รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ครั้งที่ 7 /2557
วันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 10.00 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. นางสาวอภิฤดี

เทพษร
พรหมดํา
สุวรรณกุล

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด

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

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7

ประธาน

เชิญปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบ และหัวหนาสํานักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด

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

หัวหนาสํานักปลัดฯ

สํานักปลัดฯ มีความจําเปนที่จะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2557 แตเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้

-31. คาใชจายตางๆ
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานงานคลัง
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาใชสอย(532000)
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ (533100)
-เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ (หนา 34)
งบประมาณตั้งไว 70,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 26,700.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 20,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 46,700.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาใชสอย(532000)
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ (533100)
-เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ (หนา 29)
งบประมาณตั้งไว 597,640.-บาท งบประมาณกอนโอน 50,589.40 บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 60,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 110,589.40 บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาตอบแทน (531000)
ประเภทคารักษาพยาบาล (310600) (หนา 34)
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 40,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 35,000.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 20,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 15,000.-บาท
แผนงานการศึกษา (00210)
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา(00211)
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาใชสอย (532000)

-4ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ (533300) (หนา 34)
-เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
งบประมาณตั้งไว 50,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 34,800.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 30,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 4,800.-บาท
แผนงานการศึกษา (00210)
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา(00212)
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อื่นๆ (320300)
-คาอาหารกลางวัน (หนา 39)
งบประมาณตั้งไว 196,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 63,000.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 30,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 33,000.-บาท
ประธาน

ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติดวยคะแนนเปนเอกฉันท
2.คาตอบแทนสมาชิกสภาฯ
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
ประเภทคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนสมาชิกสภาฯ
งบประมาณตั้งไว 979,080.-บาท งบประมาณกอนโอน 37,985.94.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 50,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 87,985.94.-บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดคาตอบแทน
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร

-5- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล และ
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบกําหนด
งบประมาณตั้งไว 5,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 8,500.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 25,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 33,500.-บาท
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาสาธารณูปโภค
ประเภทคาบริหารทางดานโทรคมนาคม
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการไดมาซึ่งบริการดานระบบเครือขาย
สารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบล เชนระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง
และระบบงานภายในองคการ (Interner)
งบประมาณตั้งไว 60,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 9,314.10 บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 10,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 19,314.10.-บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดคาตอบแทน
ประเภทเชาบาน
- เพื่อจายเปนคาเชาบานใหแกพนักงานสวนตําบลที่มีสิทธิเบิกไดตาม
ระเบียบ
งบประมาณตั้งไว 86,400.-บาท งบประมาณกอนโอน 65,300.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 55,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 10,300.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดคาตอบแทน
ประเภทคาตอบแทนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
- เพื่อจายเปนคาตอบแทนอาอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
งบประมาณตั้งไว 20,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 20,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 20,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบรายจายอื่น
หมวดรายจายอื่น
ประเภทคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนาระบบตางๆ ซึ่งมิใช
เพือ่ การจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
- เพื่อจายเปนคาจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัยประเมินผล หรือพัฒนา
ระบบตางๆ ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง
งบประมาณตั้งไว 10,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 10,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
-ไมมี-

ปดการประชุม

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

พสิษฐ ศรีสุข
ตรวจรายงานการประชุม
(นายพสิษฐ ศรีสุข)
นายกองคการบริหารสวนตําบลตาชี

