
 

                                     
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
เร่ือง  รายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

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

  ตามที่คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตาํบลหาดขาม    ไดประชุม   คร้ังที่   13/2552   วนัที ่

23  พฤศจิกายน 2552  และคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม  ไดมีมติรับรองรายงานการประชุม   
คร้ังที่  12/2552  เมื่อวนัที่  28  ตุลาคม  2552 เรียบรอยแลว  นั้น 

 

  ดังนั้น  จึงขอติดประกาศรายงานการประชุมคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม   
   คร้ังที่  12/2552  เมื่อวันที่  28  ตุลาคม  2552 ใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   20   เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2552 

 
 
 

(นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             บันทึกรายงานการประชุม 

คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
  คร้ังที่ 14/2552 

วันที่  2  ธันวาคม  2552    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 13/2552  ลงวันท่ี  23  พฤศจิกายน  2552 
 

ที่ประชุม    - รับรอง  ไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3    ทบทวนหรือติดตามผลการประชุมคร้ังท่ีแลว 
 

ที่ประชุม     -ไมม ี
 

ระเบียบวาระที่ 4   -โครงการสงเสริมสวนตําบลไดดําเนนิการตามโครงการ อาชีพของสภาตําบล  
   (หมูบานละ 100,000.- บาท) 
 

ประธาน   - ตามที่องคการบริหารสวนตําบล ไดดําเนนิการตามโครงการสงเสริมอาชีพของ 
สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (หมูบานละ 100,000.- บาท) โดยมีแตละ
หมูบานเสนอโครงการ เพื่อขอกูยืมเงินตามโครงการดังกลาว เปนจํานวน 1 กลุม 
 
                       /อาศัย... 
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 อาศัยตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการดําเนินโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน พ.ศ. 2541 (แกไขเพิม่เติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 ) ขอ 17 กรณวีงเงิน โครงการ
ไมเกิน 100,000.- บาท โดยมเีงินสมทบรอยละ 30 ของโครงการ เวนแตจะเห็นวาเปน
โครงการที่มีประโยชนอยางยิ่งตอกลุมอาชพีหรือ กลุมเกษตรกรณีมีความเปนไปได
สูง และไมมีความเกีย่วกับวงเงินที่กูยืมจะสญูไปโครงการดังกลาวจะไมมเีงินสมทบ
ได 

ใหคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล เปนผูพิจารณาอนุมัติแลว แจง
สภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนาอําเภอทราบ 

 

 จึงขอใหผูบริหาร พิจารณาอนุมัติเงินกูยืมตามโครงการดังกลาวแยกตาม
รายละเอียดหมูบาน ดังนี ้
 1.  กลุมผูปลูกสับปะรด  บานโปงกะสัง  หมูที่  4 โดยมี นายดํารง  จนิดานอย  
เปนประธานกลุม  มีสมาชิก จํานวน 18 คน  ขอกูยืมเงิน จาํนวน 100,000.- บาท   
โดยไมมีเงนิสมทบโครงการ ซ่ึงจะโอนเงินในวนัที่  4  ธันวาคม  2552 
 ถาที่ประชุมเหน็ควรอนุมตัิโอนเงินดังกลาว (โปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม   - พิจารณาอนมุัติใหกลุมผูยมืเงินตามวงเงนิดังกลาว 
 

ระเบียบวาระที่ 5   การโอนเงินงบประมาณรายจาย  คร้ังท่ี  2/2553 
 

ประธาน   - อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง 
   สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2541 ขอ 26 วาดวยการโอนเงินงบประมาณรายจายอื่น ๆ ใหเปน 
    อํานาจอนุมตัิของผูบริหารทองถ่ิน 
 
5.1  การโอนเงนิรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบรกิาร ของสํานกัปลัด 
 

ประธาน   - การโอนเงินจาก งบ บุคลากร  หมวดเงินเดือน (ฝายการเมือง ) ประเภท เงิน 
คาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงตั้งไว  1,528,000.- บาท 
 มาตั้งจายเพิ่มใน   หมวด  คาใชสอย   ประเภท รายจายใหไดมาซึ่งบรกิารของ 
สํานักงานปลัด   
   เนื่องจากเงนิรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการตั้งจายไวไมเพยีงพอ จึงขอโอน
เงินจาก หมวด เงินเดือน (ฝายการเมือง)  ประเภท  เงนิคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ของสํานักงานปลัด  จํานวน  50,000.- บาท  มาตั้งจายเพิ่มใน 
หมวด  คาใชสอย  ประเภท  รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ ของสํานักปลัด  และทําให  
ประเภท  เงนิคาตอบแทนสมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน คงเหลือประมาณ  
1,244,260.- บาท ถาที่ประชุมเห็นควรอนมุัติใหโอนเงนิดังกลาว (โปรดยกมือขึ้น) 
        /ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
 

5.2 การโอนเงินคาวัสดุเชื้อเพลิงสําหรับโครงการภัยแลง ของสํานักปลัด 
 

ประธาน   - การโอนเงิน หมวด งบกลาง  ประเภท  เงนิสํารองจาย ซ่ึงตั้งไว 917,343.61.- บาท 
    มาตั้งจายเพิ่มใน หมวด งบกลาง  ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิง สําหรับโครงการภัยแลง 

ของสํานักปลัด 
 เนื่องจากเงนิคาวัสดุเชื้อเพลิงสําหรับภัยแลงไมไดตั้งจายไว จึงขอโอนเงนิ 
จาก หมวด งบกลาง  ประเภท เงินสํารองจาย จํานวน  50,000.- บาท  มาตั้งจายเพิ่ม 
ใน หมวด งบกลาง ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงสําหรับโครงการภัยแลง ของสํานักปลัด 
 และทําให   ประเภท    เงนิสํารองจาย    คงเหลือประมาณ    867,343.61.- บาท 
ถาที่ประชุมเหน็ควรอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว (โปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
 

5.3 การโอนเงินอดุหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพหนวยสนบัสนุนภารกิจ ของ อปท. 
ตามนโยบายของรัฐบาล ของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

ประธาน   - การโอนเงิน หมวด  เงินเดอืน (ฝายประจาํ) ประเภท เงนิเดือนพนักงาน ซ่ึงตั้งจายไว 
      200,000.-บาท มาตั้งจายเพิ่มใน หมวด เงนิอุดหนุนสวนราชการ ประเภท เงินอุดหนุน 

โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยสนับสนนุภารกจิของ อปท. ตามนโยบายของรัฐบาล 
 ของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 เนื่องจากเงนิอดุหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพหนวยสนบัสนุนภารกจิ ของ 
 อปท. ตามนโยบายของรัฐบาลไมไดตั้งจายไว จึงขอโอนเงินจาก หมวด  เงนิเดือน  
(ฝายประจํา) ประเภท เงนิเดือนพนกังาน จํานวน  33,424.- บาท  มาตั้งจายเพิ่มใน 
 หมวด เงินอุดหนุนสวนราชการ  ประเภท  เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพ 
หนวยสนับสนุนภารกิจของ อปท. ตามนโยบายของรัฐบาล ของสวนสาธารณสุขและ 
ส่ิงแวดลอมและทําให   ประเภท  เงินเดือนพนักงาน คงเหลือประมาณ 166,576.- บาท 
ถาที่ประชุมเหน็ควรอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว (โปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
 

5.4 การโอนเงินรายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการของสวนสาธารณสขุและ 
สิ่งแวดลอม 

ประธาน   - การโอนเงินจาก หมวด เงนิเดือน (ฝายประจํา) ประเภท เงินเดือนพนักงาน ซ่ึงตั้งจาย 
ไว 25,000.- บาท มาจายเพิ่มใน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวกับการรับรอง 
และพิธีการของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
        /เนื่องจาก... 
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 เนื่องจากเงนิรายจายเกีย่วกับการรับรองและพิธีการตั้งจายไวไมเพยีงพอ จึง
ขอโอนเงิน   หมวด  เงินเดอืน (ฝายประจาํ)   ประเภท   เงินเดือนพนักงาน  จํานวน  
50,000.- บาท มาตั้งจายเพิ่มใน หมวด คาใชสอย ประเภท รายจายเกี่ยวกบัการรับรอง
และพิธีการของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   และทาํให   ประเภท เงินเดือน
พนักงาน คงเหลือประมาณ 200,000.- บาท   ถาที่ประชุมเหน็ควรอนมุัติใหโอนเงนิ
ดังกลาว (โปรดยกมือขึ้น) 
 

ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
 

5.5  การโอนเงนิคาวัสดุเชื้อเพลิงสําหรับโครงการปองกันและควบคุมโรคไขปวดขอ 
(ชิคุนกนุยา) ของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 

ประธาน   - การโอนเงินจาก หมวด เงนิเดือน ประเภท เงินเดือนพนักงาน ซ่ึงตั้งจายไว 166,576.-  
บาท มาตั้งจายเพิ่มใน หมวด วัสดุ ประเภท คาวัสดุเชื้อเพลิงสําหรับโครงการปองกัน 
และควบคุมโรคไขปวดขอ (ชิคุนกุนยา) ของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 เนื่องจากเงนิคาวัสดุเชื้อเพลิง  สําหรับโครงการปองกันและควบคุมโรค 
ไขปวดขอ (ชิคุนกุนยา) ไมไดตั้งจายไว จึงขอโอนเงินจาก หมวด  หมวด  เงินเดือน  
(ฝายประจํา)   ประเภท   เงนิเดือนพนกังาน  จํานวน  55,390.- บาท มาตั้งจายเพิ่มใน 
 หมวด วัสดุ  ประเภท  คาวสัดุเชื้อเพลิงสําหรับโครงการปองกันและควบคุมโรค 
ไขปวดขอ  (ชิคุนกุนยา) ของสวนสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และทําให ประเภท 
เงินเดือนพนักงาน  คงเหลือประมาณ  111,186.- บาท   ถาที่ประชุมเห็นควรอนุมัติให
โอนเงินดังกลาว (โปรดยกมอืขึ้น) 
 

ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
 

5.6  การโอนเงนิโครงการปองกันและควบคุมแมลง(โรคไขมาลาเรีย) ปงบประมาณ  
2553  ของสวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม 
 

ประธาน   - การโอนเงินจาก หมวด เงนิเดือน  ประเภท  เงินเดือนพนักงาน  ซ่ึงตั้งไว  111,186.-  
บาท  มาตั้งจายเพิ่มใน หมวด เงินอุดหนุนสวนราชการ ประเภท  โครงการโครงการ 
ปองกันและควบคุมแมลง(โรคไขมาลาเรีย) ปงบประมาณ  2553 ของสวนสาธารณสุข 
 และสิ่งแวดลอม 
 เนื่องจากเงนิคางการปองกันและควบคุมแมลง(โรคไขมาลาเรียปงบประมาณ  
  2553 ไมไดตัง้จายไว จึงขอโอนเงินจาก หมวด เงนิเดือน ประเภท เงนิเดือนพนกังาน  
 จํานวน   24,288.- บาท  มาตั้งจายเพิ่มใน  หมวด เงินอุดหนุนสวนราชการ  ประเภท  
โครงการโครงการปองกันและควบคุมแมลง(โรคไขมาลาเรีย) ปงบประมาณ  2553  
ของสวนสาธารณสุข และสิ่งแวดลอม   และทําให  ประเภท   เงินเดือนพนักงาน
คงเหลือประมาณ  86,898.- บาท 
        /ที่ประชุม... 



-5- 
 
ที่ประชุม   มีมติเปนเอกฉนัทอนุมัติใหโอนเงินดังกลาว 
 

ประธาน เร่ืองอื่น ๆ 
 

-ไมม ี 
    

ปดประชุม เวลา 11.00 น  
 
 

                        (ลงชื่อ)       ทวี  แกวกุย       ผูจดบันทึก 
                                                     (นายทวี  แกวกุย)                                       
                                                                                   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 
 
 
(ลงชื่อ)        บุญรอด  เขียวเพชร        ผูตรวจบันทกึ 
              (นายบุญรอด    เขียวเพชร) 
       นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดขาม 
 


