
 
บนัทึกรายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร อบต.โนนประดู่ 

คร้ังท่ี    25 /2558 
วนัท่ี   4   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  
 
 

เร่ิมประชุมเวลา  11.00 น.     เม่ือท่ีประชุมครบองคป์ระชุมและพร้อมแลว้     นายวีรวิทย ์   เคียนจงัหรีด                        
ปลดัอบต.  ปฏิบติัหนา้ท่ี  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่    ท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม                                  
ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
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   
 
 
 

          /ประธานฯ.... 
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 ตามค าร้องขอรับความช่วยเหลือของนายนพคุณ  โชคศิริตระกลู   สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโนนประดู่  บา้นเสว  หมู่ท่ี  6  ขอรับความช่วยเหลือ  เน่ืองจากบา้นเสว    หมู่ท่ี 6  
ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้   น ้าในสระหนองไร่มีปริมาณเหลือนอ้ย อาจขาดแคลนน ้า               
ใชไ้ดไ้ม่ตลอดทั้งปี   จึงมีความประสงคจ์ะสูบน ้าเขา้สระหนองไร่   ซ่ึงเป็นสระประปาหมู่บา้น  
เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าในสระประปาใหม้ากข้ึน  และจะไดมี้น ้าใชไ้ดต้ลอดทั้งปี    จึงขอความ
อนุเคราะห์ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ช่วยเหลือ   สนบัสนุนน ้ามนัเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืนส าหรับสูบน ้าเขา้สระหนองไร่  และวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นท่ีใชส้ าหรับสูบน ้า   จาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่    ตามรายงานผลตรวจสอบขอ้เทจ็จริง    ลงวนัท่ี   6  
พฤศจิกายน  2558   

นายขนุศกัด์ิ  ละลี จากการตรวจสอบการสูบน ้าท่ีผา่นมา  ไดรั้บความร่วมมือจากผูน้ าชุมชนและชาวบา้น เป็น
อยา่งดีในการช่วยเหลือในการสูบน ้าเขา้สระหนองไร่ เพื่อกกัเก็บน ้าไวใ้ชใ้หไ้ดต้ลอดทั้งปี              
ซ่ึงสระน ้าหนองไร่มีขนาดใหญ่     จึงท าใหใ้ชร้ะยะเวลาการสูบน ้าหลายวนัและตอ้งมีการ
อนุมติังบประมาณค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนเพิ่มข้ึน 

นางพศิมยั   ศรีแจง้รุ่ง เน่ืองจากการอนุมติังบประมาณใชเ้งินงบกลาง  เงินส ารองจ่าย   เม่ือการประชุมคร้ังท่ี   23/2558    

ลงวนัท่ี 6  พฤศจิกายน 2558  เป็นค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใชใ้นการสูบน ้า

เขา้สระหนองไร่ ประปาหมู่บา้น   บา้นเสว  หมู่ท่ี  6   เป็นเงิน   26,000.-บาท  (สองหม่ืนหกพนั

บาทถว้น)   แต่ไม่เพียงพอ   

ประธานฯ ดงันั้น  จึงเห็นควรพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือเพิ่มเติม   ส าหรับงบประมาณเงินส ารองจ่ายท่ีจะ
ด าเนินการขอให้ผูอ้  านวยการกองคลงั   ไดช้ี้แจงรายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ                    
ณ  ปัจจุบนั   

นางสาวโสภา  บุญมา      งบประมาณงบกลาง  ประเภท เงินส ารองจ่าย  เพื่อใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด  สาธารณภยั
ต่าง ๆ เช่น  ปัญหาภยัแลง้  อุทกภยั  หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการด าเนินการ 

                             /ต่าง ๆ... 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
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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  124,099.80- บาท   งบประมาณคงเหลือ  226,241.-บาท    

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน  โดยใชเ้งินส ารองจ่าย   เพื่อสรุปเป็นมติท่ี
ประชุม    ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้นั้น   

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัให้ใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ 
ประชาชน     เป็นเงิน   3,000 .-บาท(สามบาทถว้น) ดงัน้ี 
- ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใชใ้นการสูบน ้ าเขา้สระหนองไร่ ประปาหมู่บา้น             

บา้นเสว  หมู่ท่ี 6   เป็นเงิน   3,000.-บาท  (สามพนับาทถว้น)  
 

ระเบียบวาระท่ี  4 เร่ืองอ่ืน ๆ 

ประธานฯ  1. การเขา้ร่วมกิจกรรมในวนัท่ี  5  ธนัวาคม  2558   วนัพอ่แห่งชาติ   ประจ าปี  2558                             

ณ  ท่ีวา่การอ าเภอสีดา   ภาคเชา้  เวลา  08.00  น.  ภาคเยน็  เวลา 18.00  น.  ก็ขอใหข้า้ราชการ  

ลูกจา้ง   พนกังานจา้ง  เขา้ร่วมกิจกรรม 

2.กิจกรรม  “ป่ันจกัรยานเฉลิมพระเกียรติฯ   และร่วมตั้งปณิธานท าความดีเน่ืองในปี                  

มหามงคล”   ประจ าปี  2558   ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ซ่ึงจดัในวนัท่ี                  

14  ธนัวาคม  2558  เวลา  13.00 น.  ก าหนดจุดป่ันจากศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองอา้ยแหนบ

และจากโรงเรียนบา้นเสว  ป่ันมารวมกนัณ  จุดบา้นส าโรง  หมู่ท่ี 4  แลว้ป่ันไปท่ีอบต.โนน

ประดู่    เพื่อเปิดกิจกรรมและร่วมตั้งปณิธานท าความดี  เน่ืองในปีมหามงคลร่วมกนั 

นางสมจิตร  สัตยซ่ื์อ การก าหนดกิจกรรม  “ป่ันจกัรยานเฉลิมพระเกียรติฯ  และร่วมตั้งปณิธานท าความดี  เน่ืองใน         

ปี มหามงคล”  ประจ าปี  2558  ในคร้ังน้ี  ไดป้ระสานกบัทางโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบล              

โนนประดู่  ทั้งสามโรงเรียน เพื่อน าเด็กนกัเรียนมาเขา้ร่วมกิจกรรม   และมีผูน้ าหมู่บา้นและ

ประชาชน  เขา้ร่วมกิจกรรม 

 3.  การด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559   ซ่ึงจะไดน้ดั

สมาชิกอปพร. ปรึกษาหารือและสร้างความเขา้ใจ  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปดว้ยความ

เรียบร้อย   จึงขอใหส้ านกัปลดัไดป้ระสานสมาชิกอปพร. เพื่อประชุมต่อไป 

ท่ีประชุม รับทราบ 

                    /ประธานฯ... 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
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ประธาน  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่   ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ  เม่ือไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆอีก  ผมขอปิดประชุมในคร้ังน้ี 
    เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 

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

        
 
 

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

               นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


