
บนัทึกรายงานการประชุมคณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
คร้ังท่ี    20  /2558 

วนัท่ี   30    เดือนตุลาคม   พ.ศ.  2558 
ณ    ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 

ผูเ้ขา้ประชุม 

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

นายก อบต.โนนประดู่ วรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด 

2 นายขนุศกัด์ิ ละลี ผูอ้  านวยการกองช่าง ขนุศกัด์ิ  ละลี 

3 นางสาวโสภา บุญมา ผูอ้  านวยการกองคลงั โสภา  บุญมา  

4 นางพิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง หวัหนา้ส านกัปลดั พิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง  
 5  นางสมจิตร    สัตยซ่ื์อ นกัวชิาการศึกษา  รักษาราชการ

แทนหวัหนา้ส่วนการศึกษาฯ  สมจิตร   สัตยซ่ื์อ  
 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

ล าดบัท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นางสาวณฐัพร   ถ่ินพุดซา บุคลากร ณฐัพร  ถ่ินพุดซา  
 

 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 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... 

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ 3.1  ขออนุมติัใชเ้งินงบกลาง   ประเภท  เงินส ารองจ่าย   เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

ประชาชน   
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 

ประธานฯ  การใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย   เพื่อกรณีจ าเป็นไดต้ามความเหมาะสม  ดงันั้น                   
จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการใชเ้งินส ารองจ่าย    
1.  การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน       
1.1  ตามค าร้องขอรับความช่วยเหลือของนางศุภรา  สินนอก  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  หมู่ท่ี  8  ขอความช่วยเหลือ  เน่ืองจากบา้นหนองอา้ยแหนบ หมู่ท่ี  8  ไดสู้บน ้าเขา้สระ
หนองตะวนัออก   และมีควายของชาวบา้นลงน ้าในสระท าใหน้ ้าท่ีจะน ามาผลิตน ้าประปาไม่
สะอาด  ใหข้อความอนุเคราะห์ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่  ใหจ้ดัหาลวดหนาม
พร้อมอุปกรณ์ลอ้มร้ัวรอบสระน ้าหนองตะวนัออก  ระยะรอบบริเวณสระน ้าตะวนัออก  
ประมาณ  1,700  เมตร    ตามรายงานผลการตรวจสอบขอ้เทจ็จริง  ลงวนัท่ี  30  ตุลาคม  2558 
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
1.2 ตามค าร้องขอรับความช่วยเหลือของนายสุพจน์   นากุดนอก   ผูใ้หญ่บา้น  บา้นโนนสะอาด 
หมู่ท่ี  10  ขอรับความช่วยเหลือขอปรับเกรดถนนดิน  เน่ืองจากถนนดิน สายบา้นโนนสะอาด-
ต าบลดอนตะหนิน   ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อท าใหก้ารขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรยากล าบาก  
จึงตอ้งมีการปรับเกรดผวิดิน  เพื่อใหป้ระชาชนจะไดส้ะดวกปลอดภยัในการสัญจรและการขน
ถ่ายผลผติทางการเกษตร   ตามรายงานผลตรวจสอบขอ้เท็จจริง ลงวนัท่ี   30  ตุลาคม   2558     

ประธานฯ ตามท่ีคณะกรรมการไดต้รวจสอบขอ้เท็จจริงทั้งสองเร่ืองท่ีกล่าวแลว้นั้น ช่วงน้ีเป็นฤดูการเก็บ
เก่ียว  เร่ืองถนนส าหรับการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรของประชาชนมีความส าคญั  และเร่ือง
เก่ียวกบัการเตรียมการป้องกนัภยัแลง้มีความจ าเป็นมาก  จึงขอใหท่ี้ประชุมช่วยกนัพิจารณาการ
ใชเ้งินงบกลาง  ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

                   /ประธานฯ... 
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนประดู ่
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ประธานฯ ส าหรับงบประมาณเงินส ารองจ่ายท่ีจะด าเนินการขอใหผู้อ้  านวยการกองคลงั  ไดช้ี้แจง
รายละเอียดจากการตรวจสอบงบประมาณ  ณ  ปัจจุบนั 

นางสาวโสภา  บุญมา      งบประมาณงบกลาง  ประเภท เงินส ารองจ่าย  เพื่อใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉินหรือเกิด  สาธารณภยั
ต่าง ๆ เช่น  ปัญหาภยัแลง้  อุทกภยั  หรือเกิดความเดือดร้อนของประชาชนหรือการด าเนินการ
ต่าง ๆ  ท่ีหากไม่ด าเนินการอาจเกิดความเสียหายด าเนินการตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล   ตั้งไว ้  150,341 บาท   ตั้งแต่ตน้ปีเบิกจ่ายแลว้  46,055  บาท  งบประมาณ
คงเหลือ 104,286  บาท    

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาการช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน  โดยใชเ้งิน
ส ารองจ่าย   เพื่อสรุปเป็นมติท่ีประชุม   ตามรายละเอียดท่ีไดแ้จง้นั้น   

ท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉนัท ์ อนุมติัให้ใชเ้งินงบกลาง   ประเภทเงินส ารองจ่าย  เพื่อด าเนินการช่วยเหลือ 
ประชาชน   เป็นเงิน   13,500 .-บาท  ดงัน้ี 
1. ค่าจดัซ้ือวสัดุ อุปกรณ์ส าหรับลอ้มร้ัวลวดหนาม  สระน ้าหนองตะวนัออก  บา้นหนอง            

อา้ยแหนบ  หมู่ท่ี  8   เป็นเงิน  10,000 บาท(หน่ึงหม่ืนบาทถว้น) 

2. ค่าปรับเกรดถนนดินสาย บา้นโนนสะอาด หมู่ท่ี  10 –ต าบลดอนตะหนิน                                  

เป็นเงิน  3,500  บาท(สามพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 
          

ประธาน  มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนอีกหรือไม่  ถา้ไม่มีผมขอปิดประชุม 
ท่ีประชุม  ไม่มี 
ประธานฯ  เม่ือไม่มีการเสนอเร่ืองอ่ืน ๆอีก  ผมขอปิดประชุมในคร้ังน้ี 
    เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 

       ลงช่ือ        พิศมยั  ศรีแจง้รุ่ง          ผูบ้นัทึก 
                (นางพิศมยั   ศรีแจง้รุ่ง) 
      ต าแหน่ง   หวัหนา้ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
 

       ลงช่ือ      วรีวทิย ์ เคียนจงัหรีด        ผูต้รวจบนัทึก 
                  (นายวรีวทิย ์  เคียนจงัหรีด) 
      ต าแหน่ง  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ปฏิบติัหนา้ท่ี 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 
 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนประดู่ 


