
 

 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ ๑/๒๕63 ครั้งที่ 2 
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 

----------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
 ชื่อ – สกลุ ต ำแหน่ง 
 ๑. นำยจม เตชะแก้ว ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 2. นำยสำโรจน์ สิทธิ์คงขจร รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 3. นำยนำวิน สิทธิ์คงจ ำรัส สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 2 
 4.  นำยมี มนัสเพิ่มพูน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๒ 
 5. นำยพงศกร กนกวรสุข สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๓ 
 6.. นำยเกษม โสภำณะ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๕ 
 7. นำยพิทยำ ทะบุญ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๕ 
 8. นำยเผด็จ ชัยธีรเดช สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๗ 
 9. นำยนที สุภนัทธพร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 8   
 10. นำยสมชัย ศักดิ์บ ำเพ็ญกุล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที ่9 
 11. นำยเตอะเหลอะเจะ  รติเมธำชน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๙ 
 12. นำยเคอะ รัตนพงไพรรักษำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 10  
 13. นำยประพันธ์ ชื่นสุขเลิศเกษม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๒ 
 14. นำยพะสุดี เมฆำปรำโมทย ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๓ 
 15. นำยเฉลิมเกียรติ  พิทำค ำ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำยสมพร ธนังลำภอุดม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที ่๓ 
2. นำยบือคำ อุดมปิยะนันท์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 4  
3. นำยปูลำ อุดมปิยะนันท์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที ่๔ 
4. นำยเนำะมูล สวัสดิ์พนำรักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๖ 
5. นำยศรีวงค์ สิริเมธีตระกูล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๗ 
6. นำยพะคูวำ สิริแจ่มพงศ ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 8 
7. นำยสมศักดิ์ ชำติโชคสถำพร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 11 
8. นำยอภิชำติ สวัสดิ์พนำรักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๑ 
9. นำยจิตตกำนต์ เลิศวงศ์รัตนกุล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑3  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1.  นำยจะกำ เทิดทูนเมธำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
2.  นำยตุลุ ศักดิ์บ ำเพ็ญกุล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
3.  นำยสุพจน์ จำรุไกรศร ี เลขำนุกำร นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
4.  นำงธนัชชำ แสงจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง 

/5. นำยนิเวศ... 



๒ 

 

 

5.  นำยนิเวศ กันธะศิลป์ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร 
6.  นำยภำณุวัฒน์ มอญตำ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ 
7.  นำยณัฐวุฒิ ยศหล้ำ นักวิชำกำรศึกษำ รักษำรำชกำรแทน ผอ.กองกำรศึกษำฯ 
8.  นำงธัญญรตำ สุรินต๊ะ เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
 

เปิดประชุมเวลา 09.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
1.1 เรื่อง  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 10 มกราคม 2563 เรื่อง ก าหนดเขตควบคุม

การเผาในที่โล่งทุกชนิดและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม 
 จังหวัดเชียงใหม่ก ำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้ำน/ต ำบล/อ ำเภอ ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเขต

ควบคุมกำรเผำในที่โล่งทุกชนิดและก ำหนดมำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุมกำรเผำในที่โล่งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10 
มกรำคม – 30 เมษำยน พ.ศ. 2563 รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยวำระกำรประชุม วำระท่ี 1.1 

 

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

ที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม  
  3.1  นำยเผด็จ  ชัยธีรเดช  ส.อบต. หมู่ที่ 7  ต้ังกระทู้สดถำมผู้บริหำร  
   1)  เรื่อง  ควำมคืบหน้ำกรณีที่เกิดอุทกภัยครั้งที่ผ่ำนมำซึ่งมีชำวบ้ำนได้รับควำมเดือดร้อน 
จ ำนวน 33 รำย นั้น อยำกจะขอให้เครื่องจักรของ อบต. ไปช่วยด ำเนินกำรเนื่องจำกผ่ำนมำนำนแล้วแต่ยังไม่ได้รับควำม
ช่วยเหลือใดๆ 
    ปลัด อบต.บ้ำนทับ ชี้แจงว่ำ ขณะนี้งบประมำณในหมวดงบกลำงมีไม่เพียงพอจึงเสนอให้ไป
ประชุมประชำคมหมู่บ้ำน ว่ำจะเห็นด้วยกับกำรโอนงบประมำณโครงกำรตำมข้อบัญญัติไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับควำม
เดือดร้อนหรือไม ่     
    2)  เรื่อง  กรณีที่ชำวบ้ำนไปช่วยกันท ำแนวกันไฟ ทำง อบต. มีงบประมำณที่จะช่วย
สนับสนุนค่ำอำหำรกลำงวัน หรือไม ่
    หัวหน้ำส ำนักงำนปลัด ชี้แจงว่ำ งบประมำณส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรเรื่องหมอกควันไฟป่ำ 
สำมำรถสนับสนุนได้แต่จะเป็นในรูปแบบของค่ำตอบแทนกำรอบรม อปพร. หมู่บ้ำนละไม่เกิน 10,000.- บำท โดย    
แต่ละหมู่บ้ำนจะต้องส่งตัวแทนเข้ำอบรมหมู่บ้ำนละ 5  คน โดยจะอบรมระหว่ำงวันที่ 3 – 7 กุมภำพันธ์ 2563 นี้ 
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมจะได้รับใบประกำศนียบัตร และจะได้รับค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำน       
   
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1   เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63 

/ส ำนักงำน... 



๓ 

 

 

  ส านักงานปลัดองค์การบริการส่วนต าบล 

  ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม ่ จ ำนวน  1  รำยกำร 
  แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน       
งบลงทุน หมวดค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำยค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง โครงกำร
ปรับปรุงศูนย์กำรเรียนรู้งำนหัตถกรรมท้องถิ่นต ำบลบ้ำนทับ งบประมำณ 427,000.- บำท 
     

  โอนลด  จ ำนวน  9  รำยกำร 
1. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท

รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมกำรรับเสด็จ 
งบประมำณตั้งไว้ 20,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 20,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 20,000.- บำท 
งบประมำณคงเหลือหลังโอน 0.- บำท 

2. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมสัมมนำ
เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำน งบประมำณตั้งไว้ 50,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 50,000.- 
บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 30,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 20,000.- บำท 

3. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รำยกำรกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำย ส ำหรับติดตั้งภำยนอกอำคำร งบประมำณตั้งไว้ 
64,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 64,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 64,000.- บำท งบประมำณ
คงเหลือหลังโอน 0.- บำท 

4. แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดค่ำครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำย
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  รำยกำรอุปกรณ์บันทึกภำพผ่ำนเครือข่ำย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 
งบประมำณตั้งไว้ 22,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 22,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 22,000.- บำท 
งบประมำณคงเหลือหลังโอน 0.- บำท 

5. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน   
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยกำรเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ งบประมำณตั้งไว้ 
30,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 30,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 20,000.- บำท งบประมำณ
คงเหลือหลังโอน 10,000.- บำท 

6. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งชุมชน งบ
ด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยกำรเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืน ๆ 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยโครงกำรพัฒนำส่งเสริมอำชีพรำษฎร งบประมำณตั้งไว้ 60,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 
60,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 30,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 30,000.- บำท 

7. แผนงำนกำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม้เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวด อ่ืนๆ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเกษตร งบประมำณตั้งไว้ 50,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 50,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 
25,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 25,000.- บำท 

8. แผนงำนกำรเกษตร งำนส่งเสริมกำรเกษตร งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภท
รำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม้เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์บริกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรประจ ำต ำบลบ้ำนทับ งบประมำณตั้งไว้ 138,000. - บำท งบประมำณ
คงเหลือก่อนโอน 101,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 20,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 81,000.- บำท 
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9. แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน งำนส่งเสริมและสนับสนุนควำมเข้มแข็งของชุมชน 
งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรมประจ ำต ำบลบ้ำนทับ งบประมำณตั้ง
ไว้ 5,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 5,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 5,000.- บำท งบประมำณคงเหลือ
หลังโอน 0.- บำท 

 
กองคลัง 
โอนลด   จ ำนวน  1  รำยกำร 
แผนงำนงำนบริหำรงำนทั่วไป งำนบริหำรงำนคลัง งบด ำเนินงำน หมวดค่ำตอบแทน 

รำยกำรค่ำเช่ำบ้ำน งบประมำณตั้งไว้ 42,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 42,000.- บำท ขอโอนลดในครั้ง
นี้ 42,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 0.- บำท (โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ส ำนักงำนปลัด) 
   
  กองช่าง 
  ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม ่ จ ำนวน  1  รำยกำร 
  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำและถนน งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประเภทรำยจ่ำยค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรขุดลอกล ำห้วยแม่ลอง หมู่ที่ 5 บ้ำนสบลอง งบประมำณ 
200,000.- บำท 
   

  โอนลด   จ ำนวน  2  รำยกำร  
1.  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนไฟฟ้ำและถนน งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำที่ดินและ

สิ่งก่อสร้ำง ประเภทรำยจ่ำยค่ำก่อสร้ำงสิ่งสำธำรณูปโภค โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนภำยในหมู่บ้ำน
สบลอง หมู่ที่ 5 งบประมำณตั้งไว้ 200,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 200,000.- บำท ขอโอนลดในครั้ง
นี้ 200,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 0.- บำท 

2.  แผนงำนเคหะและชุมชน งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบบุคลำกร หมวด
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำน งบประมำณตั้งไว้ 824,600. - บำท งบประมำณคงเหลือ
ก่อนโอน 544,600.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 89,700.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 45,4900.- บำท (โอน
ไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ส ำนักงำนปลัด) 
 
  กองการศึกษาฯ 
  ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม ่ จ ำนวน  5  รำยกำร 

1. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรเครื่องปรับอำกำศชนิดแขวน ขนำด 36,000 บีทียู จ ำนวน 2 
เครื่อง งบประมำณ 94,000.- บำท  

2. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จ ำนวน 3 หลัง งบประมำณ 
16,500.- บำท 

3. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรโต๊ะท ำงำนแบบเหล็ก ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 2 ตัว งบประมำณ 
15,000.- บำท 
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4. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรโต๊ะพับอเนกประสงค์หน้ำโฟเมก้ำ ขนำด 75 x 180 x 75 ชม. 
จ ำนวน 2 ตัว งบประมำณ 4,400.- บำท 

5. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำ
ครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรเก้ำอ้ีชนิดขำเหล็กบุนวม จ ำนวน 10 ตัว งบประมำณ 6,500.- 
บำท  

โอนลด  จ ำนวน 4 รำยกำร 
1.  แผนงำนกำรศึกษำ งำนกำรบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดรำยจ่ำย

เงินเดือนพนักงำน งบประมำณตั้งไว้ 767,700.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 664,440.- บำท ขอโอนลดใน
ครั้งนี้ 136,400.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 528,040.- บำท 

2. แผนงำนกำรศึกษำศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  งำนศำสนำและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนส่วนรำชกำร รำยกำรอุดหนุนที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอแม่แจ่ม         
งำนมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมำณตั้งไว้ 30,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 
25,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 25,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 0.- บำท  (โอนไปตั้งจ่ำยเป็น
รำยกำรใหม่ ส ำนักงำนปลัด) 

3. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้ดูแล
เด็กและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ งบประมำณตั้งไว้ 50,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 50,000.- บำท      
ขอโอนลดในครั้งนี้ 20,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 30,000.- บำท  (โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ 
ส ำนักงำนปลัด) 

4. แผนงำนกำรศึกษำ งำนบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย 
ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำรพัฒนำศักยภำพของเด็ก
และเยำวชน งบประมำณตั้งไว้ 50,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 15,425.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 
14,300.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 1,125.- บำท  (โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ส ำนักงำนปลัด) 
 

  จึงเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ มำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

มติที่ประชุม สมำชิกในที่ประชุมจ ำนวน 14 คน มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จ ำนวน 13 เสียง  ไม่เห็นชอบ 
จ ำนวน - เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                         
 ๖.๑ เรื่อง   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติ (คทช.) ในการ
ประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 16 มกราคม 2563               
  1.  กำรจัดที่ดินท ำกินให้ชุมชน ถือเป็นนโยบำยเร่งด่วนส ำคัญของรัฐบำล ให้ทุกหน่วยงำน
เร่งรัดกำรด ำเนินงำนแก้ไขปญญหำให้ครอบคลุมทุกประเภทที่ดินของรัฐโดยเร็ว 
  2.  ให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และ
พันธุ์พืช รำยงำนผลกำรส ำรวจกำรถือครองที่ดินของประชำชนที่อยู่อำศัยหรือท ำกินในป่ำพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ ตำมมำตรำ 
64 แห่งพระรำชบัญญัติอุทยำนแห่งชำติ พ.ศ. 2526 และตำมมำตรำ 121 แห่งพระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่ำ พ.ศ. 2562 เสนอ คทช. และคณะรัฐมนตรี เพ่ือทรำบ และหำกมีเหตุผลควำมจ ำเป็นเร่งด่วนให้หน่วยงำนเสนอ
ขอใช้เงินงบกลำง รำยกำรเงินส ำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ ำเป็น เพ่ือด ำเนินกำรดังกล่ำว 
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  3.  ให้กระทรวงมหำดไทย สนับสนุนกำรส ำรวจกำรถือครองที่ดินในพ้ืนที่ป่ำ ไม้ และ
พิจำรณำแนวทำงใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
  4.  ให้กระทรวงมหำดไทย และกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สร้ำงกลไก
กำรท ำงำนร่วมกันกับภำคประชำชนภำยใต้กระบวนกำรมีส่วนร่วม เพ่ือขับเคลื่อนกำรแก้ไขปญญหำที่ดินท ำกินให้
ครอบคลุมที่ดิน ประเภทที่ดิน 
  5.  ให้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ภำยใต้คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (คทช.) ให้ประชำชนรับทรำบ
อย่ำงต่อเนื่อง 
  6.  ให้ส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ขอรับกำรสนับสนุน    
ในกำรเพ่ิมอัตรำก ำลังจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องไปพลำงก่อนในระหว่ำงกำรจัดตั้งส ำนักงำนนโยบำยที่ดินแห่งชำติ และ
เมื่อพระรำชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่...) พ.ศ. ...(กำรจัดตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดิน
แห่งชำติ) มีผลบังคับใช้ ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำน ก.พ. เร่งรัดสนั บสนุนกำรจัดตั้งและกรอบอัตรำก ำลัง      
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ  (สคทช.) ให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่และอ ำนำจ
แห่งพระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ พ.ศ. 2562 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

ทีป่ระชุม ทรำบ 
  
 6.2   เรื่อง มาตรการในการเก็บและขนขยะมูลฝอย 
  ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ก ำหนดวันเวลำ 
จัดเก็บและขนขยะมูลฝอย ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ เรื่อง กำรเก็บและขนขยะมูลฝอย ลงวันที่ 
๒๙ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น 
  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรบริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  ในกำรประชุม
คณะท ำงำนด้ำนกำรบริกำรจัดกำรขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอำด” องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ครั้งที่        
๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ มกรำคม ๒๕๖๓ ได้มีมติเห็นชอบแก้ไข/เพ่ิมเติมก ำหนดวันเวลำจัดเก็บและขนขยะมูล
ฝอย ดังนี้   

ประเภท วัน หมู่บ้าน/หย่อมบ้าน จุดรวบรวม 
- ขยะทั่วไป 
- ขยะอินทรีย์/
ขยะเปียก (กรณี
ไม่มีพื้นที่ท า
ภาชนะรองรับ) 
- ขยะรีไซเคิล 

ทุกวันจันทร์ 
สัปดำห์ที่ 1 ของเดือน 
(๐๘.0๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) 
 
 
 
ทุกวันอังคำร 
สัปดำห์ที่ 1 ของเดือน 
(๐๘.0๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) 
 
 
 
 

หมู่ที่ 1 บ้ำนแม่ข้ีมูก 
หมู่ที่ 10 บ้ำนถวน-กองกำย 
หมู่ที่ 1๒ บ้ำนขุนปอน-ห้วยวอก 
 
หมู่ที่ 13 บ้ำนแม่ข้ีมูกน้อย 
 
หมู่ที่ ๓ บ้ำนแม่ลอง 
 
 
 
หมู่ที่ ๖ บ้ำนทุ่งแก 
           
 

วัดสองธำร 
โบสถ์บ้ำนกองกำย 
จุดที่ ๑ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน 
จุดที่ ๒ ทำงแยกบ้ำนขุนปอน 
 ศศช.บ้ำนแม่ข้ีมูกน้อย 
 
จุดที่ ๑ ที่ท ำกำรก ำนัน 
จุดที่ ๒ ทำงแยกบ้ำนแม่ลอง 
          เหนือ 
จุดที่ ๓ ศำลำหมู่บ้ำนแม่ลอง 
จุดที่ ๑ ทำงแยกบ้ำนทุ่งแก 
          ซอย ๑ 
 

/จุดที่ 2... 



๗ 

 

 

 
 
ทุกวันพุธ 
สัปดำห์ที่ 1 ของเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกวันพฤหัสบดี 
สัปดำห์ที่ 1 ของเดือน 
(๐๘.0๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) 
 
 
 
ทุกวันศุกร์ 
สัปดำห์ที่ 1 ของเดือน 
(๐๘.0๐ น. - ๑๖.๓๐ น.) 
 

 
 
หมู่ที่ 5 บ้ำนสบลอง 
หมู่ที่ 9 บ้ำนกิ่วสะแวก 
           
 
หมู่ที่ 11 บ้ำนอมสูง 
             
 
 
 
หมู่ที่ 7 บ้ำนแม่แอบ 
 
 
 
หมู่ที่ 10 บ้ำนถวน-กองกำย 
 
หมู่ที่ 2 บ้ำนมืดหลอง 
หมู่ที ่4 บ้ำนแม่ป๊อก-ห้วยหวำย 
 
หมู่ที่ 8 บ้ำนอมแรด 
 

จุดที่ ๒ ที่ท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน 
จุดที่ ๓ โบสถ์ทุ่งแก 
 
สถำบันกำรเงินบ้ำนสบลอง 
จุดที่ ๑ ศพด.บ้ำนกิ่วสะแวก 
จุดที่ ๒ ศศช.บ้ำนกิ่วสะแวกใหม่ 
จุดที่ ๓ โบสถ์บ้ำนก่ิวสะแวกเก่ำ       
จุดที่ ๑ ศศช.บ้ำนกิ่วสะแวกใต้  
จุดที่ ๒ ศศช.บ้ำนอมสูง 
จุดที่ 3 ศูนย์สำธำรณสุขชุมชน 
บ้ำนอมสูง 
จุดที่ 4 ศพด.บ้ำนอมสูง 
จุดที่ ๑ ศศช.บ้ำนกองลำ 
จุดที่ 2 ศพด.บ้ำนแม่แอบ 
จุดที่ ๓ ศศช.บ้ำนแม่แอบใน 
จุดที่ ๔ ศศช.บ้ำนเคำะท่ำ 
ศศช.บ้ำนถวน 
 
ศศช.บ้ำนมืดหลอง 
จุดที่ 1 ศศช.บ้ำนแม่ป๊อก 
จุดที่ 2 ศศช.บ้ำนห้วยหวำย 
ศศช.บ้ำนอมแรด 
 

มูลฝอยท่ีเป็นพิษ
หรือขยะอันตราย
ชุมชน 

1. ให้ทุกครัวเรือนน ำไปรวบรวมในจุดที่ อปท. ก ำหนด  
2. ให้ผู้น ำชุมชนแจ้ง อปท. เก็บขนได้ตำมควำมเหมำะสม 
๓. องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับรวบรวมขยะอันตรำย
ชุมชนและบันทึกข้อมูลปริมำณขยะอันตรำยเพ่ือให้องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเป็นผู้ด ำเนินกำรส่งไปก ำจัดอย่ำงถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร 

 

    
  โดยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับจะด ำเนินกำรจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยให้เฉพำะขยะ
มูลฝอยที่ผ่ำนกระบวนกำรคัดแยกอย่ำงถูกวิธีโดยเรียบร้อยแล้วเท่ำนั้น 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
  ในกำรบริหำรจัดกำรจัดเก็บและขนขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนทับ องค์กำรบริหำร     
ส่วนต ำบลบ้ำนทับจะมีภำระค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนโดยคิดเป็นค่ำจ้ำงเหมำรถเก็บและขนย้ำยจำกจุดรวบรวมขยะมูล
ฝอยของแต่ละหมู่บ้ำน/ชุมชน ถึงจุดรวบรวมขยะมูลฝอยขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ดังนี้ 
 
 

/ หมู่ที่... 

/ทุกวันพุธ... 



๘ 

 

 

หมู่ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนจุดรวบรวม

(จุด) 
ระยะทาง
(กิโลเมตร) 

อัตราค่าจ้างเหมารถ 

(บาท) 
1 บ้ำนแม่ข้ีมูก 1 2.5 500 
2 บ้ำนมืดหลอง 1 56 1,500 
3 บ้ำนแม่ลอง 3 26 1,000 
4 บ้ำนแม่ป๊อก - ห้วยหวำย 4 68 1,500 
5 บ้ำนสบลอง 1 37 800 
6 บ้ำนทุ่งแก 3 30 1,500 
7 บ้ำนแม่แอบ 4 118 ๓,๐๐๐ 
8 บ้ำนอมแรด 1 77 ๑,๐๐๐ 
9 บ้ำนกิ่วสะแวก 3 128 ๑,๐๐๐ 

10 บ้ำนถวน - กองกำย 2 18 1,000 
11 บ้ำนอมสูง 4 118 1,000 
12 บ้ำนขุนปอน-ห้วยวอก 2 18 800 
13 บ้ำนแม่ข้ีมูกน้อย 1 6.5 800 

รวม 15,400 
 
 โดยมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมแนบท้ำยข้อบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ เรื่อง      
กำรจัดกำรสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 

ล าดับที่ 
 

ประเภท 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
(บาท) 

 
 

๑. 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
 
ค่าเก็บและขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูลครั้งหนึ่งๆ 
(๑) เศษของลูกบำศก์เมตรหรือลูกบำศก์เมตรแรก 
และลูกบำศก์เมตรต่อ ๆ ไป ลูกบำศก์เมตรละ 
(๒) เศษไม่เกินลูกบำศก์เมตร 
(เศษเกินครึ่งลูกบำศก์เมตร ให้คิดเท่ำกับ ๑ ลูกบำศก์เมตร) 
 
ค่าเก็บและขนมูลฝอย 
(๑) ค่ำเก็บและขนมูลฝอยประจ ำเดือน ที่มีปริมำณมูลฝอยวันหนึ่ง 
ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร 
- วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร                        เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร     เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร     เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร     เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตรแต่ไมเ่กิน ๑๐๐ ลิตร   เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ 

 
 
 

๒๕๐ 
 

๑๕๐ 
 
 
 
 
 

๒๐ 
๓๐ 
๔๐ 
๕๐ 
๖๐ 
๘๐ 

/วันหนึ่งเกิน... 



๙ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

- วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตรแต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ 
 
(๒) ค่ำเก็บและขนมูลฝอยประจ ำเดือน ที่มีปริมำณมูลฝอยวันหนึ่ง 
เกิน ๕๐๐ ลิตรขึ้นไป 
- วันหนึ่งเกิน ๕๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร เดือนละ 
- วันหนึ่งเกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร ค่ำเก็บและขนทุกๆ ลูกบำศก์เมตร 
หรือเศษของลูกบำศก์เมตร เดือนละ 
 
(๓) ค่ำเก็บและขนมูลฝอยเป็นครั้งครำว 
- ครั้งหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๑ ลูกบำศก์เมตร ครั้งละ 
- ครั้งหนึ่ง ๆ เกิน ๑ ลูกบำศก์เมตรค่ำเก็บและขนทุกๆ 
ลูกบำศก์เมตร หรือเศษของลูกบำศก์เมตร ลูกบำศก์เมตรละ 
 
อัตราค่าธรรมเนียม ในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการ 
เก็บ ขนหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจ หรือได้รับ 
ประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการ (ต่อปี) 
(๑) รับท ำกำรเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย    ฉบับละ 
(๒) รับท ำกำรก ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย          ฉบับละ 
(๓) ให้บริกำรห้องสุขำ                              ฉบับละ 
(๔) ให้บริกำรรถสุขำเคลื่อนที่                      ฉบับละ 
 

๑๕๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 

 
 
 

๑,๕๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 
 

๑๕๐ 
๑๕๐ 

 
 
 

 

 

 
๕,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
 

ที่ประชุม ทรำบ 
 

 6.3  เรื่อง การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 – 2565 ) องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านทับ  
 ด้วยส่วนรำชกำรในสังกัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ขอแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ  
 กองช่าง 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน แผนงำนเคหะและชุมชน หน้ำที่ 48  ล ำดับที่ 
40 โครงกำรขุดลอกล ำห้วยแม่ลอง หมู่ที่ 5 บ้ำนสบลอง โดยแก้ไขรำยละเอียดโครงกำรในส่วนของปีงบประมำณที่จะ
ด ำเนินกำร จำกปีงบประมำณ 2564 เป็นปีงบประมำณ 2563  เนื่องจำกเป็นโครงกำรที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน         
ที่จะต้องรีบด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปญญหำควำมเดือดร้อนให้แก่รำษฎร (รำยละเอียดตำมระเบียบวำระกำรประชุม วำระที่ 
5.1) 
  

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจท้องถิ่นตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง แผนงำน
สร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หน้ำที่ 62 ล ำดับที่ 7 โครงกำรปรับปรุงศูนย์กำรเรียนรู้งำนหัตถกรรมท้องถิ่นต ำบล     

/บ้ำนทับ... 



๑๐ 

 

 

บ้ำนทับ  เนื่องจำกลงบันทึกรำยกำรเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) คลำดเคลื่อน โดยขอแก้ไขข้อควำมเดิมจำก            
“1. ปรับปรุงโครงหลังคำอำคำรสันทนำกำร เป็นโครงเหล็ก มุงหลังคำด้วยเมทัลชีท พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ตำม
รำยละเอียดแบบแปลนของ อบต.บ้ำนทับ” เป็นข้อควำมใหม่ “1. ปรับปรุงโครงหลังคำอำคำรศูนย์กำรเรียนรู้งำน
หัตถกรรมท้องถิ่นต ำบลบ้ำนทับ เป็นโครงเหล็ก มุงหลังคำด้วยเมทัลชีท พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้ำ ตำมรำยละเอียดแบบ
แปลนของ อบต.บ้ำนทับ”  

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับได้ด ำเนินกำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 21 กำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นอ ำนำจของผู้บริหำร  
 

 ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 21 กำรแก้ไขแผนพัฒนำท้องถิ่นเป็นอ ำนำจของผู้บริหำร  
  เมื่อผู้บริหำรท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนำท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกำศให้ประชำชน

ทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภำท้องถิ่น อ ำเภอ และ
จังหวัดทรำบด้วย     

      

ที่ประชุม ทรำบ 
 
 6.4   เรื่อง  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     
ปี 2563 ของศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ล าดับ รายการ ประมาณการ (บาท) 

1 ค่ำตอบแทนบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรเลือกตั้ง 326,040 

2 ค่ำใช้สอย 109,000 

3 ค่ำวัสดุ 83,000 

4 ค่ำสำธำรณูปโภค 4,500 

รวม 522,540 
 

ที่ประชุม ทรำบ 
 
 6.5   เรื่อง ข้อมูลพื้นฐานการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2563 ของ
ศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ อ าเภอแม่แจ่ม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
  รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยวำระกำรประชุม วำระท่ี 6.5 
 

ที่ประชุม ทรำบ 
 

/ระเบียบ... 



๑๑ 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
- 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 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


