
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๑/๒๕63  

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 

----------------------------------------------- 
ผู้มาประชุม 
 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
 ๑. นำยจม เตชะแก้ว ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 2. นำยสำโรจน์ สิทธิ์คงขจร รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 3. นำยนำวิน สิทธิ์คงจ ำรัส สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 2  
 4. นำยพงศกร กนกวรสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๓ 
 5. นำยสมพร ธนังลำภอุดม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๓ 
 6. นำยเกษม โสภำณะ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๕ 
 7. นำยพิทยำ ทะบุญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๕ 
 8. นำยเนำะมูล สวัสดิ์พนำรักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๖ 
 9. นำยเผด็จ ชัยธีรเดช สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๗ 

10. นำยศรีวงค์ สิริเมธีตระกูล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๗ 
 11. นำยนที สุภนัทธพร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 8   
 12. นำยเคอะ รัตนพงไพรรักษำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 10 
 13. นำยอภิชำติ สวัสดิ์พนำรักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๑ 
 14. นำยประพันธ์ ชื่นสุขเลิศเกษม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๒ 
 15. นำยพะสุดี เมฆำปรำโมทย ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๓ 
 16. นำยเฉลิมเกียรติ  พิทำค ำ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำยมี มนัสเพิ่มพูน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๒ 
2. นำยบือคำ อุดมปิยะนันท์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 4  
3. นำยปูลำ อุดมปิยะนันท์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที ่๔ 
4. นำยพะคูวำ สิริแจ่มพงศ ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 8 
5. นำยเตอะเหลอะเจะ  รติเมธำชน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๙ 
6. นำยสมชัย ศักดิ์บ ำเพ็ญกุล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที ่9 
7. นำยสมศักดิ์ ชำติโชคสถำพร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 11 
8. นำยจิตตกำนต์ เลิศวงศ์รัตนกุล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑3  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1.  นำยสมพล อนุรักษ์วนภูม ิ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
2.  นำยจะกำ เทิดทูนเมธำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
3.  นำยตุลุ ศักดิ์บ ำเพ็ญกุล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
4.  นำยสุพจน์ จำรุไกรศรี เลขำนุกำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 



๒ 

 

 

5.  นำงธนัชชำ แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 
6.  นำงธัญญรตำ สุรินต๊ะ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.1 เรื่อง  ประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 
(รอบท่ี 1) 

ด้วย คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2562 อนุมัติในหลักกำรโครงกำรประกัน
รำยได้เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2562/63 รอบที่ 1 โดยระยะเวลำที่จะใช้สิทธิขอชดเชยระหว่ำงวันที่ 15 ตุลำคม 
2562 – 28 กุมภำพันธ์ 2563 ยกเว้นภำคใต้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภำพันธ์ – 31 พฤษภำคม 2563 โดยสำมำรถใช้สิทธิ
ได้ตั้งแต่วันที่เก็บเก่ียวเป็นต้นไป ยกเว้นเกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวก่อนวันที่ก ำหนดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่เริ่มโครงกำร 

 

ที่ประชุม  รับทรำบ 
 

1.2 เรื่อง  ประชาสัมพนัธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 
 ด้วยกรมบัญชีกลำง จะท ำหน้ำที่จ่ำยเงินโดยโอนเข้ำบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

และบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำรแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่ เดือนมกรำคม 2563 เป็นต้นไป    
ซ่ึงก ำหนดจ่ำยทุกวันที่ 10 ของเดือน หำกเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดรำชกำร จะจ่ำยในวันท ำกำรก่อนวันหยุดนั้น   

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ในกำรรับลงทะเบียน รับค ำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รำยละเอียดของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและเบี้ยควำมพิกำร และมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำรดังนี้  

         1. ภำยในที่ 26 ของทุกเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลกำรลงทะเบียน 
และค ำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯของผู้สูงอำยุ คนพิกำร ลงในระบบสำรสนเทศเบี้ยยังชีพของกรมส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิ่น  

        2. วันที่ 27 ของทุกเดือน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลำง
ผ่ำนระบบ e- Social Welfare (e-SW) เพ่ือท ำกำรประมวลผล 

    3. วันที่ 1 ของเดือน กรมบัญชีกลำงส่งข้อมูลตำม ข้อ 2. ไปยังกรมกำรปกครองเพ่ือ
ตรวจสอบกับฐำนข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ เกี่ยวกับกำรเสียชีวิต  กำรย้ำยภูมิล ำเนำ และควำมถูกต้องของหมำยเลข
ประจ ำตัวประชำชน ของผู้มีสิทธิรำยบุคคล 

           4. วันที่ 3 ของเดือน กรมกำรปกครองด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล และส่งคืนผลกำร
ตรวจสอบข้อมูลให้กรมบัญชีกลำง  

          5. ภำยในวันที่ 4 ของเดือน กรมบัญชีกลำงจะท ำหน้ำที่ตรวจสอบผู้ได้รับบ ำนำญของ
ส่วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ และระงับจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและส่งข้อมูลคืนมำยังกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  

           6. ภำยในวันที่ 8 ของเดือน กรมบัญชีกลำงจะส่งข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
และเบี้ยควำมพิกำรให้ธนำคำร เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของบัญชี เช่น บัญชีถูกปิด ชื่อบัญชีไม่ตรงกับผู้มีสิทธิ     เป็น
ต้น ส ำหรับเตรียมโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินรำยบุคคล 

  7. ทุกวันที่ 10 ของเดือน กรมบัญชีกลำงจะท ำกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
รำยบุคคล  หำกเดือนใดวันที่ 10 ตรงกับวันหยุดรำชกำร จะโอนให้ในวันท ำกำรก่อนวันหยุด 

           8. ภำยในวันที่ 14 ของเดือน กรมบัญชีกลำงจะส่งผลกำรโอนเงินเข้ำบัญชีของผู้มีสิทธิ   
ให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบควำมถูกต้อง  

 
/8.1 กรณีโอน... 



๓ 

 

 

          8.1 กรณีโอนเงินไม่ส ำเร็จ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ำไปแก้ไขข้อมูล   
ในระบบสำรสนเทศเบี้ยยังชีพของกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น  ภำยในวันที่ 26 ของเดือน และกรมบัญชีกลำง     
จะโอนเงินตกเบิก สมทบให้รวมกับเงินในเดือนถัดไป 

              8.2 กรณีระงับกำรโอนเนื่องจำกผู้สูงอำยุได้รับบ ำนำญของส่วนรำชกำรหรือ
รัฐวิสำหกิจ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้มีสิทธิ เพ่ือท ำกำรยื่นอุธรตำมสิทธิ ต่อไป  

               8.3 กรณีระงับกำรจ่ำยเนื่องจำกผู้มีสิทธิย้ำยภูมิล ำเนำ ให้องค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้มีสิทธิ ไปลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ทันที 

 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

1.3 เรื่อง  ประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ า (ฉบับท่ี 10) 
 ด้วยรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ 136 ตอนพิเศษ 316 ง หน้ำ 25 ประกำศเมื่อวันที่ 27 

ธันวำคม 2562 เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ (ฉบับที่ 10) ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำเป็นเงินวันละ 325 บำท ในท้องที่
จังหวัดเชียงใหม่ มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มกรำคม 2563 เป็นต้นไป โดยค ำว่ำ “วัน” หมำยถึง เวลำท ำงำนปกติของ
ลูกจ้ำงซึ่งไม่เกินชั่วโมงท ำงำนดังต่อไปนี้ แม้นำยจ้ำงจะให้ลูกจ้ำงท ำงำนน้อยกว่ำเวลำท ำงำนปกติเพียงใดก็ตำม 

(1) 7 ชั่วโมง ส ำหรับงำนที่อำจเป็นอันตรำยต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยของลูกจ้ำง
ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

(2) 8 ชั่วโมง ส ำหรับงำนอื่นซึ่งไม่ใช่งำนตำม (1) 
 และห้ำมมิให้นำยจ้ำงจ่ำยค่ำจ้ำงเป็นเงินแก่ลูกจ้ำงน้อยกว่ำอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต่ ำ 
 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 

1.4 เรื่อง  การอบรมตามโครงการร้อยใจรักษ์  หลักสูตรที่ ๑ การเรียนรู้ประสบการณ์การ
ประยุกต์ใช้แนวพระราชด าริ โครงการร้อยใจรักษ์ (ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน) 

ด้วยศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดเชียงใหม่แจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอแม่แจ่ม ด ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรด ำเนินกำรอบรมและ
ฝึกปฏิบัติเพ่ือประยุกต์ให้แนวพระรำชด ำริในพื้นที่ที่มีปัญหำกำรค้ำและกำรล ำเลียงยำเสพติด บริเวณชำยแดนภำคเหนือ  
เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2561 ณ ที่ตั้งโครงกำรร้อยใจรักษ์ บ้ำนห้วยส้ำน ต ำบลท่ำตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งมีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเพ่ือประยุกต์ใช้แนวพระรำชด ำริในพ้ืนที่ที่มีปัญหำกำรค้ำและ
กำรล ำเลียงยำเสพติด บริเวณชำยแดนภำคเหนือ โดยให้ผู้บริหำรและข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสมำชิกสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำน
ทับ   เข้ำร่วมกำรฝึกอบรม หลักสูตรที่ ๑ กำรเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรประยุกต์ใช้แนวพระรำชด ำริ โครงกำรร้อยใจรักษ์ 
(ระยะเวลำ ๒ วัน ๑ คืน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในวันที่ 16 – 17 มีนำคม 2563 เวลำ 10.30 น. ณ 
โครงกำรร้อยรักษ์ บ้ำนห้วยส้ำน ต ำบลท่ำตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 
 
 

/1.5 เรื่อง... 



๔ 

 

 

1.5  เรื่อง  การสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ด้วยระเบียบคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ข้อ 231 ก ำหนดให้ภำยหลังระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้ องถิ่นด ำเนินกำร
สรรหำบุคคลเป็นคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งได้แจ้งแนวทำงปฏิบัติในกำรสรรหำคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกรอบ
ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 

กรอบระยะเวลาการด าเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ล ำดับ วัน/เดิอน/ปี ภำรกิจ/กิจกรรม หมำยเหตุ 

1 27 ม.ค. 63 หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นประกำศรับสมัคร  
2 3 – 7 ก.พ. 63 

( 5 วัน) 
รับสมัคร กกต.อปท. ตำมระเบียบฯ 

ข้อ 34 วรรคหนึ่ง 
3 8 – 10 ก.พ. 63 

(3 วัน) 
หัวหน้ำพนักงำนส่วนท้องถิ่นทำบทำมบุคคล กรณีมีผู้สมัค
เข้ำรับกำรคัดเลือก กกต.อปท. ไม่ครบจ ำนวน 

ตำมระเบียบ ฯ 
ข้อ 34 วรรคสำม 

4 8 – 17 ก.พ. 63 
(10 วัน) 

ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมและเสนอ
รำยชื่อให้ ผอ.กต.จว. 

ตำมระเบียบฯ 
ข้อ 35 

5 18 – 20 ก.พ. 63 
(3 วัน) 

ผอ.กต.จว. พิจำรณำคัดเลือกและจัดท ำบัญชีรำยชื่อ 
ประวัติและเหตุผลส่งให้ ลธ.กตต. 

ตำมระเบียบฯ 
ข้อ 36 

6 21 ก.พ. - 11 มี.ค. 62 สนง.กกต. รวบรวมรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกจำก 
ผอ.กต.จว. เสนอให้ กกต. พิจำรณำ 

ระยะเวลำ 
โดยประมำณ 20 วัน 

7  ครม. เห็นสมควรให้มีกำรเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.  
8  กกต. พิจำรณำแต่งตั้ง กกต.อปท.  
9  - สนง.กกต. แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ ผอ.กต.จว. เพื่อ

แจ้ง ผอ.กต.อปท. 
- ประชุมผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือด ำเนินกำรเลือก ปธ.

กกต.อปท. 
- ผอ.กต.จว. จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้ง กกต.อปท. และแจ้งให้ 

ผอ.กต.อปท. ทรำบ 

 

10  กกต. ประกำศให้มีกำรเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ.  
11  กกต.อปท. เริ่มปฏิบัติหน้ำที่  

 
ที่ประชุม  รับทรำบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ สมัยสามัญประจ าปี สมัยที่
4/2562  วันพุธ ที ่16 ตุลาคม 2562 
 

ที่ประชุม  รับรอง 
 /ระเบียบวำระท่ี 3... 

 



๕ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
ที่ประชุม  - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ๒๕๖3 วันเริ่มต้นการประชุมและจ านวน 
วันประชุม    
  ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
  พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
  มำตรำ ๕๓ วรรคแรก ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสำมัญสองสมัยหรือหลำยสมัยแล้วแต่สภำ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจะก ำหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีให้สภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลก ำหนด 
  มำตรำ ๕๓ วรรคสี่ สมัยประชุมสำมัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก ำหนดไม่เกินสิบห้ำวัน แต่ถ้ำจะขยำย
เวลำออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญำตจำกนำยอ ำเภอ 
  ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
  ข้อ ๑๑ (๓) ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลก ำหนดว่ำปี
นั้นจะมีสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเม่ือใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก ำหนดกี่วัน กับให้ก ำหนด
วันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก ำหนดกี่วัน 
  กำรก ำหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นก ำหนด     
การพิจารณาของท่ีประชุม 
  ที่ประชุมได้พิจำรณำก ำหนดสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี วันเริ่มต้นกำรประชุมและจ ำนวนวัน
ประชุมของสมัยประชุมสำมัญประจ ำปี ๒๕63 โดยมีผู้เสนอและมีผู้รับรอง ดังนี้ 
  ผู้เสนอ นำยเคอะ  รัตนพงไพรรักษำ ส.อบต. หมู่ที่ 10 เสนอก ำหนดสมัยประชุมสำมัญ
ประจ ำปี ๒๕63 จ ำนวน 3 สมัย แต่ละสมัยมีก ำหนด ๑๕ วัน ดังนี้ 
  สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๒/๒๕63 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑6 – 30 เมษำยน ๒๕63 
  สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๓/๒๕63 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑6 – 30 กรกฎำคม ๒๕63 
  สมัยประชุมสำมัญประจ ำปี สมัยที่ ๔/๒๕63 เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑6 – 30 ตุลำคม ๒๕63 
โดยก ำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสำมัญประจ ำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2564 วันที่ ๑6 มกรำคม ๒๕64  
  ผู้รับรองคนที่ ๑ นำยนที  สุภนัทธพร ส.อบต. หมู่ที่ 8 
  ผู้รับรองคนที่ ๒ นำยพิทยำ ทะบุญ ส.อบต. หมู่ที่ 5 
 

มติที่ประชุม  สมำชิกในที่ประชุมจ ำนวน 14 คน มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จ ำนวน 13 เสียง     
ไม่เห็นชอบ จ ำนวน - เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 
 
 
 
          / ระเบียบวำระท่ี 6... 



๖ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                         
 

 ๖.๑  เรื่อง   รายงานสถานะทางการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ        
(ไตรมาส ที่ 1 ) 
  6.1.1  งบรำยรับ – รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2563  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย
ระเบียบวำระกำรประชุม) 
  6.1.2  สถำนะทำงกำรเงินและกำรคลัง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
      เงินสะสม 
   เงินสะสม จ ำนวน 8,778,902.19 บำท 
   เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 6,664,288.58 บำท 
 

      เงินรายรับ 
   รำยได้จัดเก็บเอง จ ำนวน 26,519.97 บำท 
   ภำษีจัดสรร จ ำนวน 4,824,616.81 บำท 
   เงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 4,623,265.41 บำท 
   เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 23,403.00 บำท 
   รวมเงินรายรับ จ านวน 9,467,805.19 บาท 
 

      เงินรายจ่าย 
   รำยจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 7,126,787.64 บำท 
     
   คงเหลือเงิน จ านวน 2,371,017.55 บาท 
 

  โครงกำรที่อนุมัติให้จ่ำยจำกเงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 14 โครงกำร  
  ก่อหนี้รวม   2,045,000.00  บำท 

 
- เบิกจ่ำยแล้ว  จ ำนวน 10 โครงกำร  รวมเป็นจ ำนวนเงิน        1,475,000.00     บำท 
- ยังไม่ได้เบิกจ่ำย  จ ำนวน  4  โครงกำร เป็นจ ำนวนเงิน       569,500.00        บำท 

    

  จึงเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ เพ่ือโปรดทรำบ 
 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 
 6.2   เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชน        
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ด้วยกระทรวงมหำดไทย โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับกำรหำรือจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทำงกำรใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือกำรบริกำรสำธำรณะ
กระทรวงมหำดไทยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะเพ่ือช่วยเหลือ
ประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ได้อย่ำงถูกต้อง ภำยใต้กฎหมำย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปในทำงเดียวกัน จึงอำศัย
อ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 4 และระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 8 ก ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรใช้รถเพ่ือช่วยเหลือประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

 /1. ระเบียบ... 



๗ 

 

 

1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้แบ่งรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น 3 ประเภท คือ รถประจ ำต ำแหน่ง รถรับรอง 
และรถส่วนกลำง โดยในข้อ 4 ของระเบียบดังกล่ำว ได้นิยำม “รถส่วนกลำง” หมำยควำมว่ำ รถยนต์หรือจักรยำนยนต์ที่
จัดไว้เพ่ือกิจกำรอันเป็นส่วนรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้หมำยควำมรวมถึงรถยนต์ที่ใช้ในกำรบริกำ ร
ประชำชนหรือใช้ในหน้ำที่ของส่วนรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น รถยนต์พยำบำล ฯลฯ 

2. ระเบียบกระทรวงหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพื่อช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ข้อ 3 ก ำหนดว่ำ “กำรช่วยเหลือประชำชน” หมำยควำมว่ำ กำรให้ควำม
ช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับควำมเดือดร้อนหรือไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ในกำรด ำรงชีพโดยอำจให้เป็นสิ่งของหรือ
จ่ำยเป็นเงินหรือกำรจัดบริกำรสำธำรณะเพื่อให้กำรช่วยเหลือประชำชนในระดับเขตพ้ืนที่หรือท้องถิ่น ตำมอ ำนำจหน้ำที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อ 16 (2) ก ำหนดว่ำ กำรช่วยเหลือประชำชนด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิต ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยงบประมำณช่วยเหลือประชำชน ตำมหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  โดยอนุโลมประกอบกับระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร 
ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 ข้อ 8 ก ำหนดว่ำ กำรด ำเนินงำนสงเครำะห์
ครอบครัวที่ประสบควำมเดือดร้อนให้ช่วยเหลือด้ำนกำรเงินหรือสิ่งของเป็นวงเงินในกำรช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000 
บำทต่อครอบครัวต่อปีงบประมำณ โดยค่ำรักษำพยำบำลให้รวมถึงค่ำพำหนะด้วย 

3. กำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรช่วยเหลือประชำชนตำม
อ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีกำรรับ ส่ง ผู้ป่วยไปยังโรงพยำบำล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อำจด ำเนินกำรได้ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ดังนี้ 

3.1  ผู้ป่วยที่จะได้รับกำรช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนขอรับควำม
ช่วยเหลือจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชน   
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แล้ว และเพ่ือให้กำรดูแลผู้ป่วยที่จ ำเป็นต้องได้รับกำร
ช่วยเหลือเป็นไปอย่ำงทั่วถึง จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำแนะน ำให้ผู้ป่วยที่สมควรได้รับกำรช่วยเหลือ
ไปขึ้นทะเบียนตำมระเบียบฯ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือได้  (รำยละเอียดตำม
เอกสำรแนบท้ำยวำระ ที่ 6.2) 
   3.2  กำรจัดบริกำรรับ ส่ง ผู้ป่วยไปโรงพยำบำล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจำรณำ
ตำมควำมสำมำรถในกำรดูแลตนเองของผู้ป่วย ดังนี้ 
     (1)  กรณีผู้ป่วยที่สำมำรถดูแลและช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน ให้
พิจำรณำใช้รถส่วนกลำง ตำมข้อ 1 ที่ไม่ใช่รถฉุกเฉินไปให้บริกำรได้ โดยกำรใช้รถส่วนกลำงให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรใช้และรักษำรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
    กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีรถส่วนกลำงหรือมีรถส่วนกลำง แต่อยู่ใน
ระหว่ำงใช้ปฏิบัติรำชกำร หรือรถอยู่ในสภำพที่ไม่เหมำะสมแก่กำรรับ ส่งผู้ป่วย ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสำน
มูลนิธิหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่มีรถฉุกเฉิน เพ่ือให้กำรช่วยเหลือ หรืออำจจ้ำงพำหนะในพ้ืนที่ โดยให้ถือปฏิบัติตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หรืออำจให้ควำมช่วยเหลือผู้ป่วยเป็น
เงินค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปโรงพยำบำล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือช่วยเหลือประชำชน
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร    
ว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 
    (2) กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง และ
ผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล ให้ใช้รถฉุกเฉินในกำรบริกำร 
 

/กรณีท่ี... 



๘ 

 

 

    กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีรถฉุกเฉินหรือมีรถฉุกเฉินแต่อยู่ในระหว่ำง
รับ ส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแล ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประสำรมูลนิธิหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่มีรถฉุกเฉิน เพ่ือให้กำรช่วยเหลือ หรืออำจจ้ำงพำหนะในพ้ืนที่ โดยให้ถือปฏิบัติ
ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 หรืออำจให้ควำม
ช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเงินค่ำพำหนะในกำรเดินทำงไปโรงพยำบำล ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยเพ่ือ
ช่วยเหลือประชำชนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกอบกับระเบียบกรม พัฒนำ
สังคมและสวัสดิกำรว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ครอบครัวผู้มีรำยได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง พ.ศ. 2552 
 

  จึงเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ เพ่ือโปรดทรำบ 
 

ที่ประชุม รับทรำบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
 7.1  เรื่อง  การขอแก้ไข/เปลี่ยนแปลงชื่อต าบล 
                         ด้วย นำยสมพล  อนุรักษ์วนภูมิ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ได้มีแนวคิดที่จะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อต ำบล จำก “ต ำบลบ้ำนทับ” เป็น “ต ำบลบ้ำนทัพ” เนื่องจำกค ำว่ำ “ทับ” ตำมพจนำนุกรม ฉบับ
รำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554  ค ำนำม หมำยถึง กระท่อมหรือเพิงพักท่ีท ำอยู่ชั่วครำว  ค ำกริยำ หมำยถึง วำงข้ำงบน, 
ซ้อนข้ำงบน, อำกำรที่ของหนักๆ โค่นหรือล้มลงพำดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง เช่น ต้นไม้ล้มทับบ้ำน, อำกำรที่สิ่งที่มีล้อ
เคลื่อนไปด้วยก ำลังเร็วแล้วปะทะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วกดหรือบดลงไปโดยแรง เช่น รถทับคน เป็นต้น จำกควำมหมำย
ตำมพจนำนุกรมดังกล่ำวข้ำงต้น ค ำว่ำ “ทับ” ที่ลงท้ำยด้วยตัวสะกด บ.ใบไม้ และเป็นค ำที่ใช้ต่อท้ำยชื่อต ำบลบ้ำนทับ 
สื่อควำมหมำยและให้ควำมรู้สึกที่ไม่เป็นมงคล เหมือนกับกำรถูกกดทับไว้ให้หยุดอยู่กับที่ ไม่มีกำรพัฒนำให้ก้ำวเดินไป
ข้ำงหน้ำได้ ขณะทีค่ ำว่ำ “ทัพ” ตำมพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 ค ำนำม หมำยถึง กองทหำร ซึ่งมี
ควำมหนักแน่น มีระเบียบแบบแผน สื่อควำมหมำยและให้ควำมรู้สึกที่เป็นมงคล เหมือนกำรรวมพลังควำมรัก ควำม
สำมัคคี ควำมเป็นน้ ำหนึ่งใจเดียวกัน ควำมพร้อมที่จะพัฒนำก้ำวเดินต่อไปในวันข้ำงหน้ำ โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
บ้ำนทับจะได้จัดเวทีประชำคมรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกรำษฎรต ำบลบ้ำนทับในห้วงเดือนมกรำคม – 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ ต่อไป  
 

ที่ประชุม รับทรำบ 
 
ประธำนขอบคุณสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มำประชุมและกล่ำวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๖.0๐  น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                             ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม  (ลงชื่อ)                              กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ 
      (นำยเฉลิมเกียรติ   พิทำค ำ)                                        (นำยศรีวงค์ สิริเมธีตระกูล) 
     เลขำนุกำรสภำ อบต.บ้ำนทับ                                         ส.อบต.บ้ำนทับ หมู่ที่ ๗ 
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           (นำยพิทยำ  ทะบุญ)                                         (นำยจิตตกำนต์  เลิศวงศ์รัตนกุล) 
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ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
 
 

 
 
 
                     
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


