รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ครั้งที่ 8 /2557
วันที่ 29 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
นายก อบต.

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
อบต.ตาชี ประกาศใชขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 เมื่อวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เปนที่เรียบรอยแลว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 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 หรือการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณ
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
/1. เพื่อจายเปน…

-31. เพื่อจายเปนเงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ ประจําป 2556
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานงานคลัง
งบดําเนินการ (530000)
หมวดรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- เพื่อจายเปนเงิน ประโยชนตอบแทนอื่นเปน กรณีพิเศษ ประจําป 2556
งบประมาณตั้งไว บาท งบประมาณกอนโอน - บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 584,236.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 584,236.-บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาใชสอย(532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (320200)
- เพื่อจายเปนคารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล (หนา 30)
งบประมาณตั้งไว 20,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 17,500.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 15,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 2,500.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
- เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญ (หนา 30)
งบประมาณตั้งไว 10,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 10,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาใชสอย (532000)
/ประเภทราย...

-4ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
-เพื่อจายเปนคาใชจายในโครงการ อบต. เคลื่อนที่ (หนา 31)
งบประมาณตั้งไว 10,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 10,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาใชสอย (532000)
ประเภทคาบํารุงรักษาและซอมแซม (320300)
-เพื่อจายเปนคาบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ (หนา 31)
งบประมาณตั้งไว 50,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 18,711.12.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 8,711.12บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาวัสดุ (533000)
ประเภทคาวัสดุคอมพิวเตอร (331400)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรตางๆ เชนแผนดิสกโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือซอฟตแวร เมาส แปนพิมพ ตลับผงหมึกสําหรับเครื่องพิมพ
คียบอรด ฯลฯ (หนา 32)
งบประมาณตั้งไว 30,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 20,600.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 20,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 600.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาวัสดุ (533000)
ประเภทคาวัสดุยานพาหนะและขนสง(331400)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสงสําหรับรถสวนกลาง
ของ อบต. เชนแบตเตอรรี่ หัวเทียน หมอน้ํารถยนตกันชนรถยนต เบาะรถยนต
ยางรถยนต ฟลมกรองแสง เข็มขัดนิรภัย ฯลฯ (นา 32)
งบประมาณตั้งไว 10,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 10,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
/โอนลด…

-5-

โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาวัสดุ (533000)
ประเภทวัสดุอื่นๆ (331700)
- เพื่อจายเปนคาจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ไมเขาลักษณะและประเภทตาม
วิธีการงบประมาณเชน มิเตอรน้ํา มิเตอรไฟฟา หัวเชื่อมแก็ส หัววาลวปด+เปด
แก็ส สารสม ฯลฯ (หนา 32)
งบประมาณตั้งไว 8,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 8,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 8,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (522000)
ประเภทเงินเดือนพนักงาน (520100)
- เพื่อจายเปนเงินใหแกพนักงานสวนตําบลพรอมทั้งเงินปรับปรุง
เงินเดือน ฯลฯ (หนา 33)
งบประมาณตั้งไว 702,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 136,710.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 130,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 6,710.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(522000)
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน (220200)
- เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินสวัสดิการประจําสํานักงาน
พื้นที่พิเศษและเงินพิเศษสูรบ(พสร.)ใหแกพนักงานสวนตําบล (หนา 33)
งบประมาณตั้งไว 62,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 45,310.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 45,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 310.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน(531000)
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล(310600)

/- เพื่อจาย...

-6- เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวน
ตําบล (หนา 34)
งบประมาณตั้งไว 40,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 15,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 15,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(320300)
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (หนา 35)
งบประมาณตั้งไว 82,500.-บาท งบประมาณกอนโอน 51,920.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 50,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,920.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(320300)
-เพื่อจายคาใชจายในการจัดทําแผนที่ภาษีเคลื่อนที่ (หนา 35)
งบประมาณตั้งไว 100,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 100,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 80,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 20,000.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(320300)
-เพื่อจายคาใชจายในโครงการออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่(หนา 35)
งบประมาณตั้งไว 15,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 12,900.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 12,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 900.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานคลัง
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย (532000)

/ประเภทราย...

-7ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(320300)
-เพื่อจายคาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินการจัดทําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (e-LAAS) (หนา 35)
งบประมาณตั้งไว 30,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 30,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 30,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(522000)
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงานจาง(220700)
-เพื่อจายเปนเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเงินสวัสดิการประจํา
สํานักงานพื้นที่พิเศษใหแกพนักงานจางตามภารกิจ(หนา 38)
งบประมาณตั้งไว 73,680.-บาท งบประมาณกอนโอน 73,680.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 73,680.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบบุคลากร
หมวดคาตอบแทน(531000)
ประเภทคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา (310300)
-เพื่อจายเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหแก
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางที่ไดรับคําสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ปกติและวันหยุดราชการ (หนา 38)
งบประมาณตั้งไว 8,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 8,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 8,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย(532000)
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ(310300)
- เพื่อจายเปนคาธรรมเนียมและคาลงทะเบียน(หนา38)
งบประมาณตั้งไว 15,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 15,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 15,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
/แผนงานการ...

-8แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย(532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(320300)
-เพื่อจายเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการ(หนา38)
งบประมาณตั้งไว 35,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 35,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 35,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 25,444.-บาท
แผนงานสาธารณสุข
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย(532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(320300)
-คาใชจายในการดําเนินงานตามโครงการบําบัดทุกขบํารุงสุข ABC
งบประมาณตั้งไว 20,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 20,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 7,556.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 12,444.-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

