
 
บนัทึกรายงานการประชุมคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

คร้ังท่ี    17  /2558 
วนัท่ี   7    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 นางสาวเรณู  สนนอก นกัพฒันาชุมชน เรณู  สนนอก  
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.30 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 ์
 

 
/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ 3.1  ขออนุมติัใชเ้งินงบกลาง   ประเภท  เงินส ารองจ่าย   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน   
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  การใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย   เพื่อกรณีจ าเป็นไดต้ามความเหมาะสม  ดงันั้น                   
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการใชเ้งินส ารองจ่าย          
1.  การแกปั้ญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภยั  (อคัคีภยั)    

ประธานฯ ดว้ยไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง   แจง้ปัญหาความเดือดร้อนจาก                    
สาธารณภยั(อคัคีภยั)  ประชาชนตอ้งการความช่วยเหลือ  ดงัน้ี 

 ไดรั้บแจง้จาก นายสอ้ิง   มุมกลาง   บา้นเลขท่ี  7    หมู่ท่ี  2  บา้นทองหลางใหญ่  เน่ืองจาก
บา้นพกัอาศยัถูกไฟไหมไ้ดรั้บความเสียหายทั้งหลงั  เม่ือวนัท่ี  7  ตุลาคม  2558  เวลา 02.30 น.    

 จึงขอความช่วยเหลือจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ในดา้นการด ารงชีพ     เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง   ไดด้ าเนินการ
ตรวจสอบแลว้    จึงขอใหพ้ิจารณาช่วยเหลือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขตาม
ระเบียบต่อไป 

 รายละเอียดตามแบบรายงานความเสียหายฯ  ท่ีแนบมาพร้อมน้ี   จึงขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบ
ตามรายงานผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและขอใหผู้อ้  านวยการกองช่างช้ีแจงต่อท่ีประชุมดว้ย 

นายขนุศกัด์ิ  ละลี กองช่างไดด้ าเนินการส ารวจฯ  และประมาณการความเสียหายเสร็จเรียบร้อยแลว้   รายละเอียด
ตามแบบรายงานความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรผูป้ระสบภยั (อคัคีภยั)  จึงขอเสนอต่อ
คณะผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  เพื่อ
พิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามระเบียบฯ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  และตามระเบียบ  

ประธานฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการเบิกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการของ  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542  ขอ้  5 ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค  าสั่งหรือหนงัสือสั่งการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่                           /ของกระทรวง... 
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ของกระทรวงมหาดไทยท่ีก าหนดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการไวแ้ลว้   ให้คงใชไ้ด้
ต่อไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง 
ขอ้  6  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการในเร่ืองใดท่ีกระทรวงมหาดไทยยงัไม่ก าหนดไวต้าม 
ขอ้  5  ใหใ้ชร้ะเบียบ  ขอ้บงัคบั  ค  าสั่ง  หรือหนงัสือสั่งการของกระทรวงการคลงัในเร่ืองนั้น
ไปก่อนโดยอนุโลม 

ประธานฯ   ตามหนงัสือกระทรวงการคลงั  ด่วนท่ีสุด ท่ี  กค  0406.3/ว 35  ลงวนัท่ี  26  มีนาคม  2556    
เร่ือง  การปรับปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑแ์ละวธีิด าเนินการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบ 

 ภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน   และหลกัเกณฑก์ารใชจ่้ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
พิบติักรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  2556  ใหป้ฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์  วิธีการ  และเง่ือนไขและอตัรา
ดงัต่อไปน้ี      

 5.1 ดา้นการด ารงชีพ  ใหด้ าเนินการช่วยเหลือเป็นส่ิงของหรือจ่ายเป็นเงิน  โดยค านึงถึงสภาพ
และเหตุการณ์ตามความเหมาะสม  

5.1.2  ค่าถุงยงัชีพชุดละไม่เกิน  550   บาท ต่อครอบครัว 
5.1.4  ค่าจดัหาส่ิงของในการด ารงชีพเบ้ืองตน้  กรณีท่ีอยูอ่าศยัไดรั้บความเสียหายทั้งหลงั                 
เท่าท่ีจ่ายจริง  ครอบครัวละไม่เกิน  3,000  บาท 
5.1.5  ค่าวสัดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัประจ า  ซ่ึงผูป้ระสบภยัพิบติัเป็นเจา้ของท่ี
ไดรั้บความเสียหายเท่าท่ีจ่ายจริงหลงัละไม่เกิน  33,000  บาท 

ประธานฯ   ตามท่ีกองช่างไดแ้จง้รายงานการส ารวจ   จึงขอแจง้ต่อท่ีประชุมพิจารณา     ประกอบกบั 
   รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ  จึงขอใหทุ้กท่านดูรายละเอียดตามเอกสารแลว้ 

พิจารณาไปพร้อมๆกนั 
 บา้นถูกไฟไหมห้มดทั้งหลงั  พร้อมดว้ยวสัดุ  อุปกรณ์ต่างๆท่ีอยูใ่นบา้น  เหลือเพียงเสาบา้น                  

ซ่ึงจะไม่สามารถใชง้านได ้  จากการประมาณการความเสียหาย  ประมาณ  450,000  บาท                 
ไม่มีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็  หรือเสียชีวติ        

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมช่วยกนัพิจารณาวา่จะช่วยเหลือผูป้ระสบภยัตามความจ าเป็นและเหมาะสม   
ตามหลกัเกณฑ ์

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหช่้วยเหลือ  จ านวน  2  รายการ  ดงัน้ี 
1.  ค่าถุงยงัชีพชุดละ  500  บาท    โดยจ่ายใหเ้ป็นส่ิงของ 
2. ค่าวสัดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัประจ า  ซ่ึงผูป้ระสบภยัพิบติัเป็นเจา้ของท่ีไดรั้บ

ความเสียหายเท่าท่ีจ่ายจริงหลงัละไม่เกิน   33,000  บาท   โดยจ่ายเป็นเงิน 
ประธานฯ  ส าหรับงบประมาณเงินส ารองจ่ายท่ีจะด าเนินการขอใหผู้อ้  านวยการกองคลงั  ไดช้ี้แจง

รายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ  ณ  ปัจจุบนั 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่         /ประธานฯ... 
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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    อนุมติัคร้ังท่ี  16/2558  ลงวนัท่ี  6  ตุลาคม  2558  
จ านวน   66,600  บาท    งบประมาณคงเหลือ   83,741  บาท    

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน  โดยใชเ้งิน
ส ารองจ่าย  ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้นั้น   

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัให้ใชเ้งินงบกลาง   ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ 
ประชาชน   เป็นเงิน   33,500 .-บาท  ดงัน้ี 
1. ค่าใชจ่้าย ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  (อคัคีภยั)   คือนายสอ้ิง  มุมกลาง  บา้นเลขท่ี  7  หมู่ท่ี  2                         

บา้นทองหลางใหญ่   เป็นค่าวสัดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัประจ า  ซ่ึงผูป้ระสบภยั
พิบติัเป็นเจา้ของท่ีไดรั้บความเสียหายเท่าท่ีจ่ายจริงหลงัละไม่เกิน   33,000  บาท   โดยจ่าย
เป็นเงิน    จ านวนเงิน  33,000  บาท(สามหม่ืนสามพนับาทถว้น) 

2.  ช่วยเหลือผูป้ระสบภยั(อคัคีภยั)   คือนายสอ้ิง  มุมกลาง   บา้นเลขท่ี  7  หมู่ท่ี  2                         
บา้นทองหลางใหญ่    เป็นค่าถุงยงัชีพชุดละ  500  บาท  เป็นเงิน  500  บาท  โดยจ่ายให ้
เป็นส่ิงของ 

นางพิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง       การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบปัญหาความเดือดร้อน   ควรประสานต่อส านกังานพฒันา 
สังคมและความมัน่คงของมนุษยจ์งัหวดันครราชสีมา   จะใหน้กัพฒันาชุมชนประสานส่งเร่ือง
ขอความช่วยเหลือต่อไป 

 

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 


