
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.โนนประดู่ 
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ 

วันที่  ๒  เดือน  กันยายน  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 นางสาวโสภา บุญมา ผู้อ านวยการกองคลัง โสภา  บุญมา  
๔ นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง หัวหน้าส านักปลัด พิศมัย  ศรีแจ้งรุ่ง  
๕ นางสมจิตร สัตย์ซื่อ นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการ

แทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  สมจิตร  สัตย์ซื่อ 
๖ น.ส.นิภารัตน์   พลดงนอก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิภารัตน์  พลดงนอก 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.    เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว  นายวีรวิทย์   เคียนจังหรีด             
ปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ท าหน้าที่เป็น
ประธานในที่ประชุม  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 

-ไม่มี- 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ  ตามท่ีทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น   มีท่านใดจะเสนอแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  อย่างไร 
ที่ประชุม -ไม่มี-    
ประธานฯ เมื่อไม่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ผมขอมติรับรอง

ด้วย 
ทีป่ระชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ ๓.๑  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕๕๘   
                               ครัง้ที่  ๙/๒๕๕๘ 
                               ส ำนักปลัดอบต.  (โอนเพิ่ม)  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  หมวดเงินเดือน 

(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเพ่ิมต่างๆของลูกจ้าง  เงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจ า  
จ านวน  ๗,๓๗๐  บาท  หมวดค่าจ้างชั่วคราว  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้าง  ค่าจ้างพนักงาน 

    
 
 
    /ค่าโทรศัพท.์.. 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 



-๒- 
  จ้างตามภารกิจ  จ านวน  ๒๕,๖๒๐  บาท  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงาน  จ านวน  ๑๒,๐๐๐  

บาท  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทค่าบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  
บาท  หมวดค่าวัสดุ     ประเภทค่าวัสดุส านักงาน  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท  หมวด                 
ค่าสาธารณูปโภค  ประเภทค่าไฟฟ้า  จ านวน  ๒๕,๐๐๐  บาท  ประเภทค่าโทรศัพท์                      
ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท  ประเภทค่าไปรษณีย์  ค่าธนาณัติ  จ านวน  
๓,๐๐๐  บาท  แผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะและรายจ่าย
หมวดอ่ืน  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทบทวนซักซ้อมแผนงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยอุทกภัย  น้ าท่วมฉับพลัน  จ านวน  ๓๐,๐๐๐  บาท  แผนงานสาธารณสุข  งาน
บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ประจ าต าบล  ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนเพ่ิมส านักปลัดอบต.
ทั้งสิ้น  ๑๔๙,๙๙๐  บาท  (หนึ่งแสนสีหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดเงินเดือน(ฝ่าย
ประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล  ต าแหน่ง เจ้า
พนักงานงานจัดเก็บรายได้  จ านวน ๑  อัตราๆละ ๑๗,๓๒๐  บาท  จ านวน ๑  เดือน ๔  วัน  
จ านวน  ๒๐,๑๕๐  บาท  ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างค่าจ้างพนักงานตามภารกิจ  จ านวน ๒
อัตรา  จานวน  ๒๐,๒๖๐ บาท  เงินเพ่ิมต่างๆ ของพนักงานจ้าง  ๑๒,๐๐๐  บาท  หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๑  เดือนๆละ 
๓,๐๐๐  บาท    จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวกับรับรองพิธีการ  โครงการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บภาษีของอบต .  ๕,๐๐๐  
บาท  รวมโอนเพ่ิมกองคลังทั้งสิ้น  ๖๐,๔๑๐  บาท  (หกหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม  กองช่าง  แผนงานเคหะชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  หมวด
ค่าตอบแทน  ประเภทค่าเช่าบ้าน  ค่าเช่าบ้านพนักงานส่วนต าบล  จ านวน  ๒  เดือนๆละ  
๒,๔๐๐  บาท  จ านวน  ๔,๘๐๐  บาท  หมวดค่าวัสดุ  ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง  จ านวน  
๑๐,๐๐๐  บาท  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะและรายจ่ายหมวดอ่ืน  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติราชการคณะกรรมการตรวจการ
จ้างแก่ตัวแทนประชาคม  จ านวน  ๕,๒๐๐  บาท  รวมโอนเพ่ิมกองช่างทั้งสิ้น  ๒๐,๐๐๐  บาท  
(สองหมื่นบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม  งบกลำง  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง  ประเภทเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท  รวมโอนเพ่ิมงบกลางทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐  บาท  (ห้า
พันบาทถ้วน) 
รวมโอนเพ่ิม ส านักปลัดอบต.+กองคลัง+กองช่าง+งบกลางทั้งสิ้น  ๒๓๕,๔๐๐  บาท  (สองแสน
สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
         
 
 
 
 
                                                                               /โอนลด... 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
 

 



-๓- 
โอนลด  ส ำนักปลัดอบต.  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวดค่าตอบแทน  
ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนของอบต.  จ านวน  
๕๕,๖๐๐  บาท  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  จ านวน  ๓๔,๘๓๒  บาท  แผนงานรักษาความ
สงบภายใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  (โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนบรรเทาสาธารณภัยระดับอ าเภอ)  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน  
หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืนๆ  โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  จ านวน  ๑๖,๙๐๘  บาท  แผนงานการเกษตร  ส่งเสริมการเกษตร  หมวด
ค่าวัสดุ  ประเภทวัสดุการเกษตร  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  รวมโอนลด ส ำนักปลัดอบต.
ทั้งสิ้น  ๑๓๒,๔๐๐  บำท  (หนึ่งแสนสำมหม่ืนสองพันสี่ร้อยบำทถ้วน)  
โอนลด  กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าตอบแทน  
ประเภท  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนของ
อบต.  จ านวน  ๘๓,๐๐๐  บาท  โอนลดกองคลังทั้งสิ้น  ๙๓,๐๐๐  บาท  (เก้าหมื่นสามพัน
บาทถ้วน) 
โอนลด กองช่ำง  แผนงานเคหะและชุมชน  งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  
หมวดค่าตอบแทน   ประเภทค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  จ านวน  ๕,๐๐๐ บาท  
ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ๕,๐๐๐  บาท  โอนลดกองช่าง  ๑๐,๐๐๐  บาท                          
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
รวมโอนลดส ำนักปลัดอบต .+กองคลัง+กองช่ำงทั้งสิ้น  ๒๓๕,๔๐๐ บำท  (สองแสน               
สำมหม่ืนห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน)  

ประธาน                     มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการโอนงบประมาณครั้งนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานฯ           เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม                    มตอินุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ 
 

 ๓.๒  การโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๘ 
  โอนเพิ่ม กองช่ำง  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าวัสดุ  

ประเภทวัสดุก่อสร้าง  จ านวน  ๑๐,๐๐๐  บาท  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  จ านวน  
๑๓,๗๕๐ บาท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  จ านวน  ๑,๒๕๐  บาท  รวมโอน 

 
 
 
 
/เพิ่มกองช่าง... 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 
 
 



-๔- 
เพ่ิมกองช่าง(งานกิจการประปา)  ทั้งสิ้น  ๒๕,๐๐๐  บาท  (สองหมื่นห้าพันบาท
ถ้วน)  โอนลด    แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป  จ านวน  ๘,๔๐๐ 
บาท  ค่าทดสอบคุณภาพน้ า   จ านวน  ๓,๐๐๐  บาท    ค่าจ้างเหมาบริการอ่ืนๆ 

 จ านวน  ๘,๖๐๐  บาท  หมวดสิ่งก่อสร้าง  ประเภทรายการดัดแปลงต่อเติมหรือ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  ปั้มหอยโข่งขนาด ๕.๕ HP  ๒๒๐  โวลต์(v)ระบบประปาหมู่บ้าน
หมู่ที่  ๘  จ านวน  ๕,๐๐๐  บาท  รวมโอนลดกองช่าง(งานกิจการประปา)ทั้งสิ้น  
๒๕,๐๐๐  บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

ประธาน                     มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา
ครั้งนี้หรือไม่ 

ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานฯ           เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม                    มตอินุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  กิจการประปาครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานฯ ๓.๓  ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง  ประเภท เงินส ารองจ่าย  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชน   มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. ตามค าร้องขอรับความช่วยของนางอารยา  แข็งขัน   ผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนอง
สะแก  หมู่ที่  ๕  เนื่องจากถนนสายบ้านหนองสะแก-ทองหลางใหญ่  ช ารุดเสียหาย 
สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ที่สัญจรไปมา   รายงานสอบข้อเท็จจริง                
เมื่อวันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘  ซึ่งเป็นถนนถูกน้ ากัดเซาะท าให้ถนนขาด 
๒.  ตามค าร้องขอรับความช่วยของนางศุภรา  สินนอก   หมู่ที่  ๘                             
บ้านหนองอ้ายแหนบ  เนื่องจากถนนมีสภาพน้ าท่วมขังเป็นหลุมลึก   ท าให้การ
สัญจรไปมาของราษฎร์ล าบาก   ถนนหินคลุกสายบ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่  ๘ – 
ถนนลาดยางบ้านเสว   รายงานสอบข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
๓.  ตามค าร้องขอรับความช่วยเหลือของนางศุภรา  สินนอก   หมู่ที่  ๘                             
บ้านหนองอ้ายแหนบ  เนื่องจากบริเวณด้านหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้าย
แหนบ  มีน้ าท่วมขังและสร้างปัญหาในกับเด็กและผู้ปกครองรวมทั้งครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในการรับส่งเด็กและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ตามรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง    เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
๔. ตามค าร้องขอรับความช่วยของนายสุพจน์  นากุดนอก   หมู่ที่  ๑๐ บ้านโนน
สะอาด  เนื่องจากรางระบายน้ าเดิม  ไม่มีช่องระบายน้ า  ท าให้เกิดน้ าท่วมขัง  เพื่อ
แก้ไขปัญหาโดยการวางท่อระบายน้ า  ไม่ให้น้ าท่วมขัง  บริเวณหน้าโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนประดู่  หมู่ที่   ๑๐  รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง   
เมื่อวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘ 

          
 
 
                                                                                                                
        
                                                                                                            /ประธานฯ... 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 
 



-๕- 
นายขุนศักดิ์  ละลี ตามท่ีได้มีฝนตกลงมาท าให้ถนนดังกล่าว  เกิดความเสียหาย  และบริเวณด้านหน้า  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ  มีความจ าเป็นต้องวางท่อระบายน้ าให้น้ า
สามารถไหลระบายออกไปได้ดี 

ประธานฯ  เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน   จึงขอให้ที่ประชุมช่วยกัน 
พิจารณา เกี่ยวกับการใช้เงินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน  และขอชี้แจงในฐานเจ้าหน้าที่งบประมาณเกี่ยวกับ
งบประมาณท่ีจะด าเนินการ  ดังนี้ 

ประธานฯ ตามท่ีได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะเห็นว่าประชาชนในหมู่บ้าน
ได้รับความเดือดร้อนจริง   จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือ  ด่วนที่สุด   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. ๒๕๕๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒  และ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๑๙  งบประมาณรายจ่าย จะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  เพื่อกรณี
จ าเป็นได้ตามความเหมาะสม  ส าหรับการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายให้เป็นอ านาจ
ของคณะผู้บริหารท้องถิ่น   

ประธานฯ ส าหรับงบประมาณเงินส ารองจ่ายที่จะด าเนินการขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้
ชี้แจงรายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ  ณ  ปัจจุบัน 

นางสาวโสภา  บุญมา      งบประมาณงบกลาง  ประเภท เงินส ารองจ่าย  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด  
สาธารณภัยต่าง ๆ เช่น  ปัญหาภัยแล้ง  อุทกภัย  หรือเกิดความเดือดร้อนของ
ประชาชนหรือการด าเนินการต่าง ๆ  ที่หากไม่ด าเนินการอาจเกิดความเสียหาย
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   ตั้งไว้ ๖๖,๑๔๐  บาท 
โอนงบประมาณฯเพ่ิม  ครั้งที่๔/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๓๑  เดอืนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  
จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  และโอนงบประมาณเพ่ิม   ครั้งที่   ๗  /๒๕๕๘  เมื่อ
วันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  จ านวน  ๑๔๑,๕๒๐ บาท   และโอนงบประมาณเพ่ิม   
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘  เมื่อวันที่  ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘   จ านวน  ๖๐,๖๒๖ บาท    
รวมตั้งงบประมาณไว้ทั้งสิ้น  ๕๖๘,๒๘๖ บาท  ตั้งแต่ต้นปีด าเนินแล้ว  จ านวน  
๔๕๙,๓๔๖ บาท   คงเหลือ ๑๐๘,๙๔๐บาท   

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน  
โดยใช้เงินส ารองจ่าย  ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งนั้น  มีใครเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่
อย่างไร  

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ  
 
 
 
 
 
 
 

/ที่ประชุม... 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่    

 



-๖- 
 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้เงินงบกลาง   ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๔  

รายการ    เป็นเงิน  ๓๖,๒๐๐  บาท(สามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  ดังนี้ 
๑. งานวางท่อระบายน้ า  ถนนสายบ้านทองหลางใหญ่  หมู่ที่  ๒ - บ้านหนอง

สะแก  หมู่ที ่๕  ขนาด Ø  ๐.๔๐  เมตร  จ านวน  ๖ ท่อน   พร้อมยาแนวท่อ                 
เป็นเงิน  ๓,๔๐๐  บาท 

๒. งานวางท่อระบายน้ า  หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอ้ายแหนบ  หมู่ที่  ๘   
ขนาด Ø  ๐.๔๐  เมตร  จ านวน  ๑๔  ท่อน  พร้อมยาแนวท่อ                          
เป็นเงิน  ๖,๒๐๐  บาท 

๓. งานวางท่อระบายน้ า  ถนนหินคลุกบ้านหนองอ้ายแหนบ  หมู่ที่  ๘ – 
ถนนลาดยาง  บ้านเสว  หมู่ที่  ๖  ขนาด Ø  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๖  ท่อน  
พร้อมยาแนวท่อ       เป็นเงิน  ๒,๖๐๐  บาท 

๔. ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ า  บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
โนนประดู่  หมู่ที่  ๑๐  งานวางท่อระบายน้ า   ขนาด Ø  ๐.๓๐  เมตร   
จ านวน  ๒๖  ท่อน  พร้อมบ่อพักน้ าขนาด  ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร จ านวน  ๓  
บ่อ  และวางท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด  Ø  ๘ นิ้ว  จ านวน  ๑๑  ท่อน  พร้อมบ่อ
พักน้ าขนาด   ๐.๓๐ x ๐.๓๐ เมตร จ านวน  ๓  บ่อ  เป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐  บาท 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน            มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ           เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอ่ืน ๆอีก   ผมขอปิดประชุมในครั้งนี้ 
            เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐น. 

 
 

                             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    
 
 
 


