
                                             บันทึกรายงานการประชุม 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

  ครั้งท่ี  18/2554 
วันท่ี   23  ธันวาคม  2554    เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม หมู่ท่ี 10 
*************************************** 

 
ผู้มาประชุม 
   

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียวเพชร 
2 นายเงิน         คงม่ัน รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 
3 นายดํา          วันอยู่ รองนายก อบต.หาดขาม ดํา          วันอยู่ 
4 นายทวี          แก้วกุย เลขานุการนายก อบต.หาดขาม ทวี          แก้วกุย 

    
 

เวลา 10.00 น. เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  17/2554  ลงวันท่ี  13  ธันวาคม 2554  
 
ท่ีประชุม    - รับรอง  ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
ท่ีประชุม     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  โครงการส่งเสริมอาชีพของสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

(หมู่บ้านละ100,000.-บาท) 
 
ประธาน    - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขามได้ดําเนินตามโครงการส่งเสริมอาชีพของ 

  ส่วนตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล (หมู่บ้านละ 100,000.- บาท ) โดยมี 
  แต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการเพ่ือกู้ยืมเงินตามโครงการดังกล่าว จํานวน 2 กลุ่ม 
          / อาศัย... 
 

 
 
 



 
                          -2- 

 
   อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการ 
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543 ข้อ 17 กรณี 
วงเงินโครงการไม่เกิน 100,000.- บาท ได้มีเงินสมทบร้อยละ 30 ของโครงการ  
เว้นแต่จะเห็นว่าเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร 
มีความเป็นไปได้สูงและไม่มีความเสี่ยง วงเงินท่ีกู้ยืมจะสูญไป โครงการดังกล่าวจะไม่มี 
เงินสมทบก็ได้ 
 ให้คณะกรรมการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 แล้วแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทราบ 
 จึงขอให้คณะผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามโครงการดังกล่าว แยกตาม 
รายละเอียดหมู่บ้าน ดังนี้ 
 - กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด  บ้านโป่งกะสัง หมู่ท่ี 4 โดยมี นายดํารง จินดาน้อย 
เป็นประธานกลุ่ม มีจํานวนสมาชิก 18  คน  ขอกู้เงินจํานวน 100,000.- บาท โดย 
ไม่มีเงินสมทบโครงการ   

- กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด  บ้านพุบอน  หมู่ท่ี 8  โดยมี นางสาวขาว  วัสสา 
เป็นประธานกลุ่ม มีจํานวนสมาชิก 20  คน  ขอกู้เงินจํานวน 100,000.- บาท โดย 
ไม่มีเงินสมทบโครงการ   

ท่ีประชุมเห็นควรอนุมัติให้ยืมเงินจํานวนดังกล่าวหรือไม่  
 

ท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยืมเงินดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
    - ไม่มี 
 

                  ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  
 
 

                        (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 
                                          (นายทวี  แก้วกุย)                                             
                                                            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
 
 
 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 
        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกรายงานการประชุม 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

  ครั้งท่ี  14/2554 
วันท่ี   9  พฤศจิกายน  2554    เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม หมู่ท่ี 10 
*************************************** 

 
ผู้มาประชุม 
   

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียวเพชร 
2 นายเงิน         คงม่ัน รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 
3 นายดํา          วันอยู่ รองนายก อบต.หาดขาม ดํา          วันอยู่ 
4 นายทวี          แก้วกุย เลขานุการนายก อบต.หาดขาม ทวี          แก้วกุย 

    
 

เวลา 10.00 น. เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  13/2554  ลงวันท่ี  28  ตุลาคม   2554 
 

ท่ีประชุม    - รับรอง  ไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 

ท่ีประชุม     -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ครั้งท่ี  2/2555 
 

ประธาน    - อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 26 ว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายอ่ืน ๆ  
  ให้เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

4.1 โอนเงินรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองของพิธีการ( ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิม
ฉลอง 

   ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา84 พรรษา กราบมนัสการพระบรม
สารีริกธาต ุ

   วัดวังยาว) ของส่วนสํานักปลัด 
 

ประธาน    - การโอนเงินจาก   หมวด ค่าใช้สอย   ประเภท  รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธี 
  การ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน) ซ่ึงต้ังจ่ายไว้80,000.- 
  บาท  มาต้ังจ่ายเพ่ิมใน  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองของ 
  พิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 84 
  พรรษา กราบมนัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดวังยาว) ของสํานักปลัด  
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 เนื่องจากรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองของพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 
เฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา  84  พรรษา  กราบมนัสการ 
พระบรมสารีริกธาตุ  วัดวังยาว   ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงขอโอนเงินจาก หมวด ค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่าย เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ  (ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุทางถนน) จํานวน 30,000.-บาท และทําให้ ประเภท รายจ่าย เก่ียวกับ 
การรับรองและพิธีการ   (ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน)  
คงเหลือประมาณ 50,000.-บาท  
ถ้าท่ีประชุมเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว (โปรดยกมือข้ึน)  

      

ท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว 
 

4.2  แก่ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2555 
 

ประธาน    - หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ โดยมีคําชี้แจง 
  งบประมาณรายจ่ายท่ีขอเปลี่ยนแปลง โดยมี 
  ข้อความเดิม  
 -ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 140,000.- บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา “12 สิงหา 
 พระบรมราชินีนาถ” เป็นเงิน 100,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการอยู่ค่ายพักแรมอบรมผู้นําเยาวชน ตําบลหาดขาม เป็นเงิน 
 5,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
 ในตําบลหาดขาม เป็นเงิน 20,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (หาดขามเกมส์) เป็นเงิน 
 200,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศท่องเท่ียว  เป็นเงิน 50,000.-บาท 

 -ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ เป็นเงิน 70,000.-บาท 
    และเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่เพ่ิม ดังนี้ 
     -ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา  

84 พรรษา  กราบมนัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดวังยาว  เป็นเงิน 
30,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554  
 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ํายางชุม เป็นเงิน 70,000.-บาท 
 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
    - ไม่มี 
 

 ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  
 
 

           (ลงชื่อ)   ทวี  แก้วกุย  ผู้จดบันทึก 
                        (นายทวี  แก้วกุย)                                              
                                         เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
 
 
(ลงชื่อ)  บุญรอด เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 
       (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุม 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
  ครั้งท่ี  1/2555 

วันท่ี   4  มกราคม พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม หมู่ท่ี 10 

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

ผู้มาประชุม 
   

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียวเพชร 
2 นายเงิน         คงม่ัน รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 
3 นายดํา          วันอยู่ รองนายก อบต.หาดขาม ดํา          วันอยู่ 
4 นายทวี          แก้วกุย เลขานุการนายก อบต.หาดขาม ทวี          แก้วกุย 

    
 

เวลา 10.00 น. เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  18/2554  ลงวันท่ี  23  ธันวาคม 2554  
 
ท่ีประชุม    - รับรอง  ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
ท่ีประชุม     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  โครงการส่งเสริมอาชีพของสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล 

(หมู่บ้านละ100,000.-บาท) 
 
ประธาน    - ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขามได้ดําเนินตามโครงการส่งเสริมอาชีพของ 

  ส่วนตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล (หมู่บ้านละ 100,000.- บาท ) โดยมี 
  แต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการเพ่ือกู้ยืมเงินตามโครงการดังกล่าว จํานวน 2 กลุ่ม 
          / อาศัย... 
 

 
 



 
 

                          -2- 
 

   อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดําเนินงานโครงการ 
เศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2543 ข้อ 17 กรณี 
วงเงินโครงการไม่เกิน 100,000.- บาท ได้มีเงินสมทบร้อยละ 30 ของโครงการ  
เว้นแต่จะเห็นว่าเป็นโครงการท่ีมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มเกษตรกร 
มีความเป็นไปได้สูงและไม่มีความเสี่ยง วงเงินท่ีกู้ยืมจะสูญไป โครงการดังกล่าวจะไม่มี 
เงินสมทบก็ได้ 
 ให้คณะกรรมการผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 แล้วแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทราบ 
 จึงขอให้คณะผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามโครงการดังกล่าว แยกตาม 
รายละเอียดหมู่บ้าน ดังนี้ 
 1 กลุ่มผู้ปลูกผัก  บ้านเขาตกน้ํา หมู่ท่ี 11 โดยมี นางสาวชญาธิษณ์สา 
ชูดวงแก้ว เป็นประธานกลุ่ม มีจํานวนสมาชิก 20 คน ขอกู้ยืมเงินจํานวน 100,000.- 
บาท (โดยไม่มีเงินสมทบโครงการ)  ในวันท่ี 6 มกราคม 2555   

2 กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง บ้านท่าตักน้ํา หมู่ท่ี 10 โดยมี นายประสิทธิ์ ชูเชิด 
เป็นประธานกลุ่ม มีจํานวนสมาชิก 30 คน ขอกู้ยืมเงินจํานวน 100,000.- บาท  
โดยไม่มีเงินสมทบโครงการ ในวันท่ี  9  มกราคม  2555 

ท่ีประชุมเห็นควรอนุมัติให้ยืมเงินจํานวนดังกล่าวท้ัง  2  กลุ่ม โปรดยกมือข้ึน  
 

ท่ีประชุม   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ยืมเงินดังกล่าว 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
    - ไม่มี 
 

                  ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  
 
 

                        (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 
                                          (นายทวี  แก้วกุย)                                             
                                                            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
 
 
 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 
        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

 
 
 
 
 



 
                                             บันทึกรายงานการประชุม 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
ครั้งท่ี  6/2555 

วันท่ี   3  เมษายน พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม หมู่ท่ี 10 

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

ผู้มาประชุม 
   

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียวเพชร 
2 นายเงิน         คงม่ัน รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 
3 นายดํา          วันอยู่ รองนายก อบต.หาดขาม ดํา          วันอยู่ 
4 นายทวี          แก้วกุย เลขานุการนายก อบต.หาดขาม ทวี          แก้วกุย 

    
 

เวลา 10.00 น. เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  5/2555  ลงวันท่ี  8  มีนาคม  2555 
 
ท่ีประชุม    - รับรอง  ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
ท่ีประชุม     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนรถบรรทุกน้ําแก้ปัญหาภัยแล้ง 
 
ประธาน    - ด้วยสถานีอนามัยบ้านรวมไทย ตําบลหาดขาม อําเภอกุยบุรี จังหวดประจวบคีรีขันธ์ 

มีปัญหาความเดือดร้อนในเรื่องของการขาดแคลนน้ําอันเนื่องมาจากหมู่บ้านในพ้ืนท่ี 
รับผิดชอบของสถานบริการประสบปัญหาภัยแล้ง น้ําท่ีใช้สําหรับการบริหารจัดการ 
ระบบประปาของหมู่บ้านไม่เพียงพอสําหรับการอุปโภค/บริโภค(ปล่อยน้ําไม่ตลอดเวลา) 
ซ่ึงทางสถานบริการมีความจําเป็นต้องใช้น้ําตลอดเวลา  
 
          /สถานี... 
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    สถานีอนามัยบ้านรวมไทย จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังหน่วยงานของท่าน 

 สนับสนุนรถบรรทุกน้ําเพ่ือจัดเติมน้ําในถังเก็บน้ําฝนของสถานบริการ (ฝ.30 พิเศษ) จํานวน  
 4 ลูก ซ่ึงมีความจุประมาณ30,000 ลิตร (จํานวน 2 เท่ียว) รถบรรทุก) เพ่ือทางสถานบริการ
จะได้ใช้ในการดําเนินงานในการให้แก่บริการแก่ผู้มารับบริการในสถานพยาบาลต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม จึงพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติสนับสนุนน้ําเพ่ือ 
การอุปโภค-บริโภค จํานวน 30,000 ลิตร จํานวน 2 เท่ียว รถบรรทุกให้กับสถานีอนามัย 
บ้านรวมไทย 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ    
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
   - ไม่ 

   ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  
 
 

     (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 
                                     (นายทวี  แก้วกุย)                                             
                                                            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
 
 
 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 
        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุม 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

  ครั้งท่ี  3/2555 
วันท่ี   6  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม หมู่ท่ี 10 
*************************************** 

 
ผู้มาประชุม 
   

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียวเพชร 
2 นายเงิน         คงม่ัน รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 
3 นายดํา          วันอยู่ รองนายก อบต.หาดขาม ดํา          วันอยู่ 
4 นายทวี          แก้วกุย เลขานุการนายก อบต.หาดขาม ทวี          แก้วกุย 

    
 

เวลา 10.00 น. เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  2/2555  ลงวันท่ี  31  มกราคม  2555 
 
ท่ีประชุม    - รับรอง  ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
ท่ีประชุม     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  โอนเงินงบประมารรายจ่าย  ครั้งท่ี  5/2555 
 
ประธาน    - อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 ข้อ 26 ว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้ 
เป็นอํานาจอนุมัติของผู้บริหารท้องถ่ิน  
 
                     /โอนเงิน... 
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โอนเงินรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการท่องเท่ียวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด ครั้งท่ี  3  ประจําปี 2555)  
ของสํานักปลัด 
 

ประธาน   -โอนเงินจากหมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตาม 
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม) ซ่ึงต้ังจ่ายไว้  
400,000.-บาท มาต้ังจ่ายเพ่ิมใน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและ 
พิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการท่องเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและ 
งานกาชาด  ครั้งท่ี  3 ประจําปี 2555 ) ของสํานักปลัด 

เนื่องจากรายจ่ายเก่ียวกับค่าใช้จ่ายตามโครงการท่องเท่ียวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวปละงานกาชาด ครั้งท่ี  3 ประจําปี  2555 ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงขอโอนเงินจาก ค่าใช้สอย ประเภท 
รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ(ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม) จํานวน 100,000.-บาท และทําให้ ประเภท รายจ่าย
เก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม) คงเหลือประมาณ 86,700.- บาท (ท่ีประชุมเห็นควรอนุมัติให้
โอนเงินจํานวนดังกล่าวโปรดยกมือข้ึน) 

 
 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
   - ไม่มี 
 

               ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  
 
 

                        (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 
                                          (นายทวี  แก้วกุย)                                             
                                                            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
 
 
 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 
        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

 
 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกรายงานการประชุม 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

ครั้งท่ี  5/2555 
วันท่ี   8  มีนาคม พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม หมู่ท่ี 10 
*************************************** 

 
ผู้มาประชุม 
   

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียวเพชร 
2 นายเงิน         คงม่ัน รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 
3 นายดํา          วันอยู่ รองนายก อบต.หาดขาม ดํา          วันอยู่ 
4 นายทวี          แก้วกุย เลขานุการนายก อบต.หาดขาม ทวี          แก้วกุย 

    
 

เวลา 10.00 น. เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  4/2555  ลงวันท่ี  17  กุมภาพันธ์  2555 
 
ท่ีประชุม    - รับรอง  ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
ท่ีประชุม     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งท่ี 6/2555 
 
ประธาน    - อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 

ข้อ 26 ว่าด้วยการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างให้เป็นอํานาจ อนุมัติของผู้บริหาร 
ท้องถ่ิน  
 
          /โอนเงิน... 
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4.1 โอนเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ (อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าของ 
อบต.หาดขาม (หมู่ท่ี 2 ตําบลหาดขาม) ของสํานักปลัด 
 

ประธาน   -โอนเงิน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายโครงการ 
อบรมมัคคุเทศท่องเท่ียว) ต้ังจ่ายไว้ 50,000.-บาท มาต้ังจ่ายเพ่ิมในหมวด เงินอุดหนุน  
ประเภท เงินอุดหนุน กิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์ (อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าของ  
อบต.หาดขาม (หมู่ท่ี 2 ตําบลหาดขาม) ของสํานักปลัด 
 เนื่องจากเงินอุดหนุนกิจการท่ีเป็นสาธารณประโยชน์อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า 
ของ อบต.หาดขาม (หมู่ท่ี 2 ตําบลหาดขาม) ไม่ได้ตั้งจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจํางบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงขอโอนเงินจาก หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับ 
การรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศท่องเท่ียว เป็นเงิน 50,000.- บาท  
จึงทําให้ หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายโครงการ 
อบรมมัคคุเทศท่องเท่ียว) ไม่มียอดเงินคงเหลือ (ถ้าท่ีประชุมเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว 
โปรดยกมือข้ึน) 

 
ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว 
 

   4.2 แก้ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
 
ประธาน   การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณครั้งนี้เป็นอํานาจของคณะผู้บริหารท้องถ่ินตาม 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2541 ข้อ 28 

-งบประมาณรายจ่ายขอเปลี่ยนแปลง ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
หวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ ต้ังจ่ายไว้ 1,920,000.- บาท 

 

   ข้อความเดิม 
    -ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ต้ังไว้ 250,000.-บาท 
 -ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อในกุฏิ เป็นเงิน 40,000.- 
  บาท 
 -ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตําบลหาดขาม เป็นเงิน 50,000.-บาท 
 -ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุตําบลหาดขาม เป็นเงิน 30,000.-บาท 
 -ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เป็นเงิน 80,000.-บาท 
 -ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อ.กุยบุรี “คนกุยคัพ ครั้งท่ี 
 7”  เป็นเงิน 70,000.-บาท 
 -ค่าใช้จ่ายตามโครงการการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. 

หาดขาม เป็นเงิน 400,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง เป็นเงิน 50,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการประเพณีสงกรานต์สรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุปิดทองหลวง 
 พ่อวัดวังยาว เป็นเงิน 50,000.-บาท 
       /ค่าใช้จ่าย... 
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-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 140,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา “12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ 
 เป็นเงิน 100,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการอยู่ค่ายพักแรมอบรมผู้นําเยาวชน ต.หาดขาม เป็นเงิน 50,000.- 
บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในตําบล 
หาดขาม เป็นเงิน 20,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศท่องเท่ียว เป็นเงิน 50,000.-บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ เป็นเงิน 70,000.- บาท 
-ค่าใช้จ่ายตามโครงการเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 84 พรรษา 
กราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดวังยาว เป็นเงิน 30,000.- บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณอ่าง 
เก็บน้ํายางชุม เป็นเงิน 70,000.-บาท 

   ข้อความใหม่ 
    -ค่าใช้จ่ายตามโครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝาย ขยายคูคลอง สนองพระมหากรุณาธิคุณ 

 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมายุครบ 84 พรรา ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2554  
ณ พ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เป็นเงิน  
38,200.- บาท 
-ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเท่ียวประจวบคีรีขันธ์มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาด 
 ครั้งท่ี 3 ประจําปี 2555 เป็นเงิน 100,000.-บาท 
 

ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 

   4.3 โอนเงินรายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา
ระดับ 

อําเภอ “กุยบุรีเกมส์” ครั้งท่ี 9 ประจําปี 2555) ของสํานักปลัด 
 

ประธาน   โอนเงิน งบดําเนินการ หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ 
(ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม) 
ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 400,000.-บาท มาต้ังจ่ายเพ่ิมใน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับ 
การรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับอําเภอ “กุยบุรีเกมส์” ครั้งท่ี  
9 ประจําปี 2555 ของสํานักปลัด 
 เนื่องจากรายจ่ายเก่ียวกับค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา ระดับอําเภอ “กุยบุรี  
เกมส์” ครั้งท่ี 9 ประจําปี 2555  ต้ังจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนเงิน  หมวด ค่าใช้สอย  
ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานของ อบต.หาดขาม)   จํานวน  85,000.-บาท  และทําให้ 
ประเภท รายจ่ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ(ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม) คงเหลือประมาณ 86,700.-บาท  
 (ถ้าท่ีประชุมเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินดังกล่าวโปรดยกมือข้ึน) 
 

ท่ีประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้อนุมัติโอนเงินจํานวนดังกล่าว 
        /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 
   - ไม่ 

   ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  
 
 

     (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 
                                     (นายทวี  แก้วกุย)                                             
                                                            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
 
 
 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 
        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             บันทึกรายงานการประชุม 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

  ครั้งท่ี  2/2555 
วันท่ี   31  มกราคม พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม หมู่ท่ี 10 
*************************************** 

 
ผู้มาประชุม 
   

ท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
1 นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียวเพชร 
2 นายเงิน         คงม่ัน รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 
3 นายดํา          วันอยู่ รองนายก อบต.หาดขาม ดํา          วันอยู่ 
4 นายทวี          แก้วกุย เลขานุการนายก อบต.หาดขาม ทวี          แก้วกุย 

    
 

เวลา 10.00 น. เม่ือท่ีประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี  1/2555  ลงวันท่ี  4  มกราคม  2555 
 
ท่ีประชุม    - รับรอง  ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแล้ว 
 
ท่ีประชุม     -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  ขอรับการสนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค 
 
ประธาน    - เนื่องด้วยตลาดบ้านรวมไทย  หมู่ท่ี  7  ตําบลหาดขาม  ซ่ึงขาดแคลนน้ําสําหรับ 

อุปโภค-บริโภค และมีสภาวะฝนท้ิงช่วง ทําให้ปริมาณน้ําท่ีมีอยู่ไม่เพียงพอ จึงขอความ 
อนุเคราะห์จัดหาน้ําประปา  จํานวน  10 เท่ียว เพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภค  ในการนี้ 
ตลาดบ้านรวมไทยจึงความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม  พิจารรา 
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่อไป 
          /องค์การ... 
 

 
 



 
 

                          -2- 
 

   องค์การบริหารส่วนตําบล จึงพิจารณาแล้วเห็นควรอนุมัติสนับสนุน 
น้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค จํานวน 10 เท่ียว ให้กับตลาดบ้านรวมไทย หมู่ท่ี 
7  ตําบลหาดขาม  

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
    - ไม่มี 
 

               ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  
 
 

                        (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 
                                          (นายทวี  แก้วกุย)                                             
                                                            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 
 
 
 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 
        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหาดขาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


