
รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ครั้งท่ี 5 /2557

วันท่ี 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลตาชี

----------------------------------------------
ผูมาประชุม

1. นายพสิษฐ ศรีสุข นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี
2. นายพีระพงษ การะเกตุ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี 1
3. นายพิเชษฐ ดํารงรักษ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี 2
4. นางระพีพรรณ แซชั้น เลขานุการนายก อบต.

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวรัตนาพร เทพษร ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี
2. นางสาวอุบล พรมหดํา ผูอํานวยการกองคลัง
3. นายภูมิ อนพวงรัตน หัวหนาสวนโยธา
4. นางสาวอภิฤดี สุวรรณกุล นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด
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เริ่มเวลา 10.00 น.

เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว นายก อบต. กลาวเปดประชุม ตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
1.การปฏิบัติตามประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ
2.การปราบปรามและหยุดยั้งการแพรระบาดยาเสพติด (ตามเอกสารท่ีแจก)

มติท่ีประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2557 เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2557

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 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
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ  ท่ีดินและ
สิ่งกอสรางใหลักษณะปริมาณ คุณภาพหรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาพิจารณา

หัวหนาสวนโยธา สวนโยธาฯ มีความจําเปนท่ีจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เนื่องจากเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ประจําป 2557 มีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นจึงมีผลทําใหราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของคอมพิวเตอรและเครื่อง
สํารองไฟท่ีไดรับอนุมัติใหกันเงินไวมีการเปลี่ยนแปลง จึงมีความจําเปนตองขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ดังนี้

/(1) ประเภท…
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(1) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
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
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําไมนอย
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 10/100/1,000Mbps 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
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ีมีหนวยความจําไมนอย
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

/โอนเพ่ิม...
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(2) ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร (เครื่องสํารองไฟ)
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร ตั้งไว

-เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ 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 ถาไมมีขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหนําเรื่องการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดังกลาว เสนอขออนุมัติ
ตอสภาฯ ตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป

2. พิจารณาการโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557
หัวหนาสวนโยธา สวนโยธาฯ มีความจําเปนท่ีจะตองโอนเงินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ 2557  แตเนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึงมีความ
จําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อคอมพิวเตอร 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...
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- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ท่ี 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
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 4,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 30,000.-บาท

โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดครุภัณฑคอมพิวเตอร
ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 1 เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน
- มีกําลังไฟดานนอกไมนอยกวา 1 KVA 600 Watts
- สามารถสํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที

งบประมาณตั้งไว 1,800.-บาท งบประมาณกอนโอน 1,800.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 3,300.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 5,100.-บาท

โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบลงทุน
หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง

/ประเภทคากอ...
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ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค
- เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริม

เหล็ก ขนาดกวาง 0.40 เมตร (ภายใน) ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา
19.00 เมตร (ตอจากโครงการเดิม) ณ หมูท่ี 2 บานนอก ตําบลตาชี อําเภอยะหา
จังหวัดยะลา
งบประมาณตั้งไว - บาท งบประมาณกอนโอน - บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 49,100.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 49,100.-บาท

โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินการ
หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาวัสดุกอสราง

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเชน 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 ถาไมมีขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม มีมติเห็นชอบนําเรื่อง ดังกลาว เสนอขออนุมัติตอสภาฯ ตามระเบียบท่ีเก่ียวของ
ตอไป

ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ขอ ๒๖ “การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆ
ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะผูบริหารทองถ่ิน และขอ 32 ภายใตบังคับขอ 39
การโอนเงินงบประมาณรายจาย หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณ
การรายรับและงบประมาณรายจาย เม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจแลว ให
ประกาศโดยเปดเผยเพ่ือใหประชาชนทราบแลวแจงการประกาศใหผูวาราชการ
จังหวัดเพ่ือทราบ ภายในสิบหาวัน สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหแจงแก
นายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจําก่ิงอําเภอ

ประธาน เชิญหัวหนาสํานักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด

/หัวหนาสํา...
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หัวหนาสํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ มีความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2557  แตเนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ

งบประมาณตั้งไว 497,640.-บาท งบประมาณกอนโอน 8,259.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 100,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 108,259.-บาท

โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ
งบประมาณตั้งไว 100,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 8,556.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 50,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 58,556.-บาท

โอนลด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่นสําหรับใชกับรถยนต
สวนกลาง (ยกเวนรถบรรทุกขยะ) และครุภัณฑของ อบต. เชน น้ํามันดีเซล
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…
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โอนลด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดสาธารณูปโภค
ประเภทคาโทรศัพท

- เพ่ือจายเปนเงินคาเชาเลขหมายและคาใชบริการพ้ืนฐานขององคการ
บริหารสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 100,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 59,400.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 30,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 29,400.-บาท

โอนลด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทคาซอมแซมบํารุงรักษา

- เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ เชนเครื่องพิมพดีด
เครื่องอัดสําเนา เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องถายเอกวาร เครื่องปรับอากาศ รถยนต
สวนกลางฯลฯ เพ่ือใหสามารถใชงานไดตามปกติ (วงเงินไมเกิน 5,000บาท)
คาบํารุงรักษาและซอมแซมทรัพยสินอ่ืน เชน อาคารโรงเรือน วัสดุอุปกรณตางๆ
งบประมาณตั้งไว 50,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 50,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 30,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 20,000.-บาท

โอนลด
แผนงานการรักษาความสงบภายใน
งานปองกันภัยฝายพลเรือนและอัคคีภัย
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการปองกันและบรรเทาสาธารภัยตางๆ เชน
วาตภัย ภัยแลง ภาวะฝนแลง ฟาผา ภัยอันเกิดจากภัยปา ภัยจากโรคหรือจาก
การระบาดของแมลงหรือศัตรูพืชทุกชนิด ตลอดจนภัยอ่ืนๆ อันมีมาเปน
สาธารณะไมวาจะเกิดจากภัยธรรมชาติหรือมีผูทําใหเกิดข้ึน ซึ่งกอใหเกิดอันตราย
แกชีวิต รางกายของประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชนหรือ
องคการบริหารสวนตําบล

/งบประมาณ...
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งบประมาณตั้งไว 80,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 80,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 80,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท

ประธาน ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม อนุมัติดวยคะแนนเปนเอกฉันท

หัวหนาสวนการคลัง สวนการคลัง ความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2557  แตเนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ

-เพ่ือจายเปนคาใชจายตางๆ
งบประมาณตั้งไว 70,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 15,800.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 20,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 35,800.-บาท

โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดคาตอบแทน
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

-เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 10,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 10,000.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 5,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 15,000.-บาท

โอนลด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

/- เพ่ือจายเปน…
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- เพ่ือจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
งบประมาณตั้งไว 82,500.-บาท งบประมาณกอนโอน 80,180.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 20,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 60,180.-บาท

โอนลด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

- เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 40,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 40,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 5,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 35,000.-บาท

ประธาน ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม อนุมัติดวยคะแนนเปนเอกฉันท

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ
-ไมมี-

ปดการประชุม 12.00 น.

(ลงชื่อ)    ระพีพรรณ  แซชั้น      ผูบันทึกรายงานการประชุม
(นางระพีพรรณ  แซชั้น)

เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี

(ลงชื่อ)        พสิษฐ  ศรีสุข          ตรวจรายงานการประชุม
(นายพสิษฐ  ศรีสุข)

นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี


