
บนัทึกรายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร อบต.โนนประดู่ 
คร้ังท่ี    5 /2558 

วนัท่ี   21   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  2558 
ณ    หอ้งประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต 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  
 

 

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 ์
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1  การแกปั้ญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภยั  (วาตภยั)  
ประธานฯ ดว้ยไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภยั

(วาตภยั)  ประชาชนตอ้งการความช่วยเหลือ  ดงัน้ี 
 ไดรั้บแจง้จาก  
 

/ระเบียบวาระ... 
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1.นางระเบียบ   ประจิตร์  ผูใ้หญ่บา้น  บา้นดอนม่วง  หมู่ท่ี 1  เน่ืองจากประสบภยั(วาตภยั) ถูก
ลมพายพุดัท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นพร้อมร้านคา้ส่วนบุคคลไดรั้บความเสียหาย  จ  านวน  1  หลงั  
บา้นพกัอาศยัของราษฎร์ไดรั้บความเสียหาย  จ านวน 1 หลงั  และธนาคารขา้ว(ยุง้ขา้ว)ของ
หมู่บา้น   เม่ือวนัท่ี  6  พฤษภาคม  2558   เวลา  15.30 – 16.40 น.  จึงขอความช่วยเหลือจาก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ซ่อมแซมบา้นพกัอาศยัของราษฎร์และความเสียหายอ่ืนท่ี
เกิดข้ึน  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน     
2. นางสาวสมใจ   ศรีนอก  บา้นเลขท่ี  57  บา้นหนองอา้ยแหนบ  หมู่ท่ี  8   ขอความช่วยเหลือ
เน่ืองจากประสบปัญหาความเดือดร้อนจากวาตภยัท่ีพดัยุง้ขา้ว  จ  านวน  1  หลงั  ไดรั้บความ
เสียหาย  และคอกสัตวไ์ดรั้บความเสียหาย  เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม  2558 เวลา  15.30 – 16.40 น.  
ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง   ไดด้ าเนินการตรวจสอบแลว้    จึงขอใหพ้ิจารณา
ช่วยเหลือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขตามระเบียบต่อไป    รายละเอียดตาม
แบบรายงานความเสียหายฯ   ท่ีแนบมาพร้อมน้ี   จึงขอแจง้ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงและกองช่างช้ีแจงต่อท่ีประชุมดว้ย 

นายขนุศกัด์ิ  ละลี กองช่างไดด้ าเนินการส ารวจฯ และประมาณการเสร็จเรียบร้อยแลว้   รายละเอียดตามแบบ
รายงานความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรผูป้ระสบภยั (วาตภยั)  จึงขอเสนอต่อคณะ
ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  เพื่อพิจารณา
ใหค้วามช่วยเหลือตามระเบียบฯ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

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 

นางพิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง        ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั  ด่วนท่ีสุด ท่ี  กค  0406.3/ว 35  ลงวนัท่ี  26  มีนาคม  2556    
เร่ือง  การปรับปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละวธีิด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ 

  ภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน   และหลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบติักรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  2556  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์  วิธีการ  และเง่ือนไขและอตัรา
ดงัต่อไปน้ี 

/ดา้นการด ารงชีพ... 
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  ดา้นการด ารงชีพ  ใหด้ าเนินการช่วยเหลือเป็นส่ิงของหรือจ่ายเป็นเงิน  โดยค านึงถึงสภาพและ
เหตุการณ์ตามความเหมาะสม 

  -ค่าวสัดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัประจ า  ซ่ึงผูป้ระสบภยัพิบติัเป็นเจา้ของท่ี
ไดรั้บความเสียหายเท่าท่ีจ่ายจริงหลงัละไม่เกิน  33,000  บาท 

  -ค่าซ่อมแซมหรือสร้างยุง้ขา้ว  โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตวท่ี์ไดรั้บความ
เสียหาย  เท่าท่ีจ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน  5,000   บาท 

ประธานฯ   ตามท่ีกองช่างไดแ้จง้รายงานการส ารวจและประมาณการฯต่อท่ีประชุมแลว้นั้น ประกอบกบั 
   รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จึงขอใหทุ้กท่านดูรายละเอียดตามเอกสารแลว้ 

พิจารณาไปพร้อมๆกนัตามรายละเอียด ตามแบบรายงานความเสียหาย  
นายขนุศกัด์ิ  ละลี นางสาวสมใจ  ศรีนอก   บา้นเลขท่ี  57  หมู่ท่ี  8   ไดรั้บความเสียหาย ประเภทยุง้ขา้ว  จ  านวน  

7  รายการ  และคอกสัตว ์ จ  านวน   2  รายการ   เป็นเงินจ านวน  17,579  บาท  
ประธานฯ ตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน   ค่าวสัดุ

ซ่อมแซมหรือสร้างยุง้ขา้ว  โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตวท่ี์ไดรั้บความเสียหาย  
เท่าท่ีจ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน  5,000  บาท   ท่ีประชุมช่วยกนัพิจารณาวา่ควรจะช่วยเหลือ
เท่าใด   

นายขนุศกัด์ิ   ละลี จากท่ีไดไ้ปดูช่วงหลงัเกิดเหตุฝนตก  ลมพายพุดันั้น  ขา้วเปลือกท่ีอยูใ่นยุง้ขา้วของ                      
นางสาวสมใจ  ศรีนอก  ก็ไดรั้บความเสียหาย  เปียกฝน   ส่วนสภาพยุง้ขา้วพงัทั้งหลงั  เพราะ
ตน้ไมข้นาดใหญ่ลม้ทบั  ส่วนคอกสัตวท่ี์อยูติ่ดกบัยุง้ขา้ว  ก็ไดรั้บความเสียหาย  หลงัคาพงัไป
หน่ึงดา้น  ใหทุ้กท่านพิจารณาดูรายละเอียดรูปภาพพร้อมดว้ย    

ท่ีประชุม ช่วยกนัพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั
กรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  2556  

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหช่้วยเหลือนางสาวสมใจ  ศรีนอก    เป็นเงิน  5,000  บาท 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี  นางระเบียบ   ประจิตร์    บา้นเลขท่ี 1  หมู่ท่ี  1  บา้นดอนม่วง   ไดรั้บความเสียหายคือท่ีท าการ  

ผูใ้หญ่บา้นพร้อมร้านคา้ส่วนบุคคล   จ  านวน  2 รายการ  เป็นเงิน   3,094   บาท  
ประธานฯ  ตอ้งตรวจสอบวา่ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นพร้อมร้านคา้ส่วนบุคคลนั้น  เป็นอาคารท่ีมีเลขท่ีหรือไม่  

และไดข้ออนุญาตปลูกสร้างตามระเบียบการควบคุมอาคารหรือไม่  หากไม่มี  การช่วยเหลือก็  
จะตดัออกไป 

นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง ไดส้อบถามทางนางระเบียบ  ประจิตร์ แลว้  อาคารท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นพร้อมร้านคา้ส่วนบุคคล    
ไม่มีเลขท่ี 
 

        /ประธานฯ... 
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ประธานฯ  ถา้อาคารไม่ไดข้ออนุญาตตามระเบียบการควบคุมอาคาร  ก็ไม่อยูใ่นเง่ือนไขหลกัเกณฑ ์                  

จึงควรแนะน าการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  เพราะเม่ือเกิดเหตุจะสามารถช่วยเหลือได ้  
ท่ีประชุมพิจารณา 

นางสาวโสภา  บุญมา ถา้ตามหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลือ รายนางระเบียบ  ประจิตร์  ก็ไม่เขา้หลกัเกณฑ ์  
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ไม่ช่วยเหลือรายนางระเบียบ  ประจิตร์   
ประธานฯ บา้นนายส าราญ  แก่นนอก  บา้นเลขท่ี  12/1  บา้นดอนม่วง  หมู่ท่ี 1   
นายขนุศกัด์ิ  ละลี ส าหรับหลงัน้ีฝาบา้นจะไดรั้บความเสียหาย  เป็นกระเบ้ืองแผน่เรียบ  จ  านวน  1 รายการ                   

เป็นเงิน  555  บาท 
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหช่้วยเหลือ  เป็นเงิน  550  บาท 
ประธานฯ ล าดบัต่อไปยุง้ขา้วหรือธนาคารขา้วของหมู่บา้น บา้นดอนม่วง  หมู่ท่ี 1   
นายขนุศกัด์ิ  ละลี เป็นยุง้ขา้วท่ีมีสภาพไม่ไดใ้ชง้าน  ตั้งอยูต่รงศาลาประชาคมของหมู่บา้น  หลงัคาสังกะสีไดรั้บ

ความเสียหาย  จ  านวน  1  รายการ  เป็นเงิน  510  บาท 
นางสาวโสภา  บุญมา ตามหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลือ   ดา้นสาธารณภยั   ตามขอ้  5.5.3    ซ่อมแซม                                         

ส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีไดรั้บความเสียหายจากภยัพิบติั  ซ่ึงมิไดอ้ยูใ่นความรับผิดชอบของส่วน
ราชการ  ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะในกรณีเร่งด่วนจ าเป็นเพื่อให้กลบัคืนสู่สภาพเดิม  โดยการ
ซ่อมแซมนั้นตอ้งไม่ซ ้ าซอ้นกบัโครงการท่ีไดรั้บงบประมาณด าเนินการในบริเวณนั้นอยูแ่ลว้ 

 ส าหรับการซ่อมแซมส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  จะตอ้งเป็นกรณีท่ีงบประมาณเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น   ซ่ึงตั้งไวใ้นปีนั้นไดใ้ชจ่้าย
หมดแลว้   และหากไม่ซ่อมแซมจะบงัเกิดความเสียหายต่อส่ิงสาธารณประโยชน์  หรือสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ราษฎรโดยส่วนรวม  ทั้งน้ี  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งมีหนงัสือยนืยนั
ขอ้มูลดงักล่าวดว้ย   

 ดงันั้น  ยุง้ขา้วหรือธนาคารขา้วของหมู่บา้น   เป็นส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีไดรั้บความเสียหาย
จริง  แต่ไม่ไดอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของส่วนราชการ  ซ่ึงปัจจุบนัราษฎรไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์
ร่วมกนั  และไม่ไดส้ร้างโดยส่วนราชการ  จึงไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลือ 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ไม่ช่วยเหลือการซ่อมแซมยุง้ขา้วหรือธนาคารขา้วของหมู่บา้น                              
บา้นดอนม่วง  หมู่ท่ี  1           

ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัให้ใชเ้งินงบกลาง   ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อด าเนินการให ้
ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน    ประชาชนท่ีประสบภยั(วาตภยั)  เม่ือวนัท่ี  6    
พฤษภาคม  2558   จ านวน  2 ราย    เป็นเงิน  5,550.- บาท(หา้พนัหา้ร้อยหา้สิบบาทถว้น)   ดงัน้ี 
1.  นางสาวสมใจ  ศรีนอก   บา้นเลขท่ี  57  หมู่ท่ี  8  บา้นหนองอา้ยแหนบ                         

 จ านวนเงิน  5,000  บาท 
/2. นายส าราญ... 
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   ตามหลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน                  
พ.ศ.  2556    ขอ้ 5.1  ดา้นการด ารงชีพ  (ขอ้ 5.1.6)  ค่าวสัดุซ่อมแซมหรือสร้างยุง้ขา้ว  โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและ
คอกสัตวท่ี์ไดรั้บความเสียหาย  เท่าท่ีจ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน  5,000  บาท 

2. นายส าราญ  แก่นนอก   บา้นเลขท่ี  12/1  หมู่ท่ี  1 บา้นดอนม่วง   จ  านวนเงิน    550  บาท 
ตามหลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน                  

พ.ศ.  2556    ขอ้ 5.1  ดา้นการด ารงชีพ  (ขอ้ 5.1.5)  ค่าวสัดุซ่อมแซมหรือท่ีอยูอ่าศยัประจ า  ซ่ึงผูป้ระสบภยัพิบติัเป็น
เจา้ของท่ีไดรั้บความเสียหาย  เท่าท่ีจ่ายจริง  หลงัละไม่เกิน  33,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  5,550.- บาท(ห้าพนัห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
   ส าหรับประชาชนและส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีประสบภยั  ไม่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ  ดงัน้ี 

1. ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นพร้อมร้านคา้ส่วนบุคคล นางระเบียบ   ประจิตร์    บา้นเลขท่ี 1 หมู่ท่ี 1  
บา้นดอนม่วง   ไม่ให้ความช่วยเหลือ  เน่ืองจากไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไข  อาคารไม่มีเลขท่ีและไม่ไดข้ออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

2. ยุง้ขา้ว(ธนาคารขา้วของหมู่บา้น)  เน่ืองจากเป็นส่ิงสาธารณประโยชน์ท่ีไดรั้บความเสียหาย 
แต่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ  ซ่ึงปัจจุบนัราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกนั  จึงไม่ใหค้วามช่วยเหลือ 

นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง  การช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  พิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินหรือวสัดุ    
ประธานฯ  ใหช่้วยเหลือเป็นเงิน  โดยจ่ายเป็นเช็คใหก้บัผูป้ระสบภยั 
ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหช่้วยเหลือเป็นเงินโดยจ่ายเป็นเช็คใหก้บัผูป้ระสบภยั 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองอ่ืน ๆ 
ประธาน  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่   
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ  เม่ือไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆอีก   ผมขอปิดประชุมในคร้ังน้ี 
    เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 
 
      ลงช่ือ       พิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง           ผูบ้นัทึก 
                   (นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง) 
     ต าแหน่ง   หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
      ลงช่ือ      วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด       ผูต้รวจบนัทึก 
                (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
     ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 


