
 

                                         
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
เร่ือง  รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

*********************** 
 

  ตามที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตาํบลหาดขาม    ไดประชุม   คร้ังที่   4/2553   วันที ่
 8  มนีาคม  2553  และคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุม   
คร้ังที่  3/2553  เมื่อวันที่  11  กมุภาพนัธ   2553  เรียบรอยแลว  นัน้ 

 

  ดังนั้น  จึงขอติดประกาศรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   
   คร้ังที่  3/2553  เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ  2553  ใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   5   เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2553 

 
 
 

(นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
                             บันทึกรายงานการประชุม 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
  คร้ังที่ 5/2553 

วันที่  29  มีนาคม  2553    เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม หมูที่ 10 

*************************************** 
 

ผูมาประชุม 
   

ที่ ชื่อ – สกลุ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียวเพชร 
2 นายเงิน         คงมั่น รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงมั่น 
3 นายดํา          วนัอยู รองนายก อบต.หาดขาม ดํา          วันอยู 
4 นายทว ี         แกวกุย เลขานุการนายก อบต.หาดขาม ทวี          แกวกุย 

 
เวลา 10.00 น. เมื่อที่ประชุมพรอม นายบญุรอด  เขียวเพชร นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ไดเปดประชุมตามระเบยีบวาระตาง ๆ ดังนี ้
   
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

    - ไมม ี
 

ระเบียบวาระที2  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี   4/2553  ลงวันท่ี  8  มีนาคม  2553 
 

ที่ประชุม    - รับรอง  ไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3    ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมคร้ังท่ีแลว 
 

ที่ประชุม     -ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่ 4   การโอนเงินงบประมาณรายจาย  คร้ังท่ี  3/2553 
 

ประธาน   - อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 26 วาดวยการโอนเงินงบประมาณรายจายอื่น ๆ ใหเปน 
    อํานาจอนุมตัิของผูบริหารทองถ่ิน 
 
        / การโอน... 
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4.1  การโอนเงนิชวยเหลือคารักษาพยาบาล ของสวนโยธา 
 

ประธาน   - การโอนเงินจาก หมวด เงนิเดือนพนักงาน  ประเภท  เงนิเดือนพนักงาน ซ่ึงตั้งไว 
 691,000.- บาท    มาตั้งจายเพิ่มใน   หมวด คาตอบแทน  ประเภท เงนิชวยเหลือ 
 คารักษาพยาบาล ของสวนโยธา 
   เนื่องจากเงนิชวยเหลือคารักษาพยาบาลตั้งจายไวไมเพียงพอ จึงขอโอนเงิน 
 หมวด เงินเดอืนพนักงาน  ประเภท  เงนิเดือนพนกังาน จํานวน 70,000.- บาท  มาตั้ง 
จายเพิ่มใน หมวด คาตอบแทน ประเภท เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล ของสวนโยธา 
 และทําให ประเภท เงินเดือนพนักงาน คงเหลือประมาณ 416,864.- บาท ถาที่ประชุม 
เห็นควรอนุมตัิใหโอนเงนิดงักลาว (โปรดยกมือขึ้น) 
        

ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
 

4.2 การโอนเงินรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ของสวนสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม 

 

ประธาน   - การโอนเงินจาก หมวด เงนิเดือน (ฝายประจํา)  ประเภท  เงินเพิ่มตาง ๆ ของ 
พนักงาน ซ่ึงตัง้ไว  18,000.- บาท    มาตั้งจายเพิ่มใน   หมวด คาใชสอย  ประเภท  
รายจายเกี่ยวกบัการรับรองและพิธีการ ของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
   เนื่องจากเงนิรายจายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการตั้งจายไวไมเพยีงพอ  
จึงขอโอนเงิน  หมวด เงินเดอืน (ฝายประจาํ)  ประเภท  เงนิเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน 
จํานวน  15,000.- บาท  มาตั้งจายเพิ่มใน หมวด คาใชสอย  ประเภท รายจายเกีย่วกับ 
การรับรองและพิธีการ ของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  และทําให   ประเภท  
 เงินเพิ่มตาง ๆ ของพนักงาน  คงเหลือประมาณ  3,000.- บาท   ถาที่ประชุมเหน็ควร  
อนุมัติใหโอนเงินดังกลาว (โปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
 

4.3  การโอนเงนิคาวัสดุสาํนกังานของสวนโยธา 

 

ประธาน   - การโอนเงินจาก หมวด เงนิเดือนพนักงาน  ประเภท  เงนิเดือนพนักงาน  ซ่ึงตั้งไว  
691,000.- บาท    มาตั้งจายเพิ่มใน   หมวด คาวัสดุ  ประเภท คาวัสดุสํานักงานของ 
สวนโยธา 
   เนื่องจากเงนิคาวัสดุสํานักงานตั้งจายไวไมเพียงพอ จึงขอโอนเงิน  หมวด 
 เงินเดือนพนกังาน  ประเภท  เงินเดือนพนักงานจํานวน  50,000.- บาท  มาตั้งจายเพิม่ 
ใน หมวด หมวด คาวัสดุ ประเภท คาวัสดสํุานักงานของสวนโยธาและทําให ประเภท  
 ประเภท  เงนิเดือนพนกังาน  คงเหลือประมาณ  366,864.- บาท  ถาที่ประชุมเห็นควร  
อนุมัติใหโอนเงินดังกลาว (โปรดยกมือขึ้น) 

/4.4  การโอน... 
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ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
4.4  การโอนเงนิอุดหนุนสวนราชการ (เหลากาชาด จังหวัดประจวบฯ)ของสํานักปลัด 
 

ประธาน   - การโอนเงินจาก   หมวด  คาตอบแทน  ประเภท  เงนิชวยเหลือคารักษาพยาบาล    
ซ่ึงตั้งไว 50,000.- บาท    มาตั้งจายเพิ่มใน   หมวด เงินอุดหนุน  ประเภท เงินอุดหนุน 
สวนราชการ (เหลากาชาด จงัหวัดประจวบฯ)ของสํานักปลัด 
   เนื่องจากเงนิอดุหนุนสวนราชการ (เหลากาชาด จังหวัดประจวบฯ)  เพื่อ 
ดําเนินการตามโครงการบานกาชาดชวยผูยากไร ถวายในหลวง ประจาํปงบประมาณ  
 2553  ตามงบประมาณไมไดตั้งจายไว  จึงขอโอนเงิน  หมวด คาตอบแทน  ประเภท 
 เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล   จํานวน 10,000.- บาท    มาตั้งจายเพิ่มใน   หมวด 
 เงินอุดหนุน    ประเภท เงินอุดหนุนสวนราชการ (เหลากาชาด จังหวัดประจวบฯ) 
ของสํานักปลัด และทําให ประเภท  เงนิชวยเหลือคารักษาพยาบาล คงเหลือประมาณ  
 36,415.- บาท  ถาที่ประชุมเห็นควรอนุมัตใิหโอนเงนิดังกลาว (โปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
 

4.5  การโอนเงนิวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืนของสํานักปลัด 
 

ประธาน   - การโอนเงินจาก   หมวด  รายจายงบกลาง  ประเภท  เงนิสํารองจาย   ซ่ึงตั้งไว  
867,343.61.-  บาท    มาตั้งจายเพิ่มใน   หมวด คาวัสดุ  ประเภท วัสดุเชือ้เพลิงและ 
หลอล่ืนของสํานักปลัด 
   เนื่องจากวัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืนตั้งจายไวไมเพยีงพอ  จึงขอโอนเงิน  
 หมวด รายจายงบกลาง  ประเภท  เงินสํารองจาย จํานวน 120,000.- บาท มาตั้งจาย 
เพิ่มใน   หมวด  คาวัสดุ  ประเภท วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืนของสํานักปลัดและทําให 
 ประเภท  เงนิสํารองจาย   คงเหลือประมาณ 399,443.61.- บาท  ถาที่ประชุมเหน็ควร 
อนุมัติใหโอนเงินดังกลาว (โปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

-ไมม ี 
ปดประชุม เวลา 10.30 น  

 

                        (ลงชื่อ)       ทวี  แกวกุย       ผูจดบันทึก 
                                                     (นายทวี  แกวกุย)                                       
                                                                                   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 

(ลงชื่อ)        บุญรอด  เขียวเพชร        ผูตรวจบันทกึ 
              (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 


