
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบรหิาร อบต.โนนประดู 
ครัง้ที่      ๖/๒๕๕๘ 

วันที ่  ๒๙   เดือนพฤษภาคม  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                          
ทําหนาที่เปนประธานในทีป่ระชุม 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  ซึ่งหนวยงานยอยไดสงบันทกึ 
                                ขอความเสนอมาเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  หมวดตางๆ  ผมในตําแหนงเจาหนาที ่
                                งบประมาณจึงขอสรุป  รายจายที่ตองโอนงบประมาณ ดังน้ี 
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-๒- 
 

๑.โอนงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ  ครั้งที่  ๖/๒๕๕๘ 
   โอนเพ่ิม(สํานักปลัดอบต.)  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดคาใชสอย  
ประเภทคาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาหรือซอมแซมทรัพยสิน  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  ประเภท
รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธี  คารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล  จํานวน  
๕,๐๐๐  บาท  หมวดวัสดุ  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทยุ  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  วัสดุ
ยานพาหนะและขนสง จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท  แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกัน
ภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย หมวดคาวัสดุ  ประเภทคาวัสดุสํานักงาน  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  
บาท  แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดคาใชสอย  ประเภท
รายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ  คาใชจายใน
โครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินประจําตําบลคาวัสดุเครื่องแตงกาย  จํานวน  ๘,๐๐๐  บาท  
แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการสรางความเขมแข็ง  หมวด
คาวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร  จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท  แผนงานการเกษตร  งาน
เกษตร  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะ
รายจายหมวดอื่นๆ  โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพคณะทํางานศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบลโนนประดู  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนเพ่ิมสํานักปลัด อบต.ทั้งสิ้น  
๖๓,๐๐๐  บาท  (หกหม่ืนสามพันบาทถวน) 
  โอนเพ่ิม(กองคลัง)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดคาวัสดุ  ประเภท
วัสดุสํานักงาน  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท      รวมโอนเพ่ิมกองคลังทั้งสิ้น  ๑๐,๐๐๐  บาท   
(หน่ึงหม่ืนบาทถวน) 
  โอนเพ่ิม(งบกลาง)  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินชวยเหลือ
ประมาณการรายจายเฉพาะการประปา  จํานวน  ๗๔,๐๐๐  บาท  รวมโอนเพ่ิมงบกลาง(สํานัก
ปลัดอบต.)ทั้งสิ้น  จํานวน  ๗๔,๐๐๐  บาท  (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถวน)  
รวมโอนเพ่ิม สํานักปลัดอบต.+กองคลัง+งบกลาง(สํานักปลัดอบต.)ทั้งสิ้น  ๑๔๗,๐๐๐  บาท  
(หน่ึงแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันบาทถวน)  
   โอนลด(สํานักปลัดอบต.)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน(ฝาย
การเมือง)  ประเภทเงินเดือนนายกนายกองคการบริหารสวนตําบล/รองนายกองคการบริหาร
สวนตําบล  จํานวน  ๒๕๕,๐๐๐  บาท  คาตอบแทนประจําตําแหนงนายกองคการบริหารสวน
ตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๓๖,๘๔๐  บาท  คาตอบแทนพิเศษนายก
องคการบริหารสวนตําบล/รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  ๓๖,๘๔๐  บาท  
คาตอบแทนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  ๑๐,๘๐๐  บาท   แผนงานสาธารณสุข  
งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบติั
ราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ  คาจางเหมาพาหนะสําหรับปฏิบัติงานในระบบ
การแพทยฉุกเฉิน  จํานวน  ๒๗,๐๐๐  บาท  แผนงานการเกษตร  งานสงเสริมการเกษตร  หมวด
เงินอุดหนุน  ประเภทอุดหนุนเอกชน  อุดหนุนศูนยถายทอดเทศโนยีการเกษตรประจําตําบล  
จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนลดสํานักปลัดอบต.ทั้งสิ้น  ๑๔๗,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนสี่หม่ืน
เจ็ดพันบาทถวน)  ตามที่ไดแจงรายละเอียดทุกอยางแลวน้ัน 

ประธาน                     มีทานใดเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกับการโอนงบประมาณครัง้นี้อีกหรอืไม 
ที่ประชมุ                     -ไมมี- 
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                                                                          -๓-         
 
ประธาน                      เมื่อไมมีผมขอมติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุ                     มติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายครั้งน้ีเปนเอกฉันท 
 

๒.โอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ  กิจการประปาฯ  ครัง้ที่ ๑/๒๕๕๘ 
   โอนเพ่ิม กองชาง(กิจการประปา)  แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  หมวดคาวัสดุ  
ประเภทคาวสัดุวทิยาศาสตรหรอืการแพทย  จาํนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  ประเภทคาวสัดุกอสราง  
จํานวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  ประเภทคาวสัดุอ่ืนๆ  จาํนวน  ๑๔,๐๐๐  บาท   

                               รวมโอนเพ่ิมกองชาง(กิจการประปา)ทั้งสิ้น  ๗๔,๐๐๐  บาท  (เจ็ดหม่ืนสี่พันบาทถวน) 
ประธาน                     มีทานใดเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกับการโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปาครั้งนีห้รอืไม 
ที่ประชมุ                    -ไมมี- 
ประธานฯ                   เม่ือไมมีผมขอมติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุ                     มติอนุมัติโอนงบประมาณรายจายเฉพาะการ  กิจการประปาครัง้น้ีเปนเอกฉันท 

๓.แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชีแ้จงงบประมาณรายจายฯ  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ 
   สํานักปลัดอบต. 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทัว่ไป  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 
๑.คาจางเหมาบริการคนงานทัว่ไปบันทึกขอมูล  จาํนวน  ๑  คน 

ขอความเดิม ขอความใหม 

คาจางเหมาบริการคนงานทัว่ไปบันทึกขอมูล
จํานวน  ๑  คน  ต้ังไว  ๘๖,๔๐๐  บาท  เพ่ือ
ชวยงานในการบันทึกขอมูลเอกสารภายใน
สาํนักงานองคการบรหิารสวนตําบลจาํนวน  
๑๒  เดือนๆละ  ๗,๒๐๐  บาท  ปฏบิัติงาน
จํานวน  ๒๔  วันตอเดือน  ตามอัตราคาจาง
แรงงานขั้นตํ่าตามทีร่าชการกําหนด   

๑.จางเหมาบรกิารผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูลจาํนวน  ๑  คน  ต้ังไว  
๘๖,๔๐๐  บาทเพื่อชวยเหลอืงานพนักงานสวนตาํบลในงานบันทึก
ขอมลูภายในสาํนักงานปลัดอบต.  และงานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย
อัตราเดือนละ  ๘,๒๐๐  บาท  ปฏบิัติงานในเวลาราชการ  จันทร – 
ศุกร  และอยูเวรรักษาความปลอดภัยตามระเบียบราชการไมนอยกวา  
๒  วัน  ต้ังแตเดือนมิถุนายน – กันยายน  ๒๕๕๘  มีคุณวุฒกิารศึกษา
ไมตํ่ากวาปวส. หรือปวช.  ทักษะประสบการณทาํงานในหนวยงาน
ของรัฐไมนอยกวา  ๒  ป 

 
แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทัว่ไป  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ 
๒.คาจางเหมาบริการคนงานทัว่ไปตําแหนงผูชวยเจาหนาที่การเกษตร 

ขอความเดิม ขอความใหม 
โอนต้ังจายใหม  เพ่ือชวยปฏิบัติราชการดาน
การเกษตรและปศุสัตว  จาํนวน  ๙  เดือนๆละ  
๖,๐๐๐  บาท  ปฏิบัตงิานจาํนวน  ๒๐  วันตอ
เดือนตามอัตราคาจางขั้นต่าํ  ตามที่ราชการ
กําหนด  ตั้งจายจากเงินรายไดปรากฏใน
แผนพัฒนาตาํบลสามป(๒๕๕๘-๒๕๖๐)ยุทธ
ศาสตรดานการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี 

โอนต้ังจายใหม  เพ่ือจางเหมาบรกิารผูชวยเจาหนาที่ชวยเหลือ
พนักงานสวนตําบล  ปฏบิัติงานดานธุรการบญัชีดานกิจกรรมงาน
การเกษตรและปศุสัตวและงานอ่ืนๆที่ไดรบัมอบหมาย  ต้ังแตเดือน
มกราคม – พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เดือนละ  ๖,๐๐๐  บาทปฏิบัติงาน
จํานวน  ๒๐  วัน/เดือนตามอัตราคาจางขั้นตํ่าตามราชการกาํหนด
เดือนมิถุนายน – กันยายน  ๒๕๕๘  อัตราเดือนละ  ๘,๒๐๐  บาท  
ปฏบิัติงานในเวลาราชการ  จันทร – ศุกร  และอยูเวรรักษารักษา  
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-๔- 
 

 ความปลอดภัยตามระเบียบราชการไมนอยกวาเดือนละ  ๒  วันมี 
คุณวุฒิไมต่าํกวาปวส.ทุกสาขาหรือปวช.ที่มีประสบการณในการ
ทํางานในหนวยงานของรัฐไมตํ่ากวา  ๒  ปตั้งจายจากเงินรายได
ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(๒๕๕๘-๒๕๖๐)ยุทธศาสตรดานการ
บรหิารจัดการบานเมืองที่ด ี

 
                             แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย 
                             เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ   

๓.คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไป  ตําแหนงเจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดลอม 
ขอความเดิม ขอความใหม 

ต้ังจายใหม  เพ่ือจางเหมาบริการคนงานทั่วไป
เกี่ยวกับสงเสริมสุขภาพชุมชนของตําบลโนน
ประดู  และงานอ่ืนๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย
เปนตน  ผูประสานงานมวลชนตําบลสุขภาวะ
ตามโครงการที่ไดรับการสนับสนุนโครงการจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรา ง
สุขภาพสุขภาวะ(สสส.)  เปนตน  จํานวน  ๙  
เดือนๆละ  ๖,๐๐๐  บาท  ปฏิบัติงานไมนอย
กวา  ๒๐  วันทําการ  ตั้งจายจากเงินรายได  
ปรากฏในแผนพัฒนาตําบลสามป(๒๕๕๘-
๒๕๖๐) ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 

ต้ังจายใหม  เพื่อจางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่สาธารณสุขชุมชน
และสิ่งแวดลอมเพื่อชวยเหลือพนักงานสวนตําบลปฏิบัติงานดาน
สงเสริมสุขภาพชุมชนและงานดานสิ่งแวดลอมและงานอ่ืนๆที่ไดรับ
มอบหมายต้ังแตเดือนมกราคม – พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เดือนละ  
๖,๐๐๐  บาทปฏิบัติงานจํานวน  ๒๐  วัน/เดือนตามอัตราคาจางขั้น
ตํ่าตามที่ราชการกําหนดเดือนมิถุนายน – กันยายน  ๒๕๕๘  อัตรา
เดือนละ  ๘,๒๐๐  บาท  ปฏิบัติงานในเวลาราชการจันทร-ศุกรและ
อยูเวรยามรักษาความปลอดภัยตามระเบียบราชการไมนอยกวาเดือน
ละ  ๒ วันมีคุณวุฒิไม ตํ่ากวาปวส.ทุกสาขาหรือปวช.ที่ มีทักษะ
ประสบการณในการทํางานหนวยงานของรัฐมาไมนอยกวา  ๒  ป  ตั้ง
จายจากเงินรายได  ปรากฏในแผนพัฒนาสามป(๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย
เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายหมวดอื่นๆ 
๔.คาใชจายโครงการจัดระบบการแพทยฉุกเฉินตําบลโนนประดู 

ขอความเดิม ขอความใหม 

คาจ า ง เหมาบริการผูปฏิบั ติการในระบบ
การแพทยฉุกเฉิน  จํานวน  ๒  อัตรา  ตั้งไว  
๒๒๐,๘๐๐  บาท  เพ่ือปฏิบัติงานประจําจุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินประจําตําบลเพื่อใหบริการ
ตลอด  ๒๔  ชั่วโมง  จํานวน  ๒  อัตราๆละ  
๙,๒๐๐  บาท/เดือน  จํานวน  ๑๒  เดือน 

คาจางเหมาบริการผูปฏิบัติการในระบบการแพทยฉุกเฉิน  จํานวน  ๓  
อัตรา  ตั้งไว  ๒๒๐,๘๐๐  บาท  เพ่ือปฏิบัติงานประจํารถบริการ
การแพทยฉุกเฉินตําบลโนนประดู  ต้ังแตเดือนกรกฎาคม-กันยายน  
๒๕๕๘  พนักงานขับรถ  EMS  จํานวน  ๒  อัตราๆละ  ๙,๕๐๐  
บาท/เดือน  และพนักงานปฏิบัติการจํานวน  ๑  อัตราๆละ  ๙,๒๐๐  
บาท/เดือนปฏิบัติทุกวันจันทร-อาทิตย  จํานวน  ๒  พลัดๆละ  ๑๒  
ชั่วโมง  

 
  กองชาง 
แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวดคาใชสอย  ประเภท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
๑.คาจางเหมาคนงานทั่วไปจํานวน  ๓  อัตรา  

องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู                                                                                                                  /ระเบียบวาระ... 
 



-๕-   
 

ขอความเดิม ขอความใหม 

คาจางเหมาคนงานทัว่ไป  จาํนวน  ๓  อัตรา 
๑.คนงานผูปฏบิัติงานดานธรุการโยธาจาํนวน  
๑  อัตรา  ในอัตราเงินเดือนละ  ๗,๒๐๐  บาท  
เปนเงินเดือน  ๘๖,๔๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
๒.คนงานผูปฏบิัติงานดานงานแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรพัย  จํานวน  ๑  อัตรา  ในอัตรา
เดือนละ๗,๒๐๐ บาท เปนเงิน  ๘๖,๔๐๐  บาท 
 
 
 
 
 
 

3.คนงานผูปฏิบัตงิานชางไฟฟา  จาํนวน  ๑  
อัตรา  ในอัตราเดือนละ  ๗,๒๐๐  บาท  เปน
เงิน  ๘๖,๔๐๐  บาท  

คาจางเหมาบริการผูชวยนักบริหารงานชาง  จํานวน  ๓  อัตรา  ตั้งไว  
๒๕๙,๒๐๐  บาท 
๑.จาง เหมาบริการผูชวยเจาหนาที่ธุรการและงานอ่ืนๆที่ ไดรับ
มอบหมายอัตราเดือนละ  ๘,๒๐๐  บาท  ปฏิบัติงานในเวลาราชการ  
จันทร- 
ศุกร  และอยูเวรรักษาความปลอดภัยตามระเบียบราชการไมนอย
เดือนละ  ๒  วัน  ตั้งแตเดือนมิถุนายน-กันยายน  ๒๕๕๘  มีคุณวุฒิ
การศึกษาไมตํ่ากวาปวส. ทุกสาขาหรือปวช.  ที่มีทักษะประสบการณ
การทํางานในหนวยงานของรัฐไมนอยกวา  ๒  ป 
๒.จางเหมาบริการผูชวยเจาหนาที่แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  

เพื่อชวยเหลือพนักงานสวนตําบลในการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีน

ทรัพยสินและบันทกึขอมูลในระบบคอมพิวเตอรและงานอ่ืนๆที่ไดรับ

มอบหมาย  อัตราเดือนละ  ๘,๒๐๐  บาทปฏิบัติงานในเวลาราชการ

จันทร-ศุกรและอยูเวรยามรักษาความปลอดภัยตามระเบียบราชการ

ไมนอยกวาเดือนละ  ๒  วันต้ังแตเดือนมิถุนายน-กันยายน  ๒๕๕๘  มี

วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปวส.ทุกสาขาหรอืปวช.ที่มีทักษะประสบการณ

ทํางานในหนวยงานรัฐไมนอยกวา  ๒  ป 

๓.จางเหมาบริการผูชวยชางไฟฟาเพ่ือชวยเหลือพนักงานสวนตําบลใน

การสํารวจตรวจสอบและซอมแซมไฟฟาสาธารณะและภายใน

สํานักงานอบต.  และงานอ่ืนๆ  ที่ไดรับมอบหมาย  อัตราเดือนละ  

๙,๘๐๐  บาท  ปฏิบัติงานในราชการจันทร-ศุกร  และอยูเวรยาม

รักษาความปลอดภัยตามระเบียบราชการไมนอยกวาเดือนละ  ๒  วัน  

ต้ังแตเดือนมิถุนายน-กันยายน  ๒๕๕๘  มีคุณวุฒิการศึกษาไมต่ํากวา

ปวส.ไฟฟาหรืออิเลคโทรนิคหรือปวช.ที่มีทักษะประสบการณทํางานใน

หนวยงานของรัฐหรือเอกชนไมนอยกวา  ๒  ปต้ังจายจากเงินรายได

ปรากฏในแผนพัฒนาสามป  (๒๕๕๘-๒๕๖๐)  ยุทธศาสตรดานการ

ปริหารจัดการบานเมืองที่ดี  

 
 
  สวนการศึกษาฯ 
แผนงานการศึกษา  งานบริหารงานทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย
เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ 
๑.คาจางเหมาบริการคนงานทั่วไปผูปฏิบัติงานดานธุรการ 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู                                                                                                                        /ระเบียบวาระ... 



-๖- 
ขอความเดิม ขอความใหม 

คาจางเหมาบริการที่ปฏิบัติงานดานธุรการและ
งานสารบรรณ  ภายในสวนการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรมและประสานงานธุรการกับศูนย
พัฒนาเ ด็กเล็กบานหนองอ า ยแหนบซึ่ ง มี
ลักษณะงานเก่ียวกับการรับสงลง  ทะเบียน
หนังสือ  เก็บและคาหาหนังสือรวบรวมขอมูล
รางโตตอบบันทึก  ยอเรื่อง  คัดสําเนา  พิมพ
ตรวจทานหนังสือ  ดูแลรักษาและเบิกจายพัสดุ  
ครุภัณฑ  ดูแลรักษาจัดเตรียมและใหบริการ  
เรื่องสถานที่  วัสดุอุปการณ  ชวยติดตอและ
อํานวยความสะดวกตางๆ  และปฏิบัติหนาที่  
อ่ืนที่ เ ก่ียวขอ งและปฏิบั ติงาน อ่ืนที่ ได รั บ
ปฏิบัติงานจํานวน  ๒๔  วันตอเดือนตามอัตรา
คาจางแรงงานขั้นต่ํา  ตามที่ราชการกําหนดตั้ง
จายจากเงินรายไดปรากฏในแผนพัฒนาสามป  
พ.ศ .๒๕๕๘-๒๕๖๐  ยุทธศาสตรดานการ
บริหารจัดการบานเมืองที่ดี 

คาจางเหมาบริการผูชวยเจาพนักงานธุรการจํานวน  ๑ คน  ตั้งไว  
๘๖,๔๐๐  บาท  เพ่ือชวยเหลือพนักงานสวนตําบลในงานเอกสารงาน
ธุรการและงานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมายสวนการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรมอัตราเงินเดือนละ  ๗,๒๐๐  บาท  จํานวน  ๘  เดือน  จาง
เหมาบริการที่ปฏิบัติงานดานธุรการและงานสารบรรณภายในสวน
การศึกษาศาสนาละวัฒนธรรมและประสานงานธุรการกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กบานหนองอายแหนบซึ่งมีลักษณะงานเก่ียวกับการรับสง
ลงทะเบียน  หนังสือเก็บและคาหาหนังสือรวบรวมขอมูล  รางโตตอบ  
บันทึก  ยอเรื่อง  คัดสําเนา  พิมพ  ตรวจทานหนังสือดูแลรักษาและ
เบิกจายพัสดุครุภัณฑดูแลรักษาจัดเตรียมและใหบริการเรื่องสถานที่
วัสดุอุปกรณชวยติดตอและอํานวยความสะดวกตางๆและปฏบิตัหินาที่
อ่ืนที่เก่ียวของและปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายโดยปฏิบัติงาน
จํานวน  ๒๔  วันตอเดือนตามอัตราคาจางแรงงานขั้นตํ่าตามที่ราชการ
กําหนดอัตราเงินเดือนละ  ๘,๒๐๐  บาท  จํานวน  ๔  เดือน  ต้ังแต
เดือนมิถุนายน-กันยายน  ๒๕๕๘  โดยปฏิบัติงานในเวลาราชการ
จันทร-ศุกรและอยูเวรยามรักษาความปลอดภัยตามระเบียบราชการ
ไมนอยกวา  ๒  วันต้ังแตเดือนมิถุนายน-กันยายน  ๒๕๕๘  มีคุณวุฒิ
การศึกษาไมตํ่ากวาปวส.ทุกสาขาหรือปวช.มีทักษะประสบการณ
ทํางานในหนวยงานของรัฐไมนอยกวา  ๒  ป 

ประธาน                     มีทานใดเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกับบญัชี แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชีแ้จงงบประมาณรายจายในครั้งนี ้
                               หรือไม 
ที่ประชมุ                    -ไมมี- 
ประธานฯ                   เม่ือไมมีผมขอมติทีป่ระชุม 
ที่ประชมุ                     มติอนุมัติบัญชีแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชีแ้จงงบประมาณรายจายในครั้งน้ีเปนเอกฉันท 
 
                             ๔.แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายเฉพาะการ  กิจการประปา  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ 

แผนงานการพาณิชย  งานกิจการประปา  หมวดเงินอุดหนุน  ประเภทเงินชวยเหลือจาก
งบประมาณรายจายทั่วไป 

ขอความเดิม ขอความใหม 
เงินชวยเหลือจากงบประมาณรายจายทัว่ไปเปน
เงิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ต้ังรับไวจากเงิน
ชวยเหลือจากงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือ
ชวยเหลือการบริหารกิจการประปาบริหาร
จัดการทํางบประมาณรายจายเฉพาะการ 

เงินชวยเหลือจากงบประมาณรายจายทั่วไปเปนเงิน  ๑๗๔,๐๐๐  
บาท  ต้ังรับไวจากเงินชวยเหลือจากงบประมาณรายจายประจําปเพ่ือ
ชวยเหลือการบริหารกิจการประปาบริหารจัดการทํางบประมาณ
รายจายเฉพาะการ  โอนเพ่ิมครั้งน้ี  จํานวน  ๗๔,๐๐๐  บาท 

ประธาน                   มีทานใดเสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกับบญัชี แกไขเปลี่ยนแปลงคาํชีแ้จงงบประมาณรายจายในครัง้น้ีหรือไม 
ที่ประชมุ                   -ไมมี- 
ประธานฯ                  เมื่อไมมีผมขอมตทิี่ประชมุ 
ที่ประชมุ                   มีมติอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชีแ้จงงบประมาณรายจายเฉพาะการกิจการประปาในครั้งน้ีเปน 
                              เอกฉันท 
องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู                                                                                                                        /วาระที่๔……. 



-๗- 
 

ระเบียบวาระที่ ๔       เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ                นายวีรวิทย  เคียนจังหรีด  เรื่อง  การเตรียมตรวจประเมินมาตรฐาน  การปฏิบัติราชการและนิเทศ ุ
                           องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ประจําป  ๒๕๕๘  ขอใหผูรับผิดชอบในแตละดานประสานงานกัน  
                           เพ่ือเตรียมเอกสารใหพรอมสําหรับการตรวจประเมินตามแบบประเมินทั้ง  ๔  ดาน  ในวันที่  ๙ 
                           มิถุนายน  ๒๕๕๘ นี้  ซึ่งอบต.โนนประดูของเราตรวจในชวงเชา  ชวงบายจะเปนอบต.โพนทอง   
                           ใหมีการเบิกคาเลี้ยงรับรองดวย 
ที่ประชุม                 รับทราบ 
ประธาน                  มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม 
ที่ประชุม                  -ไมมี- 
ประธาน                   ถาไมมีใครเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ผมขอปดประชมุ 
                             เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
                                                               ลงชื่อ      พิศมัย   ศรีแจงรุง          ผูบันทึก 
                   (นางพิศมัย   ศรแีจงรุง) 
     ตําแหนง   หัวหนาสาํนักปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
 
       ลงชื่อ      วีรวิทย   เคียนจังหรีด      ผูตรวจบันทึก 
                 (นายวีรวิทย   เคียนจังหรีด) 
     ตําแหนง  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ปฏิบัตหินาที ่

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 
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