
รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ครั้งท่ี 2 /2557

วันท่ี 17  มกราคม 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. 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
คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาชี ครั้งท่ี  1 / 2557  วันท่ี  16
ธันวาคม 2556

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลตาชี
ครั้งท่ี  1 / 2556 วันท่ี  16  ธันวาคม 2556

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
-ไมมี-

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องพิจารณาโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๕7

ประธาน เชิญปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบ และหัวหนาสํานักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด

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

หัวหนาสํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ มีความจําเปนท่ีจะตองโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2557 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2557 แตเนื่องจากงบประมาณท่ีตั้งไวไมเพียงพอ จึง
มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ ดังนี้
4.1.1 คาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

/โอนเพ่ิม...
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โอนเพิ่ม
แผนงานการศึกษา
งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน

-คาใชจายในการจัดกิจกรรมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
งบประมาณตั้งไว 20,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 20,000.-บาท
โอนเพ่ิมครั้งนี้ 25,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 45,000.-บาท

โอนลด
แผนงานสังคมสงเคราะห
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห
งบดําเนินงาน
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน

- คาใชจายสําหรับทุนการดําเนินชีวิต ใหแกเด็กนักเรียนเรียนดีแต
ยากจน ท่ีมีภูมิลําเนาในพ้ืนท่ีตําบลตาชี
งบประมาณตั้งไว 30,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 30,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 20,000.-บาท

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาและวัฒนธรรมทองถ่ิน
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน

-คาใชจายในการจัดโครงการเรียนรูธรรมะวันอาทิตยเพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจัดโครงการลานบุญ ลานปญญา โครงการเรียนรูวันอาทิตย
งบประมาณตั้งไว 30,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 30,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 13,209.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 16,791.-บาท

-คาใชจายตามประเพณีทองถ่ิน
งบประมาณตั้งไว 130,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 122,500.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 1,791.-บาท คงเหลืองบประมาณหลังโอน 120,709.-บาท

/4.1.2 คาใชจาย...
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4.1.2 คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล

โอนเพิ่ม
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดคาใชสอย
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน

-คาใชจายโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
งบประมาณตั้งไว 10,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 10,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 20,000.-บาท

โอนลด
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล

-เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลใหแกพนักงานสวนตําบลผูบริหาร
องคการบริหารสวนตําบล พรอมท้ังบุคคลในครอบครัวผูซึ่งมีสิทธิ์เบิกได
งบประมาณตั้งไว 100,000.-บาท งบประมาณกอนโอน 30,000.-บาท
โอนลดครั้งนี้ 10,000.-บาทคงเหลืองบประมาณหลังโอน 20,000.-บาท

ประธาน ทานใดจะซักถามอีกหรือไม ถาไมมีขอมติท่ีประชุม

มติท่ีประชุม อนุมัติดวยคะแนนเปนเอกฉันท

4.2. ขออนุมัติพิจารณาการแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล

ประธาน เชิญปลัด อบต. ชี้แจงระเบียบ และหัวหนาสํานักปลัดฯ ชี้แจงรายละเอียด

/ปลัด อบต....
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ปลัด อบต. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมวด ๔ ขอ ๒8 “การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจาย ใหเปนอํานาจอนุมัติของคณะ
ผูบริหารทองถ่ิน

หัวหนาสํานักปลัด สํานักปลัด ขออนุมัตพิิจารณาการแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณ
รายละเอียดดังนี้
แผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป
งบดําเนินการ
หมวดคาตอบแทน
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืน

-คาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม พนักงานสวนตําบล
และพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ขอความเดิม เพ่ือจายคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล
ขอความใหม เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตาชี พนักงานสวนตําบลและ
พนกังานจางขององคการบริหารสวนตําบล

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


