
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.โนนประดู่ 
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๘ 

วันที่  ๒๘ เดือน  กันยายน  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 นายอนุพงศ์   ยั่งยืนศิริ นายช่างโยธา  รักษาราชการแทน

ผู้อ านวยการกองช่าง 
อนุพงศ์  ยั่งยืนศิริ 

๓ นางสาวโสภา บุญมา ผู้อ านวยการกองคลัง โสภา  บุญมา 
๔ นางพิศมัย ศรีแจ้งรุ่ง หัวหน้าส านักปลัด พิศมัย  ศรีแจ้งรุ่ง 
๕ นางสมจิตร สัตย์ซื่อ นักวิชาการศึกษา  รักษาราชการ

แทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ  
สมจิตร  สัตย์ซื่อ 

๖ น.ส.นิภารัตน์   พลดงนอก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิภารัตน์  พลดงนอก 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น.    เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุมและพร้อมแล้ว  นายวีรวิทย์   เคียนจังหรีด             
ปลัดองค์การ บริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ท าหน้าที่เป็นประธาน
ในที่ประชุม  ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งให้ทราบ 
ประธานฯ ๑.  การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  ๒๕๕๘   
 ขอให้ทุกส่วนเร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปี  ๒๕๕๘  และตรวจสอบว่ามี

รายการใดยังไม่ได้ด าเนินการหรือไม่อย่างไร  ให้ประสานงานกันทุกส่วน 
ที่ประชุม ทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ  ตามท่ีทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วนั้น   มีท่านใดจะเสนอแก้ไข 

เปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่  อย่างไร 
ที่ประชุม -ไม่มี-    
ประธานฯ เมื่อไม่มีการเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  ผมขอมติรับรองด้วย 
ที่ประชุม มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
 

    
 
 
   /ระเบียบวาระ... 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
 
 
 
 



 

-๒- 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานฯ ๓.๑  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘                                   

ครั้งที ่๑๐/๒๕๕๘ 
ส ำนักปลัดอบต.  (โอนเพิ่ม)  แผนงานงบกลาง  งานงบกลาง  หมวดงบกลาง                   
ประเภท  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม   จ านวน  ๑,๕๐๐  บาท                    

 รวมโอนเพ่ิมส านักปลัดอบต.  งบกลาง  ทั้งสิ้น  ๑,๕๐๐  บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม กองคลัง  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารงานคลัง  หมวดค่าใช้สอย  
ประเภท  รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ  ค่าธรรมเนียมและลงทะเบียนของ จ านวน  
๓๐,๐๐๐  บาท   รวมโอนเพ่ิมกองคลังทั้งสิ้น  ๓๐,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นบาทถ้วน) 
โอนเพิ่ม  กองช่ำง  แผนงานเคหะชุมชน  งานไฟฟ้าถนน  งบเงินอุดหนุน  หมวดเงิน
อุดหนุน   ประเภท  ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ   

๑. โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด              
๒ x ๓๖ วัตต์  ๒๒๐  โวลต์  จ านวน  ๕  ชุด บ้านหนองสะแก  หมู่ที่  ๕  
จ านวน  ๒๙,๒๐๓  บาท   

๒. โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะขนาด              
๒ x ๓๖ วัตต์  ๒๒๐  โวลต์  จ านวน  ๒  ชุด บ้านโนนประดู่  หมู่ที่  ๓ 
จ านวน  ๓๐,๒๕๕  บาท   

๓. โครงการขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะหมู่บ้าน
(ภายในส านักงาน)  หมู่ที่  ๑๐  บ้านโนนสะอาด  จ านวน  ๔๑,๑๒๖  บาท   

รวมโอนเพ่ิมกองช่างทั้งสิ้น  ๑๐๐,๕๘๔  บาท  (หนึ่งแสนห้าร้อยแปดสิบสี่บาทถ้วน) 
รวมโอนเพ่ิม  ส านักปลัดอบต.งบกลาง+กองคลัง+กองช่าง  ทั้งสิ้น ๑๓๒,๐๘๔.-บาท  
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันแปดสิบสี่บาทถ้วน)    
   

โอนลด  ส ำนักปลัดอบต.  แผนงานบริหารทั่วไป  งานบริหารงานทั่วไป  หมวด 
เงินเดือน(ฝ่ายประจ า) ประเภท  เงินเดือนพนักงานส่วนต าบล   จ านวน  ๑๓๒,๐๘๔  
บาท  รวมโอนลด  ส ำนักปลัดอบต.ทั้งสิ้น  ๑๓๒,๐๘๔  บำท  (หนึ่งแสนสำมหม่ืน    
สองพันแปดสิบส่ีบำทถ้วน)  
 

ประธาน                     มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกับการโอนงบประมาณครั้งนี้หรือไม่ 
ที่ประชุม  -ไม่มี- 
ประธานฯ           เมื่อไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม                    มตอินุมัติให้โอนงบประมาณรายจ่ายครั้งนี้เป็นเอกฉันท์ 
 

  
         
 
 
 
 
                                  /ประธาน... 
 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

 
 



-๓- 
ระเบียบวาระท่ี  ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน            มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่   
ที่ประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ           เมื่อไม่มีการเสนอเรื่องอ่ืน ๆอีก   ผมขอปิดประชุมในครั้งนี้ 
            เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐น. 

 
 

                             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    
 
 
 


