
บนัทึกรายงานการประชุมคณะผูบ้ริหาร อบต.โนนประดู่ 
คร้ังท่ี    19 /2558 

วนัท่ี   28   เดือนตุลาคม   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 เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ นิภารัตน์  พลดงนอก 

3 นางสาวเรณู  สนนอก นกัพฒันาชุมชน เรณู  สนนอก  
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.30 น.    เม่ือท่ีประชุมครบองคป์ระชุมและพร้อมแลว้    นายวีรวทิย ์   เคียนจงัหรีด                             
ท  าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
ระเบียบวาระท่ี  1 เร่ืองแจง้ใหท้ราบ 
ประธานฯ  1.1  การตรวจประเมินเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลั  
      ประจ าปี ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  ลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2558 
   ตามหนงัสือจงัหวดันครราชสีมา  ไดแ้จง้  เร่ือง  ประกาศคณะกรรมการพนกังานส่วนต าบล 

จงัหวดันครราชสีมา    เร่ืองก าหนดมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบั  หลกัเกณฑ ์ และเง่ือนไข  และ
วธีิการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษอนัมีลกัษณะเป็นเงินรางวลัประจ าปี
ส าหรับพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน  ลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2558    
ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดันครราชสีมา   แจง้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการ
รับตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   
ประจ าปี  2558  เขา้ร่วมประชุมช้ีแจง ซกัซอ้มการตรวจประเมินดงักล่าว  ในวนัท่ี  27  ตุลาคม  
2558  ณ  หอ้งประชุมอเนกประสงคอ์งคก์ารบริหารส่วนต าบลจอหอ    และน าขอ้มูลและ 
              /ประจ าปี 2558... 
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เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไปให้อนุกรรมการฯ  ตรวจประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
โดยอบต.โนนประดู่  ของเราจะตรวจประเมินฯ  ในวนัท่ี  10  พฤศจิกายน  2558   
เร่ิมเวลา  08.30 น.   คณะกรรมการชุดท่ี  6      
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการ  มีคะแนนทั้งหมด  จ  านวน  100  
คะแนน  แบ่งเป็น  2  ส่วน   
ส่วนท่ี  1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบติัราชการตามตวัช้ีวดั  จ  านวน   
90  คะแนน   แบ่งเป็น  
มิติท่ี  1  มิติดา้นประสิทธิผลการปฏิบติัราชการ    คะแนนเตม็  30  คะแนน 
มิติท่ี  2  มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ    คะแนนเตม็  25  คะแนน 
มิติท่ี  3  มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ  คะแนนเตม็  15  คะแนน 
มิติท่ี  4  มิติดา้นการพฒันาองคก์ร   คะแนนเตม็  20  คะแนน 
ส่วนท่ี  2  คะแนนสัดส่วนของผลคะแนนการประเมินมาตรฐานในการปฏิบติัราชการ                 
(Core  Team)  ของทุกดา้นรวมกนั    คะแนนเตม็  10  คะแนน 

ท่ีประชุม  ไดช่้วยกนัพิจารณาและขอ้เสนอแนะต่างๆ  เพื่อเตรียมขอ้มูลส าหรับการตรวจประเมินตาม  
ตวัช้ีวดัทั้ง 4 มิติ       

ประธานฯ  ขอใหทุ้กคนช่วยกนัจดัเตรียมและเก็บขอ้มูลใหเ้รียบร้อย  หากมีปัญหาอุปสรรคขอให้รายงาน 
ใหท้ราบดว้ย   

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

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   
ประธานฯ   ตามหลกัเกณฑก์ารช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภยัต่าง ๆ   เช่น  ปัญหาภยัแลง้ 
   ประอุทกภยั  หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการด าเนินการต่าง ๆ  ท่ีหากไม่  
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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 ตามหนงัสืออ าเภอสีดา  ท่ี  นม  3118/ ว 1464  ลงวนัท่ี   20 ตุลาคม  2558   เร่ือง  ขอ้สั่งการ
ประชุมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ปี  2559   
1.ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ส ารวจขอ้มูลแหล่งผลิตจุดท่ีตั้งประปาในพื้นท่ี  จ  านวน 
ครัวเรือนท่ีใชน้ ้า  ปริมาณการใชน้ ้า  สถานท่ีแหล่งน ้าส ารอง    ระยะเวลาการใชน้ ้าส ารองได ้            
ก่ีวนั  โดยใหมี้บญัชีควบคุมไว ้   
2.  ใหด้ าเนินการจดัท าฝายกั้นน ้าในล าหว้ย  หรือล าคลองท่ีเหมาะสม  โดยความร่วมมือของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประชาชน  จดัท าฝายหินทิ้งหรือฝายยกระดบัน ้าจากกระสอบ
ทราย  เพื่อกกัเก็บน ้า โดยให้ด าเนินการพร้อมกนัในวนัเสาร์ท่ีท่ี  31  ตุลาคม  2558  
3.  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัสรรงบประมาณในการจดัท าแหล่งน ้าเพื่อกกัเก็บน ้าและ
เป็นตน้ทุนในการผลิตน ้าประปา  ใหส้ามารถรองรับสถานการณ์ภยัแลง้ท่ีจะเกิดในปี  2559 
4.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีจุดผลิตน ้าประปา  ด าเนินการจดัหาพื้นท่ีขยายพื้นท่ีบ่อกกั
เก็บน ้าด าเนินการขุดเจาะน ้าบาดาล  เพื่อเป็นแหล่งน ้าส ารองในการผลิตน ้าประปา 
5.  ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ก าหนดเส้นทางล าเลียงน ้าจากแหล่งน ้าดิบ  ไปยงัแหล่งน ้า
น ้าผลิตประปาภายในหมู่บา้น   หรือชุมชน  เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภค 
เพื่อใหก้ารด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพใหก้บัประชาชน
ในพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  
จึงพิจารณาการใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย      และไดใ้หก้องช่างส ารวจขอ้มูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา เป็นไปตามหนงัสือสั่งการ 

ประธานฯ  การใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย   เพื่อกรณีจ าเป็นไดต้ามความเหมาะสม  ดงันั้น                   
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการใชเ้งินส ารองจ่าย   คือ  การด าเนินการจดัท าฝายกั้นน ้าในล าหว้ย  
หรือล าคลองท่ีเหมาะสม  จะเลือกจดัท าฝายกั้นน ้าหรือฝายยกระดบัจากกระสอบทราย   
หมู่บา้นใด   

นายขนุศกัด์ิ  ละลี ขอเสนอล าหว้ยเหมืองตะเภา  บา้นโนนสะอาด  หมู่ท่ี  10  ล าหว้ยมีสภาพเหมาะสมท่ีจะท าฝาย  
กั้นน ้าดว้ยกระสอบทราย   และบา้นตาลาด  หมู่ท่ี  7  บริเวณล าหว้ยเสว  ช่วงตอนล่าง ติดกบั
ถนนมิตรภาพ  เพื่อกกัเก็บน ้าไวใ้ช ้       

      /ประธานฯ... 
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ประธานฯ  เลือกจุดล าหว้ยเหมืองตะเภา  บา้นโนนสะอาด  หมู่ท่ี  10 ใหด้ าเนินการพร้อมกนักบัจงัหวดั  

ก าหนดในวนัท่ี  31  ตุลาคม  2558  ส่วนอีกจุดก็ใหด้ าเนินการในช่วงต่อไป  ขอใหส้ านกัปลดั
ประสานความร่วมมือจากผูน้ าหมู่บา้น  สมาชิกอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและ
ประชาชนท่ีจะเขา้ร่วมกิจกรรมและจดัท าป้ายโครงการ    
ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ ตอ้งสนบัสนุนเป็นวสัดุ อุปกรณ์ในการท าฝาย           
กั้นน ้า  เช่น  ทราย  เชือกฟาง  กระสอบ  ฯลฯ ท่ีจ าเป็น จึงขอมติท่ีประชุมพิจารณาการใชเ้งิน 
งบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่ายในคร้ังน้ี 

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  46,055บาท  งบประมาณ
คงเหลือ 104,286  บาท    

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์  อนุมติัให้ใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อจดัท าฝายกั้นน ้าใน           
ล าหว้ยเหมืองตะเภา  บา้นโนนสะอาด  หมู่ท่ี  10  และล าหว้ยเสว  บา้นตาลาด  หมู่ท่ี  7                 
เป็นค่าวสัดุและอุปกรณ์   ส าหรับจดัท าฝายกั้นน ้าในล าหว้ยหรือยกระดบัน ้าจากกระสอบทราย    
เป็นเงิน  12,000   บาท(หน่ึงหม่ืนสองพนับาทถว้น) 

 

ประธาน  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม 
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 
 


