
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบรหิาร อบต.โนนประดู 
ครัง้ที่   ๑๑/๒๕๕๘ 

วันที ่  ๒๘   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
ณ    หองประชมุสภาองคการบรหิารสวนตาํบลโนนประดู 

ผูเขาประชุม 

ลาํดับที ่ ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 
๑ นายวีรวิทย เคียนจังหรีด ปลัดอบต.  ปฏบิัติหนาที่                      

นายก อบต.โนนประดู วีรวิทย  เคียนจงัหรีด 

๒ นายขุนศักด์ิ ละล ี ผูอาํนวยการกองชาง ขุนศักด์ิ  ละล ี

๓ นางสาวโสภา บุญมา ผูอาํนวยการกองคลงั โสภา  บุญมา  

๔ นางพิศมัย ศรแีจงรุง หัวหนาสาํนักปลัด พิศมัย  ศรแีจงรุง  
๕ นางสมจิตร สัตยซื่อ นักวชิาการศึกษา  รักษาราชการ

แทนหัวหนาสวนการศึกษาฯ  สมจิตร  สัตยซื่อ 
๖ น.ส.นิภารัตน   พลดงนอก เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน นิภารัตน  พลดงนอก 

 
เริ่มประชมุเวลา  ๑๐.๐๐ น.    เมื่อที่ประชมุครบองคประชมุและพรอมแลว  นายวรีวทิย   เคียนจังหรีด ปลดัองคการ  
บรหิารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตาํบลโนนประดู  ทาํหนาที่เปนประธานในที่ประชุม  ตาม
ระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องแจงใหทราบ 

-ไมมี- 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลว 
ประธานฯ  ตามทีทุ่กทานไดตรวจสอบรายงานการประชุมครัง้ทีแ่ลวน้ัน   มีทานใดจะเสนอแกไข 

เปลี่ยนแปลงรายงานการประชมุครั้งทีแ่ลวหรือไม  อยางไร 
ที่ประชมุ -ไมมี-    
ประธานฯ เม่ือไมมีการเสนอแกไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชมุครัง้ที่แลว  ผมขอมติรบัรองดวย 
ที่ประชมุ มีมติรบัรองเปนเอกฉันท 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ  ๓.๑  การโอนแกไขการเปลี่ยนแปลงคาํชีแ้จงงบประมาณรายจาย ประจาํปงบประมาณ   
                                พ.ศ.๒๕๕๘  ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ 
 สาํนักปลัด อบต.  แผนบริหารงานทั่วไป  งานบรหิารทัว่ไป  หมวดคาใชสอย  ประเภทรายจาย

เพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ  คาจางเหมาบริการคนงานทัว่ไปตําแหนงคนสวน 
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-๒- 
คาํชีแ้จงงบประมาณรายจายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ขอความเดิม ขอความใหม 
โอนต้ังจายใหม เพ่ือชวยปฏิบั ติราชการดานการแล
สวนหยอมพ้ืนที่สํานักงานและหนวยงานของอบต.ในพ้ืนที่
ตําบลโนนประดู จํานวน ๙  เดือนๆละ๖,๐๐๐บาท
ปฏิบัติงานจํานวน๒๐วัน/เดือนตามอัตราคาจางขั้นตํ่า
ตามที่ราชการกําหนด 
ต้ังจายจากเงินรายไดในแผนพัฒนาสามป(๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตรดานการบริหารบานเมืองที่ดี 

โอนต้ังจายใหม เพื่ อช วยปฏิบั ติราชการด านการ ดูแล
สวนหยอมพ้ืนที่สํานักงานและหนวยงานของอบต.ในพ้ืนที่
ตําบลโนนประดู  ต้ังแตเดือนมกราคม-พฤษภาคม  ๒๕๕๘  
จํานวน  ๕  เดือนๆละ  ๖,๐๐๐ บาท  ปฏิบัติงานจํานวน  
๒๐  วัน/เดือนตามอัตราคาจางขั้นต่ําตามราชการกําหนด
ตั้งแตเดือนมิถุนายน-กันยายน๒๕๕๘  อัตราเอนละ๗,๕๐๐ 
บาท  ปฏิบัติงานจํานวน ๒๕ วัน/เดือนตามอัตราคาจางขั้นตํ่า
ตามที่ราชการกําหนด 
ตั้งจายจากเงินรายไดในแผนพัฒนาสามป(๒๕๕๘-๒๕๖๐)
ยุทธศาสตรดานการบริหารบานเมืองที่ดี 

 
ประธานฯ   ตามที่ไดชีแ้จงไปแลวนั้น   ทุกทานมคีวามเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม 

ที่ประชมุ  ไมมี 

ประธานฯ เม่ือไมมี  ผมขอมติทีป่ระชุมดวยครบั 

ที่ประชมุ มีมติอนุมัติเปนเอกฉันทโอนแกไขการเปลี่ยนแปลงคาํชีแ้จงงบประมาณรายจาย ประจาํป
งบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๘  ครัง้ที่  ๔/๒๕๕๘ 

 ประธานฯ ๓.๒ ขออนุมัติใชเงินงบกลาง  ประเภทเงินสาํรองจาย  เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน 
                               ตามคาํรองขอรบัความชวยของนายยันต  สงนอก  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโนน

ประดู  หมูที่ ๖  บานเสว  ตามที่อบต.โนนประดู  ไดทําการขุดกั้นแนวเขตที่สาธารณประโยชน  
เพ่ือกันการบกุรุก  ซึ่งคันดินยังขาดทอฝงสงน้าํ  ขนาด Ø  ๐.๖๐  เมตร  จํานวน  ๖  ทอน  เพ่ือ
สงนํ้าเขาสระหนองระเรงิ ๑  และสระหนองระเรงิ ๒   ตามรายงานสอบขอเทจ็จริงลงวันที่  ๒๗  
กรกฏาคม  ๒๕๕๘  

ประธานฯ   เพ่ือเปนการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอน   จึงขอใหที่ประชุมชวยกันพิจารณา  
เก่ียวกับการใชเงินงบกลาง  ประเภทเงินสาํรองจาย  เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน  
และขอชีแ้จงในฐานเจาหนาที่งบประมาณเก่ียวกับงบประมาณที่จะดําเนินการ  ดังน้ี 

ประธานฯ ตามที่ไดรับรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจรงิ  จะเห็นวาประชาชนในหมูบานไดรับความ
เดือดรอนจรงิ  และจะเปนการเก็บกักน้าํไวใชสาํหรบัการเกษตรจึงนําเสนอตอทีป่ระชุมคณะ
ผูบริหารพิจารณาใหความชวยเหลือดวนที่สุด   ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   พ.ศ. ๒๕๕๑  แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่  ๒  และ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๑๙  งบประมาณรายจาย จะกาํหนดใหมีเงินสาํรองจาย  เพ่ือกรณีจาํเปนได
ตามความเหมาะสม สาํหรับการอนุมัติใหใชเงินสาํรองจายใหเปนอํานาจของคณะผูบริหารทองถิ่น   

ประธานฯ สาํหรับงบประมาณเงินสาํรองจายที่จะดําเนินการขอใหผูอาํนวยการกองคลัง  ไดชีแ้จง
รายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ  ณ  ปจจุบัน 

 นางสาวโสภา  บุญมา    งบประมาณงบกลาง  ประเภท เงินสาํรองจาย  เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉินหรอืเกิดสาธารณภัย            
ตาง ๆ เชน  ปญหาภัยแลง  อุทกภัย  หรือเกิดความเดือดรอนของประชาชนหรือการดําเนินการ
ตาง ๆ  ที่หากไมดาํเนินการอาจเกิดความเสียหายดําเนินการตามอํานาจหนาทีข่ององคการ
บรหิารสวนตําบล  ตั้งไว ๖๖,๑๔๐  บาท โอนงบประมาณฯเพ่ิม   ครั้งที๔่/๒๕๕๘   

องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู                                                                                                                            /ในคราวประชุมคณะ... 
            



-๓- 
 
                             ในคราวประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘                                   
                             ลงวันที่  ๓๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  จํานวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  ,สภาองคการบริหารสวน  
                             ตําบลโนนประดู  มีมติใหโอนเพ่ิมเม่ือวันที่  ๓๐  มิถุนายน ๒๕๕๘  (ภาคเชา) จํานวน 
                             ๑๔๑,๕๒๐ บาท  และโอนงบประมาณฯเพิ่ม ครั้งที่  ๘/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๒๐  กรกฏาคม    
                            ๒๕๕๘  จํานวนเงิน  ๖๐,๖๒๖ บาทในการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 
                            ครั้งที่  ๑๐/๒๕๕๘  รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๕๖๘,๒๘๖ บาท  ต้ังแตตนปดําเนินแลว จํานวน 
                            ๓๔๔,๓๒๖.๕๐ บาท   คงเหลืองบประมาณ  ๒๒๓,๙๕๙.๕๐บาท   
ประธานฯ ที่ประชมุพิจารณาการชวยเหลือประชาชนทีป่ระสบปญหาความเดือดรอน  โดยใชเงินสาํรองจาย  

ตามรายละเอียดที่ไดแจงน้ัน   
ที่ประชุม มีมติอนุมัติเปนเอกฉันทใหใชเงินงบกลาง   ประเภทเงินสํารองจาย  จํานวน  ๑  รายการ                    

เปนเงิน  ๓,๐๐๐  บาท(สามพันบาทถวน)  ดังน้ี 
  ๑.วางทอระบายน้ํา  คสล.  ขนาด  Ø  ๐.๐๖  เมตร  จํานวน  ๖  ทอน  ณ  บริเวณคันหนอง

ระเรงิ๑  เขตพ้ืนที่สาธารณะประโยชน หมูที๖่ บานเสว เปนเงิน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถวน) 
ประธานฯ           ๓.๓ การจัดทํารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
                             นายวีรวิทย  เคียนจังหรีด  ปลัด  องคการบริหารสวนตําบลโนนประดูในฐานะเจาที่งบประมาณ   
                             ตามที่ประชุมไดแจงใหทุกสวนเสนอประมาณการรายรับ-รายจาย  เพ่ือจัดทํางบประมาณรายจาย 
                             ประจําป  งบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙   
                             ตามแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙ ขององคการ 
                             ปกครองสวนทองถิ่น โดยการจัดทํารางงบประมาณรายจายประจําปจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
                             ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (e-LAAS) ใหแลวเสร็จและเสนอตอผูบริหารทองถิ่นโดยเร็ว  และ 
                             ใหผูบริหารทองถิ่นรีบดําเนินการเสนอรางงบประมาณรายจายประจําปตอสภาทองถิ่น  ภายในวนัที ่
                             ๑๕ สิงหาคม เพ่ือใหงบประมาณรายจายประจําปสามารถประกาศใชไดทันภายใน วันที่ ๑  ตุลาคม 
                             ดานรายรับ  ในปงบประมาณ  ๒๕๕๙  ประมาณการใหใกลเคียงกับปงบประมาณที่ผานมา 
                             ป ๒๕๕๘  จํานวน ๑๘,๑๑๑,๕๐๐ ประมาณการรายรับป๒๕๕๙ จํานวน  ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
                             ที่ประชุมไดชวยกันพิจารณารางงบประมาณรายจายประจําป  ๒๕๕๙  โดยคํานวณคาใชจาย  
                             การประมาณการและเอกสารที่เกี่ยวของประกอบ  สรุปรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 
                             ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ขององคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  ไดดังน้ี 
 
                                

ดาน ยอดรวม 

๑.ดานบริหารงานท่ัวไป  

๑.๑) แผนงานบรหิารทั่วไป ๘,๙๔๕,๐๑๕ 

๑.๒) แผนงานการรกัษาความสงบภายใน ๑๕๐,๐๐๐ 

๒) ดานบริการชมุชนและสงัคม  

๒.๑ แผนงานการศกึษา  ๒,๙๘๐,๕๙๐ 

 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู                                                                                                                                                       /๒.๒ แผนงานสาธารณสุข... 



-๔- 
 
๒.๒ แผนงานสาธารณสขุ ๘๑๘,๘๐๐ 
๒.๓ แผนงานสงัคมสงเคราะห ๖๕,๐๐๐ 
๒.๔ แผนงานเคหะและชุมชน ๙๒๕,๘๘๐ 
๒.๕ แผนสรางความเขมแข็งของชมุชน ๕๕๖,๐๐๐ 
๒.๖ แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรม  และนันทนาการ ๖๔๗,๐๐๐ 
๓.) ดานการเศรษฐกิจ  
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๒,๑๒๑,๙๐๐ 
๓.๒ แผนงานการเกษตร ๑๐๕,๐๐๐ 
๓.๓ แผนงานการพาณิชย - 
๔) ดานการดําเนินการอื่น  
๔.๑ แผนงานงบกลาง ๘๘๔,๘๑๕ 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น ๑๘,๒๐๐,๐๐๐ 
 
นายวีรวิทย  เคียนจงัหรีด    เจาหนาที่งบประมาณ  มีทานใดจะเสนอเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาํ 
                                  ป ๒๕๕๙    
ทีป่ระชมุ                       -ไมมี-     
ประธาน                        เม่ือไมมีทานใดเสนอเพ่ิมเติมรางขอบัญญัติฯ ผมขอมติ 
ที่ประชมุ                       มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท  และนําเสนอรางงบประมาณรายจายประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  
                                  ๒๕๕๙  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู   
                       
 

ระเบียบวาระที่  ๔           เรื่องอ่ืน ๆ 
นางสมจิตร  สัตยซื่อ          ๑.เรื่อง การปนกิจกรรม ปนจักรยานเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 
นักวิชาการศึกษาฯ            ในวันที่  ๑๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา  ๑๓.๐๐  น  กําหนดจุดเริ่มตน  ๒  จุด  คือ   

   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองอายแหนบและจุดโรงเรียนบานเสว(ราษฎรสามัคคี) ไดแจง 
   ประสานเบื้องตนเรียบรอยแลว 

นางพิสมัย  ศรีแจงรุง         ๒. โครงการปณิธานความดี  ปมหามงคล  เพ่ือเชิญชวนชาวไทยทุกคน  ต้ังปณิธานที่จะทํา    
หัวหนาสํานักปลัด            ความดีตามภาระของตน  เพ่ือประโยชนของตนเอง  ครอบครัว  องคกร  ชุมชน  และสังคม 
                                เน่ืองในปมหามงคล  ในป  ๒๕๕๘ – ธันวาคม  ๒๕๖๐   
ประธานฯ              ดังน้ันในวันที ่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๕๘  จะจัดบูรณาการโครงการปณิธานความดี  ปมหามงคล 
                                พรอมดวย  เพ่ือเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  สมเด็จพระนางเจาฯ 
                                พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ  ใหมีการปฏิญาณตนตอหนาพระบรมฉายาลักษณ 
                                และการตั้งปณิธานความดี  และการทําความดี  เขียนลงในการดเปนขอมูล  เพ่ือจัดรวบรวม 
                                ไว  เพ่ือสื่อสารนําแนวทางใหประชาชน  ผูเขารวมกิจกรรมวันน้ันที่ตองการแสดงออกซึ่งความ 
                                จงรักภักดี  และสํานึกในพระกรุณาธิคุณไดมีโอกาสแสดงออกดวยการตั้งปณิธานความดี 
นางสาวโสภา  บุญมา        ๓. ชวงน้ีเดือนสิงหาคมแลว  ซึ่งใกลสิ้นปงบประมาณจึงอยากขอใหทุกสวนที่รับผิดชอบ 
ผูอํานวยการกองคลัง         โครงการในขอบัญญัติเรงดําเนินการ 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู                                                                                                                                                       /ประธาน… 
 



-๕- 
 
ประธาน                  มีทานใดจะเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม 
ที่ประชุม                  -ไมมี- 
ประธาน                   ถาไมมีใครเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ผมขอปดประชมุในครั้งน้ี 
                             เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐  น. 
 
 
 
                                 ลงชื่อ      พิศมัย   ศรแีจงรุง         ผูบันทึก 
                   (นางพิศมัย   ศรแีจงรุง) 
     ตําแหนง   หัวหนาสาํนักปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
 
 
       ลงชื่อ       วีรวิทย   เคียนจังหรีด      ผูตรวจบันทึก 
                 (นายวีรวิทย   เคียนจังหรีด) 
     ตําแหนง  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ปฏิบัตหินาที ่

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู                   

 


