
บนัทึกรายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร อบต.โนนประดู่ 
คร้ังท่ี    26 /2558 

วนัท่ี   14   เดือนธนัวาคม  พ.ศ.  2558 
ณ    ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

ผูเ้ขา้ประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายวรีวทิย ์     เคียนจงัหรีด ปลดัอบต.  ปฏิบติัหนา้ท่ี                      

นายก อบต.โนนประดู่ วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 
2 นางสาวโสภา บุญมา ผูอ้  านวยการกองคลงั   ขนุศกัด์ิ  ละลี 

3 นายขนุศกัด์ิ ละลี ผูอ้  านวยการกองช่าง โสภา  บุญมา  

4 นางพิศมยั ศรีแจง้รุ่ง หวัหนา้ส านกัปลดั พิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง  
5  นางสมจิตร    สัตยซ่ื์อ นกัวชิาการศึกษา   รักษาราชการแทน

หวัหนา้ส่วนการศึกษาฯ  สมจิตร   สัตยซ่ื์อ  
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นางสาวณฐัพร   ถ่ินพุดซา บุคลากร ณฐัพร   ถ่ินพุดซา 
 

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.   เม่ือท่ีประชุมครบองคป์ระชุมและพร้อมแลว้  นายวีรวทิย ์  เคียนจงัหรีด ปลดัอบต. 
ปฏิบติัหนา้ท่ี   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่   ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม  ตามระเบียบวาระ
ดงัต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองแจง้ใหท้ราบ 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
ประธานฯ ตามท่ีทุกท่านไดต้รวจสอบรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้นั้น   มีท่านใดจะเสนอแกไ้ข 

เปล่ียนแปลงรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้หรือไม่  อยา่งไร 
ท่ีประชุม -ไม่มี-    
ประธานฯ เม่ือไม่มีการเสนอแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  ผมขอมติรับรองดว้ย 
ท่ีประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉนัท ์
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ 3.1  ขออนุมติัใชเ้งินงบกลาง   ประเภท  เงินส ารองจ่าย   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน   
/ระเบียบวาระ... 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
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ประธานฯ   ตามหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภยัต่าง ๆ   เช่น  ปัญหาภยัแลง้ 
   ประอุทกภยั  หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการด าเนินการต่าง ๆ  ท่ีหากไม่  

ด าเนินการอาจเกิดความเสียหายด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบล    
ดงันั้น กรณีเกิดสาธารณภยัน้ี  จึงใหใ้ชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อด าเนินการ   
ใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2541              
ขอ้  19 งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดใหมี้เงินส ารองจ่าย  เพื่อกรณีจ าเป็นไดต้ามความ
เหมาะสม  ส าหรับการอนุมติัใหใ้ชเ้งินส ารองจ่ายเป็นอ านาจของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 

ประธานฯ 1. ตามค าร้องขอรับความช่วยเหลือของนายประสิทธ์ิ   ลอยนอก     สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโนนประดู่  บา้นง้ิวเก่า  หมู่ท่ี  9  ขอรับความช่วยเหลือ  เน่ืองจากบา้นง้ิวเก่า  มีความ
ประสงคจ์ะขอน ้ามนัเช้ือเพลิงและเคร่ืองสูบน ้าพร้อมอุปกรณ์   เพื่อสูบน ้าจากคลองน ้าเขา้สระ
ประปาหมู่บา้นเพื่อเก็บกกัไวใ้ชอุ้ปโภคบริโภค      ซ่ึงปริมาณน ้าในสระประปาบา้นง้ิวเก่า                
เหลือนอ้ย    อาจขาดแคลนน ้ าใชไ้ดไ้ม่ตลอดทั้งปี  จึงมีความประสงคจ์ะสูบน ้าเขา้สระปา       
เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าในสระประปาใหม้ากข้ึน  และจะไดมี้น ้าใชไ้ดต้ลอดทั้งปี    จึงขอความ
อนุเคราะห์ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ช่วยเหลือ   สนบัสนุนน ้ามนัเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืนส าหรับสูบน ้าจากคลองอีสานเขียวเขา้สระประปาหมู่บา้น  และวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น       
ท่ีใชส้ าหรับสูบน ้า   จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่    ตามรายงานผลตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริง    ลงวนัท่ี   14  ธนัวาคม   2558   

นายขนุศกัด์ิ  ละลี สระประปาบา้นง้ิวเก่า   มีปริมาณน ้านอ้ย  ซ่ึงไดสู้บน ้าไปแลว้คร้ังหน่ึง  ส่วนการสูบน ้าคร้ังน้ี
ระยะทางจากคลองอีสานเขียวจะไกล    แต่อบต.โนนประดู่ของเรามี  ท่อส่งน ้า   ซ่ึงท าให้
สะดวก 

 นางพศิมยั   ศรีแจง้รุ่ง ปริมาณน ้าจากคลองคงจะใชสู้บไดห้ลายวนั   และใชเ้คร่ืองสูบน ้าของอบต.เรา 
ประธานฯ ส าหรับงบประมาณเงินส ารองจ่ายท่ีจะด าเนินการขอใหผู้อ้  านวยการกองคลงั   ไดช้ี้แจง

รายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ  ณ  ปัจจุบนั   
นางสาวโสภา  บุญมา      งบประมาณงบกลาง  ประเภท เงินส ารองจ่าย  เพื่อใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด  สาธารณภยั

ต่าง ๆ เช่น  ปัญหาภยัแลง้  อุทกภยั  หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการด าเนินการ
ต่าง ๆ  ท่ีหากไม่ด าเนินการอาจเกิดความเสียหายด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล  ตั้งไว ้ 150,341.-บาท  โอนงบประมาณฯเพิ่ม   คร้ังท่ี 1/2559  เม่ือวนัท่ี  4  
เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2558  จ านวน  200,000 บาท   รวมตั้งงบประมาณไวท้ั้งส้ิน  350,341.-
บาท    ตั้งแต่ตน้ปีเบิกจ่ายแลว้  124,099.- บาท   งบประมาณคงเหลือ  226,241.-บาท    

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน โดยใชเ้งินส ารองจ่าย   เพื่อสรุปเป็นมติท่ี
ประชุม    ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้นั้น   

                                                    /ท่ีประชุม... 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่         
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ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัให้ใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ 
ประชาชน     เป็นเงิน   15,000 .-บาท(หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น) ดงัน้ี 

1) ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใชใ้นการสูบน ้ าจากคลองอีสานเขียวเขา้

สระประปาหมู่บา้น   บา้นง้ิวเก่า  หมู่ท่ี 9    เป็นเงิน 11,000.-บาท  (หน่ึงหม่ืนหน่ึงพนั

บาทถว้น)  

2) ค่าวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับสูบน ้ า  บา้นง้ิวเก่า  หมู่ท่ี 9  เป็นเงิน   4,000.-บาท(ส่ีพนั
บาทถว้น) 

 

ประธานฯ  2. ตามหนงัสือส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดันครราชสีมา   ไดแ้จง้ซกัซอ้ม              
แนวทางการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  โดยใหอ้งคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสนบัสนุน  วสัดุอุปกรณ์  และงบประมาณ  ในการจดัตั้งจุดตรวจ  จุดบริการร่วม    
โดยประสานและบูรณาการร่วมกบัศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทางถนนจงัหวดัและอ าเภอ
อยา่งใกลชิ้ด   และแนวทางการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายค่าใชจ่้ายใหก้บัอาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.)    เพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติั    

 เน่ืองจากในหว้งเดือนธนัวาคม 2558  มีวนัหยดุราชการและวนัหยดุต่อเน่ืองติดต่อกนัหลายวนั  
เป็นช่วง ๆ ต่อเน่ืองจนถึงวนัหยดุเทศกาลปีใหม่  2559  ซ่ึงมีปริมาณการจราจรคบัคัง่  หนาแน่น  
และอาจเกิดอุบติัเหตุข้ึนไดบ้่อยคร้ัง  ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน  เพื่อเป็นการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงวนัหยดุยาวในเดือนธนัวาคม  
2558  ต่อเน่ืองจนถึงเทศกาลปีใหม่  2559  จงัหวดันครราชสีมา    
จากหนงัสือสั่งการท่ีใหเ้ตรียมการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนหว้งวนัหยดุต่อเน่ืองใน
เดือนธนัวาคม  2558  และช่วงเทศกาลปีใหม่  2559  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  จึง
ไดน้ดัประชุมเวทีประชาคมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเส้นทางบริเวณจุดเส่ียง  
จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุเป็นประจ า  เช่น  ทางโคง้  ทางแยก  จุดกลบัรถ  ถนนท่ีผวิจราจรหรือไหล่ทาง
ช ารุด  การติดตั้งกระจกโคง้   แสงสวา่ง  สัญญาณกระพริบหรือเนินระนาดในบริเวณจุดเส่ียง  
จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง   เพื่อจดัท าป้ายหรือเคร่ืองหมายเตือนในบริเวณดงักล่าว   เพื่อเตรียม
ความพร้อม   และปรึกษาหารือเก่ียวกบัการด าเนินการดงักล่าว  ท่ีแจง้ใหทุ้กท่านทราบแลว้นั้น   
จึงขอใหท่ี้ประชุมน าเสนอเก่ียวกบัการด าเนินการเตรียมการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนฯ
ในพื้นท่ีต าบลโนนประดู่    เพื่อเป็นการป้องกนัและลดความสูญเสียจากปัญหาอุบติัเหตุทาง 
ถนนท่ีอาจเกิดข้ึนในช่างเทศกาลปีใหม่  2559   และจะเป็นการรณรงคป์ระชาสัมพนัธ์  เพื่อให้
เกิดความตระหนกัและเป็นการปลูกจิตส านึก  ค่านิยม  วฒันธรรม ความปลอดภยัใหก้บั 
           /ประชาชน... 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
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ประชาชน  รวมทั้งประชาสัมพนัธ์ใหเ้ด็ก  เยาวชนและประชาชนร่วมเป็น  จิตอาสาในการ
รณรงคป้์องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนน   

นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง  จากการประชุมเวทีประชาคม เม่ือวนัท่ี   17  พฤศจิกายน  2558   มีมติก าหนดจุดเส่ียง                   
ในพื้นท่ีต าบลโนนประดู่    จ  านวน   9  จุด   
1. โคง้หกัศอกบา้นหนองสะแกแยกเขา้หมู่บา้น หมู่ท่ี  5 
2. โคง้หกัศอกแยกบา้นหนองสะแก(ศาลาประชาคมหมู่บา้น)  หมู่ท่ี  5 
3. โคง้บริเวณสวนดาวเรืองบา้นเสว  หมู่ท่ี  6 
4. โคง้แยกเขา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นเสว  หมู่ท่ี  6 
5.  ทางโคง้บา้นนางดวงจนัทร์  นากุดนอก บา้นตาลาด  หมู่ท่ี  7 
6. บริเวณทางเขา้วดับา้นโนนประดู่  หมู่ท่ี  3 
7. โคง้แยกเขา้หมู่บา้นบา้นหนองอา้ยแหนบ  ตรงซุม้ประตู  หมู่ท่ี  8 
8. จุดทางเขา้บา้นตาลาด  แยกเขา้โรงเรียนบา้นเสว  หมู่ท่ี  7 
9. โคง้หกัศอกบา้นโนนประดู่ (ฟ้าฟ้ืน) 

นางพิศมยั    ศรีแจง้รุ่ง  จากหนงัสือจงัหวดันครราชสีมา   ท่ี  นม  0023.3/ ว 6569  แจง้การด าเนินการป้องกนัและ                 
ลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2559  ลงวนัท่ี   22  ตุลาคม  2558  ซ่ึงขอใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งพิจารณาใหก้ารสนบัสนุนบุคลากร  วสัดุอุปกรณ์   งบประมาณ 
และร่วมด าเนินการ โดยใหป้ระสานการด าเนินการร่วมกบัศูนยอ์  านวยการความปลอดภยัทาง
ถนนจงัหวดั  และศูนยป์ฏิบติัการความปลอดภยัทางอ าเภอโดยใกลชิ้ด   

ประธาน จากท่ีไดป้ระชุมเวทีประชาคมไปแลว้นั้น   ไดใ้หก้องช่างออกส ารวจพื้นท่ีแลว้วา่    ควรติดตั้ง
ป้ายจราจรเตือน  บริเวณใดบา้ง  ท่ีจุดใดท่ีควรติดตั้งกระจกโคง้  หรือสัญญาณไฟกระพริบ  
ดงันั้น  เพื่อเป็นการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่  2559   และการ
สัญจรไป-มาของผูใ้ชร้ถใชถ้นน  ในพื้นท่ีต าบลโนนประดู่    เพื่อเป็นการป้องกนัและลด               
ความสูญเสียจากปัญหาอุบติัเหตุทางถนนท่ีอาจเกิดข้ึน    จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการใช้
งบประมาณงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  ในการด าเนินการดา้นวสัดุอุปกรณ์ส าหรับติดตั้ง
กระจกโคง้   และวสัดุอุปกรณ์ส าหรับแจง้เตือนป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุทางถนน 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนุมติัใหใ้ชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อด าเนินการจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ส าหรับติดตั้งกระจกโคง้และวสัดุอุปกรณ์ส าหรับแจง้เตือนป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุทาง
ถนน     เป็นเงิน   25,000 .-บาท (สองหม่ืนหา้พนับาทถว้น)  

 

                      /ประธาน.. 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
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ประธาน  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่   ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ  เม่ือไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆอีก  ผมขอปิดประชุมในคร้ังน้ี 
    เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
 
 

      ลงช่ือ        พิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง                 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                   (นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง) 
      ต าแหน่ง   หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

        
 
 

      ลงช่ือ       วรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด          ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                             (นายวรีวทิย ์   เคียนจงัหรีด) 
      ต าแหน่ง   ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


