
  
        รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

ครั้งที่ 1 / ๒๕๕9 
วันที่  20  เมษายน   ๒๕59  

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
**************************** 

ผู้มาประชุม 
 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายไพศาล     ชมภูมิ่ง นายก อบต. แม่ค ามี   
2 นางสุภาวดี     อุดขันจริง รองนายก อบต. แม่ค ามี   
3 นายวินัย        เมืองมาน้อย รองนายก อบต. แม่ค ามี   
4 นายเชาว์       วงศ์อรินทร์ เลนานุการนายกอบต. แม่ค ามี   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางกันยกร     ศิริพบพร ปลัดอบต.แม่ค ามี          
2 นางอรชร        ค าลือ หัวหน้าส านักปลัด   
3 นายวิทยา       เขื่อนพันธ์ ผู้อ านวยการกองช่าง    
4 นางสาวปนิตา วงศ์ชัยพานิชย์ ผู้อ านวยการกองคลัง    

 
เริ่มประชุมเวลา 9.0๐  น. 
 

 เลขานุการนายกฯ  ขอเชิญผู้เข้าประชุมเข้าห้องท างาน  นายกอบต.  ตรวจองค์ประชุมครับ  ขอเชิญนายก 
อบต.  กล่าวเปิดประชุมคณะผู้บริหารและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ไม่มี  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายกอบต.แม่ค ามี สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมส าเนารายงานการประชุมที่ได้

ส่งไปเพ่ือให้พิจารณาล่วงหน้า 
ที่ประชุม รับทราบไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุม

เป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  3           เรื่องเพ่ือทราบ 
ไม่มี 

  
ระเบียบวาระท่ี  4                   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
เลขาฯ     การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมประจ าปี พ.ศ. 2559 



 ๒ 

ขอเชิญผู้อ านวยการกองคลังรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ค ามี เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ครั้งที่1) 

ผู้อ านวยการกองคลัง  1. เงินสะสมทีน่ าไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน             18,395,240.99  บาท 
2. ส ารองบุคลากร (ประมาณ3 เดือน)   1,606,545.00  บาท 
3. ส ารองจ่ายกรณียังไม่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุน (ประมาณ 2 เดือน) 

       1,030,260.00  บาท 
4. เงินสะสมคงเหลือ (1-2-3)   15,758,435.99  บาท 
5. ส ารองกรณีสาธารณภัย 10%  (ร้อยละ 10 จาก 15,758,435.99)

         1,575,843.60  บาท 
6. คงเหลือเงินสะสมที่น าไปใช้จ่ายได้ (4-5)  14,182,592.39  บาท 
* สรุป เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้จ่ายได้ มีจ านวนทั้งสิ้น   
    14,182,592.39  บาท 

ปลัดอบต.  ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่ อวันที่  23 กุมภาพันธ์  2559 
กระทรวงมหาดไทยได้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ทราบถึงแนวทางที่จะด าเนินการ
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสมไปใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนนโยบาย
รัฐบาล ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการภายในปีงบประมาณ 2559  
โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมอย่างเข้มงวด
รัดกุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะใช้จ่ายเงินสะสมได้ จะต้อง
เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจรอไปตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ ดังนี้  

- โครงการที่ด าเนินการจะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนอย่าง
แท้จริง ไม่เป็นการใช้จ่ายในกิจกรรม    ที่ไม่เกิดประโยชน์หรือฟุ่มเฟือยเกิน
ความจ าเป็น  
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การใช้

จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยจะต้องค านึงถึงสถานะ
ทางการคลัง เสถียรภาพทางการเงิน   การคลังในระยะยาว ทั้งนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องส ารองไว้ส าหรับรายจ่ายประจ าที่ จ าเป็น เช่น 
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เงินที่ต้องส ารองจ่ายก่อนที่จะได้รับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ฯลฯ) เงินสะสมที่มีภาระผูกพันแล้ว และ
ส ารองจ่ายกรณีเกิดสาธารณภัย เป็นต้น หลังจากนั้นจึงจะน าเงินสะสมที่เหลือ
ไปใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลเพ่ือใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก      เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  

       - ประเภทโครงการที่จะด าเนินการได้แก่  
         1) สนับสนุนการด าเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
         2) การปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  
         3) ปรับปรุงหรือจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค  
         4) ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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        5) ส่งเสริมการใช้ยางพาราภายในประเทศ  
- โครงการที่จะด าเนินการจะต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
เหมาะสมกับเงินท่ีมีอยู่ และไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่หน่วยงานของรัฐอ่ืนได้
ด าเนินการแล้ว  
 

นายก อบต.แม่ค าม ี ตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลได้ชี้แจงเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีโครงการที่จะเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
จ านวน  21 โครงการ ด้งนี้ 
1. วางระบบท่อส่งน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านท่าล้อ  ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ยาว 6,137.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามีก าหนด งบประมาณ 1,661,000.- บาท   
2. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานางค า  เสาร์อินทร์  ถึง
นานางสม  สุภาวรารัตน์      หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด  งบประมาณ 
500.- บาท   
3. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายประสิทธ์  จินายะ  ถึง
นานายวิชิต  สารป๋ง  หมู่ที่ 1บ้านปงเจริญ ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 6,000. - 
บาท   
4. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายเรวัช อุดขันจริง ถึงนา
นายนิรันดร์ เขียวแก้ว หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 83.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 
เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 500.- บาท   
5. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายพยุง อุดขันจริง ถึงนา
นายเวด เดชนาลักษณ์ หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ต าบลแม่ค ามีอ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 475.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 7,500. - 
บาท   
6. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายหลุด สารป๋ง ถึงนา
นายวีระศักดิ์ ไข่ทา หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 360.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 5,500. - 
บาท   
7. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายบุญช่วย กวางเต้น  
ถึงนานายสว่าง กวาวสิบสาม หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนอง
ม่วงไข่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร  ยาว 500.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 
8,000.- บาท   
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8. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายป๋อง เหิงค าดี ถึงนา
นายแอ๊ด ยอดสาร หมู่ที่ 1 บ้านปงเจริญ ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.5 เมตร  งบประมาณ 16,000.- บาท   
9. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายอาน เสนาธรรม ถึง
นานายประสิทธิ์  ทะนันชัย หมู่ที่ 1  บ้านปงเจริญ ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนอง
ม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 480.00 เมตร     
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 

3,500.-   บาท   
10. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายเสิน เมืองมาน้อย 
ถึงนานายประจวบ สุขมี หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 74.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 300.- บาท   
11.โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานางพวงทอง ทองอินทร์ 
ถึงนานางทอง คนบุญ หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 3,500.- 
บาท   
12. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ น้ าตก 5 ฝั่งซ้าย  นา
นางสาวพวม แสงแก้ว ถึงนานางประภา เมืองมาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
ต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร 
ยาว 112.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี 
ก าหนด งบประมาณ 500.- บาท  
13. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานางบุญเรือง มังกิตะ ถึง
นานางช านาญ เมืองมาน้อย หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ ต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนอง
ม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.แม่ค ามีก าหนด  งบประมาณ 
3,500.- บาท   
14. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ น้ าตก 3 ฝั่งขวา ถึงนานาย
เสน่ห์ ตื้อยศ หมู่ที่ 3   บ้านรัตนปัญญา ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 450.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 2,100. - 
บาท  
15. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายมิตร  อุดดี ถึงนา

นายประยูร วงศ์อรินทร์   หมู่ที่ 3  บ้านรัตนปัญญา ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร         ยาว 500.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย  0.30 เมตร ตามแบบแปลนที่  อบต.แม่ค ามี  ก าหนด 
งบประมาณ 2,400.- บาท   
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16. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานางเนาว์ ระมัง ถึงนา
นายบุญส่ง พรมวัง หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร ยาว 580.00เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 3,200.- บาท   
17. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ ร่องปู่เต๋ ช่วงหลัง ร.พ.สต.
รัตนปัญญา ถึงหลัง อบต.แม่ค ามี หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ต าบลแม่ค ามี  
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร ยาว 100.00 
เมตร ลึกเฉลี่ย  1.00 เมตร ตามแบบแปลนที่  อบต.แม่ค ามี  ก าหนด 
งบประมาณ 4,000.- บาท  
18. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ น้ าตก 2 ฝั่งขวา ถึงนานาง
ภารดี สุขจิตต์ หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 895.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.30 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 4,300. - 
บาท   
19. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายหลุด ธรรมจักร ถึง
นานางประเทือง คันธะมาลา  หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอ
หนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 150.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามีก าหนด งบประมาณ 
1,200.- บาท   
20. โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานายเชาวลิต อารีย์ ถึง
นานายวิชิต จันทร์พล  หมู่ที่ 3 บ้านรัตนปัญญา ต าบลแม่ค ามี  อ าเภอหนอง
ม่วงไข่ จังหวัดแพร่  ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 550.00 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.30 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 
2,600.- บาท ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1  หน้าที่ 9 
21.โครงการขุดลอกล าเหมืองสาธารณะประโยชน์ นานางพะยอม ยะอิตะ ถึง
นานางบุญน า สองกิติ หมู่ที่ 4 บ้านพิมสาร ต าบลแม่ค ามี อ าเภอหนองม่วงไข่ 
จังหวัดแพร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร ยาว 460.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 
เมตร ตามแบบที่ อบต.แม่ค ามี ก าหนด งบประมาณ 2,000.- บาท 
ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้มีอยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ฉบับ
เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1    
 โครงการที่กล่าวมานี้ เป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
ประชาชน  ใช้งบประมาณจ านวนมาก งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจึงไม่
เพียงพอ และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบาย  ซึ่งโครงการทั้งหมดนี้มี
อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1    
 

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้น าเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือ
พิจารณาอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5          เรื่องอ่ืน ๆ 
 

    ไม่มี 
 
ปิดประชุม       ๑1.3๐ น. 
                 
 
   

                 ผู้บันทึกรายงานฯ 
                  (นายเชาว์       วงศ์อรินทร์) 
                                                  เลขานุการนายก อบต. แม่ค าม ี
 
 
                     ผู้ตรวจบันทึกรายงานฯ 
                    ( นายไพศาล  ชมภูมิ่ง ) 
                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 
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