
  
        รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ค ามี 

ครั้งที่ 2 / ๒๕๕9 
วันที่ 15  กรกฎาคม   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 
นายกอบต.แม่ค ามี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้นโยบายจัดท าโครงการ “รักน้ า  รักป่า  

รักษาแผ่นดิน”   เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิง
ถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรง
เจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ  ซึ่งกิจกรรมที่ อบต.แม่ค ามี ด าเนินการ
และร่วมกับทางอ าเภอหนองม่วงไข่มีดังนี้ 
1. ร่วมงานวันแม่  

- ภาคเช้า เวลา 08.30น. แต่งกสนเครื่องแบบปกติขาว  หรือ
เครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว 

- ภาคค่ า เวลา 18.30 น. ข้าราชการและแม่บ้านแต่งกายผ้าไทยสี
ฟ้าหรือสากลนิยม นักเรียนแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน ประชาชน
แต่งกายสุภาพ 

- พัฒนาถนนสองข้างทาง ตั้งแต่แปดแยก หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ ถึงหมู่
ที่ 1 บ้านปง 



 ๒ 

 
2. ปลูกหญ้าแฝก ต้นทานตะวัน บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ 
3. ปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติที่ล าน้ าแม่ค ามี ลานกีฬาหมู่ที่ 2  

บ้านท่าล้อ 
ให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่อบต.ทุกคนแต่งกายด้วยเสื้อสีน้ า
เงินของ อบต. พร้อมกันที่ลานกีฬาหมู่ที่ 2 บ้านท่าล้อ เวลา 09.30น. ซ่ึง
และขอความร่วมมือกับผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมกัน
พัฒนา 

  
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายกอบต.แม่ค ามี สอบถามที่ประชุมว่า มีท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมส าเนารายงานการประชุมที่ได้

ส่งไปเพ่ือให้พิจารณาล่วงหน้า 
ที่ประชุม รับทราบไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม และมีมติรับรองรายงานการประชุม

เป็นเอกฉันท์ 
 
ระเบียบวาระท่ี  3           เรื่องเพ่ือทราบ 

ไม่มี 
  
ระเบียบวาระท่ี  4                   เรื่องเพ่ือพิจารณา  
ปลัดอบต.   การจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543  ข้อ 23 
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไข
งบประมาณใน ชั้นต้น แล้วเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อคณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าป ี
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่าย
เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอ
ต่อสภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 สิงหาคม  
ในปีงบประมาณ 2560 ประมาณการรายรับ  ต้ังรับไว้ทั้งสิ้น 21,563,000.- 
บาท ท้องถิ่น ซึ่งตามปกติต้องตั้งรับไว้ใกล้เคียงกับรายรับจริงของปีที่ผ่านมา คือ 
ปีงบประมาณ 2558 และในส่วนของประมาณการรายรับที่เพ่ิมขึ้นมากกว่า 
รายรับจริง ปี 2558 เนื่องจากตั้งเพ่ิมตามหนังสือด่วนที่สุด ที่มท 0808.2/ว
4072 ลว 15 กรกฎาคม 2559 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  
ให้น ารายการเงินอุดหนุนทั่วไปก าหนดวัตถุประสงค์บางรายการที่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ได้ รับในปี งบประมาณ 2559 บางรายการ  ที่
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่2/2559 ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เห็นชอบให้ก าหนดรายการ
เงินอุดหนุนทั่วไปให้จัดท าเป็นข้อบัญญัติในปีงบประมาณ 2560 เช่น เบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอาหาร



 ๓ 

กลางวัน เงินค่าอาหารเสริม (นม) เป็นต้น  และได้รวบรวมร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560   มาเสนอ รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 ที่ได้แจกให้แล้วนั้น 

ที่ประชุม รับทราบ 
ปลัดอบต.  ตามหนังสือมหาดไทยที่มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552 

เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ ต้องชี้แจง
เหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประกอบงบประมาณต่อที่ประชุมสภาฯ ในส่วนของ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน   งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ
อัคคีภัย  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ า
ดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ชนิด 6 ล้อ 6 ตัน ขนาด 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง
เครนกระเช้ากู้ภัย จ านวน 1 คัน งบประมาณ 2,600,000.-บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2560-2562) หน้า 74 ซึ่งครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มี
ก าหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของส านักงบประมาณ จึงให้เจ้าพนักงานพัสดุ
ท าการสืบราคาจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ตัวแทนจ าหน่ายและหน่วยงานที่เคย
จัดซื้อ เพ่ือน ามาตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2560 

นายก อบต.แม่ค าม ี ให้น าร่างข้อบัญญัติรายจ่ายประจ าปีพ.ศ. 2560  เสนอที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ค ามี เพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป  
 

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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