
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
สมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยที่ 2/๒๕63  

วันพฤหัสบดี ที่ 16 เมษายน 2563 เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 

----------------------------------------------- 
 
ผู้มาประชุม 
 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
 ๑. นำยจม เตชะแก้ว ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 2. นำยสำโรจน์ สิทธิ์คงขจร รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 3. นำยมี มนัสเพิ่มพูน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๒ 
 4.  นำยสมพร ธนังลำภอุดม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที ่๓  
 5. นำยพงศกร กนกวรสุข 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. นำยสมชัย ศักดิ์บ ำเพ็ญกุล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที ่9 
 11. นำยเตอะเหลอะเจะ  รติเมธำชน สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๙ 
 12. นำยเคอะ รัตนพงไพรรักษำ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 10 
 13. นำยพะสุดี เมฆำปรำโมทย ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๓ 

14. นำยจิตตกำนต์ เลิศวงศ์รัตนกุล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑3  
 15. นำยเฉลิมเกียรติ  พิทำค ำ เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

1. นำยนำวิน สิทธิ์คงจ ำรัส สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 2 
2. นำยบือคำ อุดมปิยะนันท์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 4  
3. นำยปูลำ อุดมปิยะนันท์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที ่๔ 
4. นำยศรีวงค์ สิริเมธีตระกูล สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๗ 
5. นำยพะคูวำ สิริแจ่มพงศ ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 8 
6. นำยนที สุภนัทธพร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 8   
7. นำยอภิชำติ สวัสดิ์พนำรักษ์ สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๑ 
8. นำยสมศักดิ์ ชำติโชคสถำพร สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ 11 
9. นำยประพันธ์ ชื่นสุขเลิศเกษม สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมู่ที่ ๑๒ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 

1. นำยจะกำ เทิดทูนเมธำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
2. นำยตุลุ ศักดิ์บ ำเพ็ญกุล รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 
3. นำยสุพจน์ จำรุไกรศรี เลขำนุกำรนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ 

/4. นำยนิเวศ... 



๒ 
 

 4. นำยนิเวศ กันธะศิลป์ นักพัฒนำชุมชนช ำนำญกำร รักษำรำชกำรแทนหัวหน้ำ  
   ส ำนักงำนปลัด 
5.  นำงสำวรวีวรรณ  โอบอ้อม นักวิชำกำรเงินและบัญชี  
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  งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

  ในปีงบประมำณ พ.ศ.2563 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ได้รับจัดสรรงบประมำณ    
งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพำะกิจ เงินอุดหนุนส ำหรับก่อสร้ำง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทำงหลวงท้องถิ่น จ ำนวน     
2 โครงกำร ได้แก่ 

1. โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทำงหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 134 
– 03 สำยบ้ำนเลำลี หมู่ที่ 9  ต ำบลบ่อสลี อ ำเภอฮอด เชื่อมบ้ำนอมสูง หมู่ที่ 11 ต ำบลบ้ำนทับ อ ำเภอแม่แจ่ม ขนำด
กว้ำง 5 เมตร ยำว 2,000 เมตร หนำ 0.15 เมตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 
งบประมำณที่ได้รับ 5,578,000.- บำท รำคำกลำง 7,447,919.40 บำท วงเงินที่ท ำสัญญำ 3,780,000.- บำท 
ผู้รับจ้ำง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุขสันต์วัสดุ 

2. โครงกำรปรับปรุงผิวจรำจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทำงหลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 134 
– 05 สำยบ้ำนไร่ หมู่ที่ 10 ต ำบลท่ำผำ เชื่อมบ้ำนทุ่งแก (ขี้กระต่ำย) หมู่ที่ 6 ต ำบลบ้ำนทับ ขนำดกว้ำง 5 เมตร    
ยำว 1,950 เมตร หนำ 0.15 เมตร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ อ ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ งบประมำณ  
ที่ได้รับ 5,770,000.- บำท รำคำกลำง 7,091,082.06 บำท วงเงินที่ท ำสัญญำ 4,320,000.- บำท  ผู้รับจ้ำง   
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สุขสันต์วัสดุ 

     

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.2  เรื่อง  การปรับปรุงถนนสายบ้านทุ่งแก - สบลอง ต าบลบ้านทับ เชื่อมบ้านนายางดิน 
หมู่ที่ 12 ต าบลกองแขก 
  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนเครื่องจักรในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงถนน
สำยบ้ำนทุ่งแก - สบลอง ต ำบลบ้ำนทับ เชื่อมบ้ำนนำยำงดิน หมู่ที่ 12 ต ำบลกองแขก ซ่ึงในขณะนี้ได้ด ำเนินกำรเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว 
  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3  เรื่อง  การด าเนินการปรับปรุงเส้นทางและปรับพื้นที่โดยใช้เครื่องจักรขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
  ขณะนี้ชุดปฏิบัติกำรเครื่องจักรกลของ อบต.บ้ำนทับ ก ำลังปฏิบัติงำนอยู่ในพ้ืนที่บ้ำน     
แม่ลอง หมู่ที่ 3 โดยในห้วงสัปดำห์ที่ผ่ำนมำได้ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) ปรับพื้นที่อำศรมพระบัณฑิตอำสำพัฒนำชำวเขำ บ้ำนแม่ลอง 
/2) ปรับพื้นที่... 



๓ 
 

2) ปรับพื้นที่ก่อสร้ำงบ้ำนเรือนของรำษฎรบ้ำนแม่ลองใหม่ จ ำนวน 13 รำย 
3) ปรับปรุงเส้นทำงบ้ำนแม่ลองเหนือ – บ้ำนแม่ลองใหม่  

 

ที่ประชุม รบัทราบ 
 
 1.4  เรื่อง  ข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ 
  ตำมวิทยุสื่อสำร ด่วนที่สุด ที่ ชม 0014.8/ว 58 สงวันที่ 13 เมษำยน 2563 ผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ ำนวยกำรศูนย์บัญชำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM2.5 จังหวัด
เชียงใหม่ ได้สั่งกำรให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ที่มีจุดเผำไหม้ในแต่ละวันรวบรวมพยำนหลักฐำนไปแจ้งควำม
ด ำเนินคดีทุกคดี จนได้รำยชื่อผู้ครอบครองที่ดินให้แล้วเสร็จภำยใน 3 วัน ตำมนโยบำยของทำงรำชกำร ในกำรแบ่ง
พ้ืนที่รับผิดชอบกรณีกำรเกิดไฟป่ำ ดังนี้ 

1. เมื่อเกิดจุดควำมร้อน Hotspot ขึ้นในแต่ละพ้ืนที่ ให้เจ้ำหน้ำที่เข้ำไปพิสูจน์ทรำบทุกจุด 
(โดยศูนย์บัญชำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ จะพิจำรณำคัดเลือก         
ชี้เป้ำหมำยผู้ต้องสงสัยที่เป็นพ้ืนที่ท ำกินหรือใกล้เคียงส่งให้อ ำเภอ) และให้อ ำเภอแจ้งผู้รับผิดชอบแจ้งควำมด ำเนินคดี
ภำยใน 24 ชั่วโมง 

2. หำกพ้ืนที่ เป้ำหมำยเป็น พ้ืนที่ท ำกินแต่ไม่ได้ระบุรำยชื่อ ให้อ ำเภอเชิญก ำนัน/
ผู้ใหญ่บ้ำน/ผู้รับผิดชอบพื้นท่ี มำพิจำรณำสืบหำรำยชื่อผู้ครอบครองแปลงที่ดิน นั้นๆ ภำยใน 24 ชั่วโมง 

3. หลังจำกได้แจ้งควำมด ำเนินคดีแล้วให้พนักงำนสอบสวนเชิญตัวผู้ต้องสงสัยมำสอบสวน
ภำยใน 24 ชั่วโมง และให้อ ำเภอรำยงำนผลกำรแจ้งควำมด ำเนินคดีให้ศูนย์บัญชำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำฝุ่น
ละอองขนำดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ทรำบภำยใน 3 วัน ก่อนเวลำ 16.00 น. 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 
ประจ าปี 2563  วันพฤหัสบดี ที่ 5 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

ที่ประชุม รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  กระทู้ถาม 
  

ที่ประชุม - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
 

ที่ประชุม - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 5.1  เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 

/ด้วยส่วนรำชกำร... 



๔ 
 

 ด้วยส่วนรำชกำรในสังกัด อบต.บ้ำนทับ ได้จัดท ำแผนงำน/โครงกำรที่มีควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนให้กับรำษฎร โดยขอเพ่ิมบรรจุในแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำยระเบียบวำระกำรประชุม) 

  ระเบียบ ข้อกฎหมาย 
 ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที ่3) พ.ศ. ๒๕61 หมวด 4 ข้อ 22  

 เพ่ือประโยชน์ของประชำชนกำรเพ่ิมเติมแผนพัฒนำท้องถิ่น    ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด ำเนินกำรตำมขั้นตอน ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรสนับสนุนกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและควำมจ ำเป็นเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

2. คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่นและประชำคมท้องถิ่นพิจำรณำร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่
เพ่ิมเติม ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำงแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
พิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำดังกล่ำว 
ให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันที่
ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ 
 

  จึงเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ เพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

มติที่ประชุม สมาชิกในที่ประชุมจ านวน 14 คน มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จ านวน 13 เสียง            
ไม่เห็นชอบ จ านวน - เสียง งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

 
 5.2   เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕63 
  ส านักงานปลัด 
  ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม ่ จ ำนวน  5  รำยกำร 

1. แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
รำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรเก้ำอ้ีท ำงำนผู้บริหำร จ ำนวน 4 ตัว งบประมำณ 11,800.- บำท  

2. แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
รำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรเก้ำอ้ีท ำงำนแบบมีล้อหมุน จ ำนวน 1 ตัว งบประมำณ 1,500.- บำท  

3. แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
รำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรโต๊ะท ำงำนแบบโต๊ะเหล็ก ขนำด 5 ฟุต จ ำนวน 2 ตัว งบประมำณ 15,000. - 
บำท  

4. แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
รำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรตู้เหล็กเก็บแฟ้ม 40 ช่อง จ ำนวน 4 หลัง งบประมำณ 22,000.- บำท  

5. แผนงำนบริหำรทั่วไป งำนบริหำรทั่วไป งบลงทุน หมวดรำยจ่ำยค่ำครุภัณฑ์ ประเภท
รำยจ่ำยครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว รำยกำรตู้เย็นขนำด 5 คิวบิกฟุต จ ำนวน 2 หลัง งบประมำณ 13,000.- บำท  

 

โอนลด  จ ำนวน 2 รำยกำร 
1. แผนงำนบริหำรทั่ วไป  งำนบริหำรทั่ วไป งบบุคลำกร หมวดรำยจ่ำยเงินเดือน  

                                                                            /(ฝ่ำยประจ ำ)... 



๕ 
 

(ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทรำยจ่ำยเงินเดือนพนักงำน งบประมำณตั้งไว้ 2,800,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 
1,728,490.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 13,000.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 1,715,490.- บำท (โอน   
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ รำยกำรที่ 5) 

2. แผนงำนสังคมสงเครำะห์ งำนสวัสดิกำรสังคมและสังคมสงเครำะห์ งบด ำเนินงำน 
หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ โครงกำรส่งเสริม
สวัสดิกำรและกำรพัฒนำผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร และผู้ด้อยโอกำส งบประมำณตั้งไว้ 80,000. - บำท งบประมำณคงเหลือ
ก่อนโอน 80,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 11,000.- บำท งบประมำณคงเหลือหลังโอน 69,000.- บำท (โอนตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ รำยกำรที่ 4) 
 

กองการศึกษาฯ 
ตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม ่ จ ำนวน  2  รำยกำร 
1. แผนงำนกำรศึกษำ งำนกำรบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดรำยจ่ำย 

ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์ส ำนักงำน รำยกำรเก้ำอ้ีท ำงำนแบบมีล้อหมุน จ ำนวน 2 ตัว งบประมำณ 
3,000.- บำท  

2. แผนงำนกำรศึกษำ งำนกำรบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบลงทุน หมวดรำยจ่ำย 
ค่ำครุภัณฑ์ ประเภทรำยจ่ำยครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว รำยกำรตู้ท ำน้ ำเย็นน้ ำร้อน จ ำนวน 1  เครื่อง งบประมำณ 
4,500.- บำท  

 

โอนลด  จ ำนวน 5 รำยกำร 
1. แผนงำนกำรศึกษำ งำนกำรบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบด ำเนินงำน หมวด

รำยจ่ำยค่ำวัสดุ ประเภทรำยจ่ำยวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ งบประมำณตั้งไว้ 10,000.- บำท งบประมำณคงเหลือ
ก่อนโอน 10,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 4,500.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 5,500.- บำท (โอนตั้ง
จ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ รำยกำรที่ 2) 

2. แผนงำนกำรศำสนำวัฒนธรรมและนันทนำกำร  งำนกีฬำและนันทนำกำร งบ
ด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ 
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรโครงกำรแข่งขันกีฬำประจ ำต ำบลบ้ำนทับเกมส์  งบประมำณตั้งไว้ 250,000.- 
บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 2,430.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 2,430.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 
0.- บำท (โอนตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่รำยกำรที่ 1)   

3. แผนงำนกำรศึกษำ งำนกำรบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดรำยจ่ำย
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทรำยจ่ำยเงินประจ ำต ำแหน่ง งบประมำณตั้งไว้ 42,000.- บำท งบประมำณคงเหลือ
ก่อนโอน 42,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 20,000.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 22,000.- บำท  
(โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ส ำนักงำนปลัด รำยกำรที่ 1 จ ำนวน 11,800.- บำท, รำยกำรที่ 2 จ ำนวน 1,500.- 
บำท และรำยกำรที่ 3 จ ำนวน 6,700.-บำท ) 

4. แผนงำนกำรศึกษำ งำนกำรบริหำรทั่วไปเกี่ยวกับกำรศึกษำ งบบุคลำกร หมวดรำยจ่ำย
เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) ประเภทรำยจ่ำยเงินเพ่ิมต่ำงๆของพนักงำน งบประมำณตั้งไว้ 21,300.- บำท งบประมำณ
คงเหลือก่อนโอน 21,300.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 9,870.- บำท  งบประมำณคงเหลือหลังโอน 11,430.- บำท   
(โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ รำยกำรที่ 1 จ ำนวน 570.- บำท, โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ส ำนักงำนปลัด 
รำยกำรที่ 3 จ ำนวน 8,300.- บำท และรำยกำรที่ 4 จ ำนวน 1,000.- บำท) 

5. แผน งำน กำรศำสน ำวัฒ น ธรรมและนั น ท น ำกำร   งำน วิ ช ำก ำรวำงแผน                  
และส่งเสริมกำรท่องเที่ยว งบด ำเนินงำน หมวดค่ำใช้สอย ประเภทรำยจ่ำยเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิบัติรำชกำรที่       

/ไม่เข้ำ... 



๖ 
 

ไม่เข้ำลักษณะรำยจ่ำยหมวดอ่ืนๆ รำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรท่องเที่ยว งบประมำณตั้งไว้ 
30,000.- บำท งบประมำณคงเหลือก่อนโอน 30,000.- บำท ขอโอนลดในครั้งนี้ 10,000.- บำท  งบประมำณ
คงเหลือหลังโอน 20,000.- บำท  (โอนไปตั้งจ่ำยเป็นรำยกำรใหม่ ส ำนักงำนปลัด รำยกำรที่ 4 จ ำนวน 10,000. - 
บำท ) 
 

  จึงเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ มำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

มติที่ประชุม สมาชิกในที่ประชุมจ านวน 14 คน มีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียง จ านวน 13 เสียง  ไม่อนุมัติ 
จ านวน - เสียง  งดออกเสียง จ านวน ๑ เสียง 

 
 5.3  เรื่อง ขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
 ด้วยกองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ขอเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดเป้ำหมำยของ
โครงกำรตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ยุทธศำสตร์ที่ 1.1 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน แผนงำนเคหะและชุมชน หน้ำที่ 52 ล ำดับที่ 50 โครงกำรปรับปรุงสระ
เก็บน้ ำ คสล. หมู่ที่ 10 บ้ำนถวน งบประมำณ 100,000 บำท เนื่องจำกพ้ืนที่จุดด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำว        
เกิดปัญหำดินสไลด์ ท ำให้จ ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยน รูปแบบกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่ ส่งผลให้
เป้ำหมำยโครงกำรที่ได้ก ำหนดไว้มีกำรเปลี่ยนแปลงไป รำยละเอียดดังนี้  
 รำยละเอียดโครงกำรเดิม 

โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

โครงกำรปรับปรุงสระเก็บน้ ำ 
คสล. หมู่ท่ี 10 บ้ำนถวน 

เพื่อเป็นท่ีเก็บและ
ส ำรองน้ ำใช้ในกำร
อปุโภคบริโภค 

ปรับปรุงสระเก็บน้ ำ 
คสล. ขนำด กว้ำง 20 
เมตร ยำว 20 เมตร ลึก 
2 เมตร 

  100,000  ร้อยละของประชำชน 
ท่ีได้ใช้ประโยชน์จำก
สระเก็บน้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำส ำหรับใช้
อุปโภคบริโภคอย่ำง
เพียงพอตลอดท้ังปี 

   

 รำยละเอียดโครงกำรที่เปลี่ยนแปลง 
โครงการ วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย งบประมาณ ตัวชี้วดั ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 

โครงกำรปรับปรุงสระเก็บน้ ำ 
คสล. หมู่ท่ี 10 บ้ำนถวน 

เพื่อเป็นท่ีเก็บและ
ส ำรองน้ ำใช้ในกำร
อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงสระเก็บน้ ำ 
คสล. ขนำด กว้ำง 6 
เมตร ยำว 8 เมตร ลึก 
2 เมตร 

  100,000  ร้อยละของประชำชน 
ท่ีได้ใช้ประโยชน์จำก
สระเก็บน้ ำ 

ประชำชนมีน้ ำส ำหรับใช้
อุปโภคบริโภคอย่ำง
เพียงพอตลอดท้ังปี 

 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ได้ด ำเนินกำรเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 - 2565) ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3) พ.ศ.2561 ข้อ 22/1 เพ่ือประโยชน์ของประชำชน กำรเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนำท้องถิ่นให้เป็นอ ำนำจของคณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น ส ำหรับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลให้ส่งร่ำง
แผนพัฒนำท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิจำรณำตำมมำตรำ 46 แห่งพระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 ด้วย 

 เมื่อแผนพัฒนำท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่งได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนำท้องถิ่น
ดังกล่ำวให้ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ พร้อมทั้งปิดประกำศให้ประชำชนทรำบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นประกำศใช้ /ระเบียบ... 



๗ 
 

  ระเบียบ/กฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
 1. ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  
 2. พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. 2537 
 

  จึงเสนอสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ มำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องเสนอเพื่อทราบ                                                         
 ๖.๑  เรื่อง   รายงานสถานะทางการเงินและการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ        
(ไตรมาส ที่ 2 ) 
  6.1.1  งบรำยรับ – รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2563  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบท้ำย
ระเบียบวำระกำรประชุม) 
  6.1.2  สถำนะทำงกำรเงินและกำรคลัง ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 
 
      เงินสะสม 
   เงินสะสม จ ำนวน 8,7787,902.19 บำท 
   เงินทุนส ำรองเงินสะสม จ ำนวน 6,094,788.58 บำท 
 

      เงินรายรับ 
   รำยได้จัดเก็บเอง จ ำนวน 160,359.06 บำท 
   ภำษีจัดสรร จ ำนวน 9,720,458.94 บำท 
   เงินอุดหนุนทั่วไป จ ำนวน 7,931,286.41 บำท 
   เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ จ ำนวน 92,248.00 บำท 
   รวมเงินรายรับ จ านวน 17,904,352.41 บาท 
 

      เงินรายจ่าย 
   รำยจ่ำยทั้งสิ้น จ ำนวน 14,440,867.12 บำท 
   คงเหลือเงิน จ านวน 3,463,485.29 บาท 
    

  จึงเสนอต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ เพ่ือโปรดทรำบ 
 

ทีป่ระชุม สมำชิกในที่ประชุมจ ำนวน 14 คน มีมติ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง จ ำนวน 13 เสียง             
ไม่เห็นชอบ จ ำนวน - เสียง งดออกเสียง จ ำนวน ๑ เสียง 

 
6.2  เรื่อง การป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 

 เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2563 องค์กำรอนำมัยโลกได้ประกำศให้กำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เป็นภำวะฉุกเฉินทำง
สำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรโรคติดต่อ
แห่งชำติจึงได้ประกำศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรำย ตำม
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 /1. สถำนกำรณ์... 



๘ 
 

 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19  ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 
เมษำยน 2563) 

       - สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 1,852,257 รำย รักษำหำยแล้ว 423,311 รำย  
เสียชีวิตแล้ว 114,194 รำย 

     - สถานการณ์ประเทศไทย ผู้ป่วยสะสม 2,579 รำย  รักษำหำยแล้ว 1,288 รำย  
เสียชีวิตแล้ว 40  รำย  

 
 2. อ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาฯ   
     ตำมประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ  เรื่องจัดจั้งศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันกำร

แพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)  ลงวันที่  20  มีนำคม  2563 
         1) เฝ้ำระวังกำรเกิดและกำรระบำดของโรคในพ้ืนที่หมู่บ้ำนชุมชน 
         2) ปฏิบัติงำนร่วมกับฝ่ำยปกครอง, คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน, อปพร. และ อสม.      

ในกำรตั้งจุดคัดกรองประชำชนที่เดินทำงเข้ำหมู่บ้ำน  
         3) ติดตำม สังเกตอำกำร เฝ้ำระวัง และให้ค ำแนะน ำประชำชนที่กักตัว 14 วัน 
         4) ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบูรณำกำรป้องกันกำรเกิดโรคในหมู่บ้ำน/

ชุมชน 
         5) รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ปัญหำ อุปสรรคในกำรท ำงำน ให้ประธำนสภำหรือ

นำยก อบต. ทรำบ 
 3. การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ 
    3.1 กำรป้องกันกำรเกิดโรคและกำรแพร่ระบำดในพ้ืนที่ 
           1) จัดจั้งศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 

2019 (COVID – 19) 
           2) จัดหำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่

ระบำดของโรคฯ ได้แก่ 
             - เครื่องเทอร์โมสแกน (วัดไข้) จ ำนวน 28 เครื่อง (อสม.หมู่บ้ำนละ 1 เครื่อง 

รวม 13 เครื่อง /ศพด. แห่งละ 1 เครื่อง รวม 10 เครื่อง และส ำหรับใช้ส่วนกลำง 5 เครื่อง ) 
             - ชุดป้องกันอันตรำยส่วนบุคคล PPE. (Personal Protective Equipment) 

เพ่ือป้องกันกำรติดเชื้อ จ ำนวน 12  ชุด ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนพ่นสำรเคมีฆ่ำเชื้อ และขนย้ำยผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยง
ติดเชื้อ  

             - เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ จ ำนวน 100  ขวด ส ำหรับบริกำรประชำชนกรณีจัด
กิจกรรมส่วนรวม คนหมู่มำก เช่น งำนศพ งำนพิธีกรรมทำงศำสนำ กำรประชุม ต่ำงๆ เป็นต้น และสนับสนุกกำรตั้ง
ด่ำนคัดกรองหมู่บ้ำน 

             - เครื่องพ่นสำรเคมีฆ่ำเชื้อ  จ ำนวน  4 เครื่อง 
         3) คัดกรองประชำชนที่เดินทำงเข้ำพ้ืนที่หมู่บ้ำน  
             - จุดคัดกรองสำยหลักระดับอ ำเภอ 3 จุด  จุดคัดกรองสำยรองระดับต ำบล

จ ำนวน 2 จุด 
         4) ส่งต่อข้อมูลผู้ผ่ำนจุดคัดกรองให้ผู้น ำชุมชน ด ำเนินกำรกักตัว 14 วัน ตำม

มำตรกำรของกรมอนำมัย  
             - ด ำเนินกำรตรวจติดตำม เฝ้ำระวัง สังเกตอำกำร โดยคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน, 

อสม., เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขประจ ำ รพ.สต. ในพื้นที่ และเจ้ำหน้ำที่ อบต.  
/- เมื่อกักตัว... 
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             - เมื่อกักตัวครบ 14 วัน อสม., เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขประจ ำ รพ.สต. ในพ้ืนที่ 
และผู้น ำชุมชนให้กำรรับรองผลกำรกักตัว แล้วรำยงำนอ ำเภอแม่แจ่ม 

 3.2 จัดเตรียมสถำนที่กักตัว 14 วัน (กรณีประชำชนไม่สำมำรถเดินทำงเข้ำหมู่บ้ำนได้/
ไม่มีสถำนที่กักตัว) 

     3.3 ให้ควำมช่วยเหลือประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรเร่งด่วนฯ ของรัฐบำล 
แล้วเดินทำงกลับมำอยู่บ้ำน (กรณีตกงำน/ ถูกเลิกจ้ำง/ ลำออกจำกงำน/ ปิดกิจกำร เป็นต้น) 

             โดยได้จัดจั้งศูนย์ช่วยเหลือประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกมำตรกำรเร่งด่วน       
ในกำรป้องกันวิกฤตกำรณ์จำกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19)  โดยให้ประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ 
ลงทะเบียนขอรับควำมช่วยเหลือด้วยตนเอง ณ ที่ท ำกำร อบต.บ้ำนทับ 

     3.4  กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องไปโรงพยำบำล หรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้โทร 1669  กรณี
ไปโรงพยำบำลเพื่อพบแพทย์ตำมนัดสำมำรถร้องขอใช้รถยนต์ส่วนกลำงของ อบต. ได้ 

     3.5  เตรียมควำมพร้อม กรณีพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อให้แจ้ง อสม.ประจ ำหมู่บ้ำน และ
ประสำน รพสต. /อบต./ โรงพยำบำล ด ำเนินกำรสอบสวนโรค และเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยไปโรงพยำบำลตำมมำตรกำร 
กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยของกระทรวงสำธำรณสุข 
 

 4. ผลการด าเนินงาน 
   4.1  กำรตั้งด่ำนคัดกรองประชำชนที่เดินทำงเข้ำพ้ืนที่ ผ่ำนจุดคัดกรอง ระดับอ ำเภอ   

3 จุด/ ระดับต ำบล 2 จุด  โดยทำง อบต.บ้ำนทับ ได้ตั้งจุดคัดกรองระหว่ำงวันที่ 26 - 27  มีนำคม 2562            
ณ อุทยำนแห่งชำติแม่โถ  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เมษำยน 2563) 

         1) ผู้ที่เดินทำงเข้ำพ้ืนที่อ ำเภอแม่แจ่ม สมัครใจกักตัว 14 วัน และได้รับกำรติดตำม 
จ ำนวน  1,357  คน กักตัวครบ 14 วัน แล้ว  813  คน  อยู่ระหว่ำงกักตัว 544  คน 

             - มำจำกต่ำงประเทศ 18  คน 
             - มำจำกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  110  คน 
             - มำจำกต่ำงจังหวัดและเมืองเชียงใหม่  1,229  คน 
          2) ผู้ที่เดินทำงเข้ำพ้ืนที่ต ำบลบ้ำนทับ สมัครใจกักตัว 14 วัน และได้รับกำรติดตำม 

จ ำนวน  23  คน  อยู่ระหว่ำงกำรกักตัว 17 คน กักตัวครบ 14 วัน จ ำนวน  6  คน (ข้อมูลจำก รพ.สต. บ้ำนสองธำร 
ณ วันที่ 13 เมษำยน 2563) 

          3) ในพ้ืนทีต่ ำบลบ้ำนทับไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนำ หรือ COVID - 19 
      4.2 กำรอบรม /จัดท ำหน้ำกำกอนำมัย 
      4.3 กำรแจกจ่ำยเจลแอลกอฮอล์ 
      4.4 กำรตรวจติดตำมประชำชนที่สมัครใจกักตัว 14 วัน 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

6.3   เรื่อง  การด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    

 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ได้ด ำเนินกำรส ำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงในเขต
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ และได้จัดท ำบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง ตำมควำมในมำตรำ 30 แห่ง
พระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ.2562 และ ข้อ 23 แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย        
กำรด ำเนินตำมพระรำชบัญญัติภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562  และข้อ 5 แห่งประกำศกระทรวงมหำดไทย 

/ว่ำด้วยกำร...        
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ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง พ.ศ. 2562 โดยก ำหนดให้ประกำศบัญชี
ดังกล่ำว ณ ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน พร้อมทั้งให้จัดส่งข้อมูล         
ที่เก่ียวข้องกับผู้เสียภำษีแต่ละรำยตำมประกำศบัญชีดังกล่ำวให้ผู้เสียภำษีรำยนั้นทรำบ นั้น 

ซึ่งขณะนี้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ได้จัดท ำบัญชีรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
ประจ ำปี พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งหนังสือแจ้งผู้เสียภำษีตำมแบบบัญชีรำยกำรที่ดินและ          
สิ่งปลูกสร้ำง ประจ ำปี 2563  โดยขออนุมัติแต่งตั้ง ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง สังกัดกองคลัง และกองกำรศึกษำฯ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ เป็นพนักงำนเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรน ำส่งหนังสือแจ้งผู้เสียภำษีตำมภูมิล ำเนำ
หรือถิ่นที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนของผู้เสียภำษี รวมทั้งสิ้น 13 หมู่บ้ำน  จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบ้ำนทับรับทรำบ  โดยหลังจำกที่ทุกครัวเรือนได้รับหนังสือแจ้งแล้ว ขอให้ด ำเนินกำรตรวจสอบรำยกำรที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้ำงว่ำถูกต้องตำมควำมเป็นจริงหรือไม่ หำกว่ำรำยกำรที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงไม่ถูกต้อง สำมำรถแจ้งขอแก้ไข
รำยกำรดังกล่ำวได้ ภำยใน 15 วัน ณ งำนจัดเก็บรำยได้ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ในวันและเวลำ
รำชกำร นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง หำกพ้นก ำหนดดังกล่ำวจะถือว่ำรำยกำรตำมบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงถูกต้อง 
แล้วจะด ำเนินกำรประเมินภำษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงและแจ้งให้ท่ำนทรำบภำยในเดือน มิถุนำยน 2563 อีกครั้งหนึ่ง  
หรือถ้ำหำกว่ำได้เปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงให้ยื่นแบบแจ้งกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์
ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง ณ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทับ ภำยใน 60 วัน นับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี - 
   

ประธำนขอบคุณสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลที่มำประชุมและกล่ำวปิดประชุม 
 

ปิดประชุมเวลา   ๑๖.0๐  น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)                             ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม  (ลงชื่อ)                              กรรมกำรตรวจรำยงำนฯ 
      (นำยเฉลิมเกียรติ   พิทำค ำ)                                        (นำยศรีวงค ์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 
 
 
 


