รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ครั้งที่ 5 /2557
วันที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตาชี
----------------------------------------------

ผูมาประชุม
1. นายพสิษฐ
2. นายพีระพงษ
3. นายพิเชษฐ
4. นางระพีพรรณ

ศรีสุข
การะเกตุ
ดํารงรักษ
แซชั้น

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี 1
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี 2
เลขานุการนายก อบต.

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวรัตนาพร
2. นางสาวอุบล
3. นายภูมิ
4. นางสาวอภิฤดี

เทพษร
พรมหดํา
อนพวงรัตน
สุวรรณกุล

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาสวนโยธา
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด

-2เริ่มเวลา 10.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลว นายก อบต. กลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.การปฏิบัติตามประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
2.การปราบปรามและหยุดยั้งการแพรระบาดยาเสพติด (ตามเอกสารที่แจก)
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประธาน

เชิญปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบ และหัวหนาสวนโยธา ชี้แจงรายละเอียด

ปลัด อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.
2541 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอ 29 การแกไข
เปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณรายจ า ยในหมวดค า ครุ ภั ณ ฑ ที่ ดิ น และ
สิ่งกอสรางใหลักษณะปริมาณ คุณภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาพิจารณา

หัวหนาสวนโยธา

ส ว นโยธาฯ มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงคํ า ชี้ แ จงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เนื่องจากเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 2557 มีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นจึงมีผลทําใหราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของคอมพิวเตอรและเครื่อง
สํารองไฟที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเปนตองขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ดังนี้
/(1) ประเภท…

-3(1) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว 26,000.-บาท
ขอความเดิม
- มีหนวยประมวลผลกลาง cpu ไมนอยกวา 2 แกนหลัก(2 CORE) และมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.5 GHzและมีความเร็วของหนวยความจํา หรือมี HTT
ขนาดไมนอยกวา 1,066 MHz จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มหี นวยความจําไมนอย
กวา 512 MB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา
500 GB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ 10/100/1,000 Mbps จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา
18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
ขอความใหม
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน
เสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาฯนาฬิกาไมนอยกวา 3.4 GHz และมี
หนวยความจําแบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
- มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหนวยความจําไมนอย
กวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 2
TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ(Nerwork lnterface)แบบ10/100/1,000
Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมีขนาดไมนอยกวา
18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
/โอนเพิ่ม...

-4(2) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องสํารองไฟ)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว
-เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ตั้งไว 1,800.-บาท
ขอความเดิม
- มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 1 KVA/700 W หรือดีกวา
- สํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
ขอความใหม
- มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 1 KVA 600 Watts
- สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
ประธาน

ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบใหนําเรื่องการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังกลาว เสนอขออนุมัติ
ตอสภาฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวของตอไป

หัวหนาสวนโยธา

2. พิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557
ส ว นโยธาฯ มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งโอนเงิ น งบประมาณรายจ า ยประจํ า ป
งบประมาณ 2557 แต เ นื่ องจากงบประมาณที่ ตั้ งไว ไม เ พี ย งพอ จึ ง มี ค วาม
จําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) หรือ
8 แกนเสมือน(8 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาฯนาฬิกาไมนอยกวา 3.4 GHz และ
มีหนวยความจําแบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB จํานวน 1 หนวย
/- มีหนวยประ...

-5- มี ห น ว ยประมวลผลเพื่ อ แสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลั ก ที่ มี
หนวยความจําไมนอยกวา 1 GB
- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 4 GB
- มีหนวยจัดเก็บขอมูล Hard Disk ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุ
ไมนอยกวา 2 TB จํานวน 1 หนวย
- มี DVD – RW หรือดีกวา จํานวน1 หนวย
- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย แบบ(Nerwork lnterface)แบบ
10/100/1,000 Base-T หรือดีกวาจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง
- มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมี
ขนาดไมนอยกวา 18 นิ้ว จํานวน 1 หนวย
งบประมาณตั้งไว 26,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 26,000.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 4,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 30,000.-บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 1 KVA 600 Watts
- สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที
งบประมาณตั้งไว 1,800.-บาท งบประมาณกอนโอน 1,800.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 3,300.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 5,100.-บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง
/ประเภทคากอ...

-6ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา
19.00 เมตร (ตอจากโครงการเดิม) ณ หมูที่ 2 บานนอก ตําบลตาชี อําเภอยะหา
จังหวัดยะลา
งบประมาณตั้งไว บาท งบประมาณกอนโอน - บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 49,100.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 49,100.-บาท
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินการ
หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาวัสดุกอสราง
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเชน อิฐ ทราย ทอน้ํา อุปกรณ
ประปา ไม ตางๆ ฯลฯ
งบประมาณตั้งไว 125,170.-บาท งบประมาณกอนโอน 121,976.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 56,400.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 65,576.-บาท
ประธาน

ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบนําเรื่อง ดังกลาว เสนอขออนุมัติตอสภาฯ ตามระเบียบที่เกี่ยวของ
ตอไป

ปลัด อบต.

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ขอ ๒๖ “การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ
ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถิ่น และขอ 32 ภายใตบังคับขอ 39
การโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้ แจงประมาณ
การรายรั บ และงบประมาณรายจ า ย เมื่ อ ได รั บ อนุ มัติ จ ากผู มีอํ านาจแล ว ให
ประกาศโดยเปดเผยเพื่อใหประชาชนทราบแลวแจงการประกาศใหผูวาราชการ
จังหวัดเพื่อทราบ ภายในสิบหาวัน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหแจงแก
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ

ประธาน

เชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด
/หัวหนาสํา...

-7หัวหนาสํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ มีความจําเปนที่จะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2557 แตเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
งบประมาณตั้งไว 497,640.-บาท งบประมาณกอนโอน 8,259.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 100,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 108,259.-บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
งบประมาณตั้งไว 100,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 8,556.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 50,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 58,556.-บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับรถยนต
ส ว นกลาง (ยกเว น รถบรรทุ กขยะ) และครุ ภั ณฑ ของ อบต. เช น น้ํ ามั น ดี เ ซล
น้ํามันเบนซิล น้ํามันเครื่อง น้ํามันเกียร น้ํามันเพาเวอร น้ํามันเฟองทาย ฯลฯ
งบประมาณตั้งไว 20,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 18,128.52.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 8,128.52.-บาท
/โอนลด…

-8โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดสาธารณูปโภค
ประเภทคาโทรศัพท
- เพื่อจายเปนเงินคาเชาเลขหมายและคาใชบริการพื้นฐานขององคการ
บริหารสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 100,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 59,400.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 30,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 29,400.-บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทคาซอมแซมบํารุงรักษา
- เพื่ อจ ายเป นค าบํ ารุ งรั กษาและซ อมแซมครุ ภั ณฑ เช นเครื่ องพิ มพ ดี ด
เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกวาร เครื่องปรับอากาศ รถยนต
สวนกลางฯลฯ เพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000บาท)
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอื่น เชน อาคารโรงเรือน วัสดุอุปกรณตางๆ
งบประมาณตั้งไว 50,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 50,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 30,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 20,000.-บาท
โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและอัคคีภัย
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารภัยตางๆ เชน
วาตภัย ภัยแลง ภาวะฝนแลง ฟาผา ภัยอันเกิดจากภัยปา ภั ยจากโรคหรือจาก
การระบาดของแมลงหรื อ ศั ต รู พื ช ทุ ก ชนิ ด ตลอดจนภั ย อื่ น ๆ อั น มี ม าเป น
สาธารณะไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือ
องคการบริหารสวนตําบล
/งบประมาณ...

-9งบประมาณตั้งไว 80,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 80,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 80,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน บาท
ประธาน

ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติดวยคะแนนเปนเอกฉันท

หัวหนาสวนการคลัง

สวนการคลัง ความจําเปนที่จะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2557 แตเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ
-เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
งบประมาณตั้งไว 70,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 15,800.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 20,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 35,800.-บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดคาตอบแทน
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
-เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 10,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 10,000.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 5,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 15,000.-บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
/- เพื่อจายเปน…

-10- เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
งบประมาณตั้งไว 82,500.-บาท งบประมาณกอนโอน 80,180.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 20,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 60,180.-บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 40,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 40,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 5,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 35,000.-บาท
ประธาน

ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติดวยคะแนนเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
-ไมมี-

ปดการประชุม

12.00 น.
(ลงชื่อ) ระพีพรรณ แซชั้น ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางระพีพรรณ แซชั้น)
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี
(ลงชื่อ)

พสิษฐ ศรีสุข
ตรวจรายงานการประชุม
(นายพสิษฐ ศรีสุข)
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี

