
บันทึกรายงานการประชุมคณะผูบรหิาร อบต.โนนประดู 
ครัง้ที่   ๑๒/๒๕๕๘ 

วันที ่  ๓   เดือนสิงหาคม  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 สัตยซือ่ 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  ๕/๒๕๕๘ 
 กองชาง  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานกอสรางโครงสรางพ้ืนฐาน  หมวดทีดิ่นและ

สิ่งกอสราง  ประเภทคากอสรางสิง่สาธารณูปโภค  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(จากบานเลขที่ ๘๒  ถึงบานเลขที่  ๔๔)  หมูที่  ๙  บานง้ิวเกา  ตําบลโนนประดู 

 
 
 
 
 
         

 
องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู                                                                                                                                                      /คําชี้แจงงบประมาณ...                  

 



-๒- 
 

คาํชีแ้จงงบประมาณรายจายที่ขอเปลี่ยนแปลง 
ขอความเดิม ขอความใหม 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบานเลขที่  
๘๒ ถึงบานเลขที่  ๔๔) หมูที่ ๙  บานงิ้วเกา  ตําบลโนน
ประดู  ขนาดกวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๖๘  เมตร  หนา  
๐.๑๕ เมตร  รายละเอียดตามแบบอบต.โนนประดู  เลขที่
๑๙/๒๕๕๘ 
สภาพเดิม  เปนถนนลูกรัง  ภายในหมูบานสภาพเปนหลุม  
เปนบอ  การคมนาคมไมสะดวก 
การดําเนินการ 
๑.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  ๔  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว  ๖๘  เมตรหรือมีพ้ืนท่ี คสล.
ประมาณ  ๔๐.๘ ตารางเมตร 
๒.ติดตั้งปายโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย  ตามแผนพัฒนา
สามป(๒๕๕๘-๒๕๖๐)เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ หนา ๓๗ ขอ ๒  
ต้ังจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบานเลขที่  
๘๒ ถึงบานเลขที่  ๔๔) หมูที่ ๙  บานงิ้วเกา  ตําบลโนน
ประดู  ขนาดกวาง  ๔  เมตร  ยาว  ๖๘  เมตร  หนา  
๐.๑๕ เมตร  รายละเอียดตามแบบอบต.โนนประดู  เลขที่
๑๙/๒๕๕๘ 
สภาพเดิม  เปนถนนลูกรัง  ภายในหมูบานสภาพเปนหลุม  
เปนบอ  การคมนาคมไมสะดวก 
การดําเนินการ 
๑.กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกวาง  ๔  เมตร  
หนา  ๐.๑๕  เมตร  ยาว  ๖๘  เมตรหรือมีพ้ืนท่ี คสล.
ประมาณ  ๒๗๒ ตารางเมตร 
๒.ติดต้ังปายโครงการ  จํานวน  ๑  ปาย  ตามแผนพัฒนา
สามป(๒๕๕๘-๒๕๖๐)เพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ หนา ๓๗ ขอ ๒  
ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

ประธานฯ   ตามที่ไดชีแ้จงไปแลวนั้น   ทุกทานมคีวามเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  หรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม 

ที่ประชมุ  ไมมี 

ประธานฯ เม่ือไมมี  ผมขอมติทีป่ระชุมดวยครบั 

ที่ประชมุ มีมติอนุมัติเปนเอกฉันทโอนแกไขการเปลีย่นแปลงคาํชีแ้จงงบประมาณรายจาย ประจาํป
งบประมาณ   พ.ศ.๒๕๕๘  ครัง้ที่  ๕/๒๕๕๘ 

 ประธานฯ ๓.๒ ขออนุมัติใชเงินงบกลาง  ประเภทเงินสาํรองจาย  เพ่ือบรรเทาความเดือนรอนของประชาชน 
                               ตามคาํรองขอรบัความชวยของนายดํารง  ปรารถนาศักด์ิ  สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล

โนนประดู  หมูที่ ๑๐  บานโนนสะอาด  ไดเกิดลมกรรโชกแรงในพื้นทีส่งผลทาํใหตนไมใหญ  ลม
ขวางทางจราจลถนนสาธารณะหมูบาน  บานโนนสะอาด  หมูที่  ๑๐ ตามรายงานสอบขอเทจ็จริง
ลงวันที่  ๓๐  กรกฏาคม  ๒๕๕๘  

                               ขอเท็จจรงิ  นายดํารง  ปรารถนาศักดิ์  ตําแหนง  สมาองคการบริหารสวนตําบลโนนสะอาด  หมู
ที่  ๑๐  ไดย่ืนแบบคาํรองขอรบัความชวยเหลอื  เน่ืองจากเกิดลมกรรโชกแรงทาํใหตนไมใหญลม
ขวางทางจราจลถนนสาธารณะหมูบาน  บานโนนสะอาด  ดังน้ันจึงขอใหองคการบรหิารสวน
ตําบลโนนประดู  ชวยเหลือโดยใชเลื่อยยนตตัดตนไมใหญทีไ่ดลมขวางทางถนน  เพ่ือประชาชน
จะไดใชเสนทางในการสัญจรไป  - มาไดสะดวกและปลอดภยัในการสญัจร 

ประธานฯ   เพ่ือเปนการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเสียหายจากวาตภัย  จึงขอใหที่ประชมุชวยกัน 
                               พิจารณา เกี่ยวกับการใชเงินงบกลาง  ประเภทเงินสาํรองจาย  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ 
                               ประชาชน  และขอชีแ้จงในฐานเจาหนาที่งบประมาณเก่ียวกับงบประมาณที่จะดําเนินการ  ดังน้ี 
ประธานฯ ตามที่ไดรับรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริง  จะเห็นวาประชาชนในหมูบานไดรับความ

เดือดรอนจริง   จึงนําเสนอตอที่ประชุมคณะผูบริหารพิจารณาใหความชวยเหลือ  ดวนที่สุด   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   

                          
 



-๓- 
พ.ศ. ๒๕๕๑  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒  และ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ ๑๙  งบประมาณรายจาย 
จะกําหนดใหมีเงินสํารองจาย  เพื่อกรณีจําเปนไดตามความเหมาะสม  สําหรับการอนุมัติใหใช             
เงินสํารองจายใหเปนอํานาจของคณะผูบริหารทองถิ่น   

ประธานฯ สาํหรับงบประมาณเงินสาํรองจายที่จะดําเนินการขอใหผูอาํนวยการกองคลัง  ไดชีแ้จง
รายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ  ณ  ปจจุบัน 

 

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

                             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   
ที่ประชมุ ที่ประชมุพิจารณาการชวยเหลือประชาชนทีป่ระสบปญหาความเดือดรอน  โดยใชเงินสาํรองจาย  

ตามรายละเอียดที่ไดแจงน้ัน   
ที่ประชุม มีมติอนุมัติเปนเอกฉันทใหใชเงินงบกลาง   ประเภทเงินสํารองจาย  จํานวน  ๑  รายการ              

๑. คาจางเหมาบริการตัดตนไมลมกีดขวางจราจรบริเวณถนนภายในหมูบาน  บานโนนสะอาด  
หมูที่  ๑๐  เปนเงิน  ๒,๐๐๐  บาท  (สองพันบาทถวน)  ดังน้ี 

)  
 

 

ระเบียบวาระที่  ๔         เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน            มีทานใดจะเสนอเรือ่งอื่นอีกหรือไม   
ที่ประชมุ  ไมมี 
ประธานฯ           เม่ือไมมีการเสนอเรือ่งอ่ืน ๆอีก   ผมขอปดประชุมในครัง้น้ี 
            เลิกประชมุเวลา ๑๑.๓๐ น. 
 
 
                                 ลงชื่อ      พิศมัย   ศรแีจงรุง        ผูบันทึก 
                   (นางพิศมัย   ศรแีจงรุง) 
     ตําแหนง   หัวหนาสาํนักปลัดองคการบรหิารสวนตําบล 
 

                                     ลงชื่อ     วีรวิทย   เคียนจังหรีด     ผูตรวจบันทึก 
                 (นายวีรวิทย   เคียนจังหรีด) 
     ตําแหนง  ปลัดองคการบรหิารสวนตําบล  ปฏิบัตหินาที ่

                 นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 
องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู                   

 


