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วนัท่ี   8   เดือนเมษายน   พ.ศ.  2558 
ณ    ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

ผูเ้ขา้ประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายวรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด ปลดัอบต.  ปฏิบติัหนา้ท่ี                      

นายก อบต.โนนประดู่ 
 2 นายขนุศกัด์ิ ละลี ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 3 นางสาวโสภา บุญมา ผูอ้  านวยการกองคลงั   

4 นางพิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง หวัหนา้ส านกัปลดั   
 5  นางสมจิตร    สัตยซ่ื์อ นกัวชิาการศึกษา  รักษาราชการ

แทนหวัหนา้ส่วนการศึกษาฯ    
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นางสาวเรณู   สนนอก นกัพฒันาชุมชน 
 

 
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  14.00 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 
 3.1  การแกปั้ญหาและบรรเทาความเดือดร้อนจากสาธารณภยั  (วาตภยั)    
ประธานฯ ดว้ยไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง ปัญหาความเดือดร้อนจากสาธารณภยั

(วาตภยั)  ประชาชนตอ้งการความช่วยเหลือ  ดงัน้ี 
 ไดรั้บแจง้จาก นางสุภาวรรณ  นากุดนอก   สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  บา้นตาลาด  

หมู่ท่ี 7  เน่ืองจากถูกลมพายพุดับา้นพกัอาศยัของราษฎร์ไดรั้บความเสียหาย   เม่ือวนัท่ี  31  
มีนาคม  2558   เวลา  18.10  น.  จึงขอความช่วยเหลือจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล                    
โนนประดู่ซ่อมแซมบา้นพกัอาศยัของราษฎร์บา้นตาลาด   จ  านวน  9  หลงัคาเรือน    เพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบขอ้เท็จจริง   ไดด้ าเนินการ
ตรวจสอบแลว้    จึงขอใหพ้ิจารณาช่วยเหลือใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ วธีิการ และเง่ือนไขตาม
ระเบียบต่อไป 

 รายละเอียดตามแบบรายงานความเสียหายฯ   ท่ีแนบมาพร้อมน้ี   จึงขอแจง้ให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงและกองช่างช้ีแจงต่อท่ีประชุมดว้ย 

นายขนุศกัด์ิ  ละลี กองช่างไดด้ าเนินการส ารวจฯ และประมาณการเสร็จเรียบร้อยแลว้   รายละเอียดตามแบบ
รายงานความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรผูป้ระสบภยั (วาตภยั)  จึงขอเสนอต่อคณะ
ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน  เพื่อพิจารณา
ใหค้วามช่วยเหลือตามระเบียบฯ  ท่ีเก่ียวขอ้ง 

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 

นางพิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง        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 

         /ดา้นการด ารงชีพ... 
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  ดา้นการด ารงชีพ  ใหด้ าเนินการช่วยเหลือเป็นส่ิงของหรือจ่ายเป็นเงิน  โดยค านึงถึงสภาพและ

เหตุการณ์ตามความเหมาะสม 
  -ค่าวสัดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างท่ีอยูอ่าศยัประจ า  ซ่ึงผูป้ระสบภยัพิบติัเป็นเจา้ของท่ี

ไดรั้บความเสียหายเท่าท่ีจ่ายจริงหลงัละไม่เกิน  33,000  บาท 
ประธานฯ   ตามท่ีกองช่างไดแ้จง้รายงานการส ารวจและประมาณการฯต่อท่ีประชุมแลว้นั้น ประกอบกบั 
   รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการฯ จึงขอใหทุ้กท่านดูรายละเอียดตามเอกสารแลว้ 

พิจารณาไปพร้อมๆกนัทีละหลงั 
 หลงัท่ี  1  บา้นนายสาม  ฉนังูเหลือม   บา้นเลขท่ี  22  ความเสียหาย  1,002.87 บาท  
นายขนุศกัด์ิ  ละลี บา้นหลงัท่ี 1  หลงัคาบา้นไดรั้บความเสียหาย    จ  านวน  2 รายการ       
ประธานฯ ควรใหค้วามช่วยเหลือ  1,000  บาท  ผมขอมติท่ีประชุม 
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหช่้วยเหลือ  เป็นเงิน  1,000  บาท 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี  หลงัท่ี  2  บา้นนางนิรมล  รักไร่  บา้นเลขท่ี 51 ความเสียหาย  7,244.34 บาท จ านวน  8 รายการ   
 บา้นหลงัท่ี 2  หลงัคาบา้นไดรั้บความเสียหาย และมีส่วนดา้นหนา้บา้นตั้งแต่ รายการท่ี  5-8  จะ

เป็นไม ้จะสามารถน ากลบัมาใชง้านได ้   การพิจารณาควรใหค้วามช่วยเหลือ  จ  านวน  4  
รายการ   เฉพาะส่วนท่ีเป็นตวับา้นเท่านั้น  รวมยอดเงิน  3,844.70  บาท 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหช่้วยเหลือ   เป็นเงิน  3,800   บาท 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี หลงัท่ี  3  บา้นนางปราณี  ศรีทอง  บา้นเลขท่ี 56  ความเสียหาย  486 บาท จ านวน  1 รายการ   
   บา้นหลงัน้ีหลงัคาบา้นเป็นสังกะสีไดรั้บความเสียหาย   
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหค้วามช่วยเหลือ   เป็นเงิน  480   บาท 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี หลงัท่ี  4  บา้นนายเกียรติกอ้ง   ควนัพิมาย  บา้นเลขท่ี 35  ความเสียหาย 3,200 บาท จ านวน                 

2 รายการ    แต่ส่วนท่ีเสียหาย  เป็นโรงรถท่ีต่อยืน่ออกมาดา้นขา้งของตวับา้น  ไม่มัน่คงถาวรใช ้
ไมย้คูาลิปตสั  ซ่ึงถือวา่เป็นการต่อเติมอาคารไม่ไดรั้บการอนุญาต  จึงเห็นควรพิจารณา  
ช่วยเหลือในส่วนท่ีเป็นสังกะสีของตวับา้น    จ  านวน  4  แผน่  เป็นเงิน  504  บาท 

นางสาวโสภา  บุญมา การพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ   จะพิจารณาเฉพาะส่วนท่ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัเท่านั้น  ส่วนท่ีมีการ  
    ต่อเติม  หากไม่ไดรั้บอนุญาต  จะไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ 
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหค้วามช่วยเหลือ   เป็นเงิน  500   บาท 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี หลงัท่ี  5  บา้นนางเพียงระว ี พานิคม  บา้นเลขท่ี 47  ความเสียหาย   964  บาท  จ านวน                 

2 รายการ    แต่ส่วนท่ีเสียหาย  เป็นส่วนท่ีต่อยืน่ออกมาดา้นขา้งของตวับา้น  ไม่ไดรั้บอนุญาต  
จากพนกังานทอ้งถ่ิน   

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ไม่ใหช่้วยเหลือบา้นของนางเพียงระว ี พานิคม 
 

        /นายขนุศกัด์ิ... 
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นายขนุศกัด์ิ  ละลี หลงัท่ี  6  บา้นนายล าไย  ข่อยนอก  บา้นเลขท่ี 48  ความเสียหาย   900  บาท  จ านวน                 

1 รายการ   แต่ส่วนท่ีเสียหาย  เป็นส่วนท่ีต่อเติมเป็นท่ีจอดรถโครงสร้างไม่แขง็แรง                          
ซ่ึงเป็นส่วนท่ีต่อเติมโดยไม่ไดรั้บอนุญาต จากพนกังานทอ้งถ่ิน   

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ไม่ใหช่้วยเหลือบา้นของนายล าใย  ข่อยนอก  
นายขนุศกัด์ิ  ละลี หลงัท่ี  7  บา้นนายกฤษณะ  ตรุพิมาย   บา้นเลขท่ี 7  ความเสียหาย   462.65 บาท  จ านวน                 

2 รายการ   หลงัคาบา้นไดรั้บความเสียหาย 
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหค้วามช่วยเหลือ  เป็นเงิน  400   บาท 
นายขนุศกัด์ิ  ละลี หลงัท่ี  8  บา้นนายสนอง  ชะรากลาง  บา้นเลขท่ี 34   ความเสียหาย   5,622  บาท  จ านวน                 

3 รายการ   แต่ส่วนท่ีเสียหาย  เป็นส่วนท่ีต่อเติมอาคารบริเวณดา้นหนา้บา้น โดยไม่ไดรั้บ
อนุญาตจากพนกังานทอ้งถ่ิน  และบุกรุกเขตถนนสาธารณะ(ถนนสายตาลาด-หนองอา้ยแหนบ) 
หลงัน้ีควรจะด าเนินการตรวจสอบและแจง้หนงัสือใหเ้จา้ของบา้น  ด าเนินการร้ือถอนส่วนท่ี
เกินเขา้มาในเขตท่ีสาธารณะ 

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ไม่ใหช่้วยเหลือบา้นของนายสนอง  ชะรากลาง 
 นายขนุศกัด์ิ  ละลี หลงัท่ี  9  บา้นนางสาววลิาวรรณ  สามารถ   บา้นเลขท่ี  9  ความเสียหาย   432  บาท  จ านวน                 

1 รายการ   หลงัคาบา้นไดรั้บความเสียหาย 
ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ ใหค้วามช่วยเหลือ  เป็นเงิน  400  บาท 
ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัให้ใชเ้งินงบกลาง   ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อด าเนินการให ้

ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน    ประชาชนท่ีประสบภยั(วาตภยั)  จ  านวน  9  ราย  ท่ี  
ประชุมพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือ  จ  านวน  6  ราย   เป็นเงิน  6,580.- บาท(หกพนัหา้ร้อย            
แปดสิบบาทถว้น)   ดงัน้ี 
1.  นายสาม  ฉนังูเหลือม   บา้นเลขท่ี  22  หมู่ท่ี  7   จ านวนเงิน  1,000  บาท 
2. นางนิรมล  รักไร่   บา้นเลขท่ี  51 หมู่ท่ี  7     จ านวนเงิน  3,800  บาท 
3. นางปราณี   ศรีทอง  บา้นเลขท่ี  56 หมู่ท่ี  7     จ านวนเงิน     480  บาท 
4. นายเกียรติกอ้ง  ควนัพิมาย บา้นเลขท่ี 35 หมู่ท่ี  7   จ านวนเงิน     500  บาท 
5. นายกฤษณะ  ตรุพิมาย   บา้นเลขท่ี  7  หมู่ท่ี  7  จ านวนเงิน     400  บาท 
6. นางสาววลิาวรรณ  สามารถ  บา้นเลขท่ี  9  หมู่ท่ี  7 จ านวนเงิน     400  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน  6,580.- บาท(หกพนัหา้ร้อยแปดสิบบาทถว้น) 
 

   3.1  การพิจารณาใชเ้งินงบกลาง เงินส ารองจ่าย กรณีการเตรียมความพร้อมการป้องกนัและ 
ลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ปี 2558 
        /ประธานฯ... 
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ประธานฯ  ตามหนงัสือจงัหวดันครราชสีมา  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  นม 0023.3/ว  2027  ลงวนัท่ี  27  มีนาคม  2558 
     เร่ือง   การด าเนินการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ปี  2558   
    และประกอบกบั ในพื้นท่ีของต าบลโนนประดู่  มีจุดเส่ียงหลายจุดท่ีเกิดอุบติัเหตุ  และมีความ 

เส่ียงในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนผูส้ัญจรใชร้ถใชถ้นน  ตามหนงัสือสั่งการดงักล่าว  ให ้
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบัถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ดงัน้ี 
1. จดัเวทีประชาคมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเส้นทางในบริเวณจุดเส่ียง  จุดท่ี

เกิดอุบติัเหตุเป็นประจ า  เช่น  ทางโคง้  ทางแยก   จุดกลบัรถ  จุดตดัทางรถไฟ  ถนนท่ีผิว
จราจรหรือไหล่ทางช ารุด  เพื่อเร่งปรับปรุงซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั 

2. ติดตั้งกระจกโคง้  แสงสว่าง  สัญญาณไฟกระพริบหรือเนินลูกระนาด  ในบริเวณจุดเส่ียง  
จุดท่ีเกิดอุบติัเหตุบ่อยคร้ัง   พร้อมทั้งจดัท าป้ายหรือเคร่ืองหมายเตือนในบริเวณดงักล่าว  
ตลอดจนปรับปรุงภูมิทศัน์บริเวณขา้งทางให้มีทศันวิสัยในการขบัข่ีท่ีปลอดภยั  และจดัท า
ป้ายแนะน าเส้นทางเล่ียงการจราจร  รวมทั้งหากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใดมีส านกังาน
หรือมีพื้นท่ีติดกับถนน  ขอให้พิจารณาจดัท าจุดพกัผ่อนระหว่างทางเพื่ออ านวยความ
สะดวกแก่ผูใ้ชร้ถใชถ้นนและนกัท่องเท่ียว 

ดงันั้น  ในเขตพื้นท่ีต าบลโนนประดู่  มีจุดเส่ียง  ทางโคง้  และท่ีควรมีสัญญาณไฟกระพริบ   
เพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ประชาชนระมดัระวงัส าหรับการเดินทางใช้รถใชถ้นน  และจุดเดิม  
บางจุด  เสียหายใช้งานไม่ได้   และจากเวทีประชุมประจ าเดือนสมาชิกอปพร. เม่ือวนัท่ี  7  
เมษายน  2558  ท่ีผา่นมา  ไดมี้การน าเสนอเส้นทางท่ีมีจุดเส่ียงท่ีเกิดอุบติัเหตุประจ า  จ  านวน
หลายจุด  และคณะกรรมการศูนยป์ฏิบติัการร่วมป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์  ไดมี้การประชุมและก าหนดจุดเส่ียงภยับนถนนลาดยางสายบา้นตาลาด-หนองอา้ย
แหนบ   จ  านวน 7  จุด  จึงน าเสนอให้คณะผูบ้ริหารพิจารณางบประมาณ  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2541   
ขอ้  19  งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  เพื่อกรณีจ าเป็นได้ตามความ
เหมาะสม   ส าหรับการอนุมติัให้ใชเ้งินส ารองจ่ายให้เป็นอ านาจของคณะผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน เพื่อ
ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน
ประดู่   การแก้ไขจุดเส่ียงภัยบนถนนลาดยาง  สายหลักของต าบลโนนประดู่ มีแนวทาง
ด าเนินการแกไ้ข  ดงัน้ี 
1.  โคง้ถนนหลกับา้นเสว – แยกบา้นเสว (กลุ่มผูเ้ล้ียงโคกระบือ)   

-ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประมาณการราคาติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  
จ านวน  1  จุด  (ตามแผนชุมชน) 

/2.  โคง้หกัศอก... 
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2. โคง้หกัศอก บา้นเสว – โนนประดู่   

-ติดตั้งครุภณัฑส์ัญญาณไฟกระพริบแสงอาทิตย ์ จ  านวน  2 จุด (ซา้ย –ขวา)  22,000 บาทx2 
จุด   เป็นเงิน  44,000 บาท        

3. โคง้หกัศอกสามแยก ศูนยอ์ปพร.ต าบลโนนประดู่  ตรงทางแยกบา้นโนนสะอาด 
-วางกรวยจราจร  ซ่อมแซมกระจกโคง้ 

   4.  โคง้หกัศอก บา้นส าโรงแยกทองหลางใหญ่ 
      -ติดตั้ง ครุภณัฑส์ัญญาณไฟกระพริบแสงอาทิตย ์ จ  านวน  1  จุด  ดา้นซา้ย  เป็นเงิน                     
      22,000  บาท 

        -ซ่อมแซมกระจกโคง้  จ  านวน  1  จุด 
   5.  โคง้ถนนหกัศอก บา้นส าโรง – หนองสะแก 
       - ติดตั้งครุภณัฑส์ัญญาณไฟกระพริบแสงอาทิตย ์  ดา้นขวา   จ  านวน  1 จุด                                      

     เป็นเงิน  22,000  บาท 
     6.โคง้หกัศอก  บา้นหนองอา้ยแหนบแยกเขา้หมู่บา้น 
      -ซ่อมแซมแบตเตอร่ี  สัญญาณไฟแสงอาทิตย ์
     -วางกรวยจราจร 
   7.โคง้หกัศอกสามแยกบา้นหนองสะแก  (ศาลาประชาคมหมู่บา้น) 
   -วางกรวยจราจรเพิ่มเติม 
   การใชง้บส ารองจ่าย  เพื่อแกไ้ข  และป้องกนัอุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวนัส าคญั                

ประจ าปี 2558   
1.  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบโซลาเซล แสงอาทิตย ์ ขนาด  300  mm.   จ  านวน  4  ชุด  

(22,000x4)   เป็นเงิน  88,000  บาท 
2. จดัซ้ือกรวยจราจรติดแถบสะทอ้งแสง   2 แถบ  ขนาด  70  เซนติเมตร  จ านวน  20  อนั  

เป็นเงิน  10,000  บาท   
โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการท่ีอยูใ่นแผนพฒันา 3 ปี (2558 – 2560)  ยทุธศาสตร์ท่ี 9  
ยทุธศาสตร์การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  ขอ้ท่ี 1  หนา้ท่ี  104 
จดัซ้ือกระจกโคง้ทนแทนอนัเดิมท่ีช ารุด จ านวน  4  จุด (3,200x4)  เป็นเงิน  12,800 บาท                  
ในงบประมาณตามขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2558  วสัดุยานพาหนะและขนส่ง
ของส านกัปลดัอบต. 

นางพิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง       จากแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีประธานไดแ้จง้แลว้นั้น   มีทั้งหมด 7 จุด  จึงขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณาจุดเส่ียงต่าง ๆ  เพื่อด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัถนนในความรับผิดชอบของ 

                      /องคก์ารบริหาร... 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่   เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณจุดเส่ียงทางโคง้
หกัศอก  ตามท่ีประธานไดแ้จง้แลว้นั้น   ซ่ึงจุดเส่ียงท่ีตอ้งติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน
บริเวณจุดเส่ียงทางโคง้หกัศอก   มีทั้งหมด  4  จุด    ดงัน้ี 
1. โคง้หักศอก บา้นเสว – โนนประดู่  จ  านวน  2 จุด (ซ้าย –ขวา)  22,000 บาทx2 จุด                   

เป็นเงิน  44,000 บาท 
2.  โคง้หกัศอก บา้นส าโรงแยกทองหลางใหญ่  จ  านวน 1  จุด  ดา้นซา้ย  เป็นเงิน  22,000  บาท 

                  3.  โคง้ถนนหกัศอก บา้นส าโรง – หนองสะแก    ดา้นขวา   จ  านวน  1 จุด                                      
     เป็นเงิน  22,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน   88,000  บาท(แปดหม่ืนแปดพนับาทถว้น) 
   ส าหรับจุดเส่ียงท่ีตอ้งวางกรวยจราจร  มีจ านวน  3  จุด  เน่ืองจากอ าเภอสีดาไดก้ าหนดใหก้ านนั  

ผูใ้หญ่บา้นจดัตั้งจุดตรวจวนัสงกรานตร์ะหวา่ง  9 -15  เมษายน  2558  ของต าบลโนนประดู่มี  
2  จุด  คือ จุดศูนยอ์ปพร. บา้นโนนสะอาด  และศาลาประชาคมบา้นหนองสะแก  และองคก์าร
บริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ไดจ้ดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนช่วง
เทศกาลสงกรานต ์   จึงท าใหว้สัดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

นายขนุศกัด์ิ  ละลี จะเห็นวา่จุดเส่ียงต่างๆ  ในพื้นท่ีต าบลโนนประดู่ของเรานั้น  มีความส าคญัท่ีตอ้งด าเนินการ   
แก้ไข  ปรับปรุง  เพื่อลดอุบัติเหตุและความเส่ียงของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นท่ีและผูใ้ชร้ถใชถ้นนท่ีสัญจร  ไป-มา   

นางสาวโสภา  บุญมา กรณีการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ปี  2558                  
ควรจะโอนงบประมาณเพิ่ม  แล้วตั้ งจ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนใน               
ช่วงเทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ             

ประธานฯ  การใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย   เพื่อกรณีจ าเป็นไดต้ามความเหมาะสม  ดงันั้น                   
จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการใช้เงินส ารองจ่าย  เพื่อติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแสงอาทิตย์
เตือนบริเวณจุดเส่ียงทางโคง้หกัศอก   จ  านวน  4  จุด  งบประมาณ  88,000.-บาท (แปดหม่ืน
แปดพนับาทถว้น)    และจดัซ้ือกรวยจราจรติดแถบสะทอ้งแสง  2 แถบ  ขนาด  70  เซนติเมตร  
จ านวน  20  อนั  งบประมาณ  10,000  บาท  ผมขอมติท่ีประชุมดว้ย 

ท่ีประชุม มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ ให้ใชเ้งินงบกลาง   ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ  านวน  98,000 บาท               
(เกา้หม่ืนแปดพนับาทถว้น) ดงัน้ี 
1. ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแสงอาทิตย ์ เตือนบริเวณจุดเส่ียงทางโคง้หกัศอก จ านวน 4  จุด  

จ  านวนเงิน 88,000 บาท (แปดหม่ืนแปดพนับาทถว้น)  
2. จดัซ้ือกรวยจราจรติดแถบสะทอ้งแสง   2 แถบ  ขนาด  70  เซนติเมตร  จ านวน  20  อนั  

เป็นเงิน  10,000  บาท 
      /ประธานฯ... 
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ประธานฯ ส่วนการซ่อมแซมปรับปรุงป้ายกระจกโคง้จุดเส่ียงตามแยก   จ  านวน  4  จุด  ใชง้บประมาณ                

จากหมวดวสัดุยานพาหนะและขนส่ง   ส านกัปลดัอบต.  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   2558   
จ านวน  (3,200x4)   เป็นเงิน  12,800  บาท 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เร่ืองอ่ืน ๆ 
นางพิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่   ไดจ้ดัตั้งศูนยป์ฏิบติัการร่วมป้องกนัและลด

อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต ์ ปี  2558  รับผดิชอบบูรณาการปฏิบติังานร่วมกนั
ระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ด าเนินการตามมาตรการ  5 มาตรการ  ไดแ้ก่  มาตรการดา้น
บริหารจดัการ  มาตรการดา้นถนนและสัญจรอยา่งปลอดภยั  มาตรการดา้นยานพาหนะท่ี
ปลอดภยั มาตรการดา้นผูใ้ชร้ถถนนอยา่งปลอดภยั  และมาตรการดา้นตอบสนองหลงัเกิดเหตุ  
ในระหวา่งวนัท่ี  9-15  เมษายน  2558  และหลงัเทศกาลฯ  ระหวา่งวนัท่ี  16-19  เมษายน  2558   
เพื่อลดความสูญเสียจากการบาดเจบ็  เสียชีวิตและทรัพยสิ์น   ในการด าเนินการคร้ังน้ีใช้
งบประมาณจากแผนงานรักษาความสงบภายใน  งานป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือนและระงบัอคัคีภยั
หมวดค่าใชส้อย  โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ ใช้
งบด าเนินการคร้ังน้ี  จ  านวน  24,580.-บาท(สอหม่ืนส่ีพนัห้าร้อยแปดสิบบาทถว้น)    เน่ืองจาก
ไดป้รับเพิ่มจ านวนอปพร.ผูป้ฏิบติังาน  เดิมผลดัละ   4  คน  เป็นผลดัละ  6  คน  จ านวน  7 วนั
วนัละ  2  ผลดั 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ประธาน  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ  เม่ือไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆอีก  ผมขอปิดประชุมในคร้ังน้ี 
    เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
      ลงช่ือ                                          ผูบ้นัทึก 
                   (นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง) 
     ต าแหน่ง   หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
      ลงช่ือ                                          ผูต้รวจบนัทึก 
                (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
     ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 


