
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบรหิาร อบต.โนนประดู 
ครัง้ที่      ๘/๒๕๕๘ 

วันที ่  ๒๖   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ณ    หองประชมุสภาองคการบรหิารสวนตาํบลโนนประดู 

ผูเขาประชุม 

ลาํดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายวีรวิทย เคียนจังหรีด ปลัดอบต.  ปฏบิัติหนาที่                      

นายก อบต.โนนประดู วีรวิทย  เคียนจงัหรีด 

๒ นายขุนศักด์ิ ละล ี ผูอํานวยการกองชาง ขุนศักดิ์  ละล ี

๓ นางสาวโสภา  บุญมา ผูอํานวยการกองคลงั โสภา  บุญมา 

๔ นางพิศมัย ศรแีจงรุง หัวหนาสาํนกัปลัด พิศมัย  ศรแีจงรุง 
 
เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๐๐ น.    เมื่อที่ประชมุครบองคประชมุและพรอมแลว    นายวรีวิทย    เคียนจังหรีด                          
ทําหนาที่เปนประธานในทีป่ระชุม ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องแจงใหทราบ 

-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว 
ประธานฯ ตามทีทุ่กทานไดตรวจสอบรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลวน้ัน   มีทานใดจะเสนอแกไข 

เปลี่ยนแปลงรายงานการประชมุครั้งทีแ่ลวหรือไม  อยางไร 
ที่ประชมุ -ไมมี-    
ประธานฯ เม่ือไมมีการเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชมุครัง้ที่แลว  ผมขอมติรบัรองดวย 
ที่ประชมุ มีมติรบัรองเปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  ๓.๑  ขอเสนอใชเงินงบลงทุนหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิง่กอสราง 
ประธานฯ            ๑.โอนเพ่ิม  สํานักปลัดเสนอ  งบลงทุน  หมวดคาครภุัณฑ  ประเภทครภุัณฑสํานักงาน 
                                ๑.ตูเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทบึ  ๒  บาน  พรอมฐานรอง  จาํนวน  ๔  หลัง  (ราคาทองถิน่)         
                                จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
                                ๒.ชุดโซฟารบัรองแขก  ๕  ที่น่ัง  พรอมโตะกลาง  จาํนวน  ๑  ชุด  (ราคาทองถิ่น)  จํานวน 
                                ๑๕,๐๐๐  บาท   
                                ๓.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนมรีะบบฟอกอากาศ  ขนาด  ๑๓,๐๐๐  บีทียู   
                                จํานวน  ๑  เครื่อง  (ตามมาตรฐานครภุัณฑ)  จํานวน  ๒๓,๐๐๐  บาท 
                                สาํนักปลัด  งบลงทุน  หมวดที่ดินและสิง่กอสราง  ประเภทอาคารตางๆ 
                                ๔..โครงการปรบัปรุงติดต้ังประตูเหล็กบานเลื่อนอาคารหองประชุมสภาองคการบรหิารสวน 
                                ตําบลโนนประดู  ตามแบบอบต.โนนประดู  เลขที่   /๒๕๕๘ 
                                สภาพเดิม  เปนพ้ืนที่ประตูโลง 
                                การดําเนินการ  ติดต้ังประตูเหลก็  บานเลื่อน  ขนาดกวาง  ๓.๘๐  เมตร  สูง  ๓.๖๐  เมตร  
                                จํานวน  ๔  ชุด  จํานวน  ๘๒,๐๘๐  บาท   
                                รวมสาํนักปลัดอบต.ทั้งสิ้น  ๑๔๐,๐๘๐  บาท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืนแปดสิบบาทถวน)  
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-๒- 
 

๒.โอนเพ่ิม  กองคลงั  งบลงทุน  หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครภุัณฑสาํนักงาน 
๑.ตูเก็บเอกสารชนิด  ๒  บานเปด  จาํนวน  ๔  หลัง  (มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม(มอก.)
(ราคาทองถิ่น)  จํานวน  ๒๔,๐๐๐  บาท   
ประเภทครภุัณฑคอมพิวเตอร 
๒.เครื่องพิมพแบบฉีดหมึก  (inkjet  printer)  จํานวน  ๑  เครื่อง  (เกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครภุัณฑคอมพิวเตอรกระทรวงไอทซี)ี 
รวมกองคลังทั้งสิ้น  ๒๘,๓๐๐  บาท  (สองหม่ืนแปดพันสามรอยบาทถวน) 
๓.โอนเพ่ิม  กองชาง  งบลงทุน  หมวดที่ดินและสิง่กอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
๑.โครงการกอสรางถนนดินยกระดับบานทองหลางใหญหมูที่  ๒  (จากหนาบานเลขที่  ๔๙  ถึง
หนองบัว)ขนาดกวาง  ๖  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๑.๐๐  เมตร  รายละเอียดตาม
แบบอบต.โนนประดูเลขที่  ๑๘/๒๕๕๘ 
สภาพเดิม  ถนนดินกวาง  ๖  เมตร  ยาว  ๔๐๐  เมตร  ถนนเปนหลุมเปนบอ 
การดําเนินการ   
๑.๑งานถมดินพรอมปรบัเกลี่ยบดอัดทับแนน  ๓,๐๐๐  ล.บ.เมตร 
๑.๒วางทอระบายนํ้าขนาด  ๐.๖๐  เมตร  จํานวน  ๔  จุดๆละ  ๘  ทอน  รวม  ๓๒  ทอน  
พรอมดาดคอนกรีตจาํนวน  ๓.๒๐  ล.บ.เมตร 
๑.๓ติดต้ังปายโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย  จาํนวน  ๑๖๘,๗๐๐  บาท   
๒.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบานเลขที่  ๘๒  ถึงบานเลขที่  ๔๔)หมูที่๙บาน
ง้ิวเกา  ตําบลโนนประดู  ขนาดกวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๖๘  เมตร  หนา  ๐.๑๕  เมตร  
รายละเอียดตามแบบอบต.โนนประดู  เลขที่  ๑๙/๒๕๕๘ 
สภาพเดิม  เปนถนนลูกรัง  ภายในหมูบานมีสภาพเปนหลุมเปนบอ  การคมนาคมไมสะดวก 
การดําเนินงาน   
๑.กอสรางถนนคอนกรีตเสรมิเหลก็ขนาดกวาง  ๔  เมตรหนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว  ๖๗  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่  คสล.  ประมาณ  ๔๐.๘  ตารางเมตร 
๒.ติดต้ังปายโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย  จาํนวน  ๑๖๕,๑๐๐  บาท   
รวมกองชางทั้งสิ้น  ๓๓๓,๘๐๐  บาท  (สามแสนสามหมื่นสามพันแปดรอยบาทถวน) 
๔.งบกลาง  งบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทงบกลาง   
๑.ประเภทเงินชวยเหลืองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา  จาํนวน  ๙๙,๕๐๐  บาท 
๒.ประเภทเงินสาํรองจาย  จาํนวน  ๑๔๑,๕๒๐  บาท   
รวมงบกลางทั้งสิ้น  ๒๔๑,๐๒๐  บาท  (สองแสนสี่หมืน่หน่ึงพันยี่สิบบาท) 
รวมโอนสํานักปลัด+กองคลัง+กองชาง+งบกลางทั้งสิ้น  ๖๖๑,๑๒๐  บาท 
โอนลด  กองชาง  งบลงทุน  หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
๑.โครงการกอสรางปรับปรงุฝายน้าํลนทองหลางใหญ  บานทองหลางใหญ  หมูที๒่  ตําบลโนน
ประดู  จาํนวน  ๑๘๒,๐๐๐  บาท 
๒.โครงการกอสรางปรับฝายนํ้าลนสระประปา(ปาชา)  บานงิ้วเกา  หมูที๙่  ตําบลโนนประดู  
จํานวน  ๑๘๕,๐๐๐  บาท 
๓.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหมูบาน(จากบานเลขที่  ๗๔  ถึงบานเลขที่  
๖  บานสาํโรงหมูที๔่  ตําบลโนนประดู)  จํานวน  ๑,๙๒๐  บาท 
๔.โครงการกอสรางถนนคลอกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบาน(จากบานเลขที๘่๘  ถึงบานเลขที๖่๙)  
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                                                                          -๓- 
 
 บานหนองสะแก  หมูที๕่  ตําบลโนนประดู  จาํนวน  ๑๒๕,๐๐๐  บาท 
๕.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยรมเกลา  (คุม๖)  บานเสว  หมูที๖่  ตําบลโนน
ประดู  จาํนวน  ๗๙,๒๐๐  บาท 
๖.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบานเลขที๘่๙/๑  ถึงบานเลขที๔่)  บานหนอง
อายแหนบ  หมูที๘่  ตําบลโนนประดู  จาํนวน  ๘๘,๐๐๐  บาท 
รวมโอนลดกองชางทั้งสิ้น  ๖๖๑,๑๒๐  บาท   (หกแสนหกหม่ืนหนึง่พันหน่ึงรอยย่ีสบิบาทถวน)
ตามที่ไดแจงรายละเอียดทกุอยางแลวน้ัน 

ประธานฯ                   มีทานใดเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกับการโอนงบประมาณครัง้นี้อีกหรอืไม 
ที่ประชมุ                    -ไมมี- 
ประธานฯ                  เม่ือไมมีผมขอมตทิี่ประชมุ 
ที่ประชมุ                   มติอนุมัติเปนเอกฉันท  ใหนําเสนอสภาองคการบรหิารสวนตําบลโนนประดู  เพ่ือขออนุมัติโอน 
                              งบประมาณรายจายในครัง้นี ้
 
ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องอื่นๆ 
ประธาน                    มีทานใดจะเสนอเรือ่งอ่ืนอกีหรือไม 
ที่ประชมุ                   -ไมมี- 
ประธาน                    ถาไมมีใครเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก ผมขอปดประชมุ 
                              เลิกประชมุเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 
 
                                                                 ลงชือ่        พิศมัย   ศรีแจงรุง          ผูบันทึก 
                   (นางพิศมัย   ศรแีจงรุง) 
     ตําแหนง   หัวหนาสาํนักปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
 
       ลงชื่อ      วีรวิทย   เคียนจังหรีด         ผูตรวจบันทึก 
                 (นายวีรวิทย   เคียนจังหรีด) 
     ตําแหนง  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ปฏิบัตหินาที ่

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


