
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.โนนประดู่ 
ครั้งที่   ๙/๒๕๕๘ 

วันที่   ๓๐   เดือนมิถุนายน  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 สัตย์ซ่ือ นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการ

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

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น.    เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว  นายวีรวิทย์   เคียนจังหรีด ปลัดองค์การ  

      บริหารสว่นต าบล  ปฏิบตัิหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                          
      ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ ตามท่ีทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น   มีท่านใดจะเสนอแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  อย่างไร 
ที่ประชุม -ไม่มี-    
ประธานฯ เมื่อไม่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ผมขอมติรับรองด้วย 
ที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ  ๓.๑  การโอนแก้ไขการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการประปา   

ครั้งที่  ๔/๒๕๕๘ 
 กองช่าง  (กิจการประปา)  แผนงานการพาณิชย์  งานกิจการประปา  หมวดเงินอุดหนุน  

ประเภท เงินช่วยเหลือจากเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป    
 
        /ค าชี้แจงงบประมาณ... 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                   
 

 



-๒- 
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง 

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 
เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไปเป็นเงิน  
๑๗๔,๐๐๐  บาท  ตั้งรับไว้จากเงินช่วยเหลือ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี   เพ่ือช่วยเหลือการ
บริหารกิจการประปา บริการจัดการท างบประมาณ
รายจ่ายเฉพาะการ  โอนเพ่ิมครั้งนี้จ านวน ๗๔,๐๐๐  
บาท 

เงินช่วยเหลือจากงบประมาณรายจ่ายทั่วไป  เป็นเงิน  
๒๗๓,๕๐๐  บาท  ตั้งรับไว้จากเงินช่วยเหลือจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพื่อช่วยเหลือการบริหาร
กิจการประปา  บริหารจัดการท างบประมาณรายจ่าย
เฉพาะการ  โอนเพ่ิมครั้งนี้  จ านวน  ๙๙,๕๐๐  บาท 

 
ประธานฯ   ตามท่ีได้ชี้แจ้งไปแล้วนั้น   ทุกท่านมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์โอนแก้ไขการเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการกิจการ

ประปาในครั้งนี้    
 

๓.๒  ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  และอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน 

ประธานฯ ๑.  งานวางท่อระบายน้ า  ขนาด Ø  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๔๑  ท่อน  พร้อมท่อพักน้ า ขนาด  
๐.๓๐x ๐.๔๐  เมตร  จ านวน  ๓  บ่อ  ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  หมู่
ที่  ๑๐  ต าบลโนนประดู่  ตามแบบเลขที่  ๑๔/๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๒๑,๓๐๐  บาท 

 ๒.  โครงการจัดซื้อวัสดุ  วางท่อระบบประปา  จากสระคุ้มหนองปรือ  ถึงบ่อพักน้ าระบบประปา  
หมู่ที่ ๘  บ้านหนองอ้ายแหนบ   ขนาด  Ø  ๓  นิว้  ระยะทางประมาณ ๔๕๐  เมตร เป็นเงิน
งบประมาณ  ๙๙,๕๐๐  บาท  เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการขาดแคลน
น้ าประปาใช้อุปโภคบริโภค  เนื่องจากน้ าประปาของหมู่บ้านไม่ไหล  น้ าในสระประปาหนอง            
อ้ายแหนบแห้งลง  ประชาชนเดือดร้อนไม่มีน้ าประปาใช้  จ านวน  ๒  หมู่บ้าน คือบ้านหนอง 
อ้ายแหนบ  ตามรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘  และบ้าน
หนองสะแก   

 ๓.  ค่าจ้างเหมาขุดดิน-ฝังกลบ  วางท่อประปา ขนาด  Ø  ๓  นิ้ว  ระยะทางประมาณ ๔๕๐  
เมตร  พร้อมเดินระบบจ าหน่ายไฟ  ๓๕ เมตรจากเสาไฟฟ้าถึงโรงสูบน้ าคุ้มหนองปรือ  เป็นเงิน  
๙,๕๐๐  บาท  เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขาดแคลนน้ าประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
/ประธานฯ... 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                   



 
 

-๓- 
   ๔.  ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับโรงสูบน้ าประปา  ขนาด  ๑๕  แอมป์  ระบบ  ๒  เฟส                  

ขนาด  ๒๒๐ โวลล ์  จ านวนเงินค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประมาณ  ๖,๗๐๐  บาท  เนื่องจาก
ประชาชนบ้านหนองอ้ายแหนบ  หมู่ที่  ๘  และหมู่ท่ี ๕  บ้านหนองสะแก  ประสบปัญหาขาด
แคลนน้ าประปาอุปโภคบริโภค  เนื่องจากฝนแล้งไม่มีน้ าในสระประปาที่จะใช้ส าหรับผลิตประปา
หมู่บ้าน จึงจ าเป็นอย่างเร่งด่วนต้องสูบน้ าจากสระคุ้มหนองปรือ ส่งต่อไปยังสระประปาหนองอ้าย
แหนบ  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   การติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าต้องประสานกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบัวใหญ่ 

ประธานฯ   เพ่ือเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน   จึงขอให้ที่ประชุมช่วยกันพิจารณา  
เกี่ยวกับการใช้เงินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  
และขอชี้แจงในฐานเจ้าหน้าที่งบประมาณเก่ียวกับงบประมาณท่ีจะด าเนินการ  ดังนี้ 

ประธานฯ ตามท่ีได้รับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง  จะเห็นว่าประชาชนในหมู่บ้านได้รับความ
เดือดร้อนจริง   จึงน าเสนอต่อที่ประชุมคณะผู้บริหารพิจารณาให้ความช่วยเหลือ  ด่วนที่สุด   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๕๑  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒  และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ข้อ ๑๙  งบประมาณรายจ่าย 
จะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  เพื่อกรณีจ าเป็นได้ตามความเหมาะสม  ส าหรับการอนุมัติให้ใช้             
เงินส ารองจ่ายให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น   

ประธานฯ ส าหรับงบประมาณเงินส ารองจ่ายที่จะด าเนินการขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง  ได้ชี้แจง
รายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ  ณ  ปัจจุบัน 

นางสาวโสภา  บุญมา      งบประมาณงบกลาง  ประเภท เงินส ารองจ่าย  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัย            
ต่าง ๆ เช่น  ปัญหาภัยแล้ง  อุทกภัย  หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการด าเนินการ
ต่าง ๆ  ที่หากไม่ด าเนินการอาจเกิดความเสียหายด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล  ตั้งไว้ ๖๖,๑๔๐  บาท และโอนงบประมาณฯเพ่ิม   ครั้งที่๔/๒๕๕๘                         
ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริการต าบลโนนประดู่   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘                                   
ลงวันที่  ๓๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐ บาท  รวมตั้งงบประมาณไว้
ทั้งสิ้น  ๓๖๖,๑๔๐ บาท  ตั้งแต่ต้นปีด าเนินแล้ว  จ านวน  ๑๓๘,๑๗๐ บาท   คงเหลือ 
๒๒๗,๙๗๐ บาท  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  มีมติให้โอนเพ่ิมเมื่อวันที่  ๓๐  
มิถุนายน ๒๕๕๘  (ภาคเช้า) จ านวน  ๑๔๑,๕๒๐ บาท รวมงบประมาณคงเหลือ  ๓๖๙,๔๙๐  
บาท  

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน  โดยใช้เงิน
ส ารองจ่าย  ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งนั้น  ทุกท่านมีความเห็นเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่    

ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ เมื่อไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ  

 
 
 
 
/ที่ประชุม... 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                   



 
 

-๔- 
ที่ประชุม มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้เงินงบกลาง   ประเภทเงินส ารองจ่าย  จ านวน  ๔  รายการ                    

เป็นเงิน  ๑๓๗,๐๐๐  บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ดังนี้ 
  ๑.  งานวางท่อระบายน้ า  ขนาด Ø  ๐.๓๐  เมตร  จ านวน  ๔๑  ท่อน  พร้อมท่อพักน้ า ขนาด  

๐.๓๐x ๐.๔๐  เมตร  จ านวน  ๓  บ่อ  ภายในที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่             
หมู่ที่  ๑๐  ต าบลโนนประดู่  ตามแบบเลขที่  ๑๔/๒๕๕๘  เป็นเงิน  ๒๑,๓๐๐  บาท 

 ๒.  โครงการจัดซื้อวัสดุ  วางท่อระบบประปา  จากสระคุ้มหนองปรือ  ถึงบ่อพักน้ าระบบประปา  
หมู่ที่ ๘  บ้านหนองอ้ายแหนบ   ขนาด  Ø  ๓  นิว้  ระยะทางประมาณ ๔๕๐  เมตร เป็นเงิน
งบประมาณ  ๙๙,๕๐๐  บาท   

 ๓.  ค่าจ้างเหมาขุดดิน-ฝังกลบ  วางท่อประปา ขนาด  Ø  ๓  นิ้ว  ระยะทางประมาณ ๔๕๐  
เมตร  พร้อมเดินระบบจ าหน่ายไฟ  ๓๕ เมตร จากเสาไฟฟ้าถึงโรงสูบน้ าคุ้มหนองปรือ  หมู่ที่  ๘
บ้านหนองอ้ายแหนบ  เป็นเงิน  ๙,๕๐๐  บาท   
๔.  ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับโรงสูบน้ าประปา บ้านหนองอ้ายแหนบ หมู่ที่  ๘  ขนาด                
๑๕  แอมป์   ระบบ ๑ เฟส  ๒ สาย  ขนาด  ๒๒๐ โวลล ์  งบประมาณ  ๖,๗๐๐  บาท   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔         เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน            มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ           เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอ่ืน ๆอีก   ผมขอปิดประชุมในครั้งนี้ 
            เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 
 
                                 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                   


