
รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ครั้งท่ี 6 /2557

วันท่ี 25 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 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 พรหมดํา 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
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 17  กรกฎาคม 2557

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7

ประธาน เชิญปลัด อบต. ช้ีแจงระเบียบ และหัวหนาสํานักปลัดฯ ช้ีแจงรายละเอียด

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

หัวหนาสํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ มีความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2557 แตเนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติ
โอนงบประมาณ ดังนี้
1. เงินเดือนพนักงาน

/โอนลด...
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โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝายประจํา
ประเภทเงินเดือนพนักงาน

-เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
งบประมาณตั้งไว 1,196,160.-บาท งบประมาณกอนโอน 239,408.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 105,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 344,408.-บาท

ประเภทคาจางพนักงานจาง
-เพ่ือจายเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ (พรอมท้ังเงิน

ปรับปรุงคาตอบแทน) และเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางท่ัวไป
งบประมาณตั้งไว 290,820.-บาท งบประมาณกอนโอน 49,560.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 95,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 144,560.-บาท

โอนลด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝายการเมือง
ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก

-เพ่ือจายเงินเดือนนายก/รองนายก
งบประมาณตั้งไว 495,840.-บาท งบประมาณกอนโอน 105,565.34บาท
โอนลดครั้งนี้ 50,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 55,565.34บาท

โอนลด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนฝายประจํา
ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงาน

- เพ่ือจายเปนเงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวเงินสวัสดิการประจําสํานักงานพ้ืนท่ี
พิเศษ เงินปรับเพ่ิมตามคุณวุฒิการศึกษาและเงินพิเศษสูรบ (พสร.) ใหแกพนักงานสวนตําบล

/งบประมาณ…
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งบประมาณตั้งไว 212,980.-บาท งบประมาณกอนโอน 146,955.77 บาท
โอนลดครั้งนี้ 120,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 26,955.77 บาท

หมวดเงินเดือนฝายการเมือง
ประเภทคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ

-เพ่ือจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ
งบประมาณตั้งไว 979,080.-บาท งบประมาณกอนโอน 67,985.94.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 30,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 37,985.94.-บาท

ประธาน ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม อนุมัติดวยคะแนนเปนเอกฉันท

2. โอนงบประมาณรายจายและแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงโครงการทองถิ่น
ทองท่ี ปรองดองสมานฉันท คืนความสุขใหกับประชาชน เทิดไทองคราชินี
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชารท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ
ขอความเดิม - โครงการทองถ่ิน ทองท่ี ปรองดองสมานฉันท คืนความสุขใหกับ
ประชาชน เทิดไทองคราชินี
ขอความใหม - เพ่ือจายเปนคาใชจายในโครงการจัดโครงการทองถ่ิน ทองท่ี
ปรองดองสานฉันทคืนความสุขใหกับประชาชน เทิดไทองคราชินี เชน คาใชจาย
ในการจัดฝกอบรมการจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานการศึกษาดูงาน ฯลฯ
งบประมาณตั้งไว - บาท งบประมาณกอนโอน - บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 10,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 10,000.-บาท

โอนลด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารงานท่ัวไป
งบดําเนินการ

/หมวดคาใช...
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หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ

-คาใชจายในการจัดนิทรรศการประกวดแขงขัน
งบประมาณตั้งไว 10,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 10,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท

ประธาน ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม อนุมัติดวยคะแนนเปนเอกฉันท

3. คาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตาง  ๆท่ีเปนวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ ไมบรรทัด ฯลฯ
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน
- เพ่ือจายเปนคาซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ท่ีเปนวัสดุสํานักงาน เชนกระดาษ ไม
บรรทัด ฯลฯ
งบประมาณตั้งไว 20,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 8,370.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 40,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 48,370.-บาท

คาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ ท่ีเปนวัสดุงานบานงานครัว เชนแปรง  ไม
กวาด สบู  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
บริหารงานท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาวัสดุงานบานงานครัว

- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ท่ีเปนวัสดุงานบานงานครัว
เชนแปรง  ไมกวาด สบู  ผงซักฟอก  น้ํายาลางจาน
งบประมาณตั้งไว 10,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 10,000.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 20,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 30,000.-บาท

คาจัดซ้ือสิ่งของเครื่องใชตางๆ ท่ีเปนวัสดุงานบานงานครัว เชนแปรง ไม
กวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ฯลฯ
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โอนเพิ่ม
บริหารงานท่ัวไป
บริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาวัสดุ
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน

- คาจัดซื้อสิ่งของเครื่องใชตางๆ ท่ีเปนวัสดุงานบานงานครัว เชนแปรง
ไมกวาด สบู ผงซักฟอก น้ํายาลางจาน ฯลฯ
งบประมาณตั้งไว 15,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 12,256.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 10,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 22,256.-บาท

คาจัดซ้ือวัสดุกอสรางเชน อิฐ ทราย ทอน้ํา อุปกรณประปา ไมตางๆ ฯลฯ
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินการ
หมวดวัสดุ
ประเภทคาวัสดุสํานักงาน

-คาจัดซื้อคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเชน อิฐ ทราย ทอน้ํา อุปกรณประปา ไม
ตางๆ ฯลฯ
งบประมาณตั้งไว 10,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 10,000.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 7,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 17,000.-บาท

คาจัดซ้ือวัสดุกอสรางเชน อิฐ ทราย ทอน้ํา อุปกรณประปา ไมตางๆ ฯลฯ
โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินการ
หมวดวัสดุ
ประเภทคาวัสดุกอสราง

- คาจัดซื้อคาจัดซื้อวัสดุกอสรางเชน อิฐ ทราย ทอน้ํา อุปกรณประปา
ไมตางๆ ฯลฯ
งบประมาณตั้งไว 125,170.-บาท งบประมาณกอนโอน 120,276.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 77,000.-บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอน 43,273.-บาท

ประธาน ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม อนุมัติดวยคะแนนเปนเอกฉันท

/หัวหนาสวน...
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หัวหนาสวนโยธา สวนโยธา มีความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2557 แตเนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติ
โอนงบประมาณ ดังนี้
1. เงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
โอนเพิ่ม
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือนพนักงาน

-เพ่ือจายเปนเงินเดือนใหแกพนักงานสวนตําบล พรอมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือน
งบประมาณตั้งไว 290,160.-บาท งบประมาณกอนโอน  19,827.71.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 40,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 59,827.71.-บาท

โอนลด
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน
ประเภทเงินเพ่ิมตางๆ พนักงาน

-เพ่ือจายเปนเงินเ พ่ิมการครองชีพชั่วคราวเงินสวัสดิการประจํา
สํานักงานพ้ืนท่ีพิเศษและเงินพิเศษสูรบ(พสร.)ใหแกพนักงานสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 58,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 43,388.71.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 40,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 3,388.71.-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


