
บันทึกรายงานการประชุม 
สภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  คร้ังที่ 1 ประจําป 2553 
วันที่ 8 เมษายน  2553  เวลา 10.00 น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม หมูที่ 10 
 ************************************************ 

 

ผูเขาประชุม 
 

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
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 นายบรรพทัศน  ดิสขํา 
 นายประหยัด     เขียวประดบั 
 นางสชุิน           เชื้อชาติ  
 นายสุวัฒน        จันทโค 
 นายขจร            บุญมี 
 นายประทีป      ทัศนแกว 
 นางนิด              อ่ิมโอฐ 
 นางสมใจ           คงเมือง 
 นางอัญชุลี         ศรีมวง 
 นายไพบูลย       เชยชิด 
 นายวัฒนา        หนูนอย 
 นางนุชรินทร    ชูชื่น 
 นายทํานุ           โพธิ์ทอง 
 นายยุทธนา       คํากลั่น 
 นายบุญชาญ     ออนมั่นคง   
 นายสมชาย     พุมโลก  
 นายสมาน        เกาะเกตุ 
 นายพาน          เกิดพรอม 
 นายรถ             แพรเขียว 
 นายนงค          ทองแผน 
 นายสมชาย     ศิริอนันไพฑรูย 
 นางฐติิมา      ชังวัน 
 นายนิกร        กล่ินเกลี้ยง  

  ประธานสภา อบต. 
  รองประธานสภา อบต. 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 1 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 2 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 3 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 4 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 5 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 6 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 7 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 8 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 9 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 10 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 
  สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี 11 
  เลขานุการสภา อบต. 

  บรรพทัศน  ดิสขํา  
  ประหยัด    เขียวประดับ 
  สุชิน         เชือ้ชาต ิ
  สุวัฒน      จันทโค 
  ขจร          บุญมี            
  ประทีป    ทัศนแกว 
  นิด            อ่ิมโอฐ 
  สมใจ        คงเมือง 
  อัญชุลี       ศรีมวง 
  ไพบูลย      เชยชดิ 
  วัฒนา       หนูนอย 
  นุชรินทร   ชชูื่น 
  ทํานุ           โพธิ์ทอง              
  ยุทธนา       คาํกลั่น 
  บุญชาญ     ออนมั่นคง    
  สมชาย       พุมโลก 
  สมาน         เกาะเกตุ 
  พาน           เกิดพรอม  
  รถ              แพรเขียว 
  นงค           ทองแผน               
  สมชาย      ศิริอนันไพฑูรย 
  ฐิติมา        ชงัวัน 
  นิกร          กล่ินเกลี้ยง 
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ผูเขารวมประชุม 
 

ที่ ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

นายบุญรอด  เขียวเพชร 
นายเงิน         คงมั่น 
นายดาํ           วันอยู 
นายทวี           แกวกุย 
นายศรีสวัสดิ์  บุญมา 
นายเอนก      ศุกระศร 
นายสมพล      อิงอน 
นายมงคล        สนธิ 
นายสมเจตร    ลอมวงษ 
นางสาววนิตา  วงศเณร 
นายพยุหพล    ศรีสวัสดิ์ 
นายรุงวิทย       ฟกเจริญ 
นางสาววัชรีวรรณ  โตะทอง 
นางสาวรวีวรรณ  คีรีนิล 
นางสาวอรุณี      อเนกบุณย 
นายมงคล           พวงจาด 
นางสาวธีระนุช  แพใหญ 
นางสาวอุบล       กุญแจนาค 
นางสาวสุภาวดี  เกาะเกตุ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

กํานันตาํบลหาดขาม 
ผูใหญบานหมูท่ี 2 ตําบลหาดขาม 
ผูใหญบานหมูท่ี 9 ตําบลหาดขาม 
ผูใหญบานหมูท่ี 11 ตําบลหาดขาม 
ผูชวยผูใหญบานหมูท่ี 5 ตําบลหาดขาม 
หัวหนาสวนการคลัง 
หัวหนาสวนโยธา 
นิติกร 
เจาพนักงานธรุการ 
นักวิชาการศึกษา 
บุคลากร 
นายชางโยธา 
เจาพนักงานพฒันาชุมชน 
เจาพนักงานพสัดุ 
เจาหนาท่ีธุรการ 
 

บุญรอด     เขียวเพชร 
เงิน     คงมัน่ 
ดํา     วันอยู 
 ทวี            แกวกุย 
ศรีสวัสดิ์   บุญมา 
เอนก         ศุกระศร 
สมพล       อิงอน 
มงคล        สนธิ 
สมเจตร    ลอมวงษ 
วนิตา        วงศเณร 
พยุหพล    ศรีสวัสดิ์ 
รุงวิทย      ฟกเจริญ 
วัชรีวรรณ  โตะทอง 
รวีวรรณ     คีรีนิล 
อรุณี           อเนกบุณย 
มงคล          พวงจาด 
ธีระนุช        แพใหญ 
อุบล             กุญแจนาค 
สุภาวดี         เกาะเกตุ 

 
 
 
 
 

                                          / เวลา... 
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  เวลา    10.00 น.    ประธานสภาฯใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   
เขาประชุม มีสมาชิกเขารวมประชุม 22 คน ครบองคประชุม โดยมี นายบรรพทัศน   ดิสขํา  ประธานสภาองคการ- 
บริหารสวนตําบลหาดขาม ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวเปดประชุม 
 

ประธาน  -  บัดนี้ สมาชกิสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   ไดเขารวมประชุมครบ 
                                    องคประชุมแลว ผมขอเปดประชุม ณ บดันี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1          เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 

                    1.1  การดําเนินงานดานสวัสดิการเบี้ยความพิการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
           ประจําป พ.ศ. 2553 
                                  

ประธาน -  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน        ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
                                            ดําเนินการสํารวจขอมูลคนพิการ   เพื่อดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโครงการ 

                                            จัดสวัสดิการเบีย้ความพกิาร  ประจําป  พ.ศ.2553  โดยใหแจงองคกรปกครองสวน-  
                                            ทองถ่ินดําเนินการสํารวจคนพิการในพื้นที่ พรอมทั้งใหรับขึ้นทะเบยีนคนพิการและ 

                                            จัดทําบัตรประจาํตัวคนพกิารรายใหม     และรายงานขอมูลจํานวนคนพกิารที่มีสิทธิ 
                                            ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน     เพื่อเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณตาม 

                                            โครงการจัดสวสัดิการเบี้ยความพิการ ประจําป พ.ศ.2553  นั้น  
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ไดแจงวา  เพื่อใหเปนไปตามนโยบายของ 

    รัฐบาลในการสงเสริมใหมีการจัดสวัสดกิารเบี้ยความพิการใหแกคนพิการ   
    กระทรวงมหาดไทย  จึงไดจัดทําระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวย    หลักเกณฑ 
    การจายเงนิเบี้ยความพกิารใหคนพกิารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   พ.ศ. 2553  
    เพื่อเปนแนวทางในการดาํเนินงานดานการจายเงนิเบีย้ความพกิารขององคกร- 
    ปกครองสวนทองถ่ิน และในการนีเ้พื่อใหการดําเนินงานโครงการจัดสวัสดิการเบีย้ 

    ความพิการตามนโยบายของรัฐบาล   ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2553  เปนไปดวย 

    ความเรียบรอยและบรรลุวตัถุประสงค   กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะจดัสรร 

    งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ    สําหรับสนับสนุนการเสริมสรางสวัสดิการทาง 
    สังคมใหแกคนพิการหรือทุพพลภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ใหแกองคกร- 
    ปกครองสวนทองถ่ิน    เพือ่นําไปจายเปนเบี้ยความพิการใหแกคนพกิารที่มีสิทธิใน 

    พื้นที่ จํานวน 5 เดือนกอน  (เดือนเมษายน – สิงหาคม 2553)  โดยจดัสรรใหรายละ 

    500 บาทตอเดือน   และงบประมาณในสวนที่เหลือ  จํานวน 1 เดือน (เดือนกนัยายน  
    2553) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะแจงรายละเอียดใหทราบตอไป    
         / (ดัง... 
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   (ดังรายละเอยีด หนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 601 ลงวันที่ 25 มนีาคม 2553) 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
    

1.2  การขอรับเงินสงเคราะหในการจัดการศพผูพิการ 
 

ประธาน  -  ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   ขอรับคาจัดการศพผูพิการ  นายอดิศกัดิ์   
                                            ทองรอด อายุ 37 ป อยูบานเลขที่ 45 หมูที่ 7 ตําบลหาดขาม  นั้น  
 

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด    ขอเรียนชี้แจงวา 
   การสงเคราะหในการจดัการศพตามประเพณี ตองมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณขึ้นไป    
   และมีสัญชาติไทย ดังนั้น นายอดิศกัดิ์  ทองรอด ซ่ึงมีอายุ 37 ป จึงไมสามารถรับคา 
   จัดการศพตามประเพณไีด 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
             

ระเบียบวาระที่ 2           รับรองรายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 1 ประจําป 2552  

              วันท่ี 25  ธันวาคม 2552 

ที่ประชุม  - รับรอง  ไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3  ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมคร้ังท่ีแลว 
ที่ประชุม  - ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่ 4  การโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2553 
 

ประธาน  -  อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวย  วิธีการงบประมาณขององคกร- 
                                            ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 27 วาดวย การโอนเงินงบประมาณรายจาย 
                                            ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ 
                                            เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
                                            ประกอบกับหนังสือจากหมูบาน จํานวน 3 หมูบาน คือ หมูที่ 5 หมูที่ 7 และหมูที่  
                                            10 ขอใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2553  
                                            ตามโครงการที่ดินและสิ่งกอสราง (รายละเอียดแนบวาระการประชุม) 
    จึงขอใหที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม       พิจารณาการ 
                                            โอนเงินงบประมาณรายจาย  ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง   และให 
                                            สอดคลองกับแผนพัฒนา 3 ปตอไป 
 
 
                               /รายละเอียด... 



- 5 - 
 
    รายละเอียดการโอนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2553 จํานวน  
                                          2 รายการ ดังนี ้
    1) งบลงทุน    คาที่ดินและสิง่กอสรางของสวนโยธา    ตามคากอสรางถนน 

                                          คอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอย 3   หมูที่ 7    ตั้งไว   890,000.- บาท     เพือ่จายเปนคา 
                                          กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอย 3  หมูที่ 7 ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ยาว  
                                          320.00 เมตร หนา  0.15  เมตร  พรอมไหลทางหินคลุกทั้งสองขาง  กวาง  0.50  เมตร   
                                          หนา  0.15  เมตร  พรอมปรับเกลี่ยเรียบ   หรือเนื้อที่เทคอนกรีตไมนอยกวา  1,600.00    
                                          ตารางเมตร         ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  
                                          พรอมปายโครงการ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในงานกอสรางโครงสราง 
                                          พื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    เนื่องจากไดมหีนังสือจากหมูบานหมูที่ 7   ตําบลหาดขาม  ลงวันที่ 25 มีนาคม  

2553 ใหโอนโครงการดังกลาวขางตน ไปเปนตามโครงการแกไขปญหาภยัแลง  และ 

                                          ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554 – 2556) 

ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติใหโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ตามงบลงทุน   คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
                                           ใหครบตามวงเงินงบประมาณ 890,000.- บาท ของสวนโยธา ดังนี ้

- คาขุดสระเกบ็น้ํา ทายซอย 12  หมูที่ 7  ตัง้ไว 890,000.- บาท   เพื่อจายเปนคา 
                                           ขุดสระเก็บน้ําทายซอย 12  หมูที่ 7  ขนาดกวาง 70.00 เมตร  ยาว 90.00 เมตร  ลึก 4.00  
                                           เมตร   หรือปริมาณดินขดุไมนอยกวา  20,592.00  ลูกบาศกเมตร   ตามรายละเอียดการ 

                                           กอสรางขององคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   พรอมปายโครงการ    ตั้งจายจากเงิน 

                                           อุดหนุนทัว่ไป   ปรากฏในแผนงานกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรม 

                                           และการโยธา 
 

ประธาน   2) งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสรางของสวนโยธา จํานวน 2 รายการ ดงันี้ 
         -  คากอสรางถนนหินคลกุสายซอยชํานาญ    หมูที่ 5    ตั้งไว  109,000.- บาท   
                                          เพือ่จายเปนคากอสรางถนนหินคลุก  สายซอยชํานาญ หมูที่ 5  ผิวจราจรกวาง 3.00 เมตร   
                                          ยาว  300.00  เมตร  หนา  0.15  เมตร  หรือใชจํานวนหินคลกุไมนอยกวา  168.00   
                                          ลูกบาศกเมตร  พรอมบดอัดเกลี่ยเรียบ  ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหาร- 
                                          สวนตําบลหาดขาม  พรอมปายโครงการ   ตั้งจายจากเงินอดุหนุนทัว่ไป    ปรากฏในงาน 

                                          กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

                          / - คา... 
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     -  คากอสรางถนนหินคลกุ สายซอยกลางนา หมูที่ 10  ตั้งไว 448,000.- บาท   
                                           เพื่อจายเปนคากอสรางถนนหินคลุก   สายซอยกลางนา   หมูที่ 10  ผิวจราจรกวาง 3.50  
                                           เมตร  ยาว 1,070.00 เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือใชจํานวนหินคลุกไมนอยกวา  701.00   
                                           ลูกบาศกเมตร พรอมบดอัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหาร- 
                                           สวนตําบลหาดขาม  พรอมปายโครงการ  ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ปรากฏในงาน 

                                           กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    เนื่องจากไดมหีนังสือจากหมูบาน หมูที่ 5   ตําบลหาดขาม  ลงวันที่  24  มีนาคม  

2553 วาถนนหนิคลุกสายซอยชํานาญ กรมชลประทานไดดําเนนิการกอสรางแลว และ 

                                           มีหนังสือจากหมูบาน หมูที่ 10 ตําบลหาดขาม ลงวันที่ 25 มีนาคม 2553 วาถนนหนิคลุก  
                                           สายซอยกลางนา   องคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ    ไดดําเนินการกอสราง 
                                           แลว รวมเงินที่ขอโอนงบประมาณ รวมทั้งสิน้ 557,000.- บาท  และการโอนงบประมาณ 

                                           ใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2554 – 2556) 

ที่ประชุม  - มีมติอนุมัติใหโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม      ตามงบลงทุน   คาที่ดินและสิ่งกอสราง  
                                           ตามวงเงินงบประมาณ 557,000.- บาท ของสวนโยธา ดังนี้ 
               - คากอสรางถนนหินคลุก  สายโกรกกรือ  หมูที่ 5 ตั้งไว 557,000.- บาท  เพื่อจาย 

                                            เปนคากอสรางถนนหินคลุกสายโกรกกรือ    หมูที่ 5    ผิวจราจรกวาง  5.00  เมตร   ยาว  
                                            1,431.00  เมตร   หนาโดยเฉลี่ย 0.15 เมตร  หรือใชจํานวนหินคลุกไมนอยกวา 1,431.00  
                                            ลูกบาศกเมตร  พรอมบดอัดเกลี่ยเรียบ ตามรายละเอียดการกอสรางขององคการบริหาร- 
                                            สวนตําบลหาดขาม  พรอมปายโครงการ   ตั้งจายจากเงนิอุดหนนุทั่วไป   ปรากฏในงาน 

                                            กอสรางโครงสรางพื้นฐาน  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
   

ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอ่ืน ๆ  
 

   5.1 ผูขอรับการชวยเหลือทางวังคม 
 

ประธาน  -  ดวยไดมหีนงัสือจากโรงพยาบาลกุยบุรี   ที่ ปข 0027.304/672   ลงวันที่ 26 มีนาคม 2553   
                                            เร่ืองรายช่ือผูขอรับการชวยเหลือทางสังคม โดยงานควบคุมโรคติดตอโรงพยาบาลกุยบุรี 

                                       ไดสงรายชื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือทางสังคม         เนื่องจากเปนผูที่มี 
                                            อาการเจ็บปวยดวยโรคภูมิคุมกันบกพรอง  จํานวน 19 ราย    โดยทกุรายมีภูมิลําเนาอยูใน 

                                            ตําบลหาดขาม  อําเภอกยุบุรี  จังหวดัประจวบคีรีขันธ    เพื่อใหผูปวยไดรับการชวยเหลือ 

                                            ตอไป 
 

                               / จึง... 
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    จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาการดําเนินการตอไป 

ที่ประชุม  -  มีมติใหความชวยเหลือเปนคาเบี้ยยังชีพผูปวยโรคเอดส   รายละ 500.- บาทตอเดือน   
                                            ทั้ง  19  ราย     โดยใหตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนดความชวยเหลือ       ตั้งแตป 
                                            งบประมาณ  2554 
 

 

      ปดประชุม เวลา 12.00 น. 
 
 
 
                   (ลงชื่อ)               นิกร  กล่ินเกล้ียง              ผูจดบันทึก 

                                                (นายนิกร  กล่ินเกล้ียง)                                       
                                                                            เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 
 
 
           (ลงชื่อ)                บรรพทัศน  ดิสขํา                 ผูตรวจบันทกึ 
                                 (นายบรรพทัศน  ดิสขํา) 
               ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


