
บนัทึกรายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร อบต.โนนประดู่ 
คร้ังท่ี    22  /2558 

วนัท่ี   4    เดือนพฤศจิกายน   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 

2 นางสาวนิภารัตน์   พลดงนอก เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน นิภารัตน์  พลดงนอก  
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 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 
ประธานฯ 3.1  ขออนุมติัใชเ้งินงบกลาง   ประเภท  เงินส ารองจ่าย   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน   
/ระเบียบวาระ... 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 



 
-2- 

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 าร้องขอรับความช่วยเหลือของนายประสิทธ์ิ   ลอยนอก   สมาชิกสภาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลต าบลโนนประดู่   บา้นง้ิวเก่า  หมู่ท่ี  9  มีความประสงคจ์ะสูบน ้าจากสระปู่ ตาเขา้
สระประปาหมู่บา้น   เพื่อใชผ้ลิตน ้าประปาแจกจ่ายใหก้บัชาวบา้นใหมี้น ้าอุปโภคบริโภคได้
ตลอดทั้งปี   จึงขอความช่วยเหลือมายงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  เพื่อขอน ้ ามนั
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับสูบน ้าจากสระปู่ ตาเขา้สระประปาหมู่บา้น  เพื่อใหมี้น ้าใชต้ลอด
ทั้งปี   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน    ตามรายงานผลตรวจสอบขอ้เทจ็จริง                        
ลงวนัท่ี   4  พฤศจิกายน  2558   

นายขนุศกัด์ิ  ละลี สระประปาบา้นง้ิวเก่า    มีปริมาณนอ้ยมาก   มีความเส่ียงท่ีจะขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค  
ส าหรับแหล่งน ้าท่ีจะใชใ้นการสูบมากกัเก็บไวท่ี้สระประปา  คือสระปู่ ตา สูบส่งเขา้มาตาม
คลองอีสานเขียว  แลว้สูบต่อเขา้สระประปาหมู่บา้น  อาจจะใชเ้วลาในการสูบน ้าค่อนขา้ง 
หลายวนั  การติดตั้งสูบจ านวน  2  จุด 

นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง สระน ้าประปาบา้นง้ิวเก่า   เป็นสระท่ีมีปริมาณน ้านอ้ยทุกปี   จึงมีความจ าเป็นตอ้งสูบน ้ าเขา้
สระประปาเตรียมการป้องกนัส าหรับการขาดแคลนน ้า ในปี  2559  

ประธานฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน    จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการ                             
ใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย   เพื่อกรณีจ าเป็นไดต้ามความเหมาะสม                   

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  ตั้งแต่ตน้ปีเบิกจ่ายแลว้  51,0575  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ  99,266  บาท    

                        /ประธานฯ...       
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
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ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชน  โดยใชเ้งินส ารองจ่าย   เพื่อสรุปเป็นมติท่ี
ประชุม    ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้นั้น       

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัให้ใชเ้งินงบกลาง   ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ 
ประชาชน    เป็นเงิน   6,000 .-บาท  (หกพนับาทถว้น)  ดงัน้ี 
1. ค่าวสัดุน ้ามนัเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนส าหรับใชใ้นการสูบน ้ าเขา้สระประปาหมู่บา้น             

บา้นง้ิวเก่า  หมู่ท่ี   9   เป็นเงิน   6,000  บาท (หกพนับาทถว้น)  
 

 ประธานฯ   3.2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559   คร้ังท่ี 1/2559 

   ขอเชิญปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ซ่ึงเป็นเจา้หนา้ท่ีงบประมาณไดช้ี้แจง 

 รายละเอียดเก่ียวกบัการโอนงบประมาณในคร้ังน้ี              

ปลดัอบต.     ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ไดจ้ดัท างบประมาณรายจ่ายและ 

                                          งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  ประจ าปี พ.ศ. 2559  และนายอ าเภอสีดาไดอ้นุมติัไป 

                                          แลว้นั้น  ปรากฏวา่มีบางหมวดรายจ่ายท่ีไม่พอแก่การใชจ่้าย    จึงมีความจ าเป็นตอ้ง      

                                         โอนงบประมาณรายจ่าย  ตามท่ีหน่วยงานยอ่ยไดจ้ดัท าบนัทึกขอ้ความ    และ 

                                          เอกสารแนบทา้ยบนัทึกเสนอมา   นั้น   ผมในต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีงบประมาณจึงขอสรุป   

 รายจ่ายท่ีตอ้งโอนงบประมาณ โอนงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559   

โอนคร้ังท่ี  1/2559    ดงัน้ี 

1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2559 
โอนเพิม่ส านักปลดัอบต.   แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดรายจ่าย งบกลาง   

ประเภท  เงินส ารองจ่าย    จ  านวน    200,000  บาท  รวมโอนเพิ่มทั้งส้ิน    200,000  บาท               

(สองแสนบาทถว้น) 

โอนเพิม่กองคลงั   แผนงานบริหารงานทัว่ไป งานบริหารคลงั  หมวดค่าใชส้อย  ประเภท  

รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  (ค่าใชจ่้ายในการ

เดินทางไปราชการ) จ านวน  20,000 บาท   รวมโอนเพิ่มทั้งส้ิน   20,000 บาท  (สองหม่ืน                   

บาทถว้น) 

โอนเพิม่ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม   แผนงานการศึกษา   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

การศึกษา หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท  ค่าตอบแทนพนกังานจา้ง  จ านวน 5,880  บาท   

  /งานระดบั...     
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
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แผนงานการศึกษา   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา  งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา   หมวด ค่าวสัดุ  ประเภท ค่าอาหารเสริม(นม) อาหารเสริม(นม) เด็กนกัเรียนใน

โรงเรียนสังกดัส านกัคณะกรรมการศึกษาพื้นฐาน (3 โรงเรียน)  จดัสรรใหเ้ด็กอนุบาลถึง

ประถมศึกษาปีท่ี 6  จ านวน  3,833  บาท             

แผนงานการศึกษา   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบัการศึกษา    งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา  หมวด  เงินอุดหนุน  ประเภท  เงินอุดหนุส่วนราชการ  อุดหนุนโรงเรียนบา้นเสว

(ราษฎร์สามคัคี) ค่าอาหารกลางวนั  จ  านวน  8,000  บาท                 

   รวมโอนเพิ่มส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม   ทั้งส้ิน   17,713  บาท 
รวมโอนเพิม่ กองคลงั + ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม+งบกลาง  ทั้งส้ิน  237,713 บาท 
(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน) 
โอนลด  ส านักปลดัอบต.  แผนงานสาธารณสุข  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน       
หมวด ค่าใชส้อย  ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะและรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ  โครงการอบรม  ศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ า
หมู่บา้น(อสม.) กลุ่มสตรี แม่บา้นต าบลและผูน้ าชุมชน  จ านวน  100,000  บาท     
แผนงานสร้างความเขม้แข็งของชุมชน   งานส่งเสริมและสนบัสนุนความเขม้แข็งของชุมชน   
หมวดค่าใชส้อย   ประเภท  รายจ่ายเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติัราชการท่ีไม่เขา้ลกัษณะและรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ   โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติัราชการของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล   จ  านวน  100,000  บาท     
            รวมโอนลด ส านักปลดัอบต.ทั้งส้ิน    200,000  บาท  (สองแสนบาทถ้วน)  
โอนลดกองคลงั   แผนงานบริหารงานทัว่ไป   งานบริหารงานคลงั   หมวด  ค่าใชส้อย  ประเภท  

รายจ่ายเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของอบต.  จ  านวน  20,000  บาท   

รวมโอนลดกองคลงัทั้งส้ิน   จ านวน  20,000  บาท(สองหมื่นบาทถ้วน) 

โอนลดส่วนการศึกษา   ศาสนาและวฒันธรรม    แผนงานการศึกษา   งานบริหารทัว่ไปเก่ียวกบั

การศึกษา    หมวด  ค่าใชส้อย   ประเภท รายจ่ายใหไ้ดม้าซ่ึงบริการ  ค่าจา้งเหมาบริการอ่ืน ๆ  

จ านวน  17,713  บาท  รวมโอนลดส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม     17,713  บาท   

(หน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัเจด็ร้อยสิบสามบาทถว้น) 

รวมโอนลด  ส านักปลดัอบต. + ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม  ทั้งส้ิน  237,713 บาท 
(สองแสนสามหมื่นเจ็ดพนัเจ็ดร้อยสิบสามบาทถ้วน) 
                  ประธานฯ... 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
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ประธาน  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่   ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ  เม่ือไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆอีก  ผมขอปิดประชุมในคร้ังน้ี 
    เลิกประชุมเวลา 10.30 น. 
 
 

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

        
 
 

      ลงช่ือ      วีรวิทย์   เคียนจังหรีด       ผูต้รวจบนัทึกรายงานการประชุม 
                (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
      ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
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