
                                             บันทึกรายงานการประชุม 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

  ครั้งที่   1/2556 

วันที่  7  มกราคม  พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หมู่ที่ 10 

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

 

ผู้มาประชุม 

   

ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญรอด  

เขียวเพชร 
นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียว

เพชร 

2 นายเงิน         คง

ม่ัน 
รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 

3 นายด า          วัน

อยู ่
รองนายก อบต.หาดขาม ด า          วันอยู่ 

4 นายทวี          

แก้วกุย 
เลขานุการนายก อบต.หาด

ขาม 

ทวี          แก้วกุย 

    

 

เวลา 10.00 น. เม่ือที่ประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  /255 5  ลงวันที่   
 

ที่ประชุม    - รับรอง  ไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  
 

ที่ประชุม     -ไม่มี  



 

ระเบียบวาระที่ 4  ขอรับการสนับสนุนน้ าอุปโภค –  บริโภค 
 

ประธาน  - ตาม หนังสือตลาดบ้านรวมไทย ลงวันที่  4   มกราคม  

2556  เน่ืองด้วยตลาดบ้าน 

  รวมไทย หมู่ที่  7  บ้านรวมไทย ต้องการน้ ามาใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค เพื่อลดปัญหา 

  ความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอรับการสนับสนุนน้ า 

เพื่อน ามาใช้ในการอุปโภค –  

  บริโภค จ านวน 3 เที่ยว  และ 

  - ตามหนังสือสถานีอนามัยบ้านรวมไทย ท่ีปข.

0627.106/3  ลงวันที่  3  มกราคม 

  2556 ด้วยสถานีอนามัยบ้านรวมไทย มีปัญหาความ

เดือดร้อนในเรื่องของการขาด 

  แคลนน้ า เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งน้ าที่ใช้ส าหรับ

การบริหารจัดการระบบประปา 

  ของหมู่บ้านไม่เพียงพอ ส าหรับการอุปโภค-บริโภค (มี

มาตรการปล่อยน้ าเป็นเวลา) ซ่ึง 

  ทางสถานบริการมีความจ าเป็นต้องใช้น้ าตลอดเวลา 

สถานีอนามัย จึงขอความ 

  อนุเคราะห์ ขอรับการสนับสนุนน้ าจ านวน 2 เที่ยว  

   องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึงพิจารณา

แล้วเห็นควรอนุมัติสนับสนุนน้ า 

  เพื่ออุปโภค-บริโภค ให้แก่ตลาดบ้านรวมไทย จ านวน 3 

เที่ยว และสถานีอนามัยบ้าน 

  รวมไทย จ านวน 2 เที่ยว  
 

ที่ประชุม  -รับทราบ 

  

 

                          -2- 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  

 

    - ไม่มี 

 



                  ปดิประชมุ เวลา  11.00  น.  

 

 

                        (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 

                                          (นายทวี  แก้วกุย)   

                                           

                                                            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลหาดขาม 

 

 

 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 

        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุม 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

  ครั้งที่   2/2556 

วันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หมู่ที่ 10 

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

ผู้มาประชุม 

   

ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญรอด  

เขียวเพชร 
นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียว

เพชร 

2 นายเงิน         คง

ม่ัน 
รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 

3 นายด า          วัน

อยู ่
รองนายก อบต.หาดขาม ด า          วันอยู่ 

4 นายทวี          

แก้วกุย 
เลขานุการนายก อบต.หาด

ขาม 

ทวี          แก้วกุย 

5 นางสาวศันสนีย์  

เปรมปรีดิ์ 

บุคลากร ศันสนีย์    เปรม

ปรีดิ์ 

 

เวลา 10.00 น. เม่ือที่ประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที ่2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  1/2556  ลงวันที่  7  

มกราคม  2556 
 

ที่ประชุม    - รับรอง  ไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  
 



ที่ประชุม     -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 4  การพิจารณาให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงาน

จ้างขององค์การบริหารส่วน- 

    ต าบลหาดขามได้รับเงินเพิ่มการครองฃีพชั่วคราว 
     

 

ประธาน  - ด้วยคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) 

ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 

เม่ือวันที่  29  กุมภาพันธ์  2555  ได้มีมติเห็นชอบให้

ประกาศคณะกรรมการกลาง 

พนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน 

จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับเงินเพิ่มการครอง

ชีพชั่วคราวและคณะกรรมการ 

พนักงานส่วนต าบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  (ก.อบต.

จังหวัด)  ในการประชุม  ครั้งที่  

5/2555 เม่ือวันที่  28  พฤษภาคม  2555 ได้มีมติ

เห็นชอบให้ประกาศก าหนด 

หลักเกณฑ์ โดยมีเน้ือหาเช่นเดียวกับที่ ก.อบต. ก าหนด 
 

บุคลากร - เน่ืองจากเงินค่าครองชีพที่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้างขององค์การ- 

บริหารส่วนต าบล ได้รับนั้นข้ามปีงบประมาณท าให้ไม่

สามารถเบิกจ่ายได้ใน 

งบประมาณปกติองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม จึง

ท าหนังสือข้อตกลง เพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  

                      /กรณี

... 
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กรณีเบิกจ่ายเงินข้ามปีงบประมาณ ตามหนังสือองค์การ

บริหารส่วนต าบลหาดขาม  



ที่ ปข 74901/798 ลงวันที่  27  สิงหาคม  2555 และ

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  อนุมัติเม่ือวันที่   4  

กันยายน   2555   ตามหนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่ี 

0037.4/16189 ลงวันที่  4  กันยายน  2555 ให้

องค์การ-บริหารส่วนต าบลหาดขาม จ่ายขาดเงินสะสม

ข้ามปีงบประมาณตามที่ได้รายงานขอท าความตกลงไป

ยังผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ 

   

ประธาน    - เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การให้

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงาน 

     จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับเงินเพิ่มการ

ครองชีพชั่วคราว จึงขอความเห็น 

 จากคณะผู้บริหารว่ามีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ประการใด 

 ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง 
 

นายเงิน  คงม่ัน   - เม่ือเป็นสิทธิประโยชน์ของพนักงานก็ควรเบิกจ่าย

ให้พนักงานที่มีสิทธิได้รับเงินในส่วน 

รองนายกคนที่ 1     นี้  
 

นายด า  วันอยู่   - ถ้าไม่ขัดกับระเบียบและหนังสือสั่งการก็สมควร

เบิกจ่ายให้ 

รองนายกคนที่ 2 

 

นายทวี  แก้วกุย   - เห็นด้วยกับรองนายกทั้งสองท่าน  

เลขา นายกฯ 
 

ประธาน    - เม่ือที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเบิกจ่ายเงิน

ดังกล่าวให้แก่พนักงานที่ได้รับสิทธิ ผมขอ 

    มติที่ประชุม เพื่อใช้จ่ายเงินสะสม ในการเบิกจ่ายเงินให้

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง 

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
 

ที่ประชุม   - มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ใช้เงินสะสมได้ 
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  

 

    - ไม่มี 



 

                  ปดิประชมุ เวลา  11.00  น.  

 

 

                        (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 

                                          (นายทวี  แก้วกุย)   

                                           

                                                            เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลหาดขาม 

 

 

 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 

        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          บนัทกึรายงานการประชุม 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

  ครั้งที่   3/2556 

วันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หมู่ที่ 10 

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

ผู้มาประชุม 

  

ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญรอด  

เขียวเพชร 
นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียว

เพชร 

2 นายเงิน         คง

ม่ัน 
รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 

3 นายด า          วัน

อยู ่
รองนายก อบต.หาดขาม ด า          วันอยู่ 

4 นายทวี          

แก้วกุย 
เลขานุการนายก อบต.หาด

ขาม 

ทวี          แก้วกุย 

5 นางสาวศันสนีย์  

เปรมปรีดิ์ 

บุคลากร ศันสนีย์    เปรม

ปรีดิ์ 
 

เวลา 10.00 น. เม่ือที่ประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  2/2556  ลงวันที่ 15  

มกราคม  2556 
 

ที่ประชุม    - รับรองไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  
 



ที่ประชุม     -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 4 โอนเงินครั้งงบประมาณรายจ่าย  ครั้งที่  1/2556  และ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี

การ 
     

ประธาน  - อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 

ข้อ 26 และว่าด้วยการโอนเงินและการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็น 

อ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4.1 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต าบลหาด

ขาม ประจ าปีงบประมาณ 2556) ของส านักปลัด 
 

ประธาน    - โอนเงิน หมวด ค่าใช้จ่าย ประเภท รายจ่าย

เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย 

    ตามโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว)เน่ืองในมหามงคลเฉลิม 

    พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม) ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 250,000.- 

บาท 

     เน่ืองจากรายจ่ายเกี่ยวกับการรองรับและพิธีการ

(ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ต าบลหาดขาม ประจ าปี

งบประมาณ 2556) ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ 

ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาร 

พ.ศ. 2556 จึงขอโอนเงินจาก 

หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตาม 

โครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม) 
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หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง

และพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตาม 



โครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม)  เป็นเงิน 45,000.-บาท มา

ต้ังจ่ายเพิ่มใน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย

เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายโครงการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ต าบ ลหาดขาม 

ประจ าปีงบประมาณ 2556 ของส านักปลัด ท าให้ 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย

ตามโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ-

เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 

ธันวาคม ) คงเหลือ 86,180.-บาท  (ถ้าที่ประชุมเห็นควร

อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าวโปรดยกมือขึ้น) 
 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  
 

 

    4.2  ค่าเช่าบ้าน ของส่วนส านักปลัด 
 
 

ประธาน    - โอนเงิน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย

เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย 

    ตามโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม) เป็นเงิน 30,000.- 

บาท มาต้ังจ่ายเพิ่มใน หมวด 

ค่าตอบแทน  ประเภท ค่าเช่าบ้าน ของส านักปลัด และท า

ให้ ประเภท รายจ่าย 

เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5  ธันวาคม )  

มียอดเงินคงเหลือ 56,180.-บาท  

(ถ้าที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินดังกล่าวโปรดยก

มือขึ้น) 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  
 

    4.3  ค่าวัสดุย่านพาหนะและขนส่ง ของส่วนโยธา 
 

 



ประธาน    - โอนเงิน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง 

ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 30,000.-บาท 

     เนื่องจากรายจ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุยานพาหนะและ

ขนส่งไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ใน 

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 จึงขอโอนเงินจาก 

หมวด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุก่อสร้าง เป็นเงิน 

30,000.-บาท มาต้ังจ่ายใน หมวด 

ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ของส่วน

โยธา จึงท าให้ ประเภท  

ค่าวัสดุก่อสร้างไม่มียอดเงินคงเหลือ  

(ถ้าที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินดังกล่าวโปรดยก

มือขึ้น) 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  
 

    4.4 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย

ตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับ 

    อ าเภอ “กุยบุรีเกมส์ ครั้งที่  10  ประจ าปีงบประมาณ 

2556) ของส่วนการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ประธาน    - โอนเงิน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย

เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย 

    ตามโครงการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม) ซ่ึง

ต้ังจ่ายไว้ 250,000.-บาท 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

(ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงาน 
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม ซ่ึงต้ัง

จ่ายไว้ 300,000.-บาท  

ประเภท รายจ่ายเกื่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย

ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน 



อุบัติเหตุทางถนน) ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 40,000.-บาท 

    เน่ืองจากรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามโครงการ

แข่งขันกีฬาระดับอ าเภอ“กุยบุรีเกมส”์  

ครั้งที่  10  ประจ าปีงบประมาณ 2556 ต้ังไว้ไม่เพียงพอ จึงขอ

โอนเงิน หมวด ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5  ธันวาคม) เป็นเงิน 

50,000.-บาท ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

(ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา 

ดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม 

เป็นเงิน 35,000.- บาท 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย

ตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 

ทางถนน) เป็นเงิน6,800.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 91,800.-

บาท มาต้ังจ่ายเพิ่มใน หมวด  

ค่าใช้สอยประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองพิธีการ (ค่าใช้จ่าย

ตามโครงการแข่งขันกีฬาระดับ 

อ าเภอ “กุยบุรีเกมส์” ครั้งที่  10  ประจ าปีงบประมาณ 2556) 

ของส่วนการศึกษาศาสนาและ 

วัฒนธรรม  และท าให้ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ(ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม) มียอดเงินคงเหลือ

6,180.-บาท ประเภท รายจ่าย 

เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษา

ดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม 

มียอดเงินคงเหลือ265,000.-บาท ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับ

การรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกัน

อุบัติเหตุทางถนน) มียอดเงินคงเหลือ 33,200.-บาท (ถ้าที่

ประชุมเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินดังกล่าวโปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว 
 

   4.5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 

(รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ) ของส านักปลัด 



 

ประธาน   - แก้ไขเปลี่ยนแปลง ด้าน บริหารงานทั่วไปแผนงาน 

บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย 

ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 

1,390,000.-บาท โดย 

มีค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

ข้อความเดิม     ข้อความใหม ่

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัคร  -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการอบรมอาสาสมัคร 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นเงิน  ป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) เป็นเงิน 

240,000.-บาท      240,000.-บาท  

-ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้สร้างฝาย  -ค่าใช้จ่าย

โครงการปลูกต้นไม้สร้างฝาย 

คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 40,000.-บาท คูคลอง เฉลิม

พระเกียรติ เป็นเงิน 40,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเงิน -ค่าใช้จ่าย

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเงิน 

40,000.-บาท     40,000.-บาท  

-ค่าใช้จ่ายโครงการคนไทยใจอาสาเป็นเงิน  -ค่าใช้จ่าย

โครงการคนไทยใจอาสาเป็นเงิน 

10,000.-บาท     10,000.-บาท  

-ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติ  -ค่าใช้จ่ายโครงการ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเน่ืองในมหา  พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯเน่ืองในมหา 

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  มงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 

เป็นเงิน 250,000.-บาท    เป็นเงิน 250,000.-

บาท 
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-ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอาย ุ



ต าบลหาดขาม เป็นเงิน  300,000.-บาท  ต าบลหาดขาม เป็น

เงิน  300,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 

ทางถนน เป็นเงิน  40,000.-บาท   ทางถนน เป็นเงิน  

40,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม  -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม 

เป็นเงิน 300,000.-บาท    เป็นเงิน 300,000.-

บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มเฉลิมพระเกียติพระชนม -ค่าใช้จ่าย

โครงการเพิ่มเฉลิมพระเกียติพระชนม 

พรรษา “ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ”  เป็นเงิน พรรษา “ 12 

สิงหา พระบรมราชินีนาถ”  เป็นเงิน 

100,000.-บาท     100,000.-บาท  
 

-แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ด้าน  บริหารงานทั่วไป  แผนงาน  บริหารงาน

ทั่วไป  หมวด  ค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี

การ ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 1,920,000.-บาท  โดยมีค้ าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่

ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี้   

ข้อความเดิม     ข้อความใหม ่

-ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน -ค่าใช้จ่าย

โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลหาดขาม  และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในต าบลหาดขาม 

เป็นเงิน 20,000.-บาท    เป็นเงิน 20,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์การ  -ค่าใช้จ่ายโครงการ

อบรมมัคคุเทศก์การ 

ท่องเที่ยว เป็นเงิน 50,000 บาท   ท่องเที่ยว เป็นเงิน 

50,000 บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลหาด

ขาม ประจ าปีงบประมาณ  

เป็นเงิน 45,000.-บาท 



  (ถ้าที่ประชุมเห็นควรกับค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอ

เปลี่ยนแปลงตามรายการดังนี้โปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าว  
 

4.6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556  (รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี

การ) ของส่วนการศึกษา ค่าสภาและวัฒนธรรม 

 

ประธาน -แก้ไขเปลี่ยนแปลง ด้าน บริการชุมชนและสังคม  แผนงาน 

การศึกษา หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับรับรองและพิธี

การ  ซ่ึงต้ังจ่ายไว้  800,000.-บาท โดยมีค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้

ข้อความเดิม     ข้อความใหม ่

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน 

ต าบลหาดขาม เป็นเงิน 50,000.-บาท  ต าบลหาดขาม เป็น

เงิน 50,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

อ าเภอกุยบุรี “ คนกุยคัพ ครั้งที่ 7”  เป็นเงิน  อ าเภอกุยบุรี “ คน

กุยคัพ ครั้งที่ 7”  เป็นเงิน 

70,000.-บาท     70,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 

เป็นเงิน  50,000.-บาท    เป็นเงิน  50,000.-บาท  
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-ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์สรงน้ า -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการประเพณีสงกรานต์สรงน้ า 

พระบรมสารีริกธาตุปิดทองหลวงพ่อ วัดวังยาว พระบรม

สารีริกธาตุปิดทองหลวงพ่อ วัดวังยาว 

เป็นเงิน 50,000.-บาท    เป็นเงิน 50,000.-บาท 



-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

เป็นเงิน 140,000.-บาท    เป็นเงิน 140,000.-

บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการอยู่ค่ายพักแรมอบรม -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการอยู่ค่ายพักแรมอบรม 

ผู้น าเยาวชนต าบลหาดขาม เป็นเงิน 50,000.-บาท ผู้น าเยาวชน

ต าบลหาดขาม เป็นเงิน 50,000.-

บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์  -ค่าใช้จ่าย

โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ 

เป็นเงิน 30,000.-บาท    เป็นเงิน 30,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแห่เครื่องสักการะ -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการประเพณีแห่เครื่องสักการะ 

หลวงพ่อในกุฏิ  เป็นเงิน  80,000.-บาท  หลวงพ่อในกุฏิ  เป็น

เงิน  80,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการกราบนมัสการพระบรม- -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการกราบนมัสการพระบรม- 

สาริกธาตุ วัดวังยาว เป็นเงิน 30,000.-บาท สาริกธาตุ วัดวังยาว 

เป็นเงิน 30,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าสังคม -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการเข้าค่ายคุณธรรมน าสังคม 

เป็นสุข เป็นเงิน 50,000.-บาท   เป็นสุข เป็นเงิน 

50,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด -ค่าใช้จ่าย

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 

(หาดขามเกมส์) เป็นเงิน  200,000.-บาท  (หาดขามเกมส์) 

เป็นเงิน  200,000.-บาท 

(ถ้าที่ประชุมเห็นควรกับค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอ

เปลี่ยนแปลงตามรายการดังกล่าวโปรด 

ยกมือขึ้น) 
 

ข้อความเดิม     ข้อความใหม ่

-ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน -ค่าใช้จ่าย

โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลหาดขาม  และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในต าบลหาดขาม 



เป็นเงิน 20,000.-บาท    เป็นเงิน 20,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์การ  -ค่าใช้จ่ายโครงการ

อบรมมัคคุเทศก์การ 

ท่องเที่ยว เป็นเงิน 50,000 บาท   ท่องเที่ยว เป็นเงิน 

50,000 บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลหาด

ขาม ประจ าปีงบประมาณ  

เป็นเงิน 45,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 

“ งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ 

มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงาน

กาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจ าปี 2556  

เป็นเงิน 65,000.-บาท 
 

ที่ประชุม   -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าว  
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  

 

    - ไม่มี 

 

ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  

 

 



     (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 

               (นายทวี  แก้วกุย)                                              

                                 เลขานุการนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลหาดขาม 

 

 

 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 

        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             บนัทกึรายงานการประชุม 



คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

  ครั้งที่   4/2556 

วันที่  24  มกราคม  พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หมู่ที่ 10 

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

ผู้มาประชุม 

   

ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญรอด  

เขียวเพชร 
นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียว

เพชร 

2 นายเงิน         คง

ม่ัน 
รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 

3 นายด า          วัน

อยู ่
รองนายก อบต.หาดขาม ด า          วันอยู่ 

4 นายทวี          

แก้วกุย 
เลขานุการนายก อบต.หาด

ขาม 

ทวี          แก้วกุย 

5 นางสาวศันสนีย์  

เปรมปรีดิ์ 

บุคลากร ศันสนีย์    เปรม

ปรีดิ์ 
 

เวลา 10.00 น. เม่ือที่ประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  3/2556  ลงวันที่ 21  

มกราคม  2556 
 

ที่ประชุม    - รับรองไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  
 

ที่ประชุม     -ไม่มี  
 



ระเบียบวาระที่ 4 โครงการส่งเสริมอาชีพของสภาต าบล และองค์การ

บริหารส่วนต าบล (หมู่บ้านละ  100,000.-บาท)   
    

ประธาน - ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามได้ก าหนดการ

ส่งเสริมอาชีพขององค์การบริหารส่วนต าบล (หมู่บ้านละ 

100,000.-บาท) โดยมีแต่ละหมู่บ้านได้เสนอโครงการ 

เพื่อกู้ยืมเงินตามโครงการ ดังกล่าวจ านวน  2  หมู่บ้าน  

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด าเนิน

โครงการเศรษฐกิจชุมชน พ.ศ. 2541 (แก้ไขเพิ่มเติม) 

ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ข้อ 17 กรณีวงเงินไม่เกิน 

100,000.-บาท ได้มีเงินสมทบร้อยละ 30 ของโครงการ

นั้น แต่จะเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

กลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกรมีความเป็นไปได้สูง และไม่

มีความเสี่ยงด้วยวงเงินที่กู้ยืมจะสูญไป โครงการดังกล่าว

จะไม่มีเงินสมทบก็ได้ 
 

จึงขอให้คณะผู้บริหารพิจารณาอนุมัติเงินกู้ตาม

โครงการดังกล่าว แยกตามรายละเอียด หมู่บ้าน ดังนี ้
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   หมู่ที่  1  วันที่  25  มกราคม  2556 

กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง  หมู่ที่  10  บ้านท่าตักน้ า  โดยมี  

นายประสิทธ์ิ  ชูชิด  เป็นประธานกลุ่ม  มีจ านวนสมาชิก  

29  คน  ขอกู้ยืมเงิน  จ านวน  100,000.-บาท  โดยไม่มี

เงินสมทบโครงการ 

   หมู่ที่  2  วันที่  28  มกราคม  2556 

กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด  หมู่ที่  4  บ้านโป่งกะสัง  โดยมี นาย

ส ารง จินดาน้อย  เป็นประธานกลุ่ม  มีจ านวนสมาชิก  13  

คน ขอกู้ยืมเงิน  จ านวน  100,000.-บาท  โดยไม่มีเงิน

สมทบโครงการ 

    (ถ้าที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้กู้ยืมเงินดังกล่าวโปรดยก

มือขึ้น) 



 

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กู้ยืมเงินดังกล่าว  
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  

 

    - ไม่มี 

 

ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  

 

 

     (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 

               (นายทวี  แก้วกุย)                                              

                                 เลขานุการนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลหาดขาม 

 

 

 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 

        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             บนัทกึรายงานการประชุม 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

  ครั้งที่   5/2556 

วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หมู่ที่ 10 

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

ผู้มาประชุม 

   

ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญรอด  

เขียวเพชร 
นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียว

เพชร 

2 นายเงิน         คง

ม่ัน 
รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 

3 นายด า          วัน

อยู ่
รองนายก อบต.หาดขาม ด า          วันอยู่ 

4 นายทวี          

แก้วกุย 
เลขานุการนายก อบต.หาด

ขาม 

ทวี          แก้วกุย 

5 นางสาวศันสนีย์  

เปรมปรีดิ์ 

บุคลากร ศันสนีย์    เปรม

ปรีดิ์ 
 

เวลา 10.00 น. เม่ือที่ประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 
   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  4/2556  ลงวันที่  24   

มกราคม  2556 
 

ที่ประชุม    - รับรองไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  
 



ที่ประชุม     -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 4 โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่  3/2556  และแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ   
    

ประธาน    - อาศัยตามระเบียบกระทร วงมหาดไทยว่าด้วยวิธี

งบประมาณ อปท. พ.ศ. 2541 ข้อ 

26 และ ข้อ 28  ว่าด้วย การโอนเงินและการ

เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายต่างๆ 

ให้เป็นอ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น  
 

4.1. รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย

ตามโครงการจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ 

มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและงานกาชาดจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี 2556 ) ของส่วนส านักปลัด 

ประธาน    - โอนเงิน หมวด ค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่าย

เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

(ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต. 

หาดขาม) ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 300,000.-บาท และ ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ท่องเที่ยว) ซ่ึงต้ังจ่ายไว้  

60,000.-บาท 
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 เนื่องจากรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 

(ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน “ งานท่องเที่ยว

ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี 2556) ไม่ได้ต้ังจ่ายไว้ จึงขอ

โอนเงินจาก หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม) เป็นเงิน 



20,000.-บาท ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ

(ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์ท่องเที่ยว) เป็นเงิน 

45,000.-บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65,000.-บาท มาต้ังจ่ายเพิ่ม

ในหมวด ค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน “ งานท่องเที่ยว

ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงานกาชาด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจ าปี 2556) และท าให้ ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ(ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ 

อบต.หาดขาม) มียอดเงินคงเหลือ 40,700.-บาท และ ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองแลพิธีการ (ค่าใช้จ่ายโครงการ

อบรมมัคคุเทศก์ท่องเที่ยว) มียอดเงินคงเหลือ  5000.-บาท (ถ้า

ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินดังกล่าวโปรดยกมือขึ้น) 
    

ที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  
 

4.2 แก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ

การรับรองและพิธีการ ขอ 

ส านักปลัด 
 

ประธาน   - แก้ไขเปลี่ยนแปลง ด้าน บริหารงานทั่วไป แผนงาน 

บริหารงานทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย 

 ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 

1,390,000.-บาท โดยมีค า 

ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
 

 ข้อความเดิม     ข้อความใหม ่

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมอาสาสมัคร  -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการอบรมอาสาสมัคร 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นเงิน  ป้องกันภัยฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) เป็นเงิน 

240,000.-บาท      240,000.-บาท  

-ค่าใช้จ่ายโครงการปลูกต้นไม้สร้างฝาย  -ค่าใช้จ่าย

โครงการปลูกต้นไม้สร้างฝาย 

คูคลอง เฉลิมพระเกียรติ เป็นเงิน 40,000.-บาท คูคลอง เฉลิม

พระเกียรติ เป็นเงิน 40,000.-บาท 



-ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเงิน -ค่าใช้จ่าย

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นเงิน 

40,000.-บาท     40,000.-บาท  

-ค่าใช้จ่ายโครงการคนไทยใจอาสาเป็นเงิน  -ค่าใช้จ่าย

โครงการคนไทยใจอาสาเป็นเงิน 

10,000.-บาท     10,000.-บาท  

-ค่าใช้จ่ายโครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติ  -ค่าใช้จ่ายโครงการ

พิธีเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเน่ืองในมหา  พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯเน่ืองในมหา 

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  มงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 

เป็นเงิน 250,000.-บาท    เป็นเงิน 205,000.-

บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอาย ุ

ต าบลหาดขาม เป็นเงิน  300,000.-บาท  ต าบลหาดขาม เป็น

เงิน  300,000.-บาท 
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-ค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุ 

ทางถนน เป็นเงิน  40,000.-บาท   ทางถนน เป็นเงิน  

40,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม  -ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของ อบต.หาดขาม 

เป็นเงิน 300,000.-บาท    เป็นเงิน 245,000.-

บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มเฉลิมพระเกียติพระชนม -ค่าใช้จ่าย

โครงการเพิ่มเฉลิมพระเกียติพระชนม 



พรรษา “ 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ”  เป็นเงิน พรรษา “ 12 

สิงหา พระบรมราชินีนาถ”  เป็นเงิน 

100,000.-บาท     100,000.-บาท  
 

 -แก้ไขเปลี่ยนแปลง ด้าน บริหารงานทั่วไป  แผนงาน บริหารงาน

ทั่วไป หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธี

การ ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 1,920,000.-บาท โดยมีค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ดังนี ้
 

ข้อความเดิม     ข้อความใหม ่

-ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน -ค่าใช้จ่าย

โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลหาดขาม  และแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในต าบลหาดขาม 

เป็นเงิน 20,000.-บาท    เป็นเงิน 20,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมมัคคุเทศก์การ  -ค่าใช้จ่ายโครงการ

อบรมมัคคุเทศก์การ 

ท่องเที่ยว เป็นเงิน 50,000 บาท   ท่องเที่ยว เป็นเงิน 

50,000 บาท 

-ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดต าบลหาด

ขาม ประจ าปีงบประมาณ  

เป็นเงิน 45,000.-บาท 

-ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงาน 

“ งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ 

มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และงาน

กาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประจ าปี 2556  

เป็นเงิน 65,000.-บาท 

(ถ้าที่ประชุมเห็นควรกับค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอ

เปลี่ยนแปลงตามรายการดังนี้โปรดยกมือขึ้น) 

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงดังกล่าว  
 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  

 

    - ไม่มี 



 

ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  

 

     (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 

               (นายทวี  แก้วกุย)                                              

                                 เลขานุการนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลหาดขาม 

 

 

 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 

        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             บันทึกรายงานการประชุม 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

  ครั้งที่   6/2556 

วันที่  11 เมษายน  พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม หมู่ที่ 10 

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

ผู้มาประชุม  

ที ่ ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

1 นายบุญรอด  

เขียวเพชร 
นายก อบต.หาดขาม บุญรอด  เขียว

เพชร 

2 นายเงิน         คง

ม่ัน 
รองนายก อบต.หาดขาม เงิน         คงม่ัน 

3 นายด า          วัน

อยู ่
รองนายก อบต.หาดขาม ด า          วันอยู่ 

4 นายทวี          

แก้วกุย 
เลขานุการนายก อบต.หาด

ขาม 

ทวี          แก้วกุย 

5 นางสาวศันสนีย์  

เปรมปรีดิ์ 

บุคลากร ศันสนีย์    เปรม

ปรีดิ์ 

 

เวลา 10.00 น. เม่ือที่ประชุมพร้อม นายบุญรอด  เขียวเพชร นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เปิดประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดังนี้ 

   

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

    - ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 5/2556  ลงวันที่ 15  

กุมภาพันธ์  2556 
 

ที่ประชุม    - รับรองไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว  
 



ที่ประชุม     -ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 4 โอนเงินครั้งงบประมาณรายจ่าย  ครั้งที่  4/2556   
     

ประธาน  - อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธี

งบประมาณของ อปท. พ.ศ. 2541 

ข้อ 26 และว่าด้วยการโอนเงินและการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็น 

อ านาจของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 

4.1 โอนเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ของส านักปลัด  
 

ประธาน    - โอนเงิน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการค่าเย็บหนังสือ 

เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่าง ๆ ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 10,000.-

บาท ประเภท รายจ่าย 

เพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการค่าโฆษณาและเผยแพร่) ซ่ึงต้ัง

จ่ายไว้ 10,000.-บาท ประเภท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการค่าธรรมเนียมและ

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค า 

พิพากษา) ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 10,000.-บาท ประเภท รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการค่าจ้าง 

เหมาถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์เขียว) ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 

10,000.-บาท 
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 เนื่องจากรายจ่ายเกี่ยวกับวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

ต้ังไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนจาก หมวด ค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเพื่อให้ได้ซ่ึงบริการ (ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ

และข้อบังคับต่างๆ) เป็นเงิน 10,000.-บาท ประเภท รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ ค่าโฆษณาและเผยแพร่) เป็นเงิน 

10,000.-บาท ประเภท  รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีตามค าพิพากษา) 



เป็นเงิน 10,000.-บาท ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ

ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร แบบพิมพ์เขียว) เป็นเงิน 10,000.-

บาท มาต้ังจ่ายเพิ่มใน หมวด ค่าวัสดุ  ประเภท ค่าวัสดุ

เช้ือเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000.-บาท จึงท าให้ 

ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการไม่มียอดเงินคงเหลือ 

(ถ้าที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให้โอนเงินดังกล่าวโปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  
 

4.2 โอนเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นของส านักปลัด 
 

ประธาน -โอนเงิน หมวด งบกลาง ประเภท ส ารองจ่าย ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 

1,006,028.-บาท มาต้ังจ่าย  

ใน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ของ

ส านักปลัด 

    เน่ืองจากรายจ่ายเกี่ยวกับวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต้ังไว้

ไม่เพียงพอ จึงขอโอนจาก 

หมวดงบกลาง ประเภท ส ารองจ่าย เป็นเงิน 140,000.-บาท มา

ต้ังจ่ายเพิ่มใน หมวด ค่าวัสดุ 

ประเภท ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ของส านักปลัด จึงท าให้ 

ประเภท ส ารองจ่าย มียอดเงิน 

คงเหลือ 538,917.-บาท (ถ้าที่ประชุมเห็นควรอนุมัติโอนเงิน

ดังกล่าวโปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  
 

4.3 โอนเงินค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 

ประธาน   -โอนเงิน หมวด ค่าวัสดุ  ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร ซ่ึง

ต้ังจ่ายไว้ 5,000.-บาท 

 เนื่องจากรายจ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

ต้ังจ่ายไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอน 

จาก หมวด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร เป็นเงิน 

3,000.-บาท มาต้ังจ่ายใน หมวด  

ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จึงท าให้ 

ประเภท ค่าวัสดุการเกษตร มียอดเงิน 

คงเหลือ 2,000.-บาท (ถ้าที่ประชุมเห็นควรอนุมัติโอนเงิน

ดังกล่าวโปรดยกมือขึ้น) 
 



ที่ประชุม  -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  
 

4.4 โอนเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา 
 

ประธาน -โอนเงิน หมวด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ซ่ึงต้ัง

จ่ายไว้ 20,000.-บาท ประเภท ค่าวัสดุอ่ืนๆ ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 

10,00.-บาท 

 เนื่องจากรายจ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต้ัง

ไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนเงิน 

หมวด ค่าวัสดุ ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 15,000.-

บาท ประเภท ค่าวัสดุอ่ืนๆ 

10,000.-บาท มาต้ังจ่ายใน หมวด ค่าวัสดุ  ประเภท ค่าวัสดุ

เช้ือเพลิงและหล่อลื่น ของส่วน 

โยธา จึงท าให้ประเภท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ คงเหลือยอดเงิน 

5,000.-บาท และประเภท  

ค่าวัสดุอ่ืนๆไม่มียอดเงินคงเหลือ  (ถ้าที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ

โอนเงินดังกล่าวโปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  
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4.5  โอนเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนโยธา 
 

ประธาน   -โอนเงิน หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการ

ปฏิบัติงานนอกเวลา ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 

5,000.-บาท ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ซ่ึงต้ังจ่าย

ไว้ 10,000.-บาท 

    เน่ืองจากรายจ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 

ต้ังไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนเงิน 

หมวด ค่าตอบแทน ประเภท ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก

เวลา จ านวน 5,000.-บาท 

ประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร จ านวน 10,000.-บาท 

มาต้ังจ่ายเพิ่มใน หมวด ค่าวัสดุ 

ประเภท ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น จึงท าให้ ประเภท 

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 



และประเภท เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร  ไม่มียอดเงิน

คงเหลือคงเหลือ   

(ถ้าที่ประชุมเห็นควรอนุมัติโอนเงินดังกล่าวโปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  

 4.6 โอนเงินค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น ของส่วนยา  

ประธาน -โอนเงิน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึง

บริการ ซ่ึงต้ังจ่ายไว้ 10,000.-บาท (ค่าเย็บหนังสือ เข้าปก

หนังสือ และข้อบังคับต่างๆ ) 5,000.-บาท (ค่าล้างฟิล์มอัด

ขยายรูป) 5,000.-บาท 

  เน่ืองจากรายจ่ายเกี่ยวกับค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่นต้ัง

ไว้ไม่เพียงพอ จึงขอโอนเงินจาก หมวด ค่าใช้สอย ประเภท 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ เป็นเงิน 10,000.-บาท (ค่าเย็บ

หนังสือ เข้าปกหนังสือและข้อบังคับต่างๆ) เป็นเงิน 5,000.-

บาท (ค่าล้างฟิล์มอัดขยายรูป) เป็นเงิน ประเภท รายจ่าย

เพื่อให้ได้มาซ่ึงบริการ (ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ และ

ข้อบังคับต่างๆ ) และ (ค่าล้างฟิล์มอัดขยายรูป ไม่มียอดเงิน

คงเหลือ 

(ถ้าที่ประชุมเห็นควรอนุมัติโอนเงินดังกล่าวโปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  
 

 4.7 โอนเงินรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่าย

ตามโครงการประเพณีแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อในกุฏิ) ของ

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ประธาน -โอนเงิน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการ

รับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์ 

สรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุปิดทองหลวงพ่อวัดวังยาว) ซ่ึงต้ัง

จ่ายไว้ 50,000.-บาท 

  เน่ืองจากรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ประเพณีแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อในกุฏิต้ังไว้ไม่เพียงพอ จึง

ขอโอนเงินจาก สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ

พิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีสงกรานต์ สรงน้ า

พระบรมสารีริกธาตุปิดทองหลวงพ่อวัดวังยาว) เป็นเงิน 

30,000.-บาท มาต้ังจ่ายเพิ่มใน หมวด ค่าใช้สอย ประเภท 

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตาม

โครงการประเพณีแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อในกุฏิ) ของส่วน



การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงท าให้ ประเภท รายจ่าย

เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ (ค่าใช้จ่ายตามโครงการ

ประเพณีสงกรานต์สรงน้ าพระบรมสารีริกธาตุปิดทองหลวงพ่อ

วัดวังยาว) 

มียอดเงินคงเหลือ 20,000.-บาท  (ถ้าที่ประชุมเห็นควรอนุมัติ

โอนเงินดังกล่าวโปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม -มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินดังกล่าว  
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ระเบียบวาระที่  5  เรื่องอื่น ๆ  
 

    - ไม่มี 

 

ปิดประชุม เวลา  11.00  น.  

 

 

     (ลงชื่อ)    ทวี  แก้วกุย   ผู้จดบันทึก 

               (นายทวี  แก้วกุย)                                              

                                 เลขานุการนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลหาดขาม 

 

 

 (ลงชื่อ)  บุญรอด  เขียวเพชร  ผู้ตรวจบันทึก 

        (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 



 

 

 

 


