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สรุปรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 1  ประจําป# พ.ศ. 2559 
วันท่ี  11  สิงหาคม พ.ศ. 2559  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห.องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ.งให.ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานสภาฯ มีเรื่องแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 
  1.ขออนุญาตแจ�งท่ีประชุมว%าห�องประชุม อบจ.  
แห%งนี้ ได�ปรับปรุงแก�ไขตามงบประมาณซ่ึงได�ผ%านสภาอบจ.
ไปแต% เนื่องจากว%าการปรับปรุงนั้นยังไม% เสร็จสมบูรณ/
เนื่องจากว%าทางผู�ดําเนินการนั้นยังได�ไม%ได�ส%งงานหรือตรวจ
รับเพ่ือท่ีจะเบิกจ%ายในวันนี้จึงใช�ประชุมก%อนอาจจะมีความ
ขัดข�องบางประการ เช%น การใช�ไมค/ก็ดีจะต�องใช�ไมค/สาย
หรือเทปบันทึกเสียงก็ดียังไม%สมบูรณ/ท้ังสิ้นวันนี้แจ�งให�ท่ี
ประชุมทราบว%าบางอย%างนั้นยังไม%เสร็จสมบูรณ/ 
  2.ตามท่ีท%านไปลงประชามติรัฐธรรมนูญรับร%าง
รัฐธรรมนูญเม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2559 ท่ีผ%านมานั้นก็ขอ
อนุญาตเรียนว%าจังหวัดตากเป:นจังหวัดหนึ่งซ่ึงอยู%ใน 1 ใน 4 
ของปร ะ เทศ  ลํ า ดั บ ท่ี  1  เป: นลํ า พู น  2  เ ชี ย ง ใหม%                         
3 แม%ฮ%องสอน และ 4 คือจังหวัดตาก  โดยผู�มาใช�สิทธิ์ 
70% ข้ึนไปของประเทศมีแค% 4 จังหวัด  
  3.ด�วยคุณอุดร ตันติสุนทร ได�จัดโครงการฝDกอบรม 
หลักสูตรภาวะผู�นําท�องถ่ินข้ึน ท%านท่ีสนใจนั้นก็สมัครเข�ารับ
การอบรมได�โดยเบิกจ%ายจากต�นสังกัด มีหนังสือแจ�งให�ท%าน
ทราบ และเบิกค%าใช�จ%ายได�ให�ประสานกองการเจ�าหน�าท่ีของ 
อบจ.ตาก ท่ีประชุม เรื่อง ใบแทรกประกอบ ร%างข�อบัญญัติ
งบประมาณ ปF 2560 ท่ีส%งให�สมาชิกทุกคนรับทราบแล�ว  
ท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 
ประจําป# 2559 เม่ือวันท่ี 9 พฤษภาคม 2559 
มติท่ีประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมสภาองค/การ
บริหารส%วนจังหวัดตาก สมัยวิสามัญ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี               
9 พฤษภาคม 2559 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่อง การประกาศใช.แผนพัฒนาสามป# 
(พ.ศ.2560-พ.ศ.2562) แผนพัฒนาสามป# (พ.ศ. 
2559-พ.ศ.2561) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 แผนพัฒนาสามป# 

(พ.ศ.2559-พ.ศ.2561) เปล่ียนแปลง ฉบับท่ี 4 ของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
  ด�วย อบจ.ตาก ได�จัดทําแผนพัฒนาสามปF (พ.ศ. 
2560-2562) แผนพัฒนาสามปF (พ.ศ.2559-2561) 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) และแผนพัฒนาสามปF (พ.ศ.2559-
2561) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 4) ของ อบจ.ตาก เพ่ือใช�เป:น
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ%ายประจําปFและ
งบประมาณรายจ%ายเพ่ิมเติม โดยประกาศใช�แผนพัฒนาสาม
ปF ดังกล%าว ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 ซ่ึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว%าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค/กร
ปกครองส%วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 ข�อ 24 ให�ผู�บริหาร
ท�องถ่ินประกาศใช�แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล�วและนําไปปฏิบัติ 
รวมท้ังแจ�งสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ อบจ. อําเภอ หน%วยงานท่ีเก่ียวข�อง และ
ประกาศให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบ
ห�าวันนับแต%วันท่ีประกาศใช� และปQดประกาศโดยเปQดเผยไม%
น�อยกว%าสามสิบวัน 
ท่ีประชุม  :   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  :  เรื่อง ร�าง ข.อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป#งบประมาณ 2559 (ข้ันรับหลักการ) 
  ร %าง ข �อบ ัญญัต ิงบประมาณรายจ%าย ประจําปF
งบประมาณ 2560 ( ขั ้น ร ับหล ักการ )  ได �ทราบถ ึง
สถานะการคลัง ตลอดจนหลักการ และแนวนโยบายในการ
ดําเนินงาน ปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังต%อไปนี้ 
1.สถานะการคลัง 
  1.1 งบประมาณรายจ%ายท่ัวไป 
  ใ น ปF ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . ๒ ๕ ๕ ๙  ณ  วั น ท่ี                          
๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ องค/การบริหารส%วนจังหวัดตาก 
มีสถานะการเงินดังนี้ 
     1.1.1 เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 
409,399,538.18 บาท 
     1.1.2 เงินสะสม 235,941,442.83 บาท 
     1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม 
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140,668,751.74 บาท 
     1.1.4 รายงานกันเงินไว�แบบก%อหนี้ผูกผันและ
ยังไม%ได�เบิกจ%าย จํานวน 4 โครงการ รวม 5,067,000 
บาท 
     1.1.5 รายการที่ได�กันเงินไว�โดยยังไม%ได�ก%อหนี้
ผูกพัน จํานวน 5 โครงการ รวม 5,650,000 บาท 
  1.2  เงินกู�คงค�าง  137,167,240.17 บาท 
2.การบริหารงบประมาณในปFงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  2.1 รายรับจริง ท้ังสิ้น 366,459,343.70 บาท 
  2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงค/  
171,397,565.90 บาท 
  2.3 รายจ%ายจริง จํานวน 302,484,714.78 
บาท 
  2.4 รายจ%ายที่จ%ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให�โดย
ระบุวัตถุประสงค/ 171,397,387.90 บาท 
  2.5 มีการจ%ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน�าท่ี  2,737,000 บาท 
3.งบเฉพาะการ ประเภทกิจการ การถ%ายโอนบริการ
สาธารณะ ด�านสถานีขนส%ง ปFงบประมาณ พ.ศ. 2558 
4.การตั้งงบประมาณรายจ%ายประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ได�ประมาณการ รายรับงบประมาณรายจ%ายทั่วไป 
ไว�เป:นเงินท้ังสิ้น 446,961,600 บาท 
5.ประมาณการรายจ%ายงบประมาณรายจ%ายทั่วไป ไว�เป:น
เงินท้ังสิ้น 446,961,600 บาท  
มติที่ประชุม  :  เห็นชอบ ร%าง ข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ%าย ประจําปF 2560 เป:นแบบรวมท้ังฉบับ 
  ร%าง ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ%าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว %าด�วย ข�อบังคับการประชุมสภา
ท�องถิ่น พ.ศ. 2547 ขั้นตอนการพิจารณามีทั ้งหมด 3 
วาระ คือ 

1. ข้ันรับหลักการ 
2. ข้ันแปรญัตติ 
3. ข้ันลงมติ 

  ญัตติร %างข�อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา 3 
วาระรวดเดียวไม%ได� และในการพิจารณาวาระที่ 2 (ขั้นแปร
ญัตติ) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ. 2547 ได�วางแนวทางการปฏิบัติ
โดยให�ที่ประชุมสภาฯ กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ
ไว �ไม %น �อยกว %า 24 ชั ่ว โมง น ับแต %สภาท �องถิ ่นม ีมต ิร ับ
หล ัก ก า ร แ ห %ง ร %า ง ข �อ บ ัญ ญ ัต ิง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ เ มื ่อ
คณะกรรมการแปรญัตติแปรญัตติได�พิจารณาแล�ว จะต�อง

พิจารณาเสนอร%างข�อบัญญัตินั้นตามร%างเดิมและตามที่แก�ไข
เพิ ่มเต ิมพร �อมทั ้งรายงานและบ ันท ึกความเห ็นยื ่นต %อ
ประธานสภาท�องถ่ิน และให�ประธานสภาท�องถิ่นส%งรายงาน
นั้น แก%สมาชิกสภาท�องถิ่นไม%น�อยกว%า 24 ชั่วโมง ก%อนวัน
ประชุมพิจารณา 
ส.อบจ.จิรวัฒน/  :  ขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 
ร%าง ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ%าย ประจําปFงบประมาณ 
2559 ตั ้งแต%เวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 สิงหาคม 
2559 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันท่ี 12 สิงหาคม 2559 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
  การเลือกคณะกรรมแปรญัตติร %างข�อบัญญัติการ
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร%างข�อบัญญัติ เพื่อให�เป:นไป
ตามข�อ 106 (4) แห%งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด�วย
ข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ. 2547 เห็นควร
เลือกคณะกรรมการแปรญัตติร %างข�อบัญญัติเพื ่อปฏิบัติ
หน�าท่ีในแต%ละครั้งเป:นการเฉพาะ  โดยมิให�ปฏิบัติ หน�าที่ใน
ลักษณะประจํา 
  เ พื ่อให �การเล ือกคณะกรรมการแปรญัตต ิร %าง
ข�อบัญญัติเป:นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด�วย
ข�อบังคับการประชุมสภาท�องถิ่น พ.ศ. 2547 ข�อ 103 
และ ข�อ 105 ซึ่งกําหนดให�สภาท�องถิ ่นมีอํานาจเลือก
สมาชิกสภาท�องถิ่นจํานวนไม%น�อยกว%าสามคนไม%เกินเจ็ดคน 
เป:นคณะกรรมการแปรญัตติร%างข�อบัญญัติเพื่อพิจารณา 
ร%าง ข�อบัญญัติท่ีสภาท�องถ่ินลงมติรับหลักการแล�ว 
ส.อบจ.คมกิต : ขอเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติร%าง
ข�อบัญญัติ ควรมีกรรมการ 5 ท%าน 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
  ขั ้น ต อ น แ ล ะ ว ิธ ีก า ร เ ล ือ ก  ร ะ เ บ ีย บ
กระทรวงมหาดไทย ว %าด �วยข�อบังค ับการประช ุมสภา
ท�องถิ ่น พ.ศ. 2547 ข�อ 107 ได�กําหนดให� ว ิธ ีเล ือก
คณะกรรมการสภาท�องถิ ่น ให�สมาชิกสภาท�องถิ ่นหรือ
ผู�บริหารท�องถิ่นเสนอชื ่อสมาชิกสภาท�องถิ่นหรือบุคคลท่ี
ไม%ได�เป:นสมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองไม%น�อยกว%าสองคน ส%วน
กรณีที ่ผู �บริหารท�องถิ่นเป:นผู �เสนอไม%ต�องมีผู �ร ับรองการ
เสนอชื่อให�เสนอได�โดยไม%จํากัดจํานวน เว�นแต%ที่ประชุมมี
มติเป:นอย%างอื่น และให�นํา วิธีการเลือกตามข�อ 12 มาใช�
บังคับโดยอนุโลม สรุป วิธีการเลือกเหมือนกับเลือกรอง
ประธานสภา คือ ให�สภาคัดเลือกทีละคน  
  คณะกรรมการแปรญัตติร%างข�อบัญญัติ จํานวน 5 
คน ดังนี้ 
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1. ส.อบจ.วิลาวัลย/ ปXนนา  
2. ส.อบจ.คมกิต  เกษร   
3. ส.อบจ.รังสิมันต/  มูลเมือง 
4. ส.อบจ.สงคราม  มนัสสา 
5. ส.อบจ.วัชโรทัย  แก�วสีเขียว 

  ดังนั้น มีคณะกรรมการแปรญัตติร%างข�อบัญญัติครบ
ตามจํานวนที่ สภา อบจ.ตาก มีมติเห็นชอบแล�ว  โดย
คณะกรรมการดังกล%าวมีหน�าที่ แปรญัตติร %างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ%ายประจําปFงบประมาณ 2560 ที่สภา 
อบจ.ตาก มีมติให�ความเห็นชอบในขั้นรับหลักการ โดย
เลขานุการสภา อบจ.ตาก จะทําหน�าที่นัดประชุมและเปQด
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร %างข�อบัญญัติครั ้งแรก     
โดยจะมีการเลือกประธานและเลขานุการ ตามข�อ 109 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด�วย ข�อบังคับการประชุม
สภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 
ระเบียบวาระที่ 5  :  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป#งบประมาณ 2559 กรณียังมิได.ก�อหนี้
ผูกพัน (สํานักการช�าง) 
  เรื ่อง ขออนุมติกันเงิน (กรณียังไม%ก%อหนี ้ผ ูกพัน) 
ประจําปFงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 
  1.แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั ่วไป
เก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวด ค%าครุภัณฑ/ ที่ดิน
และสิ่งก%อสร�าง หน�า 169 ค%าท่ีดินและสิ่งก%อสร�าง รายการ
ที่ 2 ค%าก%อสร�างห�องสุขา สถานีขนส%งผู�โดยสาร อบจ.ตาก 
เป:นเงิน 2,000,000 บาท 
  2 .แผนงานเคหะและช ุมชน งานไฟฟ [าถนน           
งบลงทุน หมวดค%าครุภัณฑ/ที่ดินและสิ่งก%อสร�าง หน�า 175 
ค %า ที ่ด ินและสิ ่งก %อสร �าง  รายการที ่ 1 ค %าก %อสร �างสิ ่ง
สาธารณูปโภค ข�อ 1.31 ก%อสร�างพนังป[องกันตลิ ่งร ิม
แม%น้ําปQงบริเวณสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร/ 200 ปF     
ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก 
  3 .แผนงานเคหะและช ุมชน งานไฟฟ [าถนน             
งบลงทุน หมวดค%าครุภัณฑ/ที่ดิน และสิ่งก%อสร�าง รายการท่ี 
1.ค%าก%อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค ข�อ 1.37 ก%อสร�างระบบ
ประปาหมู%บ�านแบบผิวดินขนาดใหญ% ม.7,9 ต.เกาะตะเภา 
อ.บ�านตาก จ.ตาก เป:นเงิน 3,500,000 บาท 
  4.ปรับปรุงติดตั้งระบบไฟฟ[าแสงสว%าง สายทาง
เทศบาลนครแม%สอด – เชื ่อมถนนอินทรคีร ี อ.แม%สอด           
จ.ตาก เป:นเงิน 1,190,000 บาท 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว%าด�วยการรับเงิน 

การเบิกจ%าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินของ อปท. พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงิน ระบุว%า   
ข �อ 59 ในกรณ ีที ่ม ีร ายจ %ายหมวดคร ุภ ัณฑ /ที ่ด ินและ
สิ่งก%อสร�าง ยังมิได�ก%อหนี ้ผูกพัน แต%มีความจําเป:นต�องใช�
จ%ายเงินนั้นต%อไปอีก ให� อปท. รายงานขออนุมัติกันเงินต%อ
สภาท�องถ่ินได�อีกไม%เกินระยะเวลาหนึ่งปF 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  :  เรื่อง  ขยายเวลาเบิกจ�ายเงิน
งบประมาณรายจ�าย  ประจําป#งบประมาณ  2558 ซึ่ง
ยังมิได.ก�อหนี้ผูกพัน (สํานักปลัดฯ) 
  ตามที่ อบจ.ตาก ได�อนุมัติเปลี ่ยนแปลงคําชี ้แจง
งบประมาณรายจ%ายประจําปF พ.ศ. 2558 และกันเงินเพื่อ
ไปเบิกจ%าย งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสํานักปลัด อบจ. 
อบจ.ตาก หมวดครุภัณฑ/ที ่ด ินและสิ ่งก%อสร�าง ประเภท
สาธารณูปโภค ค%าก%อสร�างป[ายประชาสัมพันธ/ และปรับปรุง
ภูมิทัสน/บริเวณสามแยกหน�าเทศบาลนครแม%สอด อําเภอ      
แม%สอด จํานวนเงิน  2,400,000 บาท เพื่อเบิกจ%ายใน
ปFงบประมาณ พ.ศ. 2559 
  เนื ่องจากในปFงบประมาณ 2559 ไม%สามารถ
ดําเนินการได �ทัน เนื ่องจากเขตทางหลวงจะขยายไหล
ทางผ%านบริเวณพื้นที่ก%อสร�างป[ายประชาสัมพันธ/ของอบจ.
ตาก ทําให�พื้นที่ก%อสร�างป[ายของอบจ.ตาก เหรือน�อยลง   
จ ึงได �แจ �งสํานักการช %างปรับผ ังพื ้นที ่และเปลี ่ยนแปลง
รูปแบบให�เหมาะสมกับอัตลักษณ/ของจังหวัดตาก เพื ่อ
รองรับการเข�าสู%ประชาคมอาเซียน (AEC) จึงอนุมัติขยาย
เวลาเบิกจ%ายเงินไปในปFงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว%าด�วยการรับเงิน  
การเบิกจ%ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค/กรปกครองส%วนท�องถิ่น พ.ศ. 2547 
หมวด 5 ข�อ 59 “ในกรณีที่มีรายจ%ายหมวดค%าครุภัณฑ/
ที่ดินและสิ่งก%อสร�างยังมิได�ก%อหนี้ผูกพัน แต%มีความจําเป:น
จะต�องใช�จ%ายเงินต%อไปอีกให� อปท.รายงานขออนุมัติกันเงิน
ต%อสภาท�องถ่ินได�ไม%เกินระยะเวลาหนึ่ง” 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 7  :  เรื่อง ขออนุมัติโอนศูนย�บริการ
นักท�องเท่ียว จุดพักนักท�องเที่ยว และจําหน�ายผลิตภัณฑ� 
(OTOP)  ประจําอุ.มผาง 
  ด �ว ย  อบต .แม %กลอง  ขอร ับ โอนศ ูนย /บร ิกา ร
นักท%องเที่ยว จุดพักนักท%องเที่ยว และจําหน%ายผลิตภัณฑ/ 
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(OTOP) ประจําอุ�มผางตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย                
ว%าด�วย การพัสดุของหน%วยการบริหารราชการส%วนท�องถิ่น 
พ.ศ. 2535 แก �ไขเพิ ่มเต ิม (ฉบ ับที ่ 9) พ.ศ. 2553                
ข�อ 155 การให�บุคคลใดใช�ประโยชน/หรือได�รับสิทธิใดๆ 
อันเกี ่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ ่งก%อสร�างของหน%วย         
การบริหาราชการส%วนท�องถิ่น  ต�องได�รับความเห็นชอบ
จากสภาหน%วยการบริหารราชการส%วนท�องถ่ิน 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  :  เรื่อง อ่ืน ๆ 
 ไม%มี 
 
 

 
 

 
   


