
ส ำเนำรำยกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง 
สมัยวิสำมัญ ครั้งที่ 2/1 ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕62 

วันที่ 16 กันยำยน 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 นายณรงค์ชัย  ไชยนวล สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ณรงค์ชัย  ไชยนวล 
8 นายชัยวุฒิ  เงินชุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 ชัยวุฒิ  เงินชุ่ม 

 

ผู้ไม่มำประชุม 
 

ที ่
 

ชื่อ - สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 นายชาตรี  สุริยจักร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 - ลาป่วย - 
2 นายทวีป  พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 - ลาป่วย - 

 

ผู้เข้ำร่วมประชุม มีรำยชื่อ ดังนี้                              
 

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

1 นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีต าบลบ้านกลาง 

อภิชาติ เทพชา 

2 นางรณิดา  เกตุเต็ม หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล รณิดา  เกตุเต็ม 
3 นางรัตนา  ปรีชานุกูล ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน  

รก. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
รัตนา  ปรีชานุกูล 

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

รก. ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ประจญ ปัญโญใหญ่ 

7 นายด ารงค์ บุญกลาง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
รก. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 

ด ารงค์ บุญกลาง 

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

ที ่
 

ชื่อ – สกุล 
 

ต ำแหน่ง 
 

ลำยมือชื่อ 
 

8 นายนพดล แก้วกาศ หัวหน้างานนิติการ นพดล แก้วกาศ 
9 นางสาวแคทรียา ไชยมงคล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง แคทรียา ไชยมงคล 

10 นายธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ธนพนธ์ ฟุ้งตระการพันธุ์ 
11 นายสุริยา แก้วสว่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง สุริยา แก้วสว่าง 
12 นายทรงกลด ณ ล าพูน หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ทรงกลด ณ ล าพูน 
13 นางวไลพร  ไชยมงคล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ วไลพร  ไชยมงคล 
14 นางสาวณฐัชฎาพร อ่องวลิาศ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ณัฐชฎาพร อ่องวิลาศ 
15 นายพงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ พงษ์พินิจ  ธิเตจ๊ะ 
16 นางสาวเกลียวทิพย์ แกล้วกล้า นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เกลียวทิพย์ แกล้วกล้า 
17 นางสุณี สุยะเหล็ก นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ สุณี สุยะเหล็ก 
18 ว่าที่ ร.ต.หญิง พิไลวรรณ เทตินน  า นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ พิไลวรรณ เทตินน  า 
19 นางสาววลาสิน ีตะนันกลาง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ วลาสินี ตะนันกลาง 
20 นายวรพงษ์ สุธรรม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วรพงษ์ สุธรรม 
21 นางจันจีรา ดวงชมภ ู ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จันจีรา ดวงชมภ ู
22 นางสาวสุพัชร ีพรมสนธ ิ คนงานทั่วไป สุพัชรี พรมสนธ ิ

 

เริ่มประชุม เวลำ  10.15 น. 
 

ประธานสภาฯ - บัดนี  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง ได้มาประชุมพร้อมกันแล้ว และเลขานุการ        
สภาเทศบาลบ้านกลาง ได้ตรวจสอบแล้วว่าครบองค์ประชุม (มีผู้มาประชุม จ านวน 8 คน        
ผู้ไม่มาประชุม 2 คน) ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ มาตรา ๒๗ แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที ่๑4) พ.ศ. ๒๕6๒  

 - กระผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยวิสามัญ ครั งที่ 2/1 ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕62 โดยเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี  

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
 

ประธานสภาฯ  -เนื่องด้วยมีสมาชิกสภาเทศบาลขอลาป่วย จ านวน 2 ท่าน คือ 
1. นายทวีป  พรมกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 
2. นายชาตรี สุริยจักร   สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  

  

ที่ประชุมฯ - รับทรำบ 
 

 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวำระท่ี 2 เรื่อง รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง สมัยสำมัญ สมัยที่ 3 
   ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562 เมือ่วันที่ 19 สิงหำคม 2562   
 

ประธานสภาฯ  การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั งที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 

   - ในวาระนี ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ  
   ว่ามีข้อผิดพลาดต้องแก้ไขหรือไม่ 
   - มีสมาชิกท่านใด พบข้อผิดพลาดหรือไม่ 

 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ขอแก้ไขหน้า 37 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) ของนายณรงค์ชัย ไชยนวล สท.เขต 2 
สท.เขต 2 ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ จากเดิมมี 2 ข้อ เป็น 3 ข้อ เพ่ิมข้อที่ 3 การท าระบบการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
ที่ประชุมฯ  - รับทราบ 

ประธานสภาฯ  - หากไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านกลางรับรองรายงานการประชุมสภา 
  เทศบาลต าบลบ้านกลาง สมัยสำมัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 ประจ ำปี พ.ศ. 2562  
   เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2562 โดยมีการแก้ไข 
 

ระเบียบวำระท่ี 3 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 าเป็นที่จะต้องเสนอขออนุมัติจาก
ปฏิบัติหน้าที ่  สภาเทศบาลต าบลบ้านกลาง เพ่ือขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2562 
นายกเทศมนตรี  เพ่ือขอโอนมาตั งเป็นรายการใหม่ โดยจ่ายเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และค่าครุภัณฑ์   
ต าบลบ้านกลาง  ซึ่งมิได้ตั งรายการไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
   ของประชาชน รวมจ านวน 4 รายการ จ านวนงบประมาณทั งสิ น 2,394,000.- บาท  
   (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดังต่อไปนี  
   รำยกำรที่ 1 กองวิชำกำรและแผนงำน 
   1. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวด  
   ค่าตอบแทน ประเภทค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถิ่น   

  งบประมาณก่อนโอน จ านวน 21,000.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 21,000.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
  งบประมาณหลังโอน  จ านวน          0.- บาท (ศูนย์บาท) 

    
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา 2. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
ปลัดเทศบาล  ประเภทรายจ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 04. ค่าโฆษณาและเผยแพร่  
ปฏิบัติหน้าที ่    งบประมาณก่อนโอน จ านวน 30,336.- บาท (สามหมื่นสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 
นายกเทศมนตรี    จ านวนเงินที่โอนลด จ านวน 30,336.- บาท (สามหมื่นสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   3. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 06. ค่าจ้างเหมาส ารวจและท ารายงาน 
   การประเมินความพึงพอใจ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   4. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 07. ค่าติดตั งโทรศัพท์ 

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

   5. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ 03.ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 38,140.- บาท (สามหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 23,140.- บาท (สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

   6. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย 
   ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  
   รายการ 06. โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 13,563.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 13,563.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน        0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   7. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
   ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 41,190.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 41,190.- บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 
 
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา 8. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
ปลัดเทศบาล  ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
ปฏิบัติหน้าที ่    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 34,502.- บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสองบาทถ้วน) 
นายกเทศมนตรี    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 34,502.- บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยสองบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 
   9. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ  
   ประเภทวัสดุการเกษตร 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 7,120.- บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 7,120.- บาท (เจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   10. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ 
   ประเภทวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ 

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

   11. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน รายการ 01. ค่าจัดซื อเครื่องท าลายเอกสาร 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   12. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 01. ค่าจัดซื อเครื่องสแกนเนอร์ ส าหรับงาน 
   เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 2,010.- บาท (สองพันสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 2,010.- บาท (สองพันสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   13. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 02. ค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 4,920.- บาท (สี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 4,920.- บาท (สี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   14. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ รายการ 01. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
   ครุภัณฑ ์

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 12,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา 15. ขอโอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา
ปลัดเทศบาล  ความสงบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ปฏิบัติหน้าที ่  ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ 01. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
นายกเทศมนตรี  ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
ต าบลบ้านกลาง    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 14,890.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 14,890.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   16. ขอโอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
   ความสงบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ  
   ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ 02. โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้เพ่ิม 
   ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจ 
   และสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 16,691.80.- บาท  
(หนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์) 

    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 16,091.00.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน       600.80.- บาท (หกร้อยบาทแปดสิบสตางค์) 

   17. ขอโอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
   ความสงบภายใน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
   ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ 03. โครงการรวมพลังแผ่นดินขจัดสิ นยาเสพติด 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 5,900.- บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 5,900.- บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   18. ขอโอนลด แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา 
   ความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
   รายการ 01. ค่าจัดซื อป้ายสามเหลี่ยมหยุดตรวจ แบบโปร่ง  2 ระบบ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 2,180.- บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 2,180.- บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   19. ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร  
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 

    งบประมาณก่อนโอน    จ านวน 12,700.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 12,700 .- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

    
/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา 20. ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร 
ปลัดเทศบาล  หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
ปฏิบัติหน้าที ่    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 370,835.- บาท  
นายกเทศมนตรี      (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   92,865.- บาท  

(เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 277,970.- บาท  

(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 
   21. ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร  
   หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 15,420.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 12,420.- บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

   22. ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 02. ค่าเช่าทรัพย์สิน 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 1,800.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 1,800.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   23. ขอโอนลด แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบด าเนินงาน  
   หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 5,000.-  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   24. ขอโอนลด แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบเงินอุดหนุน  
   หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนราชการ รายการ 01. เงินอุดหนุนศูนย์ 
   อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดล าพูน 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   25. ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
   งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 8,125.- บาท (แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 4,080.- บาท (สี่พันแปดสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 4,045.- บาท (สี่พันสี่สิบห้าบาทถ้วน) 

    
 
 

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา 26. ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์    
ปลัดเทศบาล  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ  01. 
ปฏิบัติหน้าที ่  ค่าจ้างเหมาบริการ 
นายกเทศมนตรี    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 84,800.- บาท (แปดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน   2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 82,800.- บาท (แปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
   27. ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
   ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ 01.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

      งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 14,033.59.- บาท 
(หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 

      จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 14,000.00.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
      งบประมาณหลังโอน  จ านวน        33.59.- บาท (สามสิบสามบาทห้าสิบเก้าสตางค์) 

   28. ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

    งบประมาณก่อนโอน จ านวน 14,861 .- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อย 
  หกสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 14,800 .- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน        61.- บาท (หกสิบเอ็ดบาทถ้วน) 

   29. ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  
   งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุส านักงาน 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 11,486.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อย 
  แปดสิบหกบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 11,400 .- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน        86.- บาท (แปดสิบหกบาทถ้วน) 

   30. ขอโอนลด แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์     
   งบด าเนินงาน หมวดค่าวัสดุ ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 1,060.- บาท (หนึ่งพันหกสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน       60.- บาท (หกสิบบาทถ้วน) 

   31. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ  
   02. ค่าก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 132,048.- บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่สิบแปดบาทถ้วน) 

    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 132,048.- บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันสี่สิบแปดบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน  จ านวน            0.- บาท (ศูนย์บาท) 

/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา 32. ขอโอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ปลัดเทศบาล  งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ปฏิบัติหน้าที ่  ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ 07. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน  า
นายกเทศมนตรี  ด าหัวผู้สูงอายุ 
ต าบลบ้านกลาง    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 21,500.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน    7,465.- บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 14,035.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบห้าบาทถ้วน) 

          รวมโอนลด 575,000.- บำท (ห้ำแสนเจ็ดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ  
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 03. ค่ำจัดซื้อ 
   รถบรรทุก (ดีเซล) จ ำนวน 575,000.- บำท (ห้ำแสนเจ็ดหม่ืนห้ำพันบำทถ้วน) 

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

    1. มีน  าหนักบรรทุกไม่ต่ ากว่า 1 ตัน  
    2. เป็นรถช่วงยาว 
    3. เป็นกระบะส าเร็จรูป 
    4. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
  (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 244 ล าดับที่ 170 ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป (00110) งานวางแผนสถิติ 
   และวิชาการ (00112) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - ด้วยจ าเป็นต้องจัดซื อรถยนต์ เพื่อใช้ในงานประชาสัมพันธ์และให้บริการประชาชน    
    ลดค่าซ่อมแซมรถส่วนกลางคันเดิมหรือทดแทนกรณีคันเดิมช ารุด อยู่ระหว่างซ่อมบ ารุง 
    และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
    

   รำยกำรที่ 2 กองช่ำง 
   1. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
   งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 02. ค่าจัดซื อเครื่อง 
   คอมพิวเตอร์     

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 4,920.- บาท (สี่พันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 4,400.- บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน     520.- บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 

/นายอภิชาติ เทพชา… 
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นายอภิชาติ เทพชา 2. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
ปลัดเทศบาล  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ปฏิบัติหน้าที ่  รายการ 02. ค่าต่อเติมอาคารนราดิศร   
นายกเทศมนตรี    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 
ต าบลบ้านกลาง     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน  จ านวน             0.- บาท (ศูนย์บาท) 
   3. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
   รายการ 03. ค่าปรับปรุงอาคารส านักงาน กองช่าง  

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   4. ขอโอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
   รายการ 03. เงินอุดหนุนวัดในต าบลบ้านกลาง 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 14,600.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 14,600.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   5. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการ 01. ค่าก่อสร้างรั ว 
   คสล. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง  

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   6. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 
   หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่างๆ รายการ 02. ค่าก่อสร้างอาคาร      
   อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านแม่ยาก (ฝ้ายค าแลนด์)  

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

     รวมโอนลด 851,000.- บำท (แปดแสนห้ำหม่ืนหนึ่งพันบำทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดิน
   และสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 06. ค่ำก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คสล.  
   หมู่ที่ 5 บ้ำนศรีชุม จ ำนวน 851,000.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน  า คสล. รูปตัวยูมีฝาปิด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  
   0.30 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 322.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร สถานที่ 
   ก่อสร้างบริเวณบ้านนางระพีพร บ้านเลขที่ 73/2 ถึง บ้านนางมา บ้านเลขที่ 61/1 หมู่ที่ 5 
   บ้านศรีชุม (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง)  

/นายอภิชาติ เทพชา... 
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นายอภิชาติ เทพชา - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ปลัดเทศบาล  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 16 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) 
ปฏิบัติหน้าที ่  หน้า 72 ล าดับที่ 64 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานไฟฟ้าถนน (00242) 
นายกเทศมนตรี  เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
ต าบลบ้านกลาง  - เนื่องจากสภาพเดิมไม่มีรางระบายน  าเวลาฝนตกจึงท าให้เกิดน  าท่วมขัง ท าให้ประชาชน 
   ได้รับความเดือนร้อน เกิดความไม่สะดวกต่อการใช้เส้นทางสัญจร และอาจก่อให้เกิด
   อุบัติเหตุแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้ จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน  าขึ นใหม่ เพ่ือเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพในการระบายน  า ช่วยแก้ไขปัญหาน  าท่วมขัง  
 

   รำยกำรที่ 3 กองช่ำง 
   1. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าตอบแทน 
   ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร     

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 197,350.- บาท  
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 135,632.- บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) 

    งบประมาณหลังโอน  จ านวน    61,718.- บาท (หกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบแปดบาทถ้วน) 
   2. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า 
   ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ 02. โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมชุมชน 
   ต าบลบ้านกลาง   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 27,510.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 27,510.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   3. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน        
   งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทอาคารต่าง ๆ รายการ 01. ค่าก่อสร้าง 
   อาคารอเนกประสงค์ ภายในส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
     จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน             0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   4. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
   ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 03. ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 8,018.- บาท (แปดพันสิบแปดบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 8,018.- บาท (แปดพันสิบแปดบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 
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นายอภิชาติ เทพชา 5. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ปลัดเทศบาล  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค รายการ 01. ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลานจอดรถ 
ปฏิบัติหน้าที ่  คสล. บริเวณบ่อพักขยะเทศบาลต าบลบ้านกลาง 
นายกเทศมนตรี    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 233,840.- บาท ต าบลบ้านกลาง   

(สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 233,840.- บาท  

(สองแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน             0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   6. ขอโอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
   งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
   รายการ 01. เงินอุดหนุนหน่วยอบรมประชาชนต าบลบ้านกลาง 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน             0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   7. ขอโอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น  
   งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์  
   รายการ 02. เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลบ้านกลาง 

  งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
  จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 13,000.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
  งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   8. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน  
   หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชน นิติบุคคล 
   หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง รายการ 01. ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย
   ให้เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 100,000.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน             0.- บาท (ศูนย์บาท) 

      รวมโอนลด 868,000 บำท (แปดแสนหกหม่ืนแปดพันบำทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
   และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 01. ค่ำจัดซื้อ 
   รถบรรทุก (ดีเซล) จ ำนวน 868,000.- บำท (แปดแสนหกหม่ืนแปดพันบำทถ้วน) 

  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ  
   ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ ลแค็บ 
   คุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังนี  
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    (1) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิ ลแค็บ 4 ประต ู
    (2) เป็นกระบะส าเร็จรูป 
    (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 
    (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต 
  (ราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)  
  - เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที ่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 236 ล าดับที่ 136 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากรถยนต์ของกองช่างที่ใช้อยู่ประจ าได้ใช้งานมาเป็นเวลาหลายสิบปี ท าให้รถเกิด
    การช ารุดเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ซึ่งกองช่างมีภารกิจในการใช้ยานพาหนะรถยนต์
    ส่วนกลาง อาทิ การส ารวจโครงการด้านโครงสร้างพื นฐาน การตรวจสอบเรื่อง ร้องเรียน
    เกี่ยวกับโครงสร้างพื นฐานและอ่ืนๆในเขตพื นที่ การติดต่อประสานงานราชการ/โครงการต่างๆ 
    กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ฯลฯ แต่ในปัจจุบันมีจ านวนรถยนต์ไม่เพียงพอ 
    ต่อปริมาณงานท่ีมีเป็นจ านวนมาก จึงมีความจ าเป็นต้องโอนเงินมาจัดซื อรถยนต์เพิ่มขึ น 
    เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
    ได้อย่างรวดเร็ว 
 

   รำยกำรที่ 4 กองช่ำง 
   1. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
   ประเภทรายจ่าย เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ รายการ 03. ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูล   
   แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือใช้ในการจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
   ประจ าปี 2563 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 70,000.- บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           0.- บาท (ศูนย์บาท) 

   2. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย  
   ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 21,805.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน 11,805.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน) 

   3. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 01. ค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 2,460.- บาท (สองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 2,460.- บาท (สองพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 

นายอภิชาติ เทพชา 

ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที ่
นายกเทศมนตรี  

ต าบลบ้านกลาง 
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   4. ขอโอนลด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
   ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 02. ค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก   

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 3,010.- บาท (สามพันสิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 3,010.- บาท (สามพันสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน         0.- บาท (ศูนย์บาท) 
  5. ขอโอนลด แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน 

   หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการ 02. ค่าจัดซื อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
     งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 520.- บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน    20.- บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) 

   6. ขอโอนลด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น   
   งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
   รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการ 07. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์และรดน  าด าหัว 
   ผู้สูงอายุ 

    งบประมาณก่อนโอน  จ านวน 14,035.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบห้าบาทถ้วน) 
    จ านวนเงินที่โอนลด  จ านวน 14,030.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันสามสิบบาทถ้วน) 
    งบประมาณหลังโอน  จ านวน           5.- บาท (ห้าบาทถ้วน) 

รวมโอนลด 100,000.- บำท (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
   โดยขอโอนไปตั้งรำยกำรใหม่ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ 
   และชุมชน งบลงทุน หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง 
   ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 06. ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมฐำนเสำธงชำติ จ ำนวน 100,000.-  บำท 
   (หนึ่งแสนบำทถ้วน) 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมฐานเสาธงชาติ ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง   
   ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 
   1.35 เมตร จ านวน 1 ฐาน (ตามรายละเอียดและแบบแปลนของเทศบาลต าบลบ้านกลาง) 
   - เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 เป็นไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) 
   หน้า 62 ล าดับที่ 39 ปรากฏตามแผนงานเคหะและชุมชน (00240) งานบริหารทั่วไป 
   เกี่ยวกับเคหะและชุมชน (00241) 
   เหตุผลและควำมจ ำเป็น  
    - เนื่องจากฐานเสาธงของโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง มีรอยแตกร้าวและทรุดตัวลง  
    ประกอบกับโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกลาง จัดกิจกรรมบริเวณหน้าเสาธงชาติเป็นประจ า 
    ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมในบริเวณดังกล่าวได้ จึงมีความจ าเป็นที่ 
    จะต้องด าเนินการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง 
 

   - จึงใคร่ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
   จ านวน 4 รายการ เพ่ือให้เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ  
   งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 

/ประธานสภาฯ... 

นายอภิชาติ เทพชา 

ปลัดเทศบาล 

ปฏิบัติหน้าที ่
นายกเทศมนตรี  

ต าบลบ้านกลาง 
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ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่ ถ้ามี ขอเชิญ 
 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ขอให้ส่วนราชการที่โอนเงินงบประมาณในการจัดซื อรถ ขอให้น าไปใช้ในราชการให้เกิด 
สท.เขต 2  ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
 

ประธานสภาฯ - การใช้รถราชการ ควรระมัดระวังในการใช้รถ ไม่ควรน าไปใช้ส่วนตัว 
 

เลขานุการสภาฯ - การโอนเงินงบประมาณครั งนี  ขอขอบคุณ ฝ่ายข้าราชการประจ าที่ช่วยกัน  รวบรวมเงิน
เหลือจ่าย จ านวนหลายรายการ  สามารถน ามาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนประชาชน
บ้านศรีชุม ม.5 บ้านศรีชุม 

 

ประธานสภาฯ - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด มีข้อสงสัยที่จะสอบถามหรือไม่  
 - หากไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ขอให้เลขานุการสภาฯ ตรวจสอบองค์ประชุม 

 

เลขานุการสภาฯ - ได้ตรวจสอบแล้ว มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในห้องประชุมสภาฯ แห่งนี   
 จ านวน 8 คน ครบ องค์ประชุม                                    
 

ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมฯ  
 - จะขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕62 จ านวน 4 รายการ หรือไม่ 
 

ประธานสภาฯ  - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  อนุมัต ิ   โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ   อนุมัต ิ7  เสียง     
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  ไม่อนุมัต ิ-ไม่มี- 
 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาเทศบาล ท่านใด  งดออกเสียง  โปรดยกมือ 
ที่ประชุมสภาฯ  งดออกเสียง 1 คน  
 

เลขานุการสภาฯ  สรุป ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  
   จ านวน 4 รายการ 

ด้วยมติอนุมัติ 7 เสียง / ไม่อนุมัติ -ไม่มี-  / งดออกเสียง 1 คน 
  

ระเบียบวำระท่ี 4       เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
นายสนชัย พรมสนธิ -ขอปรึกษาเรื่องการน  าท่วมขัง หมู่ที่ 3 บ้านขี เหล็ก ขอเครื่องสูบน  าพญานาค ติดตั ง 
สท.เขต 1   ไว้บริเวณหน้าวัดขี เหล็ก เพื่อระบายน  าท่วมขัง 

นายอภิชาติ เทพชา - เครื่องสูบน  าพญานาค หมูที่ 3 ตอนนี  อยุ่ระหว่างการปรับปรุงแผน 5 ปี ช่วงกลางปี 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ น่าจะโอนไปตั งรายการใหม่จัดซื อให้ได้ แต่ตอนนี จะให้งานป้องกันฯ เอาสูบที่มีอยู่ 
นายกเทศมนตรีฯ  ไปติดตั ง น าไปใช้งานก่อน 
   ขอแจ้งเพ่ิมเติม 

  เรื่องที่ 1 วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2562  เชิญชวนสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระอนันต์ ชาติธรรมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีชุมหมู่ที่ 5 

/เรื่องท่ี 2… 
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เรื่องท่ี 2 กระบวนการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
1. ขอให้ร้องทุกข์ร้องเรียนผ่าน สมาชิกสภาเทศบาลและก านันผู้ใหญ่บ้าน 
2. ขอให้ผู้เดือดร้อน เขียนค าร้องเป็นลายลักษณ์อักษร มีที่อยู่ติดต่อได้ 
3. กองวิชาการรับเรื่องร้องเรียน ส่งเรื่องให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการ แล้วเสร็จ 

 แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ/ด าเนินการแล้วเสร็จ/ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เรื่องท่ี 3 เทศบาลต าบลบ้านกลางได้รับการจัดสรรงบประมาณภัยแล้ง 3 โครงการ 
1. โครงการเป่าล้างและทดสอบปริมาณน  าบาดาล หมู่ 2,3,4,8,9,11 และ ม.12 
งบประมาณ 85,000.- บาท 
2. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านท่าล้อศรีค า หมู่ที่ 2 
งบประมาณ 3,386,000.- บาท 
3. โครงการขุดเจาะบ่อน  าบาดาล หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 9 งบประมาณ 2,267,000.- บาท  
เรื่องท่ี 4 ประชาสัมพันธ์ การรับรางวัลของเทศบาลต าบลบ้านกลาง  
1. รางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนดีเยี่ยมระดับภาค รับรางวัลวันที่ 12 กันยายน 2562  
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ 
2. รางวัลรองชนะเลิศบุคลากรดีเด่นทางการทะเบียน ประเภทส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาล โดยจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 27 ตุลาคม 2562  
3. รางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจดัการที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประเภทองค์กรที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา 
ได้รับเงินรางวัลจ านวน 367,945.20.- บาท  
4. รางวัลพระปกเกล้า รอผลการประกาศ 

 

นางรัตนา ปรีชานุกูล - ขอเพ่ิมเติมอีก 1 รางวัล คือรางวัลการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก LESS 
ผอ.กองวิชาการฯ - แจ้งให้สภาเทศบาลทราบในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. 
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ปลัดเทศบาลและ ผอ.กองสาธารณสุขฯ เข้ารับประกาศเกียรติคุณในงาน “ร้อยดวงใจ 
   ร่วมใจลดโลกร้อน” ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 
   ประตูน  า กรุงเทพ  

- โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร เชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมปลูก   
 พืชสมุนไพร ในวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กีฬาและ  

   นันทนาการจามเทวี เทศบาลต าบล บ้านกลาง 

นายณรงค์ชัย ไชยนวล - ทางคณะสงฆ์เชิญร่วมสวดพระอภิธรรม และก าหนดการ จะส่งในกลุ่ม Line อีกครั ง 
สท.เขต 2 
 

นางรณิดา เกตุเต็ม  - ขอขอบคุณสภาเทศบาลที่อนุมัติงบประมาณในการจัดซื อชุดไมค์ประชุม และปัจจุบัน 
หัวหน้าส านักปลัด ห้องประชุมฝ้ายค ากองช่างได้เข้ามาใช้เป็นห้องท างานแทน  ทางส านักปลัดเทศบาลจึงจะขอ 

น าไมค์ชุดเดิมที่มีอยู่ ไปใช้ในห้องประชุมชั น 2 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ประธานสภาฯ  - ได้รับเรื่องร้องเรียนงานเทศกิจในการจัดการจรจรในเขตโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง 
   ช่วงนี ไม่เห็นไปปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการจราจรในเขตพื นที่ 
นางรณิดา เกตุเต็ม - ขอเรียนว่า งานเทศกิจขณะนี ขาดแคลนบุคลากร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิก
หัวหน้าส านักปลัด สภาเทศบาล ประชาสัมพันธ์รับสมัคร คนท างานในงานเทศกิจ 

/นางวาสนา ธรรมโคร่ง... 



 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

 



 


