
 
 

บนัทึกรายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร อบต.โนนประดู่ 
คร้ังท่ี    16  /2558 

วนัท่ี   6   เดือนตุลาคม   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 นายขนุศกัด์ิ ละลี ผูอ้  านวยการกองช่าง ขนุศกัด์ิ  ละลี 

3 นางสาวโสภา บุญมา ผูอ้  านวยการกองคลงั โสภา  บุญมา  

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

แทนหวัหนา้ส่วนการศึกษาฯ  สมจิตร   สัตยซ่ื์อ  
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นางสาวณฐัพร  ถ่ินพุดซา บุคลากร ณฐัพร  ถ่ินพุดซา  
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น.    เม่ือท่ีประชุมครบองคป์ระชุมและพร้อมแลว้    นายวีรวทิย ์   เคียนจงัหรีด                             
ท  าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองแจง้ใหท้ราบ 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้ 
ประธานฯ ตามท่ีทุกท่านไดต้รวจสอบรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้นั้น   มีท่านใดจะเสนอแกไ้ข 

เปล่ียนแปลงรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้หรือไม่  อยา่งไร 
ท่ีประชุม -ไม่มี-    
ประธานฯ เม่ือไม่มีการเสนอแกไ้ขเปล่ียนแปลงรายงานการประชุมคร้ังท่ีแลว้  ผมขอมติรับรองดว้ย 
ท่ีประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉนัท ์
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ 3.1  ขออนุมติัใชเ้งินงบกลาง   ประเภท  เงินส ารองจ่าย   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน   
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 าร้องขอรับความช่วยเหลือของนางดาหวนั  วเิศษศรี   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  หมู่ท่ี  1  ขอรับความช่วยเหลือ  เน่ืองจากประสบปัญหาน ้าในสระสาธารณะประโยชน์  
ลดลงมากอาจท าใหน้ ้าไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  จึงตอ้งการเตรียมสูบน ้าไว ้ 
เพื่อป้องกนัการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค  จึงขอรับการสนบัสนุนน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับ 
สูบน ้าเขา้สระน ้า      ตามรายงานผลตรวจสอบขอ้เทจ็จริง ลงวนัท่ี   6  ตุลาคม   2558  
สาธารณประโยชน์   เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน     

ประธานฯ  การใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย   เพื่อกรณีจ าเป็นไดต้ามความเหมาะสม  ดงันั้น                   
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการใชเ้งินส ารองจ่าย   

ท่ีประชุม ช่วยกนัพิจารณาการใชเ้งินส ารองจ่าย เพื่อใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนเป็นน ้ามนัเช้ือเพลิงและ 
หล่อล่ืน  ส าหรับสูบน ้าเขา้สระสาธารณะประโยชน์ หมู่ท่ี  1 บา้นดอนม่วง  เป็นเงิน 2,000 บาท 
 

2.  ตามค าร้องขอรับความช่วยเหลือของนางศุภรา  สินนอก  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  หมู่ท่ี  8  ขอความช่วยเหลือ  เน่ืองจากประสบปัญหาสระน ้าตะวนัออก  บา้นหนองอา้ย
แหนบ  หมู่ท่ี  8  ท่ีใชส้ าหรับปล่อยเขา้สระประปา  มีปริมาณน ้านอ้ยและอาจไม่เพียงพอต่อการ
ผลิตน ้าประปาและคลองส่งน ้ าท่ีจะใชส้ าหรับสูบส่งเขา้สระตะวนัออก  มีคนักั้นดิน  ท าใหก้าร
สูบน ้าส่งเขา้สระตะวนัออกยากข้ึน       เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา                  
ความเดือดร้อนของประชาชนจากภยัแลง้   ซ่ึงจะท าใหข้าดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค   จึงขอให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการด าเนินการเตรียมการสูบน ้าเขา้
สระ ,สนบัสนุนเคร่ืองสูบน ้าและน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน และอ่ืนๆตามความจ าเป็น   ตาม
รายงานผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  ลงวนัท่ี  6  ตุลาคม  2558 

           /ท่ีประชุม... 
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นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง จากการส ารวจจะเห็นวา่ปริมาณน ้าในสระประปา  บา้นหนองอา้ยแหนบ  มีปริมาณน ้าลดลง  

และเหลือนอ้ยมาก     ดงันั้น  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ท่ี 
จะเกิดข้ึน    

ท่ีประชุม  ช่วยกนัพิจารณาการใชเ้งินส ารองจ่าย  เพื่อใหค้วามช่วยเหลือเพื่อเตรียมป้องกนัการขาดแคลน  
น ้าอุปโภคบริโภคของบา้นหนองอา้ยแหนบ  หมู่ท่ี  8  เป็นเงิน  55,000.-บาท (หา้หม่ืน-                       
หา้พนับาทถว้น) 
1. สนบัสนุนเป็นน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อส าหรับสูบน ้า  เป็นเงิน  40,000.-บาท 
2. ค่าวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับสูบน ้ า             เป็นเงิน   13,000.-บาท 
3.   ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ               เป็นเงิน      2,000.-บาท 

 

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   ตั้งแต่ตน้ปียงัไม่ไดเ้บิกจ่าย  งบประมาณคงเหลือ 
150,341  บาท    

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน  โดยใชเ้งิน
ส ารองจ่าย   เพื่อสรุปเป็นมติท่ีประชุม   ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้นั้น   

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัให้ใชเ้งินงบกลาง   ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ 
ประชาชน   เป็นเงิน   57,000 .-บาท  ดงัน้ี 
1. จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใชใ้นการสูบน ้าจากล าหว้ยกระเบ้ืองเขา้สระ

น ้าสาธารณะบา้นดอนม่วง  หมู่ท่ี 1     เป็นเงิน   2,000  บาท  (สองพนับาททถว้น)  

2.  จดัซ้ือวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใชใ้นการสูบน ้าจากคลองส่งน ้าเขา้สระ

ตะวนัออกและสระประปาบา้นหนองอา้ยแหนบ  หมู่ท่ี 8  เป็นเงิน   40,000  บาท  (ส่ีหม่ืน

บาททถว้น)  

3. ค่าจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับสูบน ้า  บา้นหนองอา้ยแหนบ  หมู่ท่ี  8  เป็นเงิน  13,000 บาท

(หน่ึงหม่ืนสามพนับาทถว้น) 

4. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  ส าหรับเตรียมการป้องกนัการขาดแคลนน ้ าอุปโภคบริโภค บา้นหนอง                      

อา้ยแหนบ  หมู่ท่ี  8   เป็นเงิน  2,000  บาท(สองพนับาทถว้น) 

                 /ประธานฯ... 
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ประธาน   ตามหลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน                  

พ.ศ.  2556  ขอ้  5.6   ดา้นการปฏิบติังานใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยั    ใหเ้บิกจ่ายค่าใชจ่้าย 
ดงัน้ี   
5.6.1  ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ รวมทั้งยานพาหนะของทางราชการหรือเอกชนท่ีน ามาช่วยเหลือ 
โดยสมคัรใจและไม่คิดมูลค่า  ซ่ึงช ารุดเสียหายในระหวา่งปฏิบติังานช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
ตามความจ าเป็นใหอ้ยูใ่นสภาพเดิม  เฉพาะกรณีจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อใหก้ารช่วยเหลือราษฎร  
ผูป้ระสบภยัส าเร็จลุล่วงได ้
5.6.2  ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  รวมทั้งค่ากระแสไฟฟ้า  ส าหรับยานพาหนะ
เคร่ืองจกัรกล  และเคร่ืองสูบน ้าหรือผลกัดนัน ้าของทางราชการ   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
และเอกชนท่ีน ามาใชป้ฏิบติังานช่วยเหลือโดยความสมคัรใจโดยไม่คิดมูลค่าและค านึงถึงความ
จ าเป็นและประหยดั  และการใหร้าษฎรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือตนเองเป็นส าคญั 
5.6.3  กรณีท่ีเคร่ืองสูบน ้าหรือเคร่ืองผลกัดนัน ้าหรือยานพาหนะของทางราชการและเอกชน
น ามาช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัมีไม่เพียงพอและไม่สามารถขอความร่วมมือจากภาคเอกชนได้
ใหเ้ช่าหรือจา้งเหมาเคร่ืองสูบน ้าหรือเคร่ืองผลกัดนัน ้าหรือยานพาหนะ  เพื่อน าไปช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัพิบติัไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็นเร่งด่วนโดยจ่ายค่าเช่าเป็นรายวนัตามราคาทอ้งถ่ิน 
5.6.4  ค่าจา้งเหมาหรือจา้งแรงงานแบกหามส่ิงของ   รวมทั้งค่าจา้งเหมาแรงงานจดัหีบห่อใหใ้ช้
เจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการก่อน  ในกรณีท่ีมีเจา้หนา้ท่ีไม่เพียงพอ  ใหจ้า้งบุคคลภายนอกไดต้าม
จ านวนท่ีเห็นควร  ตามอตัราค่าจา้งแรงงานขั้นต ่าตามประกาศของกระทรวงแรงงาน 
5.6.5  ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลา  ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง  ส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีท่ีออกปฏิบติังานให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ีประสบภยั  ใหเ้บิกจ่ายไดใ้น
กรณีท่ีงบประมาณปกติไม่เพียงพอ  หรือมิไดต้ั้งไวเ้พื่อการน้ี  และใหเ้บิกจ่ายตามระเบียบของ
ทางราชการ   
(๑)  เจา้หนา้ท่ีควบคุมเคร่ืองสูบน ้าหรือเคร่ืองผลกัดนัน ้าใหเ้บิกจ่ายได ้ 1  คน  ต่อ  1  จุด  ท่ีตั้ง
เคร่ืองสูบน ้าหรือเคร่ืองผลกัดนัน ้า 

ประธาน การสูบน ้าของบา้นหนองอา้ยแหนบ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนจากภยัแลง้   และปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค   จึง
ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการใชจ่้ายในการเดินทาง  ส าหรับเจา้หนา้ท่ีควบคุมเคร่ืองสูบน ้ าหรือ
เคร่ืองผลกัดนัน ้า   โดยจะใหเ้บิกจ่ายไดใ้นงบประมาณปกติ   จะแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีควบคุมเคร่ือง
สูบน ้า   จ  านวน  2  คน   โดยแต่งตั้งสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  หมู่ท่ี  8  ทั้งสองคน  

           
/โดยเบิกเป็น...  
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โดยเบิกเป็นค่าใชจ่้ายเดินทางไปราชการ (ค่าเบ้ียเล้ียง)   ซ่ึงจากปริมาณน ้าในสระประปา                
บา้นหนองอา้ยแหนบท่ีมีนอ้ยและคาดวา่ตอ้งประสบปัญหาการขาดแคลนน ้า  จึงตอ้งเตรียม
ความพร้อมในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   คาดวา่จะใชเ้วลาใน
การสูบน ้าประมาณ 20  วนั   เคร่ืองสูบน ้าขององคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  จ  านวน              
2  เคร่ือง  และก็จะมีเคร่ืองสูบน ้าของราษฎรมาช่วยเหลือในคร้ังน้ี  ดงันั้น  จึงขอใหพ้ิจารณา
การเบิกจ่าย ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ(ค่าเบ้ียเล้ียง) วนัละ  2  คน  x   240  บาทx  20  
วนั   เป็นเงินจ านวน    9,600   บาท 

ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัท ์  แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีควบคุมเคร่ืองสูบน ้า  เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกนั 
และแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากภยัแลง้   บา้นหนองอา้ยแหนบ  และบา้น
หนองสะแก   โดยเบิกเป็นค่าใชจ่้ายส าหรับเจา้หนา้ท่ีท่ีออกปฏิบติังานใหค้วามช่วยเหลือ
ประชาชน   เป็นค่าใชจ่้ายการเดินทางไปราชการ(ค่าเบ้ียเล้ียง)   เบิกจ่ายงบประมาณปกติ                    
วนัละ  2  คน  x  240  บาทx  20  วนั   เป็นเงินจ านวน    9,600   บาท 

 

ประธาน  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ  เม่ือไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆอีก  ผมขอปิดประชุมในคร้ังน้ี 
    เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
 
 
       ลงช่ือ         พิศมยั  ศรีแจ้งรุ่ง          ผูบ้นัทึก 
                (นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง) 
      ต าแหน่ง   หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 
 
       ลงช่ือ          วีรวิทย์   เคียนจังหรีด       ผูต้รวจบนัทึก 
                  (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
      ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
 
 


