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สรุปรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ครั้งท่ี 2  ประจําป" พ.ศ. 2558 
วันท่ี  19  สิงหาคม พ.ศ. 2558  เวลา  09.30  น. 
ณ  ห/องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

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

 
ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ/งให/ท่ีประชุมทราบ 
  ประธานสภาฯ แจ�งว�า การจัดทํารายงานการ
ประชุมสภาฯ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป! พ.ศ. 2558 เม่ือ
วันท่ี 14 สิงหาคม 2558 ยังไม�แล�วเสร็จ การประชุมสภาฯ 
ในวันนี้ จึงไม�มีวาระการประชุมเรื่อง การรับรองรายงานการ
ประชุม 
ท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่อง ญัตติ ร�าง ข/อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําป" 2559 (ข้ันแปรญัตติ) 
  ตามท่ีสภา อบจ.ตาก ได�ลงมติรับหลักการแห�ง               
ร�างข�อบัญญัติอบจ. เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป!
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ อบจ.ตาก ในคราวประชุม
สภาอบจ.ตาก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป! 
2558 เม่ือวันท่ี  14 ส.ค. 2558 เวลา 14.50 น. และได�
ส�งร�างข�อบัญญัติฯ ดังกล�าวให�คณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข�อบัญญัติ เพ่ือพิจารณาการแปรญัตติ โดยกําหนดยื่นแปร
ญัตติ ในวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. 
ถึงวันท่ี 15 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. นั้น 
  ดังนั้น จึงสรุปว�า ร� าง ข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป! 2559 ไม�มีการแปรญัตติ แต�อย�างใด และ
ได�แจ�งกรณีในการจัด ร�าง ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําป! 2559 นั้น บางรายการได�มีการ พิมพ>ตกหล�น  
คลาดเคลื่อนในเรื่องของตัวอักษรหรือ ในบางประโยคซ่ึง
รายการดังกล�าวมิใช�เก่ียวกับจํานวนวงเงินงบประมาณ            
ท่ีฝBายบริหารเสนอมานั้น แจ�งกําชับให�เจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ
ไปดําเนินการแก�ไข เปลี่ยนแปลงให�ถูกต�องอีกครั้งหนึ่ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่อง ญัตติ ร�าง ข/อบัญญัติ
งบประมาณรายจ�าย ประจําป" 2559 (ข้ันลงมติ) 
  เรื่อง ญัตติ ร�าง ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป! 2559 ข้ันลงมติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว�าด�วย ข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547            
ข�อ 52 การพิจารณาร�างข�อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม�มีการ

อภิปราย เว�นแต�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินจะได�ลงมติให�มีการ
อภิปราย ถ�ามีเหตุอันสมควร 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  :  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป" 2558  ไปตั้งจ�ายเป;นรายการใหม� เพ่ือ
จัดซ้ือเทรลเลอร�สุขาเคล่ือนท่ีแบบลากจูง (สํานักการช�าง)  
  ญัต ติขออนุ มั ติ โ อน เ งินงบประมาณรายจ� าย 
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือต้ังจ�ายเปEนรายการ
ใหม� จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 
  - ค�าจัด ซ้ือเทรลเลอร>สุขาเคลื่อนท่ีแบบลากจูง 
จํานวน 1 คันๆ ละ 2,5000,000 บาท เพ่ือจ�ายเปEนค�า
จัดซ้ือเทรลเลอร>สุขาเคลื่อนท่ีแบบลากจูง (รถพ�วง) โดย
จัดซ้ือตามราคาท�องตลาด เนื่องจากไม�กําหนดไว�ในบัญชี 
มาตรฐานครุภัณฑ>เพ่ือใช�ปฏิบัติงานในกิจการของ อบจ.ตาก 
ตามแผนพัฒนาสามป! (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม                
(ฉบับท่ี 3) อบจ.ตาก หน�า 2 (สํานักการช�าง)  
  ระ เ บียบกระทรวงมหาดไทย ว� าด� วยวิ ธี การ
งบประมาณขององค>กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข�อ 27 
กําหนดว�า การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�า
ครุภัณฑ> ท่ีดินและสิ่ งก�อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพ เปลี่ยนหรือโอนไปต้ังจ�ายเปEนรายการใหม�ให�เปEน
อํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน อบจ.ตาก จึงขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ�าย พ.ศ. 2558 ไปต้ังจ�ายเปEนรายการใหม� 
จํานวน 1 รายการดังกล�าว จากสภาอบจ.ตาก เพ่ือพิจารณา
ต�อไป 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป!งบประมาณ 2558 ไปต้ังจ�ายเปEนรายการใหม� เพ่ือ
จัดซ้ือเทรลเลอร>สุขาเคลื่อนท่ีแบบลากจูง  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ�าย ประจําป"งบประมาณ 2558 ไปตั้งจ�ายเป;น
รายการใหม�  เพ่ือติดตั้งระบบไฟฟ?าโซล�าเซลล� (สํานักการ
ช�าง) 
   ญัต ติขออนุ มั ติ โ อน เ งินงบประมาณรายจ� าย 
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือต่ังจ�ายเปEนรายการ
ใหม� จํานวน 5 รายการ รายละเอียด ดังนี้  
  - ติดต้ังระบบไฟฟQาโซล�าเซลล> ต.แม�ท�อ อ.เมืองตาก 
จ.ตาก ตามรายละเอียดของสํานักการช�าง อบจ.ตาก                 
เ ปE น เ งิ น  300 , 000  บ าท  ต ามแผ น พัฒนาส ามป!                     
(พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 2  
  
  - ติดต้ังระบบไฟฟQาโซล�าเซลล> ต.เชียงทอง อ.วังเจ�า 
จ.ตาก ตามรายละเอียดของสํานักการช�าง อบจ.ตาก               
เ ปE น เ งิ น  300 , 000  บ าท  ต ามแผ น พัฒนาส ามป!                     
(พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 2 
  - ติดต้ังระบบไฟฟQาโซล�า เซลล>  ต.แม�วะหลวง             
อ.ท�าสองยาง จ.ตาก ตามรายละเอียดของสํานักการช�าง 
อบจ.ตาก เปEนเงิน 300,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามป! 
(พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 2 
  - ติดต้ังระบบไฟฟQาโซล�าเซลล> ต.แม�สอง อ.ท�าสอง
ยาง จ.ตาก ตามรายละเอียดของสํานักการช�าง อบจ.ตาก  
เปE น เ งิ น  300 , 000  บ าท  ต ามแผ น พัฒนาส ามป!                  
(พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 2 
  - ติดต้ังระบบไฟฟQาโซล�าเซลล> ต.บ�านนา อ.สามเงา 
จ.ตาก ตามรายละเอียดของสํานักการช�าง อบจ.ตาก               
เปE น เ งิ น   300 ,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามป!                 
(พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 2 
  โดยมีเหตุผล คือ เพ่ือพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก ประชาชนได�รับประโยชน>จากโครงการ
ดังกล�าว อบจ.ตาก จึงมีความจําเปEนต�องโอนเงินงบประมาณ 
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือต้ังจ�ายเปEนรายการ
ใหม� จํานวน 5 รายการ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วย
วิ ธีการงบประมาณขององค>กรปกครองส�วนท�อง ถ่ิน                   
พ.ศ. 2541 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543             
ข�อ 27 กําหนดว�า การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวด
ค�าครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�างท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ�ายเปEนรายการใหม�ให�เปEน
อํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง แก/ไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง    
งบประมาณรายจ�ายประจําป"  งบประมาณ 2558 
ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (สํานักการช�าง) 
  เรื่อง ขอเสนอญัตติขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลง             
คํ าชี้ แ จง งบประมาณรายจ� ายประจํ าป! งบประมาณ                    
พ.ศ. 2558 ประเภทครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> ของสํานักการ
ช�างและสถานีขนส�ง เนื่องจาก เดิมได� กําหนดคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> ตามเกณฑ>ราคากลางและ
คุณลักษณะครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>ของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได�ประกาศกําหนดเกณฑ>ราคา
กลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> ประจําป! 
พ.ศ. 2557 ประกาศใช�เม่ือ วันท่ี 21 กุมภาพันธ> 2557 
ต�อมา  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได�
ประกาศกําหนดเกณฑ>ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> ประจําป! พ.ศ. 2558 ประกาศใช�เม่ือ
วันท่ี  18 กุมภาพันธ> 2558 ซ่ึงทําให�คุณลักษณะพ้ืนฐาน
ของครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>บางรายการเปลี่ยนแปลงไป โดย
ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 ประเภทครุภัณฑ>
คอมพิวเตอร> ของสํานักการช�างและสถานีขนส�ง ดังนี้ 
  ข�อ 9.1 ค�าจัดซ้ือคอมพิวเตอร>สําหรับงานประมวล
ผงแบบท่ี 2 (จอขนาดไม�น�อยกว�า 18 นิ้ว) จํานวน 3 ชุด ๆ 
ละ 30,000 บาท เปEนเงิน 90,000 บาท 
  ข�อ 9.2 ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ> แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท เปEนเงิน 
8,600 บาท 
  แก�ไขเปลี่ยนแปลงลงประมาณรายจ�ายเฉพาะการ 
การถ�ายโอนบริการสาธารณะด�านสถานีขนส�ง ประจําป!
งบประมาณ 2558 แผนงานพาณิชย> งบลงทุน หมวด
รายจ�ายค�าครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ประเภทรายจ�าย
ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> 
  ข�อ 3.1 ค�าจัดซ้ือครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม�น�อยกว�า 18 นิ้ว) จํานวน 2 ชุด ๆ 
ละ 15,000 บาท เปEนเงิน 30,000 บาท 
  ข�อ 3.2 ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ> Multifunction ชนิด
เลเซอร>  / ชนิด LED สี  จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ                      
23,000 บาท เปEนเงิน  23,000 บาท 
  ระ เ บียบกระทรวงมหาดไทย ว� าด� วยวิ ธี การ
งบประมาณขององค>กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 กําหนดว�า 
ข�อ 29 การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ�าย
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ในหมวด ค�าครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�างท่ีทําให�ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก�อสร�าง
ให�เปEนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน  
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องกันเงินงบประมาณรายจ�าย
ประจําป" งบประมาณ 2558 กรณียังมิได/ก�อหนี้ผูกพัน 
(สํานักปลัดฯ) 
   เรื่อง ขออนุมัติกันเงินกรณียังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน
งบประมาณรายจ�ายประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ 
สํานักปลัด อบจ หมวดครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ดังนี้ 
  1.ประเภทครุภัณฑ>ยานพาหนะและขนส�ง 
     1.1 จัดซ้ือรถยนต>ส�วนกลาง ประเภทรถบรรทุก 
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบ้ิลแค็บ ขับเคลื่อน 4 ล�อ 
ปริมาตรกระบอกสูบไม�ตํ่ากว�า 2,400 ซีซี จํานวน 1 คัน 
งบประมาณ 900,000 บาท 
    1.2 จัดซ้ือรถยนต>ส�วนกลาง ประเภทรถโดยสาร 
(ดีเซล) ขนาด 12 ท่ีนั่งปริมาตรกระบอกสูบไม� ตํ่ากว�า 
2,400 ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรุผนังโดยรอบ 
แยกท่ีนั่ง เปEนรถโดยสารหลังคาสูง  มีพนักพิงสามารถปรับ
เอน นอนได�หลายระดับ มีเครื่องปรับอากาศ ฟeล>มกรองแสง
และพ�นกันสนิมและอุปกรณ>อ่ืนๆ จํานวน 1 คัน งบประมาณ 
1,294,000 บาท 
  2.ประเภทค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง 
     2.1 จ�างเหมาติดต้ังระบบเซนเซอร>สัญญาณไฟ 
พร�อมปรับปรุงประตู ทางเข�า-ออก อาคารสํานักงาน อบจ.
ตาก (ห�องโถงประชาสัมพันธ>) ประกอบด�วย งานกรอบโครง
ประตูไม�สักทอง งานติดต้ังประตูบานเลื่อนคู�พร�อมระบบ
ควบคุมงานระบบตัวหนังสือวิ่ง (จอ LED) พร�อมระบบ
ควบคุม งานปQายโลโก� อบจ.ตาก และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
ตามรายละเอียดและแบบแปลนท่ี อบจ.ตาก กําหนด 
งบประมาณ 550,000 บาท 
    2.2 จ�างเหมาซ�อมแซมหลังคาสํานักงาน อบจ.
ตาก การติดต้ังมิเตอร> ไฟฟQาทุกส�วนราชการ และการ
ปรับปรุงภูมิทัศน>รอบอาคารสํานักงานและภายนอกอาคาร 
ประกอบด�วย งานซ�อมแซมหลังคาอาคารนิติบัญญัติ อาคาร
บริหาร และอาคารปฏิบัติการ พ้ืนท่ีประมาณ 555.00 
ตารางเมตร  งานติดต้ังมิเตอร>ไฟฟQา 30(100) A 3 เฟส 
ของทุกหน�วยงาน และงานจัดสวนและปรับปรุงภูมิทัศน>    

ตามรายละเอียดและแบบแปลนท่ี อบจ.ตาก กําหนด
งบประมาณ 1,500,000 บาท 
  3.ประเภทครุภัณฑ>สํานักงาน 
     3.1 จัดซ้ือเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 
60,000 บีทียู พร�อมติดต้ัง จํานวน 2 ตัว ๆ ละ 100,000 
บาท เปEนเงิน  200,000 บาท  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน  
การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค>กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5 
การกันเงิน ข�อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ>
ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ยังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน แต�มีความจําเปEน 
จะต�องใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก ให� อปท. รายงานขออนุมัติกัน
เงินต�อสภาท�องถ่ินได�อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป! 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง การกันเงินงบประมาณรายจ�าย
ประจําป"งบประมาณ 2558 กรณียังมิได/ก�อหนี้ผูกพัน           
ค�าก�อสร/างส่ิงสาธารณูปการ (กองแผนฯ) 
  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินตามข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําป! งบประมาณ พ.ศ. 2558 ซ่ึงยังมิได�ก�อหนี้
ผูกพัน กองแผนและงบประมาณ แผนงาน การศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส�งเสริม
การท�องเ ท่ียว งบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ>  ท่ี ดินและ
สิ่ งก� อสร� า ง  ค� า ท่ี ดินและสิ่ ง ก� อสร� า ง  ค� าก� อสร� า งสิ่ ง
สาธารณูปการ  ค�าก�อสร�างอาคารศูนย>ฝgกอบรมสิ่งแวดล�อม 
ขนาดกว�าง 10 เมตร ยาว20 เมตร ตามโครงการพัฒนา
และอนุรักษ>ไม�กลายเปEนหินจังหวัดตาก  รายละเอียดตาม
แบบแปลนกองช�าง อบจ.ตาก งบประมาณ 1,000,000 
บาท เนื่องจากพ้ืนท่ีก�อสร�างศูนย>ฝgกอบรมสิ่งแวดล�อมอยู�ใน
เขตปBาสงวนแห�งชาติ อบจ.ตาก ได�ประสานให� สํานักจัดการ
ทรัพยากรปBาไม�ท่ี 4 (ตาก) เปEนผู�ขออนุญาตใช�พ้ืนท่ีปBาไม�จา
กรมปBาไม�แทนอบจ.ตาก ซ่ึงสํานักจัดการทรัพยากรปBาไม�ท่ี 4 
(ตาก) อยู�ในระหว�างดําเนินการ จึงทําให�ไม�สามารถก�อหนี้
ผูกพันภายใน ป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได�ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการรับเงิน การเบิกจ�ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค>กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข�อ 59 กําหนดไว�ว�า “ในกรณีท่ีมี
รายจ�ายหมวดค�าครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ยังมิได�ก�อหนี้
ผูกพัน แต�มีความจําเปEนท่ีจะต�องใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีกให� 
อปท. รายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท�องถ่ินได�อีกไม�เกิน
ระยะเวลาหนึ่งป!” 
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มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง การกันเงินงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป"งบประมาณ 2558 กรณียังมิได/ก�อหนี้ผูกพัน  
ประเภทครุภัณฑ�คอมพิวเตอร� (กองคลังและกองการ
เจ/าหน/าท่ี) 
  เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ�ายประจําป!
งบประมาณ พ.ศ. 2558 กรณีมิได�ก�อหนี้ผูกพัน ประเภท
ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> ท่ีสภาอบจ.ตาก ได�อนุมัติโอนและ
แก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 
2 ครั้ง ท่ี  1 14 สิงหาคม 2558 เนื่องจากการจัดหา
ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร>จะต�องจัดทําโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร>เสนอต�อคณะกรรมการบริหาร และจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร>จังหวัดตาก  ซ่ึงจะใช�เวลาประมาณ 45 วัน              
จึงไม�สามารถดําเนินการตัดหาครุภัณฑ>ได�ทันภายในวันท่ี   
30 กันยายน 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  แผนงานบริหารงาน ท่ัวไป งานบริหาร ท่ัวไป               
งบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ค�าครุภัณฑ> 
  6.ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> 
    6.1 จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร>  สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม�น�อยกว�า 18.5 นิ้ว) 
จํ า น วน  3  เ ครื่ อ ง  ๆ  ละ  23 ,000  บาท  เปE น เ งิ น                   
69,000 บาท (หน�า 120) 
     6.2  จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร> สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม�น�อยกว�า 18.5 นิ้ว) 
จํ า น วน  1  เ ครื่ อ ง  ๆ  ละ  30 ,000  บาท  เปE น เ งิ น                 
30,000 บาท (หน�า 120) 
     6.3  จัดซ้ือเครื่องพิมพ>แบบฉีดหมึก ( Inkjet 
Printer) จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท เปEนเงิน 
4,300 บาท (หน�า 121) 
     6.4  จัดซ้ือเครื่องพิมพ>ชนิดเลเซอร>/ชนิด LED สี 
แบบ Network จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
(หน�า 121)  
     6.5  จัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร> สําหรับงานเก็บ
เอกสารระดับศูนย>บริการ แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง เครื่อง
ละ 21,000 บาท เปEนเงิน 21,000 บาท (หน�า 122) 
     6.6  จัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟQา ขนาด 800 VA 
จํานวน 4 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท เปEนเงิน 12,000 บาท 
(หน�า 122) 

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง              
งบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ค�าครุภัณฑ> 
ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> หน�า 130 
  ข�อ 2  จัดซ้ือเครื่องพิมพ>เลเซอร>/ชนิด LED ขาวดํา 
(30 หน�า/นาที) จํานวน 7 เครื่องๆ ละ 7,300 บาท                
เปEนเงิน 51,100 บาท  (หน�า 130) 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน     
การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค>กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
หมวด 5 การกันเงิน ข�อ 59 กําหนดว�า ในกรณีท่ีมีรายจ�าย
หมวด ค�าครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ยังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน 
แต�มีความจําเปEนจะต�องใช�จ�ายเงินนั้นต�อไปอีก  ให� อปท. 
รายงานขออนุ มัติ กันเงินต�อ สภาท�องถ่ิน ได� อีกไม�เ กิน
ระยะเวลาหนึ่งป! 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่อง กันเงินงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป"งบประมาณ 2558 กรณีมิได/ก�อหนี้ ผูกพัน
จํานวน 14 รายการ (สํานักการช�าง) 
  เ รื่ อ ง  ขออนุ มั ติ กัน เ งินประจํ าป! งบประมาณ                
พ.ศ. 2558 กรณียังไม�ก�อหนี้ผูกพัน จํานวน 14 รายการ 
ของกองช�าง รายละเอียด ดังนี้ 
  แผนงานพาณิชย>  งานพาณิชย> งบลงทุน หมวด             
ค�าครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
ค�าครุภัณฑ>  
  3.ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> 
     3.1  ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร>สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม�น�อยกว�า 18 นิ้ว) จํานวน 2 ชุดๆ ละ 
15,000 บาท เปEนเงิน 30,000 บาท 
     3.2   ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ> Multfunction ชนิด
เลเซอร>/ชนิด LED สี จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 23,000 บาท 
เปEนเงิน 23,000 บาท 
     3 .3   ค� าจั ด ซ้ือ เครื่ อ งสํ ารองไฟฟQ า  ขนาด                 
800 VA จํานวน 2 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชนงบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ> ท่ี ดินและ
สิ่งก�อสร�าง ค�าครุภัณฑ> 
  7.ครุภัณฑ>โรงงาน เพ่ือจ�ายเปEนค�าจัดซ้ือเลื่อยโซ�
ยนต> จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 13,500 บาท เปEนเ งิน  
40,500 บาท 
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  8.ครุภัณฑ>สํารวจ เพ่ือจ�ายเปEนค�าจัดซ้ือเครื่องหา
พิกัดด�วยสัญญาณ ดาวเทียม GPS ชนิดจอสีมีแผนท่ีประเทศ
ไทย เข็มทิศและวัดความเร็วสูง จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 
30,000 บาท เปEนเงิน 30,000 บาท 
  9.ครุภัณฑ>คอมพิวเตอร> 
     9.1 ค�าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร>สําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 2 (จอขนาดไม�น�อยกว�า 18.5 นิ้ว) 
จํานวน 3 ชุดๆละ 30,000 บาท เปEนเงิน 90,000 บาท 
     9.2 ค�าจัดซ้ือเครื่องพิมพ>แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) จํานวน 2 เครื่องๆ ละ 4,300 บาท เปEนเงิน 
9,000 บาท 
     9.3 ค�าจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 3,000 บาท เปEนเงิน 9,000 บาท 
  แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค�าครุภัณฑ> ท่ีดินและ
สิ่งก�อสร�าง 
  ค�าท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
  1.อาคารต�างๆ เพ่ือจ�ายเปEนค�าก�อสร�างอาคาร
บริการประชาชนสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัดตาก ขนาด
กว�าง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร เปEนเงิน 600,000 
บาท 
  3.ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
เพ่ือจ�ายเปEนค�าปรับปรุงอาคารสถานีขนส�งผู�โดยสารจังหวัด
ตาก เปEนเงิน 1,400,000 บาท 
   แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟQา ถนน งบลงทุน 
หมวดค�าครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
  1.ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค 
     1.1 ค�าก�อสร�างถนนผิวทางแอสฟoลท>ติกคอนกรีต 
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0037 บ�านลานขวาง – บ�านเด�นมะขาม 
อ.เมืองตาก จ.ตาก เปEนเงิน 1,998,000 บาท 
     1.3 ก�อสร�างซุ�มคร�อมถนนเทิดพระเกียรติ ขนาด 
30 เมตร เทศบาลตําบลวังเจ�า อําเภอวังเจ�า จังหวัดตาก 
เปEนเงิน 970,000 บาท 
     1.4 ก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
เทศบาลเมืองตาก เชื่อมหมู�ท่ี 9 ต.น้ํารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 
เปEนเงิน 1,200,000 บาท 
  1.ค�าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
     2.6 ปรับปรุงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร> 
โดยปรับปรุงซ�อมแซม ระบบไฟฟQาในส�วนท่ีชํารุดเสียหาย 
และปรับปรุงภูมิทัศน>บริเวณสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร> 
200 ป! อ.เมืองตาก จ.ตาก เปEนเงิน 1,500,000 บาท 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน การ
เบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินของ อปท. พ.ศ. 2547 หมวด 5 การกันเงินระบุว�าข�อ 
59 ในกรณีท่ีมีรายจ�ายหมวดครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง 
ยังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน แต�มีความจําเปEนต�องใช�จ�ายเงินนั้น
ต�อไปอีก  ให� อปท. รายงานขออนุมัติกันเงินต�อสภาท�องถ่ิน
ได�อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป! 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่อง  กันเงินงบประมาณรายจ�าย
ประจําป"งบประมาณ 2558 กรณีมิได/ก�อหนี้ ผูกพัน
ครุภัณฑ�ยานพาหนะขนส�ง เทรลเลอร� สุขาเคล่ือนท่ี             
แบบลากจูง 
  เรื่ อง ขออนุ มั ติ กันเงินกรณียังไม�ก�อหนี้ผูกพัน 
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสํานักการช�าง 
จํานวน 1 รายการ ตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือต้ังจ�ายเปEนรายการ
ใหม� รายละเอียดดังนี้ 
  1 . สํ านั กการช� า ง  แผนงาน เคหะและชุ มชน               
งานบริหาร ท่ัวไปเก่ียวกับ เคหะและชุมชน งบลงทุน                   
หมวดค�าครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง รายการท่ี 2. ครุภัณฑ>
ยานพาหนะและขนส�ง ข�อ 2.2 ค�าจัดซ้ือเทรลเลอร>สุขา
เคลื่อนท่ีแบบ ลากจูง จํานวน 1 คัน ๆ ละ 2,500,000 
บาท  
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน     
การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค>กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
หมวด 5 การกันเงิน ระบุว�า ข�อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ�าย
หมวดครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ยังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน แต�มี
ความจําเปEนต�องใช�จ�ายเงินนั้น ต�อไปอีก ให� อปท. รายงาน
ขออนุมัติกันเงินต�อสภาท�องถ่ินได�อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป! 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่อง  กันเงินงบประมาณรายจ�าย 
ประจําป"งบประมาณ 2558 กรณีมิได/ก�อหนี้ ผูกพัน
ก�อสร/างส่ิงสาธารณูปโภค ติดตั้งระบบไฟฟ?าโซล�าเซลล� 
ของสํานักการช�าง 
  เรื่อง ขออนุมัติกันเงิน กรณียังไม�ก�อหนี้ผูกพัน
ประจําป!งบประมาณ พ.ศ. 2558 จํานวน 5 รายการ ตาม
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ�าย ประจําป!งบประมาณ         
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พ.ศ. 2558 เพ่ือต้ังจ�ายเปEนรายการใหม� ของสํานักการช�าง
รายละเอียดดังนี้ 
  1 . สํ านั กการช� า ง  แผนงาน เคหะและชุ มชน               
งานไฟฟQาถนน งบลงทุนหมวดค� าครุภัณฑ> ท่ี ดินและ
สิ่งก�อสร�าง รายการท่ี 1. ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค                    
ข�อ 1.16 ติดต้ังระบบไฟฟQาโวล�าเซลล> ต.แม�ท�อ อ.เมืองตาก               
จ.ตาก เปEนเงิน 300,000 บาท 
  2 .สํ านั กการช� า ง  แผนงาน เคหะและชุ มชน             
งานไฟฟQาถนน งบลงทุน หมวดค� าครุภัณฑ> ท่ี ดินและ
สิ่งก�อสร�าง รายการท่ี 1. ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค           
ข�อ 1.17 ติดต้ังระบบไฟฟQาโซล�าเซลล> ต.เชียงทอง อ.วังเจ�า 
จ.ตาก เปEนเงิน 300,000 บาท 
  3 .สํ านั กการช� า ง  แผนงาน เคหะและชุ มชน                    
งานไฟฟQาถนน งบลงทุนหมวดค� าครุภัณฑ> ท่ี ดินและ
สิ่งก�อสร�าง รายการท่ี 1. ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค                  
ข�อ 1.18 ติดต้ังระบบไฟฟQาโซล�าเซลล> ต.แม�วะหลวง                    
อ.ท�าสองยาง จ.ตาก เปEนเงิน 300,000 บาท 
  4.สํ านั กกา รช� า ง  แผนงาน เคหะและชุ มชน                 
งานไฟฟQาถนน งบลงทุน หมวดค� าครุภัณฑ> ท่ี ดินและ
สิ่งก�อสร�าง รายการท่ี 1. ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค              
ข� อ  1 .19  ติด ต้ั ง ระบบไฟฟQ า โวล� า เซลล>  ต .แม� สอง                
อ.ท�าสองยาง จ.ตาก เปEนเงิน 300,000 บาท 
  5.สํ านั กกา รช� า ง  แผนงาน เคหะและชุ มชน                  
งานไฟฟQาถนน งบลงทุน หมวดค� าครุภัณฑ> ท่ี ดินและ
สิ่งก�อสร�าง รายการท่ี 1. ค�าก�อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค                
ข�อ 1.20 ติดต้ังระบบไฟฟQาโวล�าเซลล> ต.บ�านา อ.สามเงา                   
จ.ตาก เปEนเงิน 300,000 บาท 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว�าด�วยการรับเงิน            
การเบิกจ�ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค>กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
หมวด 5 การกันเงิน ระบุว�า ข�อ 59 ในกรณีท่ีมีรายจ�าย
หมวดครุภัณฑ>ท่ีดินและสิ่งก�อสร�าง ยังมิได�ก�อหนี้ผูกพัน แต�มี
ความจําเปEนต�องใช�จ�ายเงินนั้น ต�อไปอีก ให� อปท. รายงาน
ขออนุมัติกันเงินต�อสภาท�องถ่ินได�อีกไม�เกินระยะเวลาหนึ่งป! 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 13  เรื่อง อ่ืนๆ 

- ไม�มี 
 
เลิกประชุม  เวลา  16.45  น. 
 

   


