รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ครั้งที่ 9 /2557
วันที่ 30 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
4. นายภูมิ

เทพษร
พรหมดํา
สุวรรณกุล
อนพวงรัตน

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ผูอํานวยการกองคลัง
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน หัวหนาสํานักปลัด
หัวหนาสวนโยธา

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

เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 29 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 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
/1. เพื่อจายเปน…

-31. คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.
โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาตอบแทน (533000)
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. (310100)
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.
งบประมาณตั้งไว 250,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 194,150.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 223,930.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 418,080.-บาท
แผนงานการศึกษา
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาตอบแทน (531000)
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. (310100)
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.
งบประมาณตั้งไว 38,770.-บาท งบประมาณกอนโอน 38,770.-บาท
โอนเพิ่มครั้งนี้ 2,310.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 41,080.-บาท
แผนงานเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินการ (530000)
หมวดคาตอบแทน (531000)
ประเภทคาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต. (310100)
- คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปนประโยชนแก อบต.
งบประมาณตั้งไว 65,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 65,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 32,320.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 97,320.-บาท
โอนลด
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารทั่วไป
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)
/ประเภทราย...

-4ประเภทเงินเดือนนายก/รองนายก (210100)
- เงินเดือนนายก/รองนายก
งบประมาณตั้งไว 495,840.-บาท งบประมาณกอนโอน 14,254.34บาท
โอนลดครั้งนี้ 14,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 245.34บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร (520000)
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง) (521000)
ประเภทเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก (210200)
-เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
งบประมาณตั้งไว 38,400.-บาท งบประมาณกอนโอน 4,645.54บาท
โอนลดครั้งนี้ 4,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 645.54บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง (521000)
ประเภทเงินคาตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก (210300)
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนประจําตําแหนงนายก/รองนายก
งบประมาณตั้งไว 38,400.-บาท งบประมาณกอนโอน 4,645.54บาท
โอนลดครั้งนี้ 4,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 425.96บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(ฝายการเมือง) (521000)
ประเภทเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก (210400)
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนเลขานุการนายก
งบประมาณตั้งไว 82,560.-บาท งบประมาณกอนโอน 14,102.96บาท
โอนลดครั้งนี้ 14,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 425.96บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน(ฝายประจํา) (522000)
ประเภทเงินเดือนตางๆ ของพนักงาน (220200)

-5- เพื่อจายเปนเงินเดือนพนักงาน
งบประมาณตั้งไว 1,196,160.-บาท งบประมาณกอนโอน 83,230.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 83,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 230.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
ประเภทเงินเพิ่มตางๆ ของพนักงาน 220200)
- เพื่อจายเปนคาครองชีพชั่วคราว เงินสวัสดิการประจําสํานักงานพื้นที่
พิเศษ เงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิการศึกษา และเงินสูรบ (พสร.) ใหแกพนักงาน
สวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 212,980.-บาท งบประมาณกอนโอน 45,505.77บาท
โอนลดครั้งนี้ 24,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 505.77บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน (ฝายประจํา) (522000)
ประเภทคาจางพนักงานจาง (220600)
- เพื่อจายเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางตามภารกิจ (พรอมทั้งเงิน
ปรับปรุงคาตอบแทนและเปนเงินคาตอบแทนใหแกพนักงานจางทั่วไป
งบประมาณตั้งไว 290,820.-บาท งบประมาณกอนโอน 25,760.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 25,000.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 760.-บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน (531000)
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310100)
- เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบกําหนด
งบประมาณตั้งไว 30,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 22,500.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 22,500.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
/แผนงานบริ...

-6แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน (531000)
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310100)
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 100,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 20,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 20,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน - บาท
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายใหไดมาซึ่งบริการ (310300)
-เพื่อจายเปนคาใชจายตางๆ
งบประมาณตั้งไว 497,640.-บาท งบประมาณกอนโอน 24,718.30บาท
โอนลดครั้งนี้ 13,430.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 11,288.30บาท
แผนงานการศึกษา
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย (532000)
ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ
(320300)
-เพื่อจายคาอาหารกลางวัน
งบประมาณตั้งไว 196,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 4,300.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 2,310.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 1,990.-บาท
ประธาน

ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

อนุมัติดวยคะแนนเปนเอกฉันท

สวนโยธา

สวนโยธาฯ มีความจําเปนที่จะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2557 แตเนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไวไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองขอ
อนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
แผนงานบริ...

-7แผนงาเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน (531000)
ประเภทเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร(310100)
- เพื่อจายเปนเงินคาชวยเหลือการศึกษาบุตรใหแกพนักงานสวนตําบล
และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตามระเบียบกําหนด
งบประมาณตั้งไว 15,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 13,298.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 13,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 298.-บาท
แผนงาเคหะและชุมชน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน (531000)
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล (310100)
- เพื่อจายเปนเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 40,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 38,150.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 19,320.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 18,830.-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

