
 
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.โนนประดู่ 
ครั้งที่   ๗ /๒๕๕๘ 

วันที่   ๑๘   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ณ    ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

ผู้เข้าประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายวีรวิทย์ เคียนจังหรีด ปลัดอบต.  ปฏิบัติหน้าที่                      

นายก อบต.โนนประดู่ วีรวิทย์  เคียนจังหรีด 
๒ นายขุนศักดิ์ ละลี ผู้อ านวยการกองช่าง ขุนศักดิ์  ละลี 
๓ น.ส.โสภา บุญมา ผู้อ านวยการกองคลัง โสภา  บุญมา  
๔ นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง หัวหน้าส านักปลัด พิศมัย  ศรีแจ้งรุ่ง  
๕ นางสมจิตร สัตย์ซื่อ นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการ

แทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  สมจิตร   สัตย์ซื่อ  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นางสาวณัฐพร  ถิ่นพุดซา บุคลากร ณัฐพร  ถิ่นพุดซา 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.    เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว  นายวีรวิทย์   เคียนจังหรีด ปลัดองค์การ  

      บริหารสว่นต าบล  ปฏิบตัิหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                          
      ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ ตามท่ีทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น   มีท่านใดจะเสนอแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  อย่างไร 
ที่ประชุม -ไม่มี-    
ประธานฯ เมื่อไม่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ผมขอมติรับรองด้วย 
ที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  ๓.๑  ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน   
                                            / ด้วยได้รับแจ้ง...                                                                                                                                                                                                                                      
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                   

 



 
 
 

-๒- 
ประธานฯ ด้วยได้รับแจ้งจากผู้น าหมู่บ้านในต าบลโนนประดู่  ซึ่งประสบปัญหาความเดือดร้อน  ดังนี้ 

  ๑. นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  แจ้ง
เรื่อง  แก้ปัญหาความเดือดร้อนรถบรรทุกพ่วงและรถบรรทุกขนดิน  วิ่งผ่านถนนลาดยางภายใน
หมู่บ้าน  ถนนสายบ้านตาลาด-หนองอ้ายแหนบ   ท าให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่สะดวกและ               
ไม่ปลอดภัย  ในการสัญจรไป-มา  และท าให้ถนนได้รับความเสียหาย  ตามรายงานการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  
 ๒.  นายนพคณุ  โชคศิริตระกูล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                   
หมู่ที่ ๖  ขอความช่วยเหลือ  เรื่อง  การขุดลอกที่สาธารณะประโยชน์  หนองระเริง  ๑  และ
หนองระเริง ๒   ตามรายงานสอบข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาราษฎรบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์   
 ๓.  นางสุภาวรรณ  นากุดนอก ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                                   
หมู่ที่  ๗  บ้านตาลาด  ขอความช่วยเหลือ  เนื่องจากแนวเขตท่ีดินสาธารณประโยชน์ที่ได้รังวัด               
ที่สาธารณประโยชน์โนนไผ่แล้ว  แต่เกิดปัญหาราษฎรบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  ตามราย
งานสอบข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่  ๒๘  เมษายน ๒๕๕๘   
 ๔.  ผู้น าหมู่บ้านตาลาด  ขอความช่วยเหลือให้ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์                
(สระประปา) บ้านตาลาดหมู่ที่  ๗  เนื่องจากประสบปัญหาน้ าแห้งและลดลงมาก  ท าให้ไม่
เพียงพอต่อการใช้น้ าประปาของประชาชนในหมู่บ้าน  ตามรายงานสอบข้อเท็จจริง  เมื่อ                
วันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘   
 ๕.  ผู้น าหมู่บ้านงิ้วเก่า  หมู่ที่ ๙  แจ้งว่าน้ าในสระประปา  มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ
ส าหรับการอุปโภคบริโภค  ประกอบกับฝนทิ้งช่วง  จึงขอรับการสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสูบ
น้ าจากล าห้วยเข้าสระประปาของหมู่บ้าน เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามรายงานสอบ
ข้อเท็จจริง  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

ประธานฯ   เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน   จึงขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณา  
เกี่ยวกับการใช้เงินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
และขอชี้แจงในฐานเจ้าหน้าที่งบประมาณเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะด าเนินการ  ดังนี้ 

ประธานฯ ตามท่ีได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะเห็นว่าประชาชนในหมู่บ้านได้รับความ
เดือดร้อนจริง   จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  ด่วนที่สุด   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๕๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒  และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๑๙  งบประมาณรายจ่าย 
จะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  เพื่อกรณีจ าเป็นได้ตามความเหมาะสม  ส าหรับการอนุมัติให้ใช้             
เงินส ารองจ่ายให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น   

       
 
 
 
   /ประธานฯ... 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                   



 
-๓- 

ประธานฯ ส าหรับงบประมาณเงินส ารองจ่ายที่จะด าเนินการขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้ชี้แจง
รายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ  ณ  ปัจจุบัน 

นางสาวโสภา  บุญมา      งบประมาณงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัย            
ต่าง ๆ เช่น  ปัญหาภัยแล้ง  อุทกภัย  หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการด าเนินการ
ต่าง ๆ  ที่หากไม่ด าเนินการอาจเกิดความเสียหายด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้ ๖๖,๑๔๐  บาท และโอนงบประมาณฯเพ่ิม   ครั้งที๔่/๒๕๕๘                         
ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริการต าบลโนนประดู่    ครั้งที ่๒/๒๕๕๘                                   
ลงวันที่  ๓๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  รวมตั้งงบประมาณไว้
ทั้งสิ้น  ๓๖๖,๑๔๐ บาท   ต้ังแต่ต้นปีด าเนินแล้ว  จ านวน  ๑๓๘,๑๗๐ บาท   คงเหลือ 
๒๒๗,๙๗๐ บาท  

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน  โดยใช้เงิน
ส ารองจ่าย  ตามรายละเอียดรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่แจ้ง  ดังนี้ 
๑. ติดตั้งป้ายจราจรควบคุมก าหนด น้ าหนักบรรทุกตามแบบมาตรฐานทาง  ส าหรับองค์กร
ปกครอง  (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ ๓-๑๒๑)  ตามแบบ  อบต.โนนประดู่                
เลขที่  ๑๐/๒๕๕๘  จ านวน  ๒  ชุด  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท  ตามรายงานการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เพ่ือแก้ไขปัญหาและควบคุมรถบรรทุกเกิน
น้ าหนักเข้ามาวิ่งในเส้นทางถนนลาดยาง บ้านเสว -  บ้านหนองอ้ายแหนบ  ในการรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชน  ดูแลรักษาถนนไม่ให้ช ารุด 
๒.  ขุดลอกยกระดับคันดินรอบพื้นท่ีสาธารณะหนองระเริง ๑  บ้านเสว  หมู่ที่  ๖                           
ต าบลโนนประดู่  ความกว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๓๑๔  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๑.๕๐  เมตร  ตามแบบ
อบต.โนนประดู่  เลขท่ี  ๑๑/๒๕๕๘   งบประมาณ  ๔๑,๒๐๐ บาท ตามรายงานสอบข้อเท็จจริง  
เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เพ่ือแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์  ท า
การเกษตรภายหลัง  ส านัก  งานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา   สาขาบัวใหญ่   ส ารวจรางวัดพ้ืนที่
สาธารณะประโยชน์ใหม่ ตาม หนังสืออบต.โนนประดู่  ที่  นม  ๙๑๓๐๑/๑๔๑๕  ลงวันที่  ๒๗  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
๓. ขุดลอกยกระดับคันดินที่สาธารณะประโยชน์  บ้านตาลาด  หมู่ที่  ๗  ต าบลโนนประดู่    
ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๔๒๒  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๑.๕  เมตร  ตามแบบอบต.โนนประดู่   
เลขที่  ๑๒/๒๕๕๘  งบประมาณ  ๕๕,๓๐๐ บาท  ตามรายงานสอบข้อเท็จจริง   เมื่อวันที่                
๒๘  เมษายน ๒๕๕๘  เพ่ือแก้ไขปัญหาราษฎรบุกรุกท่ีสาธารณะท าการเกษตร  ภายหลัง
ส านักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา  สาขาบัวใหญ่  ส ารวจแนวเขตที่สาธารณะใหม่  ตาม              
หนังสืออบต.โนนประดู่ ที่  นม  ๙๑๓๐๑/๑๐๕๑  ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๕๗ 
         

 
 
 
 
 
/๔. ขุดลอกสระน้ า... 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                   



 
-๔- 

๔. ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์  (สระประปา) บ้านตาลาดหมู่ที่  ๗  ขนาดกว้าง  ๑๕  
เมตร  ยาว  ๖๓  เมตร  ลึก  ๑.๕๐  เมตร  จากระดับดินเดิม  ตามแบบอบต.โนนประดู่              
เลขที่  ๑๓/๒๕๕๘  งบประมาณ  ๖๔,๘๐๐ บาท ตามรายงานสอบข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่ ๑๙  
มิถุนายน  ๒๕๕๘  เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแขลนน้ าทางหมู่บ้าน  ประสบภัย  สระน้ าตื้นเขินใน            
ฤดูแล้ง 
๕. บ้านงิ้วเก่า  หมู่ที่  ๙  น้ าในสระประปา  มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอส าหรับการอุปโภคบริโภค  
ประกอบกับฝนทิ้งช่วง  ขอรับการสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสูบน้ าจากล าห้วยเข้าสระประปา
ของหมู่บ้าน  ตามรายงานสอบข้อเท็จจริง  ลงวันที่  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เพ่ือด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน  ในการจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรับเติมเครื่องสูบน้ า
เครื่องยนต์ดีเซลของอบต.โนนประดู่  ขนาด  ๑๑  แรง  ส าหรับสูบน้ าเข้าสระประปาของหมู่บ้าน
งิ้วเก่า  จ านวนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท 

ประธานฯ   ตามท่ีได้ชี้แจ้งไปแล้วนั้น   ทุกท่านมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้เงินงบกลาง   ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๕  รายการ                    

เป็นเงิน  ๑๙๔,๓๐๐  บาท  ดังนี้ 
๑. ติดตั้งป้ายจราจรควบคุมก าหนด น้ าหนักบรรทุกตามแบบมาตรฐานทาง  ส าหรับองค์กร
ปกครอง  (มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขท่ี ทถ ๓-๑๒๑)  ตามแบบ  อบต.โนนประดู่                
เลขที่  ๑๐/๒๕๕๘  จ านวน  ๒  ชุด  เป็นเงิน  ๓๐,๐๐๐  บาท   
๒.  ขุดลอกยกระดับคันดินรอบพื้นท่ีสาธารณะหนองระเริง ๑  บ้านเสว  หมู่ที่  ๖                           
ต าบลโนนประดู่  ความกว้าง  ๓  เมตร  ยาว ๓๑๔  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๑.๕๐  เมตร  ตามแบบ
อบต.โนนประดู่  เลขที่  ๑๑/๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๔๑,๒๐๐  บาท 
๓. ขุดลอกยกระดับคันดินที่สาธารณะประโยชน์  บ้านตาลาด  หมู่ที่  ๗  ต าบลโนนประดู่    
ขนาดกว้าง  ๓  เมตร  ยาว  ๔๒๒  เมตร  สูงเฉลี่ย  ๑.๕  เมตร  ตามแบบอบต.โนนประดู่   
เลขที่  ๑๒/๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๕๕,๓๐๐  บาท 
๔. ขุดลอกสระน้ าสาธารณะประโยชน์  (สระประปา) บ้านตาลาดหมู่ที่  ๗  ขนาดกว้าง  ๑๕  
เมตร  ยาว  ๖๓  เมตร  ลึก  ๑.๕๐  เมตร  จากระดับดินเดิม  ตามแบบอบต.โนนประดู่              
เลขที่  ๑๓/๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๖๔,๘๐๐  บาท 
๕. สนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือสูบน้ าจากล าห้วยเข้าสระประปาของหมู่บ้าน  บ้านงิ้วเก่า                   
หมู่ที่  ๙  ในการจัดซื้อวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ส าหรับเติมเครื่องสูบน้ าเครื่องยนต์ดีเซล
ของอบต.โนนประดู่  ขนาด  ๑๑  แรง  ส าหรับสูบน้ าเข้าสระประปาของหมู่บ้านงิ้วเก่า  จ านวน
เงิน  ๓,๐๐๐  บาท 

            
 
 
 
 
                                                                                                     /ระเบียบวาระท่ี ๔... 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                   



 
-๕- 

ระเบียบวาระท่ี  ๔         เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน            มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ           เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอ่ืน ๆอีก   ผมขอปิดประชุมในครั้งนี้ 
            เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
                                 ลงชื่อ           พิศมัย  ศรีแจ้งรุ่ง            ผู้บันทึก 
                   (นางพิศมัย   ศรีแจ้งรุ่ง) 
     ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
       ลงชื่อ       วีรวิทย์  เคียนจังหรีด          ผู้ตรวจบันทึก 
                 (นายวีรวิทย์   เคียนจังหรีด) 
     ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                   

 


