
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบรหิาร อบต.โนนประดู 
ครัง้ที่      ๔/๒๕๕๘ 

วันที ่  ๒๙   เดือนเมษายน  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 
๕ นางสมจิตร  สัตยซือ่ นักวชิาการศึกษา  รักษาราชกาแทน

หัวหนาสวนการศึกษาฯ สมจิตร  สัตยซื่อ 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

ลาํดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นางสาวนิภารัตน  พลดงนอก เจาหนาที่วิเคราะหฯ นิภารัตน  พลดงนอก  

 
เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๐๐ น.    เมื่อที่ประชมุครบองคประชมุและพรอมแลว    นายวรีวิทย    เคียนจังหรีด   ปฏิบัตหินาที ่
นายกอบต.โนนประดู  ทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องแจงใหทราบ 

-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว 
ประธานฯ ตามทีทุ่กทานไดตรวจสอบรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลวน้ัน   มีทานใดจะเสนอแกไข 

เปลี่ยนแปลงรายงานการประชมุครั้งทีแ่ลวหรือไม  อยางไร 
ที่ประชมุ -ไมมี-    
ประธานฯ เม่ือไมมีการเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชมุครัง้ที่แลว  ผมขอมติรบัรองดวย 
ที่ประชมุ มีมติรบัรองเปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑  การโอนงบประมาณรายจายประจาํป  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ประธานฯ            ตามที่อบต.โนนประดูไดจัดทาํงบประมาณรายจายประจาํป  พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งนายอําเภอสีดาได 
                                อนุมัติแลว  ปรากฏวาบางหมวดรายจายไมพอแกการใชจาย  และบางหมวดรายจายไม 
                                ครอบคลุมในการใชจายจงึจาํเปนตองโอนงบประมาณรายจาย  และงบประมาณรายจายเฉพาะ 
                                กิจการประปาซึ่งหนวยงานยอยไดสงบันทึกขอความเสนอมาเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณ 
                                รายจาย  หมวดตางๆ  ผมในตําแหนงเจาหนาที่งบประมาณจงึขอสรุป  รายจายที่ตองโอน 
                               งบประมาณ ดังน้ี 
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-๒- 
๑.งบประมาณรายจายประจาํป  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โอนเพ่ิม(งบกลาง)  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทรายจายตามขอ
ผูกพัน  เงินสมทบกองทุนหลกัประกันสุขภาพในระดับทองถิน่องคการบรหิารสวนตําบล 
โนนประดู  จํานวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลโนนประดู  
จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนเพ่ิมงบกลางทัง้สิ้น  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนหาหม่ืนบาท) 
โอนลด(งบกลาง)  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสมทบเงิน
บําเหน็จ  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นองคการบรหิารสวนตาํบลโนน
ประดู  จาํนวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชมุชนตําบลโนนประดู  จํานวน  
๕๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนลดงบกลางทั้งสิ้น  ๑๕๐,๐๐๐  บาท  (หน่ึงแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

                            ตามที่ไดแจงรายละเอียดทุกอยางแลวนั้น 
ประธานฯ                   มีทานใดเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกับการโอนงบประมาณครัง้นี้อีกหรอืไม 
ที่ประชมุ                    -ไมมี- 
ประธานฯ                  เม่ือไมมีผมขอมตทิี่ประชมุ 
ที่ประชมุ                   มติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายครัง้นี้เปนเอกฉันท 
 

๓.๒การแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชีแ้จงงบประมาณรายจายเฉพาะกิจการประปา  ครั้งที่  ๒/๒๕๕๘ 
กองชาง(กิจการประปา) 
แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึง่
บริการ 

ขอความเดิม ขอความใหม 
๑.คาจาง เหมาบริการดูแลระบบประปา
หมูบาน  ต้ังไว  ๘๔,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปน
คาจางเหมาบริการตางๆ  สําหรับใชในการ
ดูแลรับผิดชอบของกิจการประปา  อบต.   
ตั้งจายจากเงินได  ปรากฏในแผนงานการ
พาณิชย   (๐๐๓๓๐)  งานกิจการประปา  
(๐๐๓๓๒) 
๒.คาจางเหมาคนงานทั่วไป  จํานวน  ๑  
อัตรา  ต้ังไว  ๘๖,๔๐๐  บาท  เพ่ือจายเปน
จายจางเหมาคนงานทั่วไปปฏิบั ติงานจด
มาตรฐานวัดนํ้าและเก็บคานํ้าประปา  ต้ังจาย
จากรายไดปรากฏในแผนงานการพาณิชย  
(๐๐๓๓๐)  งานกิจการประปา(๐๐๓๓๒) 
๓ .ค าบริกา รทดสอบคุณภาพนํ้า   ตั้ ง ไว  
๑๐,๐๐๐  บาท  เ พ่ือจายเปนคาบริการ
ทดสอบคุณภาพนํ้าประปาจากหนวยงาน
ราชการที่มีหนาที่ทดสอบคุณภาพนํ้าตาม
มาตรฐานการผลิตนํ้าประปาหมูบาน  ต้ังจาย  

๑.ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  รวมต้ังไว  ๑๘๐,๔๐๐  บาท   
๑.คาจางเหมาบริการดูแลระบบประปาหมูบาน  ต้ังไว  ๔๒,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการตางๆ  สําหรับใชในการดูแลรับผิดชอบ
ของกิจการประปา  อบต.  ต้ังแตเดือนตุลาคม  ๒๕๕๗- เมษายน  ๒๕๕๘  
รวม  ๗  เดือน  อัตราเดือนละ  ๑,๐๐๐  บาท/เดือน  รวม  ๗  แหง 
๒.คาจางเหมาคนงานทั่วไปจํานวน  ๑  อัตรา  ต้ังไว  ๕๐,๔๐๐  บาท  
เพ่ือจายเปนคาจางเหมาคนงานทั่วไปปฏิบัติงานจดมาตรวดันํ้าและจดัเกบ็
คานํ้า  ต้ังแตเดือนตุลาคม  ๒๕๕๗- เมษายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๗  เดือน 
๓.คาจางเหมาบริการดูแลระบบประปาหมูบานจดมาตรวัดน้ําและจัดเก็บ
คานํ้าประปาหมูบานทองหลางใหญ  หมูที่  ๒  ต้ังไว  ๗,๕๐๐  บาท  เพื่อ
จายเปนคาจางเหมาบริการดูแลรักผิดชอบกิจการประปาบานบาน
ทองหลางใหญของอบต.โนนประดู  เชน  ควบคุมเปด-เปดนํ้า  ลางแทง
ตะกอน  เติมคลอรีน  จดมาตรวัดนํ้าและจัดเก็บคานํ้าประปา  ภายใน
หนวยบริการประปา  บานทองหลางใหญหมูที่๒  ตั้งแตเดือนพฤษภาคม 
– กันยายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๕  เดือน  อัตราเดือนละ  ๑,๕๐๐  บาท  
ตั้งจายจากเงินรายได 
๔.คาจางเหมาบริการดูแลระบบประปาหมูบาน  จดมาตรวัดนํ้าและคา
จัดเก็บคานํ้าประปาหมูบานโนนประดู  หมูที่๓  บานสําโรง  หมูที๔่  และ 
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                                                                        -๓- 
 

จากเงินรายได  ปรากฏในแผนงานการ 
พาณิชย(๐๐๓๓๐)  งานกิจการประปา 
(๐๐๓๓๒) 

บานโนนสะอาด  หมูที่๑๐  ต้ังไว  ๑๕,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาจาง
เหมาบริการดูแลรับผิดชอบกิจการประปาของอบต.โนนประดู  เชน  
ควบคุมเปด-ปดน้ํา  ลางแทงตะกอนเติมคลอรีน  จดมาตรวัดนํ้าและ
จัดเก็บคานํ้าประปา  อัตรา เดือนละ  ๓,๐๐๐  บาท  ต้ังแตเดือน
พฤษภาคม-กันยายน  ๒๕๕๘  รวม  ๕  เดือน  ตั้งจายจากเงินรายได 
๕.คาจางเหมาบริการดูแลระบบประปาหมูบาน  จดมาตรนํ้าและจดัเก็บคา
นํ้าหมูบานหนองสะแก  หมูที่๕  บานหนองอายแหนบ  หมูที่๘  ต้ังไว  
๑๕,๐๐๐   บาท  เพื่อจายเปนคาจางเหมาดูแลรับผิดชอบกิจการประปา
ของอบต.โนนประดู  เชน  ควบคุมเปด-ปดน้ํา  ลางแทนตะกอน  เติม
คลอรีน  จดมาตรวัดนํ้าและจัดเก็บคานํ้าประปา  อัตราเดือนละ  ๓,๐๐๐  
บาท  ต้ังแตเดือนพฤษภาคม-กันยายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๕  เดือน  ต้ัง
จายจากเงินรายได 
๖.คาจางเหมาบริการดูแลระบบน้ําประปาหมูบานจดมาตรวัดนํ้าและ
จัดเก็บคาน้ําประปาบานเสว  หมูที่๖  ต้ังไว  ๑๑,๐๐๐  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาจางเหมาบริการดูแลรับผิดชอบกิจการประปาของอบต.โนนประดู  
เชน  ควบคุมเปด-ปดนํ้า  ลางแทนตะกอน  เติมคลอรีน  จดมาตรวัดนํ้า
และจัดเก็บคานํ้าประปา  อัตราเดือนละ  ๒,๒๐๐  บาท  ต้ังแตเดือน
พฤษภาคม-กันยายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๕  เดือน  ต้ังจายจากเงินรายได   
๗.คาจางเหมาบริการดูแลระบบน้ําประปาหมูบานจดมาตรวัดนํ้าและ
จัดเก็บคานํ้าประปาบานตาลาด  หมูที่๗  ต้ังไว  ๙,๐๐๐  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาจางเหมาบริการดูแลรับผิดชอบกิจการประปาของอบต.โนนประดู  
เชน  ควบคุมเปด-ปดนํ้า  ลางแทนตะกอน  เติมคลอรีน  จดมาตรวัดนํ้า
และจัดเก็บคานํ้าประปา  อัตราเดือนละ  ๑,๘๐๐  บาท  ต้ังแตเดือน
พฤษภาคม-กันยายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๕  เดือน  ต้ังจายจากเงินรายได 
๘.คาจางเหมาบริการดูแลระบบน้ําประปาหมูบานจดมาตรวัดนํ้าและ
จัดเก็บคานํ้าประปาบานง้ิวเกา  หมูที่๙  ต้ังไว  ๙,๐๐๐  บาท  เพ่ือจาย
เปนคาจางเหมาบริการดูแลรับผิดชอบกิจการประปาของอบต.โนนประดู  
เชน  ควบคุมเปด-ปดนํ้า  ลางแทนตะกอน  เติมคลอรีน  จดมาตรวัดนํ้า
และจัดเก็บคานํ้าประปา  อัตราเดือนละ  ๑,๘๐๐  บาท  ต้ังแตเดือน
พฤษภาคม-กันยายน  ๒๕๕๘  จํานวน  ๕  เดือน  ต้ังจายจากเงินรายได   
๙.คาบริการทดสอบคุณภาพนํ้า  ต้ังไว  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคา
ทดสอบคุณภาพนํ้าประปา  จากหนวยงานราชการที่มีหนาที่ทดสอบ
คุณภาพนํ้าตามมาตรฐานการผลิตนํ้าหมูบาน  ต้ังจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนงานการพาณิชย(๐๐๓๓๐)  งานกิจการประปา(๐๐๓๓๒) 
๑๐.คาจางเหมาอ่ืนๆ  ในความรับผดิชอบของอบต.โนนประดูเก่ียวกับงาน
กิจการประปา  ตั้งไว  ๑๑,๕๐๐  บาท  เพ่ือจายเปนคาจางเหมาบริการ
อ่ืนๆ  เก่ียวกับงานกิจการประปาในความรับผิดชอบของอบต.โนนประดู 
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                                   -๔- 
 
ประธานฯ                   มีทานใดเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกับการโอนงบประมาณครัง้นี้อีกหรอืไม 
ที่ประชมุ                    -ไมมี- 
ประธานฯ                  เม่ือไมมีผมขอมตทิี่ประชมุ 
ที่ประชมุ                   มติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายครัง้นี้เปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องอื่นๆ 
ประธาน                    มีทานใดจะเสนอเรือ่งอ่ืนอกีหรอืไม 
ที่ประชมุ                   -ไมมี- 
ประธาน                    ถาไมมีใครเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก ผมขอปดประชมุ 
                              เลิกประชมุเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 
 
                                                                 ลงชือ่      พิสมัย  ศรีแจงรุง        ผูบันทึก 
                   (นางพิศมัย   ศรแีจงรุง) 
     ตําแหนง   หัวหนาสาํนักปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
 
       ลงชื่อ      วีรวิทย  เคียนจงัหรีด      ผูตรวจบันทกึ 
                 (นายวีรวิทย   เคียนจังหรีด) 
     ตําแหนง  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ปฏิบัตหินาที ่

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 


