
บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.โนนประดู่ 
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ 

วันที่   ๘   เดือนสิงหาคม  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   ขุนศักดิ ์ ละลี 

๓ นางสาวโสภา  บุญมา ผู้อ านวยการกองคลัง   โสภา  บุญมา 
๔ นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง หัวหน้าส านักปลัด   พิศมัย  ศรีแจ้งรุ่ง 

๕ นางสมจิตร  สัตย์ซื่อ นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการแทน    
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 

สมจิตร  สัตย์ซื่อ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายอภิเกียรติ  ควันพิมาย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อภิเกียรติ  ควันพิมาย 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐ น.    เมื่อทีป่ระชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว    นายวีรวิทย์    เคียนจังหรีด                          
ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
ประธานฯ ในช่วงนี้มีเหตุการณ์ด้านสาธารณภัย  ฝนตก  ลมแรง  การแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน

เฝ้า ระวังและเตือนภัยที่จะเกิดขึ้น  หากมีเหตุการณ์แจ้งรายงานผลโดยเร็ว 
ที่ประชุม                     รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ ตามท่ีทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น   มีท่านใดจะเสนอแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  อย่างไร 
ที่ประชุม -ไม่มี-    
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ ๓.๑  ขออนุมัติใช้เงินงบกลาง   ประเภท  เงินส ารองจ่าย   เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน   
                                        /ประธานฯ... 

 
 



 
-๒- 

ประธานฯ   ตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ กรณีฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ   เช่น  ปัญหาภัยแล้ง 
   ประอุทกภัย  หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการด าเนินการต่าง ๆ  ที่หากไม่  

ด าเนินการอาจเกิดความเสียหายด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ดังนั้น กรณีเกิดสาธารณภัยนี้  จึงให้ใช้เงินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพ่ือด าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน   และตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๑             
ข้อ  ๑๙  งบประมาณรายจ่ายจะก าหนดให้มีเงินส ารองจ่าย  เพ่ือกรณีจ าเป็นได้ตามความ
เหมาะสม  ส าหรับการอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายเป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 

นางพิศมัย  ศรีแจ้งรุ่ง    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ได้รับแจ้งเหตุด่วนเมื่อวันที่  ๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘     
   ว่า  น้ า ได้ท่วมบ้านเรือนของราษฎร์  ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  ในการสูบน้ าออก   
   จากบริเวณบ้านและรอบๆ บ้านที่มีน้ าท่วมขัง   เนื่องจากคืนวันที่  ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๘               
   ฝนตกหนักท้ังคืน  ท าให้บ้านโนนประดู่    หมู่ที่  ๓  ต าบลโนจังหวัดนครราชสีมา  มีราษฎร์ที่    
  ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจากน้ าท่วมฉับพลัน  จ านวน  ๒  ครอบครัว  คือ      

๑. นายทิพย์   ศรีสังข์     บ้านเลขที่ ๔๖/๑   บ้านโนนประดู่  หมู่ที่  ๓    
๒. นายอุดม  ไพรเขียว    บ้านเลขที่  ๘๑/๑   บ้านโนนประดู่  หมู่ที่  ๓    

ประธานฯ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร์ผู้ประสบภัยจากน้ าท่วมขังฉับพลัน  จึงเห็นควร
พิจารณา การช่วยเหลือโดยใช้จ่ายเงินงบประมาณ  แผนงานงบกลาง  ประเภทเงินส ารอง
จ่าย  ในการสูบน้ าออกจากบริเวณน้ าท่วมขัง  
๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๓๕  และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๙  พ.ศ. ๒๕๕๓  ข้อ ๑๘ (๓)  เป็นงานที่ต้อง
กระท าโดยเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
๒.  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน   พ.ศ. ๒๕๕๖            

ประธานฯ  การอนุมัติให้ใช้เงินส ารองจ่ายเป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น   นายกองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลโนน ประดู่  ได้พิจารณาอนุมัติได้พิจารณาอนุมัติช่วยเหลือผู้ประสบภัย  โดยใช้
จ่ายเงินจากแผนงานงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพ่ือใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดสา
ธารณภัยต่าง ๆ  เช่น  ปัญหาภัยแล้ง  อุทกภัย  หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือ
การด าเนินการต่างๆ  ที่หากไม่ด าเนินการอาจเกิดความเสียหายด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล    รายละเอียดดังนี้ 

    ๑. ด าเนินการจ้างเหมาเครื่องสูบน้ า   จากนายไพโรจน์  วงษ์แขก  บ้านเลขที่  ๕๗  หมู่ที่  ๓       
        เพ่ือสูบน้ าที่ท่วมขังออกจากบริเวณบ้านนายทิพย์  ศรีสังข์ บ้านเลขท่ี ๔๖/๑ บ้านโนนประดู่   
        หมู่ที่  ๓   และบริเวณรอบๆ   เป็นเงิน  ๕๐๐  บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
           /๒.  ด าเนินการสูบน้ า... 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่                                                                                                                                                             



 
 

-๓- 
๒. ด าเนินการสูบน้ าโดยเครื่องสูบน้ าขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและ             
หล่อลื่น  น้ ามันดีเซล  จ านวน  ๓๐  ลิตร   ส าหรับเครื่องสูบน้ าออกจากบริเวณบ้านนายอุดม              
ไพรเขียว   บ้านเลขท่ี  ๘๑/๑ บ้านโนนประดู่  หมู่ที่  ๓  และบริเวณรอบๆที่มีน้ าท่วมขัง  เนื่องจาก 
มีปริมาณน้ าท่วมขังเป็นจ านวนมาก 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔         เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน                    มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธาน                  ถ้าไม่มีใครเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีก   ผมขอปิดประชุม 
                            เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 
 
 

 

 

 

 
                                                                 ลงชือ่     พิศมัย  ศรีแจ้งรุ่ง      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (นางพิศมัย   ศรีแจ้งรุ่ง) 
     ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 
       ลงชื่อ วีรวิทย์  เคียนจังหรีด    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายวีรวิทย์   เคียนจังหรีด) 
     ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่   


