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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2563 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 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.  นำยสมพร ธนังลำภอุดม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๓  
 5. นำยพงศกร กนกวรสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๓ 
 6. นำยปูลำ อุดมปิยะนันท์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๔ 
 7. นำยเกษม โสภำณะ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๕ 
 8. นำยพิทยำ ทะบุญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๕ 
 9. นำยเนำะมูล สวัสดิ์พนำรักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๖ 
 10. นำยศรีวงค ์ สิริเมธีตระกูล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๗ 
 11. นำยเผด็จ ชัยธีรเดช สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๗ 
 12. นำยนที สุภนัทธพร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 8   
 13. นำยเคอะ รัตนพงไพรรักษำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 10 
 14. นำยสมศักดิ ์ ชำติโชคสถำพร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 11 
 15. นำยประพันธ์ ชื่นสุขเลิศเกษม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๒ 
 16. นำยพะสุดี เมฆำปรำโมทย ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๓ 

17.  นำยจิตตกำนต์ เลิศวงศ์รัตนกุล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑3  
 18. นำยเฉลิมเกียรติ  พิทำค ำ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำยมี มนัสเพิ่มพูน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๒ 
2. นำยบือคำ อุดมปิยะนันท์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 4  
3. นำยพะคูวำ สิริแจ่มพงศ ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 8 
4. นำยสมชัย ศักดิ์บ ำเพ็ญกุล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 9 
5. นำยเตอะเหลอะเจะ  รติเมธำชน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๙ 
6. นำยอภิชำติ สวัสดิ์พนำรักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๑ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยสมพล อนุรักษ์วนภูม ิ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
2. นำยจะกำ เทิดทูนเมธำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
3. นำยนิเวศ กันธะศิลป์ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
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4.  นำงธนัชชำ แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
5.  นำยภำณุวัฒน์ มอญตำ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
6.  นำยณัฐวุฒิ ยศหล้ำ นักวิชำกำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน ผอ.กองกำรศึกษำฯ 
7.  นำงธัญญรตำ สุรินต๊ะ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 

เปิดประชุมเวลา 09.00  น. 
 
เรื่องก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม 
 แนะน ำข้ำรำชกำรบรรจุใหม่ นำงสำวกรรณิกำร์  โยรภัตร  ต ำแหน่ง เจ้ำพนักงำนพัสดุปฏิบัติงำน 
สังกัดกองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563 เป็นต้นไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1  เรื่อง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID -19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับก ำหนดจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ในกำร
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) และกำรจัดท ำหน้ำกำกอนำมัยเพ่ือกำรป้องกันตนเอง ในวันศุกร์ 
ที่ 1๓ มีนำคม 2563 เวลำ 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ  ในกำรนี้   
จึงขอเชิญชวนเจ้ำหน้ำที่/พนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ, สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล, ก ำนัน, 
ผู้ใหญ่บ้ำน, อสม.ประจ ำหมู่บ้ำน, ครูผดด., ครูศศช., ครูสพฐ., และประชำชนจิตอำสำ เข้ำรับกำรกำรอบรมโดย     
พร้อมเพรียงกัน  
ที่ประชุม ทราบ 

 
1.2 เรื่อง  การฝึกอบรม หลักสูตรที่ ๑ การเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนว

พระราชด าริ โครงการร้อยใจรักษ์ (ระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขอเชิญผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ทุกท่ำน เข้ำรับ

กำรฝึกอบรมหลักสูตรที่ ๑ กำรเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรประยุกต์ใช้แนวพระรำชด ำริ โครงกำรร้อยใจรักษ์ (ระยะเวลำ 
๒ วัน ๑ คืน) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ในระหว่ำงวันที่ 16 – 17 มีนำคม 2563 เวลำ 10.30 น. ณ 
โครงกำรร้อยรักษ์ บ้ำนห้วยส้ำน ต ำบลท่ำตอน อ ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่  
 การเตรียมตัวเข้ารับการอบรม 

1) ยำสำมัญประจ ำตัว และยำรักษำโรคประจ ำตัว 
2) ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้ำเช็ดตัว สบู่ แชมพู แปรงสีฟัน ยำสีฟัน ยำกันยุง ไฟฉำย 
3) อุปกรณ์กันแดด/กันหนำว/กันฝน เช่น หมวก เสื้อกันลม ร่มพับ 
4) เสื้อกันหนำว (กลำงคืนอำกำศค่อนข้ำงเย็น)  

 การแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 
  ชุดสุภำพ รองเท้ำสวมใส่สบำย (รองเท้ำหุ้มส้น เช่น รองเท้ำผ้ำใบที่เหมำะส ำหรับกำร
เดินในพื้นท่ีลำดชัด และเปียกน้ ำได้ รองเท้ำแตะส ำหรับเปลี่ยนตอนอำบน้ ำ) 
 การก าหนดจุดนัดหมาย วัน และเวลาในการเดินทาง  

- วันที่ 16 มีนำคม 2563  เวลำ 04.30 น. พร้อมกัน ณ ลำนหน้ำที่ว่ำกำรอ ำเภอ
แม่แจ่ม 

/วันที่... 
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- วันที่ 17 มีนำคม 2563  เวลำ 15.00 น. ออกเดินทำงจำกโครงกำรฯ 
ที่ประชุม ทราบ 
  

1.3  เรื่อง กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย  
  ขอเชิญผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ทุกท่ำน ร่วม

กิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย วันพุธ ที่ 1๘ มีนำคม ๒๕๖๓ 
๑) พิธีถวำยรำชสักกำระหน้ำพระบรมสำทิสลักษณ์พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ

เจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๕ เวลำ ๐๗.๐๐ น. ณ วัดกองกำน ต ำบลแม่ศึก อ ำเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ กำรแต่งกำย : ชุดเครื่องแบบสีกำกี 

๒) กิจกรรมจัดท ำฝำยกักเก็บน้ ำ เวลำ 13.00 น. ณ ล ำห้วยบ้ำนแม่ขี้มูก หมู่ที่ 1 ต ำบล
บ้ำนทับ อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กำรแต่งกำย : เสื้อสีฟ้ำ 

๓) กิจกรรมแข่งขันกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
อ ำเภอแม่แจ่ม เวลำ 15.30 น. ณ ผำสะกำบ/หน่วยสวนป่ำสิริกิติ์ ที่ ๔ (แม่ศึก) ต ำบล
แม่ศึก อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กำรแต่งกำย : ชุดกีฬำ  

ที่ประชุม ทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ สมัยประชุมสามัญประจ าปี 

สมัยท่ี 1/2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2563 
ที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 กระทู้ถาม 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี – 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
  5.1   เรื่อง  ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
 ตำมที่กระทรวงมหำดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเทศบำลต ำบล) เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ       
ภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 นั้น 
 ตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม มำตรำ 67 (4) ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมำตรำ 16 ก ำหนดให้เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ (29) กำรป้องกันและบรรเทำ
สำธำรภัย (30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิต

/และทรัพย์สิน... 
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/ทำงเข้ำ... 

และทรัพย์สิน ดังนั้น กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย จึงเป็นอ ำนำจหน้ำที่
โดยตรงของเทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 ดังนั้น ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับจึงขอเพ่ิมเติมแผนงำน/โครงกำร 
โครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ จ ำนวน ๑ โครงกำร เพ่ือบรรจุไว้
ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยและควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แผนงำนรักษำควำมสงบเรียบร้อยภำยใน 
  

 ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 4 ข้อ 22/2 
        

มติที่ประชุม สมำชิกในที่ประชุมจ ำนวน 17 คน มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จ ำนวน 16 เสียง              
ไม่เห็นชอบ จ ำนวน - เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 

 
 5.2   เรื่อง  ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 กองการศึกษาฯ 
 ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่  จ ำนวน  1 รำยกำร 

แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำยอำคำรต่ำงๆ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอมแรด 
งบประมำณ  600,000.- บำท 

 

โอนลด  จ ำนวน  6  รำยกำร 
1. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดรำยจ่ำย

ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำยอำคำรต่ำงๆ โครงกำรปรับปรุงอำคำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนอมแรด 
งบประมำณตั้งไว้ 176,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 176,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 176,000.- 
บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 0.- บำท  

2. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบลงทุน หมวดรำยจ่ำย
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำยค่ำก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงห้องน้ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำน  
อมแรด งบประมำณตั้งไว้ 75,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 75,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 
75,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 0.-  

3. แผนงำนกำรศึกษำ งำนระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษำ งบด ำเนินกำร หมวด
รำยจ่ำยค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำร      
พำหนูน้อยเรียนรู้นอกห้องเรียน งบประมำณตั้งไว้ 80,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 80,000.- บำท      
ขอโอนลดในครั้งนี้ 80,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 0.- บำท  

4. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร งำนกีฬำและนันทนำกำร งบด ำเนินกำร 
หมวดรำยจ่ำยค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รำยกำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรกีฬำเด็กปฐมวัยสัมพันธ์ งบประมำณตั้งไว้ 30,000. - บำท งบประมำณคงเหลือ
หลังโอน 30,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 30,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 0.- บำท  

5. แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำและถนน งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำง ประเภทค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ร่องล้อ ถนนสำยหลัก
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ทำงเข้ำหมู่บ้ำนบ้ำนอมแรด หมู่ที่ 8 งบประมำณตั้งไว้ 200,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 200,000.- 
บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 200,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 0.- บำท 

6. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลกร หมวดรำยจ่ำย
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำน งบประมำณตั้งไว้ 767,700.- บำท งบประมำณคงเหลือ
หลังโอน 511,100.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 39,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 472,100.- บำท 

 

 จึงเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ มำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

มติที่ประชุม สมำชิกในที่ประชุมจ ำนวน 17 คน มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จ ำนวน 16 เสียง              
ไม่เห็นชอบ จ ำนวน - เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 
 
 5.3  เรื่อง ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ต้นเรื่อง 
  กระทรวงมหำดไทยได้แจ้งให้จังหวัดจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติประจ ำองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล และเทศบำลต ำบล) เพ่ือเป็นผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัยในระดับพ้ืนที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด ำเนินกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ      
ภัยพิบัติให้แล้วเสร็จ ภำยในเดือนกรกฎำคม 2563 
  โดยกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติเพ่ือให้
เป็นไปในแนวทำงเดียวกันตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5329 ลงวันที่ 
26 ธันวำคม 2562 ดังนี้ 

1. ตำมพระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 50 (1) 
มำตรำ 53 (1) และมำตรำ 56 (1) ก ำหนดให้เทศบำลมีอ ำนำจหน้ำที่ต้องท ำในเขตเทศบำลในกำรรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยของประชำชน พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
มำตรำ 67 (4) ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีหน้ำที่ต้องท ำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย และพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มำตรำ 16 ก ำหนดให้เทศบำลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมีอ ำนำจหน้ำที่ (29) กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
(30) กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ดังนั้น กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย จึงเป็นอ ำนำจหน้ำที่โดยตรง
ของเทศบำล และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

2. ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม และกำรเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 4 ก ำหนดว่ำ “กำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก” หมำยควำมว่ำ กำร
ฝึกอบรมที่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใช้เจ้ำที่หน้ำท้องถิ่น ข้อ 7 ก ำหนดว่ำ โครงกำรหรือกลักสูตรกำรฝึกอบรม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือจัดร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ โดยค ำนึงถึงควำม
คุ้มค่ำในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และข้อ 12 – 16 ก ำหนดค่ำใช้จ่ำยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถเบิกจ่ำยได้ 
ดังนั้น ในกำรจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องถือปฏิบัติตำมระเบียบ
ดังกล่ำว กรณีกำรจัดกำรฝึกอบรมบุคคลภำยนอก ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจพิจำรณำด ำเนินกำรโดยวิธีกำรใด
วิธีกำรหนึ่ง ดังนี้ 

2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอบรมแห่งเดียว 
/2.2 องค์กร... 
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2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดฝึกอบรม โดยก ำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ร่วมกันจัดทุกแห่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงกำรร่วมกัน และก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งใดแห่งหนึ่งเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดฝึกอบรม รวมทั้งก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไว้ในโครงกำรให้ชัดเจน 

2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดฝึกอบรมร่วมกับส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
อ่ืน โดยก ำหนดให้ทุกหน่วยงำนที่ร่วมกันจัดฝึกอบรมเป็นผู้รับผิดชอบและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมของแต่ละ
หน่วยงำนไว้ในโครงกำรให้ชัดเจน 
 

 ข้อเท็จจริง 
1) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำ

ภัยพิบัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ในวงเงินงบประมำณ 135,400.- บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นห้ำพันสี่ร้อย
บำทถ้วน) โดยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ สมัยประชุมวิสำมัญ ครั้งที่ 1 ประจ ำปี 2563 วันที่ 5 มีนำคม 
2563 ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพ่ิมเติมแผนงำน/โครงกำรบรรจุไว้ในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 ) 
เรียบร้อยแล้ว 

2) ปลัดกระทรวงมหำดไทยโดยควำมเห็นชอบของรัฐมำตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
จึงอำศัยอ ำนำจตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและ
กำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89/1 ยกเว้นกำรปฏิบัติตำม
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 89 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถน ำเงิน
สะสมไปใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรจัดฝึกอบรมจิตอำสำภัยพิบัติได้ รำยละเอียดตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย        
ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0813 ลงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2563  

 

  ระเบียบ/หนังสือสั่งกำร 
1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำร

เก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้จ่ำยเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจำก

สภำท้องถิ่น ภำยใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้กระท ำได้เฉพำะกิจกำรซึ่งอยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้ำนกำรบริกำรชุมชนและสังคม หรือกิจกำรที่เป็นกำรเพ่ิมพูนรำยได้ขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น หรือกิจกำรที่จัดท ำเพ่ือบ ำบัดควำมเดือดร้อนของประชำชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตำมแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด  

  (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
แต่ละประเภท ตำมระเบียบแล้ว  

  (3) ให้กันเงินสะสมส ำรองจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกรไม่น้อยกว่ำสำมเดือน
และกันไว้อีกร้อยละสิบของงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีนั้น เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนและกรณีที่มี           
สำธำรณภัยเกิดข้ึน  

  (4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ำยเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด ำเนินกำร ก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หำกไม่ด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำ              

/ที่ก ำหนด... 
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ที่ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ำยเงินสะสม โดยค ำนึงถึง
ฐำนะกำรเงินกำรคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภำพในระยะยำว 
   ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภำรกิจตำมนโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำลหรือกระทรวงมหำดไทย 
และจ ำเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด ำเนินกำร โดยมีควำมจ ำเป็นต้องใช้จ่ำยจำกงบประมำณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมำณดังกล่ำวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วยเงื่อนไขกำรใช้จ่ำยเงินสะสมหรือเงินทุน
ส ำรองเงินสะสมตำมข้อ 87  และข้อ 89 ปลัดกระทรวงมหำดไทย อำจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ใช้จ่ำยจำกเงินสะสมหรือเงินทุนส ำรองเงินสะสมได้ โดยควำมเห็นชอบของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 

2) หนังสือกระทรวงมหำดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 0813 ลงวันที่ 6 
กุมภำพันธ์ 2563 เรื่อง ยกเว้นกำรใช้จ่ำยเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อเสนอเพ่ือพิจำรณำ 
จึงเสนอสภำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยขำดเงินสะสมประจ ำปี พ.ศ. 2563 เพ่ือ

ด ำเนินกำรโครงกำรฝึกอบรมชุดปฏิบัติกำรจิตอำสำภัยพิบัติ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 ในวงเงินงบประมำณ 135,400.- บำท (หนึ่งแสนสำมหมื่นห้ำพันสี่ร้อยบำทถ้วน) 

 

มติที่ประชุม สมำชิกในที่ประชุมจ ำนวน 17 คน มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จ ำนวน 16 เสียง              
ไม่เห็นชอบ จ ำนวน - เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ   
 6.1   เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 
2019 (Covid-19) 
   เพ่ือเป็นกำรเฝ้ำระวังและป้องกันกำรระบำดของโรคปอดอักเสบจำกเชื้อไวรัสโคโรน่ำ      
สำยพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) จึงประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนระมัดระวัง และป้องกันกำรระบำดของโรคฯ ดังนี้ 

1) หำกมีอำกำรไข้ขึ้นสูงอย่ำงรวดเร็ว ลดยำก ปวดศีรษะและล ำตัว มีอำกำรไอต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลำนำน มีน้ ำมูก ให้รีบไปพบแพทย์ 

2) ให้ควำมร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงำนสำธำรณสุขในพ้ืนที่ หำกพบผู้ที่มีภำวะเสี่ยงต่อ
โรคให้ประสำนหน่วยงำนสำธำรณสุขทันที 

3) วิธีป้องกันกำรติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำสำยพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนี้ 
 1)  สวมหน้ำกำกอนำมัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน 
 2)  หลีกเลี่ยงกำรสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอหรือจำม 
 3)  หลีกเลี่ยงกำรอยู่ในสถำนที่แออัด 
 4)  หลีกเลี่ยงกำรไปตลำดค้ำสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์โดยเฉพำะ   

อย่ำงยิ่งสัตว์ที่ป่วยหรือตำย 
 5)   หมั่นล้ำงมือให้สะอำดอยู่เสมอด้วยน้ ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้ำงมือ 

ไม่น ำมือไปสัมผัสตำ จมูก ปำก โดยไม่จ ำเป็น 
 6)  ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้ อ่ืน เช่น ผ้ำเช็ดหน้ำ แก้วน้ ำ ผ้ำเช็ดตัว ฯลฯ 

เนื่องจำกเชื้อก่อโรคทำงระบบทำงเดินหำยใจสำมำรถเข้ำสู่ร่ำงกำยได้
ทำงกำรสัมผัสสำรคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ  

 7)  รับประทำนอำหำรปรุงสุกร้อน 
ที่ประชุม ทราบ 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี – 
 
ประธำนขอบคุณสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มำประชุมและกล่ำวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๖.0๐  น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)                             ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม  (ลงชื่อ)                              กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ 
      (นำยเฉลิมเกียรติ   พิทำค ำ)                                        (นำยศรีวงค์ สิริเมธีตระกูล) 
     เลขำนุกำรสภำ อบต.บ้ำนทับ                                         ส.อบต.บ้ำนทับ หมู่ที่ ๗ 
 
 
 
(ลงชื่อ)                              กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ    (ลงชื่อ)                              กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ 
           (นำยพิทยำ  ทะบุญ)                                         (นำยจิตตกำนต์  เลิศวงศ์รัตนกุล) 
         ส.อบต.บ้ำนทับ หมู่ที่ ๕                                           ส.อบต.บ้ำนทับ หมู่ที่ ๑๓ 
 
 
 
                                   (ลงชื่อ)               
       (นำยจม   เตชะแก้ว) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


