
 

   รำยกำรที่ 10 กองวิชำกำรและแผนงำน 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ ์ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ 01. ค่าบ ารุงรักษา
   และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 19,000.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน   1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
   02. ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยรูป จ ำนวน 19,000.- บำท (หนึ่งหม่ืนเก้ำพันบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อกล้องถ่ายรูป Mirrorless พร้อมแฟลซ จ านวน 1 เครื่อง ความละเอียด  
   ไม่น้อยกว่า 16.5 ล้านพิกเซล หน้าจอทัชสกรีน มี Wi-Fi และ NFC ในตัว สามารถเชื่อมต่อ 
   เข้าอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลภาพได้ (ราคาตามท้องตลาด) 

  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 - 2565)  
   หน้า 232 ล าดับที่ 121 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติ 
   และวิชาการ(00112) 

  เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ
    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร ประกอบกับกล้องถ่ายรูปที่มีอยู่เดิมช ารุด ไม่คุ้มค่า    
    ต่อการซ่อมแซม และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบันทึกภาพกิจกรรม โครงการของเทศบาล 
    คุณภาพงานค่อนข้างละเอียด สามารถน าภาพไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ได้เนื่องจาก  
    ความละเอียดสูง และมีการเชื่อมต่อสัญญาณWi-Fi เข้ากับอุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสาร
    อิเล็กทรอนิกส์ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ ในยุคสื่อสารไร้พรมแดน และสังคมออนไลน์  
    พกพา สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
    หมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้  
    จัดซื อกล้องถ่ายรูป เพ่ือใช้ประกอบการท างานบริการประชาชนต่อไป 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รำยกำรที่ 11 กองสวัสดิกำรสังคม 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
ปฏิบัติหน้าที ่    งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรี    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 45,300.- บาท (สี่หมื่นห้าพันสามร้อยบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 23,300.- บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ     
   สังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
   01. ค่ำจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน 22,000.- บำท (สองหม่ืนสองพันบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับประมวลผล 
   คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

    1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จ านวน 1 หน่วย    
   โดย มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี   
             (1.1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
   เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
   และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

      (1.2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 6 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐาน ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
    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  
  และขนาดไม่น้อยกว่า 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 

   (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) 
   เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 1444 
   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้า 222 ล าดับที่ 83 ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) 
 

/นายอภิชาติ เทพชา...  
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นายอภิชาติ เทพชา เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
ปลัดเทศบาล  - เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม มีภารกิจงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลพื นฐาน เ พ่ือใช้
ปฏิบัติหน้าที ่  ส าหรับประมวลผล รวมทั งจัดท าพิมพ์เอกสารและใช้ในงานราชการของกองสวัสดิการสังคม
นายกเทศมนตรี  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายการ
ต าบลบ้านกลาง  ที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์
   โน้ตบุ๊กเพ่ือใช้ประกอบการท างานบริการประชาชนต่อไป 
 

   รำยกำรที่ 12 กองสวัสดิกำรสังคม 
   ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 23,300.- บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   8,900.- บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 14,400.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   สังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ 
   02. ค่ำจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ จ ำนวน 8,900.- บำท  
   (แปดพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network 
   แบบที่1 (28 หน้า/นาที) จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี   

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

   ดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi  
  (IEEE 802.11b, g, n) ได้  
    - มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น  
    - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom  
  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 1444 
   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้า 223 ล าดับที่ 84 ปรากฏตามแผนงานสังคม สงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) 

 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
ปลัดเทศบาล  - เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม มีภารกิจงานเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลพื นฐาน เพ่ือใช้
ปฏิบัติหน้าที ่  ส าหรับพิมพ์งาน รวมทั งจัดท าพิมพ์เอกสารและใช้ในงานราชการของกองสวัสดิการสังคม 
นายกเทศมนตรี  ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายการ
ต าบลบ้านกลาง  ที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อเครื่องพิมพ์  
    เพ่ือใช้การปฏิบัติงานต่อไป 
 

   รำยกำรที่ 13 กองสวัสดิกำรสังคม 
   ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงนิประจ าต าแหน่ง 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 14,400.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   1,400.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   สังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
   03. ค่ำจัดซื้อเครื่องอ่ำนบัตรอเนกประสงค์ จ ำนวน 1,400.- บำท  
   (หนึ่งพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์  
  (Smart Card Reader) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 700.- บาท คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  
    - สามารถอ่านและเขียนข้อมูลในบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ตามมาตรฐาน 

   ISO/IEC 7816 ได้  
    - มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 4.8 MHz  
    - สามารถใช้งานผ่านช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ได้  
    - สามารถใช้กับบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ที่ใช้แรงดันไฟฟ้าขนาด 5 Volts,   

   3 Volts และ 1.8 Volts ได้เป็นอย่างน้อย  
  (ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)  
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 

   ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536    
   ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1444     
   ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้า 223 ล าดับที่ 86 ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (00231) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม มีภารกิจงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน เพื่อ ลด     
    การถ่ายบัตรประชาชน รวมทั งใช้ในงานราชการของกองสวัสดิการสังคมของเทศบาล
    ต าบลบ้านกลาง จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายการที่เพียงพอ
    ต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อเครื่องอ่านบัตร  
    อเนกประสงค์ เพ่ือใช้การปฏิบัติงานต่อไป 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รำยกำรที่ 14 กองสวัสดิกำรสังคม 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
ปฏิบัติหน้าที ่  งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 
นายกเทศมนตรี    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน  จ านวน   3,000.- บาท  (สามพันบาทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   สังคมสงเคราะห์ งบลงทุน หมวด ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ
   01. ค่ำจัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จ ำนวน 10,000 บำท (หนึ่งหม่ืนบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จ านวน 1 เครื่อง  
  ราคา 10,000.- บาท คุณลักษณะมดีังนี   
    - ล าโพงขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ ว 450 W RMS 
    - มีแบตส ารอง ชาร์ตไฟได้ 
    - ใช้ไฟบ้านได้ AC 220-250V 50/60HZ 
    - มีเครื่องเล่น mp3 ในตัว สั่งเล่น หยุด เลื่อนเพลง พร้อมจอดิจิตอล แสดงการท างาน 
    - สามารถเสียบ USB หรือ SD CARD ได้ สามารถเปิดเพลงพร้อมพูดไมค์ได้  
    - รองรับระบบ บลูทูธ สามารถต่อเสียงออกจากอุปกรณ์ที่ส่งบลูทูธได้ 
    - มีไมค์ไร้สาย VHF 2 ตัว หรือจะเสียบไมค์สายเพิ่มได้  
    - มีปุ่มปรับควบคุม ความดังของเสียงแบบแยกอิสระพร้อมดิจิตอลเอ็คโค่ เพ่ิมทวิสเตอร์ 

   เสียงแหลม เสียงเบส 
    - มีปุม่ปรับเสียงไมค์ แยกอิสระ 2 ตัว  
    - มีปุ่มปรับระดับเสียง  
    - ตัดเสียงเพลงอัตโนมัติเมื่อพูดไมโครโฟน 
    - การต่อร่วมกับอุปกรณ์ ช่อง Line in ส าหรับต่อรับสัญญาณภายนอก เช่น  
  เครื่องเล่นซีดี, มือถือ, โน้ตบุ๊ก  เป็นต้น  
    - คันชักปรับระดับพร้อมล้อลาก (ราคาตามท้องตลาด)  
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 

   27 เมษายน 2559 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที่ 19 
   มีนาคม 2561 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1444 ลงวันที่ 24 
   มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 223 ล าดับที่ 85 
   ปรากฏตามแผนงานสังคมสงเคราะห์ (00230) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์  
   (00231) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากกองสวัสดิการสังคม มีภารกิจงานเกี่ยวกับการอบรมนอกสถานที่ เพื่อใช้ส าหรับ
    ประชาสัมพันธ์ในการอบรมในหมู่บ้านรวมทั งใช้ในงานราชการของกองสวัสดิการสังคม 
    ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายการ  
     

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา ที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อเครื่องเสียง
ปลัดเทศบาล  เคลื่อนที่ เพ่ือใช้การปฏิบัติงานต่อไป 
 

ปฏิบัติหน้าที ่  รำยกำรที่ 15 ส ำนักปลัดเทศบำล 
นายกเทศมนตรี  ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
ต าบลบ้านกลาง  (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 690,940.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    56,700.- บาท (ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 634,240.- บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อย 
  สี่สิบบาทถ้วน) 

   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 317,910.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพัน 
  เก้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     7,800.- บาท (เจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 310,110.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อย 
  สิบบาทถ้วน) 

  รวมโอนลด 64,500.- บำท (หกหม่ืนสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
   หมวดคา่ครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   01. ค่ำจัดซื้อชุดประชุมไร้สำย จ ำนวน 64,500.- บำท (หกหม่ืนสี่พันห้ำร้อยบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อชุดประชุมไร้สาย จ านวน 3 ชุดๆละ 21,500 บาท โดย 1 ชุด  
   ประกอบด้วย ไมโครโฟนไร้สาย จ านวน 8 ตัว และตัวรับสัญญาณ จ านวน 1 ตัว (ราคาตาม 
   ท้องตลาด)   

  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 - 2565) 
   หน้า 232 ล าดับที่ 122 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป 
   (00111) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เพ่ือใช้ส าหรับห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เนื่องจากไมโครโฟนชุดเดิมช ารุด 
    ไม่สามารถซ่อมได้ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้
    ตั งงบประมาณไว้ เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รำยกำรที่ 16 ส ำนักปลัดเทศบำล 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
ปฏิบัติหน้าที ่  (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  
นายกเทศมนตรี    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 310,110.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   26,000.- บาท (สองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 284,110.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย 
  สิบบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   02. ค่ำจัดซื้อพัดลมติดผนัง จ ำนวน  26,000.- บำท (สองหม่ืนหกพันบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ ว จ านวน 13 ตัวๆละ 2,000 บาท 
   (ราคาตามท้องตลาด) เพ่ือใช้ติดตั งในห้องประชุมศาลาประชาคม และห้องจัดเตรียมอาหาร 
   ทั งนี  เพ่ือเพ่ิมความเย็นและระบายอากาศให้แก่ห้องประชุม รองรับประชาชนที่มาใช้บริการ 
   ห้องประชุม 

  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 - 2565) หน้า 233 
   ล าดับที่ 123 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เพ่ือใช้ติดตั งในห้องประชุมศาลาประชาคม และห้องจัดเตรียมอาหาร ทั งนี  เพ่ือเพ่ิม
    ความเย็นและระบายอากาศให้แก่ห้องประชุม รองรับประชาชนที่มาใช้บริการห้องประชุม   
    จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวด
    เงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้   
    เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

   รำยกำรที่ 17 ส ำนักปลัดเทศบำล 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 284,110.- บาท (สองแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย 
  สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   48,000.- บาท (สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 236,110.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อย 
  สิบบาทถ้วน) 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน 
ปลัดเทศบาล  หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
ปฏิบัติหน้าที ่  03. ค่ำจัดซื้อพัดลมอุตสำหกรรมติดผนัง จ ำนวน 48,000.- บำท  
นายกเทศมนตรี  (สี่หม่ืนแปดพันบำทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 30 นิ ว จ านวน 8 ตัวๆละ 
   6,000.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) เพ่ือใช้ติดตั งศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ส าหรับรองรับ 
   ประชาชนที่มาใช้ศาลาอเนกประสงค์ 

  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 - 2565) หน้า 233 
   ล าดับที่ 124 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เพ่ือใช้ติดตั งศาลาอเนกประสงค์ เพ่ือใช้ส าหรับรองรับประชาชนที่มาใช้ศาลาอเนกประสงค์    
    จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวด
    เงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้    
    เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

   รำยกำรที่ 18 ส ำนักปลัดเทศบำล 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 236,110.- บาท (สองแสนสามหมื่นหกพัน 
  หนึ่งร้อยสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   68,850.- บาท (หกหมื่นแปดพันแปดร้อย 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 167,260.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อย 
  หกสิบบาทถ้วน) 

   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ 0.1  ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั ง    

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน             0.- บาท (ศูนย์บาท) 
 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
ปลัดเทศบาล  (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง   
ปฏิบัติหน้าที ่    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 25,540.- บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อย 
นายกเทศมนตรี  สี่สิบบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   6,150.- บาท (หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 19,390.- บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อย 
  เก้าสิบบาทถ้วน) 

 รวมโอนลด 575,000.- บำท (ห้ำแสนเจ็ดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
   01. ค่ำจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จ ำนวน  575,000.- บำท  
   (ห้ำแสนเจ็ดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตันขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
   ไมน่้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบธรรมดา 
   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี  

    1. มีน  าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน  
    2. เป็นรถช่วงยาว 
    3. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
    4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  เพ่ือใช้ในงานของส านักปลัดเทศบาล (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
  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 - 2565) 
   หน้า 234 ล าดับที่ 127 ปรากฏตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน (00120)               
   งานเทศกิจ (00122) 

 

   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เพ่ือใช้ในงานเทศกิจ ของส านักปลัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง ให้เกิดสภาพคล่อง 
    และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และใช้ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนได้
    ทันท่วงท ีจึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
    ในหมวดเงินงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการเบิกจ่าย และหมวดรายการที่ไม่ด าเนินการ ไปสู่
    หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

 

 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รำยกำรที่ 19 ส ำนักปลัดเทศบำล 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ปฏิบัติหน้าที ่  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
นายกเทศมนตรี  รายการ 09. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลาง    
ต าบลบ้านกลาง    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 35,680.- บาท (สามหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 

    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   5,780.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 29,900.- บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   04. ค่ำจัดซื้อเก้ำอ้ีสนำม จ ำนวน  5,780.- บำท (ห้ำพันเจ็ดร้อยแปดสิบบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเก้าอี สนาม จ านวน 2 ตัวๆละ 2,890.- บาท (ราคาตามท้องตลาด) 
   เพ่ือใช้วางจุดสวนหย่อมด้านหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง ส าหรับรองรับ
   บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  

  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 
   ลงวันที ่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 - 2565) หน้า 233 
   ล าดับที่ 125 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เพ่ือใช้วางจุดสวนหย่อมด้านหน้าอาคารส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง ส าหรับรองรับ 
    บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่ไม่ด าเนินการ ไปสู่หมวด 
    รายการที่ไม่ได้ ตั งงบประมาณไว้ เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

   รำยกำรที่ 20 ส ำนักปลัดเทศบำล 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ 09. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านกลาง    

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 29,900.- บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 29,900.- บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน          0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
   05. ค่ำจัดซื้อเครื่องปรับอำกำศ จ ำนวน  29,900.- บำท (สองหม่ืนเก้ำพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาดไม่น้อยกว่า 
   18,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี  

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา   1. ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู 
ปลัดเทศบาล      2. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั ง 
ปฏิบัติหน้าที ่    3. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการท าความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู 
นายกเทศมนตรี  ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 
ต าบลบ้านกลาง   4. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบส าเร็จรูปทั งชุด ทั งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย
   ระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 

    5. มีความหน่วงเวลาการท างานของคอมเพรสเซอร์ 
  (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์) เพ่ือใช้ติดตั งในห้องท างานของปลัดเทศบาล  
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 

   ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559, หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1536 ลงวันที ่
   19 มีนาคม 2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 
   24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 233 
   ล าดับที่ 126 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานบริหารทั่วไป (00111) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เพ่ือใช้ติดตั งในห้องท างานของปลัดเทศบาล เนื่องจากเครื่องเดิมช ารุด ค่าซ่อมแซม      
    มีราคาสูง เกิดความไม่คุ้มค่า จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในหมวดเงินงบประมาณท่ีเหลือจ่าย ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ 
    ตั งงบประมาณไว้ เพ่ือตั งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
 

   รำยกำรที่ 21 กองช่ำง 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 381,040.- บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   12,840.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 368,200.- บาท (สามแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 

   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 56,000.- บาท (ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 40,000.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
  ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ประเภทค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค รายการ 01. ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลานจอดรถ 
   คสล. บริเวณบ่อพักขยะเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 301,000.- บาท (สามแสนหนึ่งพันบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    67,160.- บาท (หกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 233,840.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อย 
  สี่สิบบาทถ้วน) 

 รวมโอนลด 120,000.- บำท (หนึ่งแสนสองหม่ืนบำทถ้วน) 
/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
ปลัดเทศบาล  เคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทประเภทค่าบ ารุงรักษา
ปฏิบัติหน้าที ่  และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
นายกเทศมนตรี  06. ค่ำปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนกลำง จ ำนวน 120,000.- บำท 
ต าบลบ้านกลาง  (หนึ่งแสนสองหม่ืนบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง โดยด าเนินการปรับพื นที่ 
   จัดสวนหย่อมปลูกต้นไม้ ปลูกดอกไม้ ป้ายบอกสถานที่ ฯลฯ สถานที่ก่อสร้างภายในศูนย์กีฬา
   และนันทนาการจามเทวี หมู่ที่ 2 (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)  

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)  
   หน้าที่ 61 ล าดับที่ 36 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ก าหนดพื นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี
    เพ่ือด าเนินการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียน 
    อาคารประกอบการเรียน และรั วโรงเรียน เพื่อให้พื นที่ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่ ดี     
    เอื อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการติดต่อของผู้ปกครอง ประชาชนผู้มา    
    รับบริการจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามและปลอดภัย     
    ในการจัดกิจกรรม 
 

   รำยกำรที่ 22 กองช่ำง 
   ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 01. ค่าบ ารุงรักษา 
   และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 126,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

   ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบลงทุน 
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 01. ค่าบ ารุงรักษา 
   และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

  งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ปลัดเทศบาล  ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 01. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
ปฏิบัติหน้าที ่    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
นายกเทศมนตรี    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 38,000.- บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 รวมโอนลด 50,000.- บำท (ห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
   01. ค่ำจัดซื้อเครื่องเจำะอัดกระแทกคอนกรีต จ ำนวน 50,000.- บำท (ห้ำหม่ืนบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อเครื่องเจาะอัดกระแทกคอนกรีต ขนาดความยาว ไม่น้อยกว่า               
   610 มิลลิเมตร เจาะคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 1,200 รอบ/นาที มีก าลังไฟฟ้า 1,240 วัตต์  
   (ราคาตามท้องตลาด) 

  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 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 - 2565) หน้า 211 
   ล าดับที่ 116 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีหน้าที่ในการด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
    แต่ยังขาดเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของกองช่างเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณ ร าย จ่ า ย 
    ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายไปตั งจ่าย
    เป็นรายการใหม ่
 

   รำยกำรที่ 23 กองช่ำง 
   ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 01. ค่าบ ารุงรักษา 
   และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 124,000.- บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 106,000.- บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) 

    
 
 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
ปลัดเทศบาล  เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
ปฏิบัติหน้าที ่  03. ค่ำจัดซื้อรอกสลิงดึงสำยไฟ จ ำนวน 18,000.- บำท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบำทถ้วน) 
นายกเทศมนตรี  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อรอกสลิงดึงสายไฟ สามารถรับแรงดึงได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน และกิ๊ฟ
ต าบลบ้านกลาง  จับสายไฟ จ านวน 1 เครื่อง (ราคาตามท้องตลาด) 

  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 - 2565) หน้า 231 
   ล าดับที่ 118 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
   เคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีหน้าที่ในการด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
    แต่ยังขาดเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของกองช่างเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายไปตั งจ่าย
    เป็นรายการใหม ่
 

   รำยกำรที่ 24 กองช่ำง 
   ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 01. ค่าบ ารุงรักษา 
   และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 106,000.- บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน     6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) 

   โดยขอโอนเพิ่ม แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  
   01. ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ ำนวน 100,000.- บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากกองช่างได้ตั งงบประมาณไว้ในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไป 
    เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง
    ครุภัณฑ์ ที่ตั งไว้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
    อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด 
    เงินงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการเบิกจ่ายไปสู่หมวดรายการที่ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 

 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รำยกำรที่ 25 กองช่ำง 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
ปฏิบัติหน้าที ่  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
นายกเทศมนตรี  ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ 03. โครงการเทศบาลประหยัดไฟลดใช้พลังงานไฟฟ้า 
ต าบลบ้านกลาง  โดยปรับเปลี่ยนหลอด LED ภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน             0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   05. ค่ำติดตั้งโคมไฟถนนหลอด LED ภำยในส ำนักงำนเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
   จ ำนวน 400,000.- บำท (สี่แสนบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั งโคมไฟถนนหลอด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จ านวน 7 จุด 
   พร้อมเสาเหล็กปลายเรียวกัลวาไนซ์ สูงไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร พร้อมฐานตอม่อ จ านวน 
   4 จุด และตู้ควบคุมการ เปิด - ปิด อัตโนมัติ จ านวน 1 ตู้ (รายละเอียดตามแบบแปลน 
   ของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)  

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้า 114 ล าดับที่ 185 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน  
   (00242) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากแสงสว่างในตอนกลางคืนภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลางมีไม่เพียงพอ    
    อันอาจจะเกิดอันตรายต่อทรัพย์สินของทางราชการในตอนกลางคืน จึงมีความจ าเป็นต้อง
    โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดรายการที่ ไม่ด าเนินการไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้    
    ตั งงบประมาณไว้ เพ่ือจ่ายเป็นค่าติดตั งหลอดไฟ 
 

   รำยกำรที่ 26 กองวิชำกำรและแผนงำน 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินเดือนพนักงาน 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 584,150.- บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อย 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    35,000.- บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน  549,150.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 

 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
ปลัดเทศบาล  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ประเภท ครุภัณฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 
ปฏิบัติหน้าที ่  01. ค่ำจัดซื้อกล้องถ่ำยรูปมุมสูง (อำกำศยำนไร้คนขับ/โดรน) จ ำนวน 35,000.- บำท 
นายกเทศมนตรี  (สำมหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อกล้องถ่ายรูปมุมสูง (อากาศยานไร้คนขับ/ โดรน) จ านวน 1 ชุด  
   ประกอบด้วย 

    (1) ควบคุมระบบการบินด้วยระบบ GPS บินได ้
    (2) บินได้ในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร 
    (3) ระยะเวลาในการบินไม่น้อยกว่า 20 นาที 
    (4) ความคมชัดของกล้องไม่น้อยกว่า 14 ล้านพิกเซลล์ 
    (5) เมมโมรี่การ์ดไม่น้อยกว่า 8 GB 
    (6) มีระบบป้องกันการสั่นของกล้อง 3 แกน กิมบอล 
    (7) มีรีโมทบังคับควบคุม 
    (8) แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 3,000 มิลลิแอมป์ พร้อมแบตเตอรี่ส ารองจ านวน 1 ชุด  
  และกระเป๋าเก็บอุปกรณ์จ านวน 1 ใบ (ราคาตามท้องตลาด) 
  เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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 - 2565) หน้า 224 ล าดับที่ 87 
   ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติและวิชาการ (00112) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากกองวิชาการและแผนงาน มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และ
    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบันทึกภาพของเจ้าหน้าที่ 
    ด้านการถ่ายภาพมุงสูง การถ่ายภาพทางอากาศหรือถ่ายภาพในกรณีเหตุการณ์ส าคัญๆ  
    ซึ่งเป็นวิวัฒนาการในการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนน าเครื่องมือ
    สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ในยุคสื่อสารไร้พรมแดน จึงมีความ 
    จ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย 
    ไปสู่หมวดรายการที่ไม่ได้ตั งงบประมาณไว้ จัดซื อกล้องถ่ายรูปมุมสูง (อากาศยานไร้คนขับ/    
    โดรน) เพ่ือใช้ประกอบการท างานบริการประชาชนต่อไป 
 

   รำยกำรที่ 27 กองช่ำง 
   ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนพนักงาน 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 407,710.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   22,000.- บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 385,710.- บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อย 
  สิบบาทถ้วน) 

/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ
ปลัดเทศบาล  และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติหน้าที ่  03. ค่ำจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ ำนวน 22,000.- บำท  
นายกเทศมนตรี  (สองหม่ืนสองพันบำทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับประมวลผล  
   คุณลักษณะพื นฐาน ดังนี  

    1. มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 Core) จ านวน 1 หน่วย  
   โดย มีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี   

      (1.1) ในกรณีที่มีหน่วยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz 
  และมีหน่วยประมวลผล ด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 10 แกน หรือ 

      (1.2) ในกรณีที่มีหน่วยความจ า แบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
  เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 5 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื นฐาน ไม่น้อยกว่า 1.6 GHz 
  และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีท่ีต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง  
    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  
  และขนาดไม่น้อยกว่า 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 
  (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 - 2565) หน้า 215 
   ล าดับที่ 61 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
   เคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากกองช่างมีภารกิจเกี่ยวกับการส ารวจ ออกแบบ และประมาณการราคาก่อสร้าง
    ในเขตพื นที่เทศบาลต าบลบ้านกลาง แต่ยังขาดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการจัดเก็บข้อมูล
    การส ารวจ ออกแบบ และประมาณการราคาก่อสร้างในการปฏิบัติงานในพื นที่ จึงมี    
    ความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณเพ่ือจัดซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
    บริการประชาชน 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา รำยกำรที่ 28 กองช่ำง 
ปลัดเทศบาล  ขอโอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  
ปฏิบัติหน้าที ่  งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน 
นายกเทศมนตรี  และสิ่งก่อสร้าง 01. ค่าบ ารุงรักษาสนามกีฬา 
ต าบลบ้านกลาง    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน             0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง 

  งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 34,440.- บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
  จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   9,040.- บาท (เก้าพันสี่สิบบาทถ้วน) 
  งบประมาณหลังโอน  จ านวน 25,400.- บาท (สิงหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

   ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 154,760.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย 
  หกสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน     5,820.- บาท (ห้าพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 148,940.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อย 
  สี่สิบบาทถ้วน) 

   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเดือนพนักงาน   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 549,150.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อย 
  ห้าสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   38,640.- บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 510,510.- บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 

   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภท เงินประจ าต าแหน่ง   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 34,400.- บาท (สามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   9,000.- บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 25,400.- บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 368,200.- บาท (สามแสนแปดหมื่นพันสี่สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 167,500.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพัน 
  ห้าร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน จ านวน 200,700.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย 
  สี่สิบบาทถ้วน) 

รวมโอนลด 430,000.- บำท (สี่แสนสำมหม่ืนบำทถ้วน) 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน  
ปลัดเทศบาล  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
ปฏิบัติหน้าที ่  04. ค่ำก่อสร้ำงถนน คสล. ของโรงเรียนเทศบำล 1 บ้ำนกลำง ภำยในศูนย์กีฬำ 
นายกเทศมนตรี  และนันทนำกำรจำมเทวี จ ำนวน 430,000.- บำท (สี่แสนสำมหม่ืนบำทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. ภายในสนามกีฬาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ขนาดความกว้าง
   ไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 130.00 เมตร ความหนาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
   0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร สถานที่ก่อสร้างบริเวณภายใน
   ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลต าบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ - ศรีค า  
   ต าบลบ้านกลาง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)  

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้าที่ 62 ล าดับที่ 37 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน  
   (00242) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ก าหนดพื นที่ภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี  
    ส่วนหนึ่งเพ่ือด าเนินการก่อสร้างของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง และได้ด าเนินการ  
    ก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบอาคารเรียนและรั วโรงเรียนไปแล้วยังขาดถนนภายใน
    พื นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้สถานที่ดังกล่าวในการจัดการเรียน
    การสอน การติดต่อราชการของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป จึงมีความจ าเป็นที่ต้อง 
    โอนเงินงบประมาณมาด าเนินการ 
 

   รำยกำรที่ 29 กองช่ำง 
   ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบลงทุน  
   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 01. ค่าบ ารุงรักษา 
   และปรบัปรุงครุภัณฑ์ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 6,000.- บาท (หกพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน        0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
   และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
   02. ค่ำจัดซื้อแท่นไฟเบอร์ตัดเหล็ก จ ำนวน 6,000.- บำท (หกพันบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อแท่นตัดไฟเบอรต์ัดเหล็ก ใบตัดขนาดไม่น้อยกว่า 350 มิลลิเมตร  
   หรือขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ ว มีก าลังไฟฟ้าไมน่้อยกว่า 2,200 วัตต์ จ านวน 1 เครื่อง  
   (ราคาตามท้องตลาด)  

  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 
    

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) หน้า 231 
ปลัดเทศบาล  ล าดับที่ 117 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที ่  เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
นายกเทศมนตรี  เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
ต าบลบ้านกลาง  - เนื่องจากกองช่าง เทศบาลต าบลบ้านกลาง มีหน้าที่ในการด าเนินการก่อสร้าง ซ่อมแซม 
    แต่ยังขาดเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของกองช่างเป็นไปด้วย 
    ความเรียบร้อย และเกิดประสิทธิภาพ จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
    ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในหมวดเงินงบประมาณที่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายไปตั งจ่าย
    เป็นรายการใหม ่
  

   รำยกำรที่ 30 กองช่ำง 
   ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
   (ฝ่ายประจ า) ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 200,700.- บาท (สองแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 150,700.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

   ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบบุคลากร  
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)ประเภท ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 363,000.- บาท (สามแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 313,000.- บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

รวมโอนลด 100,000.- บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ 
   เคหะและชุมชน งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
   02. ค่ำก่อสร้ำงฐำนเสำธงชำติภำยในศูนย์กีฬำและนันทนำกำรจำมเทวี   
   จ ำนวน 100,000.- บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฐานเสาธงชาติภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี ฐานกว้าง
   ไม่น้อยกว่า 4.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร พร้อม
   เสาธง สูงไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร สถานที่ก่อสร้างภายในศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวี 
   เทศบาลต าบลบ้านกลาง (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 

  เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
   หน้าที่ 62 ล าดับที่ 38 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารงานทั่วไป
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
ปลัดเทศบาล  - เนื่องจากเทศบาลต าบลบ้านกลางได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารเรียนสี่ชั น ภายในศูนย์กีฬา
ปฏิบัติหน้าที ่  และนันทนาการจามเทวี เทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือใช้เป็นสถานที่ส าหรับจัดการศึกษา 
นายกเทศมนตรี  แต่ยังขาดเสาธงชาติ ส าหรับจัดกิจกรรมหน้าเสาธง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการ
ต าบลบ้านกลาง  ก่อสร้างดังกล่าว 
 

   - จึงใคร่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
   จ านวน 30 รายการ เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ  
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

นายสนชัย พรมสนธิ - สอบถามรายการที่ 20 เรื่องการจัดซื อเครื่องปรับอากาศ เครื่องเก่าน าไปท าอะไร 
รองประธานสภาฯ การซ่อมแซมไม่คุ้มค่า มีการจัดการอย่างไร 

นางวาสนา ธรรมโคร่ง - เรื่องเครื่องปรับอากาศมีการขายทอดตลาด มีการแต่งตั งคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผอ.กองคลัง           จ าหน่ายขายทอดตลาด น ารายไดเ้ข้าเป็นรายได้เบ็ดเตล็ดของเทศบาล 
 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ตามท่ีดูมาทั ง 30 โครงการ เป็นโครงการที่มีความจ าเป็น 
สท.เขต 2 ข้อสังเกตุ 1. รายการที่ 18 ชื อรถบรรทุก (ดีเซล) อยากให้น ามาใช้บริการประชาชน อาจ

มีการดัดแปลง เพ่ือจะได้มีความเหมาะสม เช่น เพ่ิมหลังคา เบาะนั่ง  
    2. เรื่องเครื่องเสียงที่ให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน  ขอให้มีการตรวจเช็คเครื่อง

เสียงก่อนทุกครั ง ที่น าออกไปให้บริการประชาชนในหมู่บ้าน 
    3. รายการขอโอนเพ่ิมวันนี  ไม่ติดใจ แต่ถ้าหากมีเงินเหลือขอให้น าเม็ดเงินที่เหลือ

มาลงโครงสร้างพื นฐานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน 

นายอภิชาติ เทพชา - เรื่องการจัดซื อรถกระบะบรรทุก เพ่ือให้บริการประชาชนสามารถดัดแปลงได้  
ปลัดเทศบาล 
ปฏิบัติหน้าที ่
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง  
 

นางรัตนา ปรีชานุกูล - เครื่องเสียงที่บริการประชาชนในหมู่บ้านมีการตรวจสอบ ต่อไปจะก าชับเจ้าหน้าที่  
ผอ.กองวิชาการฯ ตรวจเช็คก่อนใช้งานทุกครั ง  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
 

นายอภิชาติ เทพชา - งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะมีการโอนเงินอีกครั ง 
ปลัดเทศบาล ถ้าท่านสมาชิกสภาท่านใด เห็นว่ามีโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วน และโครงการดังกล่าว  
ปฏิบัติหน้าที ่ ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565  
นายกเทศมนตรี 
ต าบลบ้านกลาง 

/เลขานุการสภาฯ... 
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นายมนตรี สามารถ - ขอขอบคุณท่านปลัดเทศบาลที่ชี แจง และเห็นด้วยกับที่ท่าน สท.ณรงค์ชัย ไชยนวล เรื่อง 
สท.เขต 1 โครงสร้างพื นฐาน ถ้างบประมาณยังพอเหลืออยากให้ในต าบลมีป้ายบอกทาง ป้ายซอย 

เช่น ป้ายหมู่บ้านสันป่าฝ้าย กับหมู่บ้านศรีชุม อยากให้มีการพัฒนาให้เท่าเทียมกัน       
 

นายบุญทรง วงค์ต๋อ - ขอขอบคุณ สท.มนตรี สามารถ ที่พูดถึงหมู่บ้านศรีชุม  
สท.เขต 2  
 

นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง - เรื่องป้ายบอกทางในหมู่บ้าน กองช่างได้ออกแบบให้ทุกหมู่บ้าน แต่มีหมู่ท่ี 1, หมู่ที่ 4  
ผอ.กองช่าง และหมู่ที่ 12 ที่เปลี่ยน ซึ่งได้ปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแล้ว ต่อไปหากมีการ

ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอให้สมาชิกสภาฯ น าโครงการจัดท าป้ายซอยเข้าที่ประชุม
ประชาคมพิจารณาด้วย 

 

นายชาตรี สุริยจักร์ - เรื่อง รายการที่ 15 ค่าติดตั งโคมไฟถนนหลอด LED ภายในส านักงานเทศบาล อยาก  
สท.เขต 2 หารือใช้พลังงานทดแทนใช้แผงโซล่าเซลล์แทน 
 

นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง - สายไฟเดิมมีอยู่แล้ว จะเปลี่ยนแค่เสากับหลอดไฟเท่านั น 
ผอ.กองช่าง - การใช้แผงโซล่าเซลล์มีราคาแพงกว่า 
 

นายชาตรี สุริยจักร์ - สายไฟเดิมมี แต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นแผงโซล่าเซลล์แพงกว่าแต่คุ้มค่าก็น่าจะเปลี่ยน 
สท.เขต 2  
นางรัตนา ปรีชานุกูล - เรื่องหมู่บ้านศรีชุม อยากให้รักษาไว้แบบนี  อยากให้มีความเรียบง่าย เพราะหมู่บ้านศรีชุม 
ผอ.กองวิชาการฯ มีความร่วมมือกัน จะอนุรักษ์ไว้ในอนาคตจะมีการพัฒนาร่วมกันจะขับเคลื่อนให้เป็น  
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ หมู่บ้านต้นแบบ 
 

ประธานสภาฯ - หมู่ 5 บ้านศรีชุม อยากอนุรักษ์ไว้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ 
 - 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 30 รายการ หรือไม่ 
ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัต ิ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ 9  เสียง     
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัต ิ -ไม่มี- 
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ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง  1  เสียง 
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
   จ านวน 30 รายการ 

ด้วยมติอนุมัติ  9  เสียง / ไม่อนุมัติ -ไม่มี- / งดออกเสียง  1  คน 
  

ระเบียบวำระท่ี 6       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 

นายสนชัย พรมสนธิ - สอบถามเรื่องตัดหญ้าในงานขาวด าปกติจะมีการตัดหญ้าที่ผ่านมาทางเทศบาลไม่มี   
สท.เขต 1  การตัดหญ้าเลย สอบถามติดขัดเรื่องใด 
 

นายอภิชาติ เทพชา - ประเด็นเรื่องการตัดหญ้าตั งแต่ย้ายมา ไม่เคยทราบเลยว่าจะต้องไปตัดหญ้ากรณีมีงานศพ 
ปลัดเทศบาล ในหมู่บ้าน 
ปฏิบัติหน้าที ่ - ปัจจุบันการตัดหญ้ามีการเปลี่ยนแปลงจากจ้างเหมาคนงานเป็นจ้างเหมาท างานแทน 
นายกเทศมนตรี มีงานถึงจะด าเนินการจ้างเหมาเป็นรายครั ง 
ต าบลบ้านกลาง 
                            

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ข้อสังเกตแุละข้อเสนอแนะ 
สท.เขต 2  1. การจ้างคนการจ้างเหมาเป็นครั งๆ ช่วงหน้าแล้งจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าหน้าฝน  
 จะแก้ไขอย่างไง 
 2. การใช้สนามกีฬาเทศบาลฯ  ที่ผ่านมามีการใช้สนามแข่งขันวอลเล่ย์บอล โดยชมรมวอลเลย์บอล

ต าบลบ้านกลาง ซึ่งขอชื่นชมเพราะมีการเปิดให้มีทีมจากโรงงานอุตสาหกรรมมาร่วมการแข่งขัน 
อยากให้มีการจัดทีมกีฬาประเภทต่างๆ และให้มีทีมเทศบาล 1 ทีม ร่วมแข่งขันด้วย โดยเชิญ
ทีมโรงงานอุตสาหกรรมมาร่วมแข่งขันด้วยทุกครั ง  

 3. การท าระบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
 

นายอภิชาติ เทพชา - เรื่องการตัดหญ้า 1. การจ้างเหมาคนงาน ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายสูง ข้อดี สามารถท างานอย่างอ่ืน 
ปลัดเทศบาล ได ้แตไ่ม่มีคนมาสมัคร 2.การจ้างเหมาท างานจะเหมาเป็นงาน ข้อดี ประหยัดค่าใช้จ่าย 
ปฏิบัติหน้าที ่ เรื่องน  ามัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการบ ารุงรักษาเครื่องตัดหญ้า ฯลฯ เป็นของผู้รับเหมา  
นายกเทศมนตรี แต่ถ้าหญ้าไม่ยาว ก็จ้างตัดไม่ได้ 
ต าบลบ้านกลาง  - อยากหารือการจ้างเหมาคนงาน กับการจ้างท างาน ควรท าอย่างไรดี 
 

นายสนชัย พรมสนธิ - เรื่องตัดหญ้า อยากให้มีการออกตัดหญ้าเฉพาะเวลามีงานศพ เท่านั น 
รองประธานสภาฯ 
 

เลขานุการสภาฯ - ถ้าจ้างเหมาคนงานก็ดี สามารถท างานอ่ืนๆ ได้ด้วย 
 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ตอนนี อยากให้คนที่มีอยู่ช่วยกันตัดหญ้าไปก่อน กรณีมีงานศพ 
สท.เขต 2 
 
 

/นายสุรินทร์ จันทร์ต๊ะธง... 



 
  

 

 

 



 

 


