
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบรหิาร อบต.โนนประดู 
ครัง้ที่      ๒/๒๕๕๘ 

วันที ่  ๓๑   เดือนมีนาคม  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    เคียนจังหรดี  ปฏิบัติหนาที ่
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  ซึ่งหนวยงานยอยไดสงบันทกึ 
                                ขอความเสนอมาเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย  หมวดตางๆ  ผมในตําแหนงเจาหนาที ่
                                งบประมาณจึงขอสรุป  รายจายที่ตองโอนงบประมาณ ดังน้ี 
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-๒- 
 

๑.งบประมาณรายจายประจาํป  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   โอนเพ่ิม(สํานักปลัดอบต.)  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน(ฝาย
ประจํา)  ประเภทคาจางประจํา  คาจางลูกจางประจํา  จํานวน  ๓๕,๖๕๐  บาท  หมวดรายจาย
อ่ืน  ประเภทรายจายอื่น  เงินประโยชนตอบแทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ คางจายปงบประมาณ  
๒๕๕๖  จํานวน  ๑,๕๘๐  บาท  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ  
คาจางเหมาบริการอื่นๆ  จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท  คาใชจายเพื่อการบํารุงรักษาหรือซอมแซม
ทรัพยสิน  คาใชจายเพื่อการบํารุงรักษา  จํานวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุ
งานบานงานครัว  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร  จํานวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
แผนงานการรักษาความสงบภายใน  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดคาใช
สอย  ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะและรายจายหมวดอื่นๆ  
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานทบทวนซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภยัอุทกภยัน้าํ
ทวมฉับพลัน  จํานวน  ๖๐,๐๐๐  บาท  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน  งานบริหารทั่วไป
เก่ียวกับการสรางความเขมแข็งของชุมชน  หมวดคาวัสดุ  ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร   
จํานวน  ๒,๐๐๐  บาท  งานสงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน  หมวดคาใชสอย  
ประเภทรายจายเกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะและรายจายหมวดอื่นๆ  
โครงการฝกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลโนนประดู  จํานวน  ๘๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนเพิ่มสํานักปลัดอบต.ทั้งสิ้น  ๒๖๙,๒๓๐  
บาท  (สองแสนหกหม่ืนเกาพันสองรอยสามสิบบาทถวน)   
   โอนเพ่ิม(กองคลัง)  แผนงานบริหารงานทัว่ไป  งานบริหารงานคลงั  หมวดคาใชสอย  ประเภท
รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  คาธรรมเนียมและลงทะเบียน  จํานวน  ๖๐,๕๐๐  บาท    
ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตริาชการที่ไมเขาลกัษณะรายจายหมวดอื่น  คาใชจาย
เดินทางไปราชการ  จาํนวน  ๕,๕๐๐  บาท  หมวดคาวสัดุ  ประเภทวสัดุคอมพิวเตอร  คาวสัดุ
คอมพิวเตอร  ๑๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนเพิ่มกองคลังทัง้สิ้น  ๗๖,๐๐๐  บาท  (เจ็ดหม่ืนหกพัน
บาทถวน) 
   โอนเพ่ิม(กองชาง)  แผนงานเคหะและชมุชน  งานบริการทั่วไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน  หมวด
คาวสัดุ  ประเภทวัสดุไฟฟาและวิทย ุ คาวสัดุไฟฟาและวทิยุ  จํานวน ๑๕,๐๐๐  บาท  ประเภท
วัสดุกอสราง  คาวัสดุกอสราง  จาํนวน  ๔๐,๐๐๐  บาท  ประเภทวัสดุสาํรวจ  คาวสัดุสาํรวจ
จํานวน  ๖,๐๐๐  บาท  รวมโอนเพ่ิมกองชางทัง้สิ้น  ๖๑,๐๐๐  บาท  (หกหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน) 
   โอนเพ่ิม(สวนการศกึษาฯ)  แผนงานการศกึษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกบัการศกึษา  หมวด
เงินเดือน(ฝายประจาํ)  ประเภทคาจางชั่วคราว   คาจางพนักงานจางตามภารกิจตําแหนงผูชวย  
ครู  ดูแลเด็ก  จํานวน  ๖,๓๖๐  บาท  แผนงานการศกึษา  งานการศึกษาไมกาํหนดระดับ  
หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจายเก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัตหินาทีท่ี่ไมเขาลักษณะรายจายหมวด
อ่ืนๆ  โครงการกิจกรรมศูนยเยาวชนตําบล  จํานวน  ๕,๐๐๐  บาท  แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ  งานศาสนาและวฒันธรรมทองถิ่น  ประเภทรายจายเกี่ยวกบัการ
รับรองและพิธีการ  จาํนวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนเพ่ิมสวนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
ทั้งสิ้น  ๔๑,๓๖๐  บาท   (สี่หมื่นหน่ึงพันสามรอยหกสิบบาทถวน) 
  โอนเพ่ิม(งบกลาง)  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสาํรองจาย
จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนเพ่ิมงบกลางทั้งสิ้น  จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  (สามแสน
บาทถวน)   
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                                                                          -๓- 
   รวมโอนเพ่ิม  สํานักปลัดอบต.+กองคลัง+กองชาง+สวนการศกึษาฯ+งบกลางรวมทัง้สิ้น
๗๔๗,๕๙๐  บาท  (เจ็ดแสนสีห่ม่ืนเจ็ดพันหารอยเกาสิบบาทถวน) 
   โอนลด(สาํนักปลัดอบต.)  แผนงานบรหิารงานทั่วไป  งานบริหารทัว่ไป  หมวดเงินเดือน(ฝาย
การเมือง)  ประเภทเงินเดือนนายกองคการบรหิารสวนตําบล/รองนายกองคการบรหิารสวน
ตําบล  จาํนวนเงิน  ๑๘๓,๙๕๐  บาท รวมโอนลดสาํนักปลดัอบต.ทั้งสิ้น  ๑๘๓,๙๕๐  บาท  
(หน่ึงแสนแปดหม่ืนสามพันเการอยหาสิบบาทถวน) 
   โอนลด(กองคลงั)  แผนงานบรหิารทั่วไป  งานบริหารงานคลงั  หมวดคาตอบแทน  ประเภท
คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ จาํนวน  ๙๑,๐๐๐  บาท  รวมโอนลดกองคลงัทั้งสิ้น  ๙๑,๐๐๐  บาท  
(เกาหมื่นหน่ึงพันบาทถวน) 
   โอนลด(กองชาง)  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบรหิารทัว่ไปเก่ียวกับเคหะและชมุชน  หมวด
เงินเดือน(ฝายประจาํ)  ประเภทเงินเดือนพนักงานสวนตาํบล  จํานวน  ๓๑๔,๒๘๐  บาท
ประเภทเงินประจาํตาํแหนง   จํานวน  ๔๒,๐๐๐  บาท  หมวดคาตอบแทน  ประเภท
คาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ  จาํนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนลดกองชางทั้งสิ้น  ๓๗๖,๒๘๐  บาท  
(สามแสนเจ็ดหม่ืนหกพันสองรอยแปดสบิบาทถวน) 
   โอนลด(สวนการศึกษาฯ)  แผนงานการศึกษา  งานบรหิารงานทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษา  หมวด
เงินเดือน(ฝายประจาํ)  ประเภทคาจางชั่วคราว  เงินเพ่ิมตางๆของพนักงานจาง  จํานวน  ๖,๓๖๐  
บาท  หมวดคาตอบแทน  ประเภทคาตอบแทนผูปฏบิัติราชการอันเปนประโยชนแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  เงินประโยชนตอบแทนอื่นเปนกรณีพิเศษ  จํานวน  ๙๐,๐๐๐  บาท  รวม
โอนลดสวนการศึกษาฯทั้งสิ้น  ๙๖,๓๖๐  บาท  (เกาหมื่นหกพันสามรอยหกสิบบาทถวน) 
   รวมโอนลดสํานักปลัดอบต.+กองคลัง+กองชาง+สวนการศึกษาฯทั้งสิ้น  ๗๔๗,๕๙๐  บาท  
(เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหารอยเกาสิบบาทถวน)  ตามที่ไดแจงรายละเอียดทุกอยางแลวน้ัน 

ประธานฯ                   มีทานใดเสนอเพิ่มเติมเก่ียวกับการโอนงบประมาณครัง้นี้อีกหรอืไม 
ที่ประชมุ                    -ไมมี- 
ประธานฯ                  เม่ือไมมีผมขอมตทิี่ประชมุ 
ทีป่ระชมุ                   มติอนุมัติใหโอนงบประมาณรายจายครัง้นี้เปนเอกฉันท 
 
ระเบียบวาระที่ ๔         เรื่องอื่นๆ 
ประธาน                    มีทานใดจะเสนอเรือ่งอ่ืนอกีหรือไม 
ที่ประชมุ                   -ไมมี- 
ประธาน                    ถาไมมีใครเสนอเรือ่งอ่ืนๆ อีก ผมขอปดประชมุ 
                              เลิกประชมุเวลา  ๑๑.๓๐ น. 
 
                                                                 ลงชือ่        พิศมัย  ศรีแจงรุง         ผูบันทึก 
                   (นางพิศมัย   ศรแีจงรุง) 
     ตําแหนง   หัวหนาสาํนักปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
 
       ลงชื่อ       วีรวิทย  เคียนจังหรีด     ผูตรวจบันทกึ 
                 (นายวีรวิทย   เคียนจังหรีด) 
     ตําแหนง  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ปฏิบัตหินาที ่

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 


