
 

รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวดัตาก 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ ประจําป# พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วันท่ี ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห0องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

----------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  ๑. ขอแก�ไขเอกสาร ระเบียบวาระการประชุมฯ 
ระเบียบวาระท่ี ๔ จากประกาศใช�แผนพัฒนาสามป)     
(พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับท่ี ๓ ตกคําว6า “เพ่ิมเติม”      
ขอแก�เป:น แผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ 
  ๒. หนังสือนัดประชุมสภาฯ ขอแก�ไข สิ่งท่ีส6งมา
ด�วย ข�อ ๔ จาก การประกาศใช�แผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.
๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) ฉบับท่ี ๓ ตกคําว6า “เพ่ิมเติม” ขอแก�
เป:น แผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี ๓ 
  ท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  :  รับรองรายงานการประชุมสภา
องค=การบริหารส6วนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี 
๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  
  มติท่ีประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  :  เรื่องประกาศใช�แผนพัฒนาสามป) 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-พ.ศ.๒๕๖๑) แผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.๒๕๕๘-
พ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ แผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.
๒๕๕๘-พ.ศ.๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๓ ของ อบจ.ตาก 
  ด� ว ย อบจ . ต าก  ไ ด� จั ด ทํ า แผ น พัมน าส ามป)            
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) แผนสามป) (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) และแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๓) ของอบจ.ตาก เพ่ือใช�เป:น
กรอบในการจัดทํางบประมาณรายจ6ายประจําป) และ
งบประมาณรายจ6ายเพ่ิมเติม โดยประกาศใช�แผนพัฒนาสาม
ป) ดังกล6าว ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซ่ึงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว6าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาองค=กร
ปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๘ ข�อ ๒๔ ให�ผู�บริหาร
ท�องถ่ิน ประกาศใช�แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล�ว และนําไป
ปฏิบัติ รวมท้ังแจ�งสภาท�องถ่ินคณะกรรมการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ องค=การบริหารส6วนจังหวัด อําเภอ 
หน6วยงานท่ีเก่ียวข�อง และประกาศให�ประชาชนในท�องถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห�าวันนับแต6วันท่ีประกาศใช� และ
ปIดประกาศโดยเปIดเผยไม6น�อยกว6าสามสิบวัน 
  ดังนั้น จึงแจ�งการประกาศใช�แผนพัฒนาสามป) 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) แผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.๒๕๕๘-
๒๕๖๐) เ พ่ิมเ ติม (ฉบับท่ี ๒) และแผนพัฒนาสามป)                
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี ๓) ของ               
อบจ.ตาก ให�สภา อบจ.ตาก ได�รับทราบ 
  ท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  :  เรื่อง การประกาศใช�แผนพัฒนา             
สามป) (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ แผนพัฒนา
สามป) (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ แผนพัฒนา
สามป) (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑                
ขององค=การบริหารส6วนจังหวัดตาก 
  ได�จัดทําแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ แผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ แผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ ของอบจ.ตาก เพ่ือใช�เป:นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณ รายจ6ายประจําป) และงบประมาณ
รายจ6ายเพ่ิมเติม โดยประกาศใช�แผนดังกล6าว ณ วันท่ี ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ ซ่ึงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย               
ว6าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค=กรปกครองส6วน
ท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๘ ข�อ ๒๔ ให�ผู�บริหารท�อผู�บริหารท�อ 
ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแล�ว และ
นํา ไปปฏิ บั ติ รวม ท้ั งแจ� งสภาท�อง ถ่ินคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการองค=การบริหารส6วน
จังหวัด อําเภอ หน6วยงานท่ีเก่ียวข�อง และและประกาศให�
ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบห�าวันนับแต6
วันท่ีประกาศใช� และปIดประกาศโดยเปIดเผยไม6น�อยกว6า
สามสิบวัน 
  จึ ง แ จ� ง ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช� แ ผ น พั ฒ น า ส า ม ป)        
(พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๓ แผนพัฒนาสามป) 



(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๑ แผนพัฒนาสามป) 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี ๑ ของอบจ.ตาก 
ให�ท่ีประชุมสภาฯ ทราบ 
  ท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  :  เรื่อง ร6าง ข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ6าย ประจําป)งบประมาณ ๒๕๕๙  (ข้ันรับหลักการ) 
  ร6างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป) และ
แนวนโยบายในการดําเนินงานป)งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ดังนี้ 
  ๑. สถานะการคลัง 
  ๑.๑ งบประมาณรายจ6ายท่ัวไป 
  ในป)งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วันท่ี ๓๑ ก.ค. 
๒๕๕๘ อบจ.ตาก มีสถานะการเงิน ดังนี้     
        ๑.๑.๑ มีเงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ๔๒๖,๗๕๖,๑๗๘.๙๗ 
บาท 
     ๑.๑.๒ เงินสะสม  ๓๕๘,๗๑๐,๖๕๗.๘๖ บาท 
     ๑.๑.๓ ทุนสํารองเงินสะสม  ๑๒๔,๖๗๕,๐๕๐.๐๑ บาท  
      ๑.๑.๔ รายงานกันเงินไว�แบบก6อหนี้ผูกพันและ
ยังไม6ได�เบิกจ6าย จํานวน ๑๐ โครงการ รวม ๒,๙๔๕,๘๐๐ 
บาท  
     ๑.๑.๕ รายการท่ีได�กันเงินไว�โดยยังไม6ได�ก6อหนี้
ผูกพัน จํานวน ๕ โครงการ รวม ๓,๒๓๐,๐๐๐ บาท 
   ๑.๒ เงินกู�คงค�าง ๑๗๑,๐๓๘,๖๔๐.๑๗ บาท 
 ๒. การบริหารงบประมาณในป)งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
  ๒.๑ รายรับจริง ท้ังสิ้น ๓๗๓,๓๐๘,๙๘๔.๑๙ บาท 
  ๒.๒ เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดยระบุวัตถุประสงค= 
๙๘,๒๓๒,๓๑๘.๙๑ บาท 
  ๒.๓ รายจ6ายจริง จํานวน ๓๐๖,๘๔๗,๒๔๖.๕๖ 
บาท 
  ๒.๔ รายจ6ายท่ีจ6ายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให�โดย
ระบุวัตถุประสงค= ๙๘,๒๓๒,๓๑๘.๙๑ บาท 
 ๒.๕ มีการจ6ายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน�าท่ี ๕,๙๘๒ บาท 
  ๓. งบเฉพาะการ ประเภทกิจการ การถ6ายโอน
บริ การสาธารณะ ด� านสถานีขนส6 ง  ป) งบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๕๗  
  มีรายรับจริง ๒,๓๒๙,๘๓๔.๙๖ บาท 
  รายจ6ายจริง ๑,๙๐๒,๐๑๓.๗๓ บาท 
  กําไรสุทธิ จํานวน ๔๒๗,๘๒๑.๒๓ บาท 

  เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น ณ วันท่ี ๓๑ ก.ค. ๒๕๕๘ 
จํานวน 2,833,686.93 บาท 
  4 .  ก า ร ต้ั ง ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ6 า ย ป ร ะ จํ า ป)
งบประมาณ พ.ศ.  2559 ได�ประมาณการรายรับ 
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ6 า ย ท่ั ว ไ ป  ไ ว� เ ป: น เ งิ น ท้ั ง สิ้ น 
360,000,000 บาท แยกเป:น 
  4.1 รายได�จัดเก็บเอง ประกอบด�วย 
  หมวดภาษีอากร  15,900,000 บาท 
  หมวดค6าธรรมเนียม ค6าปรับ และใบอนุญาต  
740,000 บาท 
  หมวดรายได�จากทรัพย=สิน  4,870,000 บาท 
  หมวดรายได�เบ็ดเตล็ด  1,440,000 บาท 
  หมวดรายได�จากทุน  50,000 บาท 
  4.2 รายได�ท่ีรัฐบาลเก็บแล�วจัดสรรให�องค=กร
ปก ค รอ ง ส6 ว น ท� อ ง ถ่ิ น  ป ร ะ ก อบ ด� ว ยภ า ษี จั ด ส ร ร 
276,000,000 บาท 
  4.3 รายได�ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให�องค=กรปกส6วน
ท� อ ง ถ่ิ น  ป ร ะ ก อ บ ด� ว ย  ห ม ว ด เ งิ น อุ ด ห นุ น ท่ั ว ไ ป 
61,000,000 บาท 
  5. ประมาณการรายจ6ายงบประมาณรายจ6ายท่ัวไป 
ไว� เป:นเงินท้ังสิ้น 360,000,000 บาท  แยกเป:นงบ
รายจ6าย ดังนี้ 
  5.1 งบกลาง  57,467,500 บาท 
  5.2 งบบุคลากร  78,042,200 บาท 
  5.3 งบดําเนินงาน 103,416,000 บาท 
  5.4 งบลงทุน 100,747.60 บาท 
  5.5 งบรายจ6ายอ่ืน  100,000 บาท 
  5.6 งบเงินอุดหนุน  20,226,700 บาท 
  และแยกรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
  ด�านบริหารท่ัวไป รวม 69,996,500 บาท                 
คิดเป:นร�อยละ 19.45 
  ด�านบริการชุมชนและสังคม รวม 227,162,000 
บาท คิดเป:นร�อยละ 63.10 
  ด�านการเศรษฐกิจ รวม 5,374,000 บาท               
คิดเป:นร�อยละ 1.49 
  ด�านการดําเนินงานอ่ืน รวม 57,467,500 บาท 
คิดเป:นร�อยละ 15.96 
  6. ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ6ายเฉพาะ
การ การถ6ายโอนบริการสาธารณะด�านสถานีขนส6ง จํานวน
เงิน 2,396,000 บาท 



  7. ประมาณการรายจ6ายงบประมาณรายจ6าย
เฉพาะการ การถ6ายโอนบริการสาธารณะด�านสถานีขนส6ง 
จํานวนเงิน 2,396,000 บาท 
  รายละเอียดปรากฏตามร6างข�อบัญญัติฯ ประจําป)
งบประมาณ พ.ศ.  2559 มาเ พ่ือให�สภา อบจ.ตาก 
พิจารณาให�ความเห็นชอบต6อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบการพิจารณา ร6าง 
ข�อบัญญัติงบประมาณรายจ6าย ประจําป) 2559 เป:นแบบ
รวมท้ังฉบับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  :  เรื่องเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ
ร6างข�อบัญญัติ 
  ตามท่ีสภาอบจ.ตาก ได�มีมติเลือกสมาชิกสภาฯ 
เป:นคณะกรรมการแปรญัตติร6างข�อบัญญัติ ในคราวประชุม
สถาฯ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจําป) พ.ศ. 2556 
เม่ือวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ 2556 เพ่ือทําหน�าท่ีแปรญัตติ
ร6างข�อบัญญัติงบประมาณรายจ6ายและร6างข�อบัญญัติอ่ืนๆ 
นั้น 
  จากการตรวจมาตรฐานภาคปฏิบัติราชการ และ
นิเทศองค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน ประจําป) 2557 โดยมี
คณะกรรมการจากสํานักงานท�องถ่ินจังหวัดตาก ได�เข�ามา
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของ อบจ.ตากในด�านต6างๆ 
รวมท้ัง ด�านการปฏิบัติงานของงานกิจการสภาฯ ซ่ึงคณะ
กรรมดังกล6าวได�มีข�อแนะนําในเรื่องการเลือกคณะกรรมการ
แปรญัตติร6างข�อบัญญัติ โดยคณะกรรมทีความเห็นว6า 
เ พ่ื อ ใ ห� เ ป: น ไ ป ต า ม ข� อ  1 0 6  ( 4 )  แ ห6 ง ร ะ เ บี ย บ 
กระทรวงมหาดไทยว6าด�วยข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 เห็นควรเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร6าง
ข�อบัญญัติเพ่ือปฏิบัติหน�าท่ีในแต6ละครั้งเป:น การเฉพาะ 
โดยมิให�ปฏิบัติหน�าท่ีในลักษณะประจํา 
  การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร6างข�อบัญญัติฯ 
เป:นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2557 กําหนด จึงขอหารือท่ี
ประชุมว6า คณะกรรมการแปรญัตติร6างข�อบัญญัติควรมี
กรรมการก่ีคน 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบกําหนดคณะกรรมการ
แปรญัตติร6างข�อบัญญัติ ควรมีกรรม 5 ท6าน 
 
  ข้ั น ต อ น แ ล ะ วิ ธี ก า ร เ ลื อ ก  ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทย ว6าด�วย ข�อบังคับการประชุมสภา
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 ข�อ 107 ได�กําหนดให� วิธีเลือก
คณะกรรมการสภาท�องถ่ิน ให�สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือ

ผู�บริหารท�องถ่ินเสนอชื่อสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือบุคคลท่ี
ไม6ได�เป:นสมาชิกสภาท�องถ่ินแล�วแต6กรณีในกรณีท่ีสมาชิก
สภาท�องถ่ินเป:นผู�เสนอต�องมีสมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองไม6
น�อยกว6าสองคน ส6วนกรณีท่ีผู�บริหารท�องถ่ินเป:นผู�เสนอไม6
ต�องมีผู�รับรองการเสนอชื่อให�เสนอได�โดยไม6จํากัดจํานวน 
เว�น แต6ท่ีประชุมมีมติเป:นอย6างอ่ืน และให�นําวิธีการเลือก
ตามข�อ 12 มาใช�บังคับโดยอนุโลม สรุป วิธีการเลือก
เหมือนกับเลือกรองประธานสภา คือ ให�สภาคัดเลือกท่ีละ
คน 
  คณะกรรมการแปรญัตติร6างข�อบัญญัติ คนท่ี 1 คือ 
นางสาววิลาวัลย= ป\นนา 
  คณะกรรมการแปรญัตติร6างข�อบัญญัติ คนท่ี 2 คือ 
นายเชาวลิต  ป\ญญานาค 
  คณะกรรมการแปรญัตติร6างข�อบัญญัติ คนท่ี 3 คือ 
นายรังสิมันต=  มูลเมือง 
  คณะกรรมการแปรญัตติร6างข�อบัญญัติ คนท่ี 4 คือ 
นายสงคราม  มนัสสา 
  คณะกรรมการแปรญัตติร6างข�อบัญญัติ คนท่ี 5 คือ 
นายคมกิต  เกษร 
   ดังนั้น มีคณะกรรมการแปรญัติร6างข�อบัญญัติครบ
ตามจํานวน ท่ีสภา อบจ.ตาก มีมติเห็นชอบแล�ว โดย
คณะกรรมการดังกล6าวมีหน�าท่ี แปรญัตติร6างข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจํางบประมาณ 2558 ท่ีสภา 
อบจ.ตาก มีมติให�ความเห็นชอบในข้ันรับหลักการ ในวาระ
การประชุมท่ีผ6านมาเม่ือสักครู6 โดยเลขานุการสภา อบจ.
ตาก จะทําหน�าท่ีนัดประชุมและเปIดประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร6างข�อบัญญัติครั้งแรก โดยการเลือกประธานและ
เลขานุการ ตามข�อ 109 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6า
ด�วย ข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  :  เรื่อง แก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ 2558 ครุภัณฑ=
โรงงาน (สํานักการช6าง) 
  ข�อความท่ีขอแก�ไขเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  กองช6าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหาร
ท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค6าครุภัณฑ=
ท่ีดินและสิ่งก6อสร�าง หน�า 156 รายการท่ี 6 ครุภัณฑ=
โรงงาน ต้ังไว� 40,500 บาท เพ่ือจ6ายเป:นค6าจัดซ้ือเลื่อยโซ6
ยนต= จํานวน 3 เครื่อง ๆละ 13,500 บาท เป:นเงิน 
40,500 บาท โดยจัดซ้ือตามราคาท�องถ่ิน เนื่องจากไม6มี
กําหนดไว�ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ=และกองช6าง   
อบจ.ตาก มีหน�าท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานตามภารกิจของ 



อบจ.ตาก ในการพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน=ด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน จึงมีความจําเป:นต�องใช�ครุภัณฑ=ท่ีมีสภาพท่ีดี และ
ปลอดภัยสูง ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2558-2560) 
อบจ.ตาก หน�า 213 (กองช6าง) โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน
ดังนี้ 
  1.เป:นเลื่อยโซ6ยนต=  (แบบเครื่องยนต= เบนซิน          
2 จังหวะ) 
  2. เครื่องยนต=ขนาดไม6ต่ํากว6า 2 แรงม�า 
  3. ขนาดความยาวบาร= 18 นิ้ว 
  4. มีคู6 มือการใช�งานและการบํารุงรักษาพร�อม
อุปกรณ= 1 ชุด 
  ระเ บียบกระทรวงมหาดไทย ว6 าด� วยวิ ธีการ
งบประมาณชององค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 กําหนดว6า 
  ข� อ  2 9  ก า ร แ ก� ไ ข เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง คํ า ชี้ แ จ ง
งบประมาณรายจ6 าย ในหมวดค6 าครุภัณฑ= ท่ี ดินและ
สิ่งก6อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก6อสร�างให�เป:นอํานาจอนุมัติของสภา
ท�องถ่ิน 
  อบจ.ตาก ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ6ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสํานัก             
การช6าง ตามรายการดังกล6าวข�างต�น เพ่ือโปรดพิจารณา
ต6อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ การแก�ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําป) 2558 ครุภัณฑ=
โรงงาน ของสํานักการช6าง 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  :  เรื่อง แก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ6าย ประจําป) 2558 ของสํานักปลัดฯ    
  อบจ.ตาก ขอเสนอญัตติอนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําป) พ.ศ. 2558 ของ
สํานักปลัดฯ หมวดครุภัณฑ=และสิ่งก6อสร�าง ประเภทค6า
ก6อสร� างสิ่ งสาธารณูปโภค หน�า  112 รายการท่ี  1                 
ค6 า ก6 อส ร� า ง ป̂ ายประชาสั ม พันธ= โ ค ร ง เหล็ ก  ขนาด 
10.00x20.00 เมตร จํานวน 1 ป̂าย เป:นเ งิน 
2,400,000.- บาท รายละเอียดตามแบบแปลนท่ี                  
อบจ.ตาก กําหนด 
  ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2558-2560)   
อบจ.ตาก หน�า 20.6 (สํานักปลัดฯ) เนื่องจาก อบจ.ตาก 
ได�ดําเนินการขออนุญาตใช�พ้ืนท่ีก6อสร�างป̂ายบริเวณสาม
แยกอําเภอเมืองตากแยกไปอําเภอแม6สอดไม6ได� เพราะการ
ขอใช�พ้ืนท่ีทับซ�อนกับจังหวัดตาก จึงเสนอมาเพ่ือขออนุมัติ

เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6ายประจําป) 2558 
ดังนี้  
  ค6าก6อสร�างป̂ายประชาสัมพันธ=และปรับปรุ ง                  
ภูมิทัศน=บริเวณสามแยกหน�าเทศบาลนครแม6สอด อ.แม6สอด 
จ.ตาก เป:นเงิน 2,400,000.- บาท รายละเอียดตามแบบ
แปลนของสํานักการช6าง อบจ.ตากกําหนด ตามแผนพัฒนา
สามป) (พ.ศ.2558-2560) เปลี่ยนแปลง(ฉบับท่ี 3)             
หน�า 10 
  ระเ บียบกระทรวงมหาดไทย ว6 าด� วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2553 ข�อ 29 
กําหนดว6า “การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ=ท่ีดินและสิ่งก6อสร�างท่ีทําให� 
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก6อสร�าง ให�เป:นอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน” 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบแก�ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ 2558 
ของสํานักปลัดฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 9  :  เรื่อง  ขยายเวลาเบิกจ6ายงบประมาณ
รายจ6าย ประจําป)งบประมาณ 2557 ซ่ึงยังมิได�ก6อหนี้
ผูกพัน (สํานักปลัดฯ) 
  ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ6ายเงินตามข�อบัญญัติ
งบประมาณรายจ6ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ่ึง
ยังมิได�ก6อหนี้ผูกผันและสภา อบจ.ตาก ได�อนุมัติให�กันเงิน
ไปเบิกจ6ายในป)งบประมาณ พ.ศ.2558 ของ สํานักปลัด 
อบจ. หมวดค6าครุภัณฑ=ท่ีดินและสิ่งก6อสร�าง หน�า 104 
ดังนี้ 
  ข�อ 2.1 ก6อสร�างป̂ายสัญลักษณ=ของประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ขนาด 1.2 x 2.40 
เมตร จํานวน 20 ป̂าย รายละเอียดตามแบบแปลนกองช6าง 
อบจ.ตาก งบประมาณ 400,000 บาท 
  ข�อ 2.2 ก6อสร�างป̂ายประชาสัมพันธ= อบจ.ตาก 
ขนาด 6.00 x 15.00 เมตร จํานวน 2 ป̂าย รายละเอียด
ตามแบบแปลนกองช6าง อบจ.ตาก งบประมาณ 880,000 
บาท 
  ข�อ 2.3 ก6อสร�างป̂ายประชาสัมพันธ= อบจ.ตาก 
ขนาด 5.00 x 10.00 เมตร จํานวน 3 ป̂าย รายละเอียด
ตามแบบแปล นกองช6 า ง  อบจ . ต าก  งบประมาณ 
1,020,000 บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด�วยการรับเงิน 
การเลิกจ6ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน                



ขององค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 หมวด 5             
ข�อ 59 กําหนดไว�ว6า “ในกรณีท่ีมีรายจ6ายหมวดค6าครุภัณฑ=
ท่ีดินและสิ่งก6อสร�าง ยังมิได�ก6อหนี้ผูกผันแต6มีความจําเป:น
จะต�องใช�จ6ายเงินต6อไปอีก ให�องค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน
รายงานขออนุมัติกันเงินต6อสภาท�องถ่ินได�ไม6เกินระยะเวลา
หนึ่งป)” 

หากองค=กรปกครองส6วนท�องถ่ินยังมิได�ดําเนินการ
ก6อหนี้ผูกผันตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ขอให�อนุมัติขยาย
เบิกจ6ายได�ไม6เกินอีกหนึ่งป) ต6อสภาท�องถ่ิน  

กรณีเม่ือสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินละขยายเวลา
เบิกจ6ายเงินแล�วหากไม6ได�ดําเนินการหรือมีเงินเหลือจ6ายเงิน
ดังกล6าว ให�เงินจํานวนนั้นตกเป:นเงินสะสม 
  ดังนั้น จึงขออนุมัติสภาอบจ.ตาก ขยายเวลาเบิก
จ6ายเ งินตามข�อบัญญัติงบประมาณรายจ6ายประจําป)
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามรายการท่ีกล6าวข�างต�น จาก
สภา อบจ.ตากต6อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ อนุมัติขยายเวลาเบิก
จ6ายเงินงบประมาณรายจ6าย ประจําป) 2557 ซ่ึงยังมิได�ก6อ
หนี้ผูกพัน ของสํานักปลัดฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 10 :  เรื่อง แก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ6ายประจําป)งบประมาณ 2558 ครุภัณฑ=
สํารวจ (สํานักการช6าง) 
  เสนอญัตติขออนุมัติแก�ไขการเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2558 กอง
ช6าง แผนงานเคหะและชุมชนงานบริหารงานท่ัวไป เก่ียวกับ
เคหะและชุมชน งบลงทุน หมวดค6าครุภัณฑ= ท่ีดินและ
สิ่งก6อสร�าง หน�า 156 รายการ ท่ี 8 ครุภัณฑ=สํารวจ ต้ังไว� 
30,000.- บาท ค6าจัดซ้ือเครื่องหาพิกัดด�วยสัญญาณ
ดาวเทียมGPSชนิดจอสีมีแผนท่ีประเทศไทยเข็มทิศและวัด
ความเร็วสูง  จํานวน 1 เครื่องๆละ 30,000 บาท  
  ข�อความท่ีขอแก�ไขเปลี่ยนแปลง 
 คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
 -หน�าจอสัมผัส สี TFT  
 -มีสามแกนอิเล็กทรอนิกส=เข็มทิศ barometric 
เครื่องวัดระยะสูงและการถ6ายโอนข�อมูลแบบไร�สาย 
 -มีกล�อง 5 ล�านพิกเซล 
 -ตัวรับสัญญาณความไวสูง 
 ระเ บียบกระทรวงมหาดไทย ว6 าด� วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ.2541 
แก�ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ.2543 กําหนดว6า 

 ข�อ 29 แก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ=ท่ีดินและสิ่งก6อสร�าง ท่ีทําให�
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก6อสร�างให�เป:นอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 
 ดังนั้น อบจ.ตาก จึงขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ6าย ประจําป) งบประมาณ พ.ศ.2558 
จากสภาอบจ.ตาก เพ่ือโปรดพิจาณาต6อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ อนุมัติในการแก�ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําป) 2558 
ครุภัณฑ=สํารวจ ของสํานักการช6าง 
 
ระเบียบวาระท่ี 11 :  เรื่อง แก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ 2558 ค6า
ก6อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค ของสํานักการช6าง 
  ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําข้ีแจงงบประมาณ
รายจ6าย ประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2558  กองช6าง 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ̂าถนน งบลงทุน หมวดค6า
ครุภัณฑ=ท่ีดินและสิ่งก6อสร�าง หน�า 159 รายการ ท่ี 1              
ค6าก6อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค รายละเอียดดังนี้ 
  ข�อความท่ีขอแก�ไขเปลี่ยนแปลง 
 1. ค6าก6อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค 
    1.1 ก6อสร�างถนนผิวทางแอสฟ\ลท=ติกคอนกรีต
สายทางท่ี ตก.ถ 1-0037 บ�านลานขวาง-บ�านเด6นมะขาม 
อ.เมืองตาก จ.ตาก ขนาดผิวจราจร กว�าง 6.00 เมตร 
ระยะยาว 0.630 กม. หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม6น�อยกว6า 
3,780 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
ก6 อ งช6 า ง  อบจ . ต าก  เ ป: น เ งิ น  1 ,998 ,000  บ าท                  
ตามแผนพัฒนาสามป)(พ.ศ.2558-2560) อบจ.ตาก              
หน�า 132 (กองช6าง) 
  ระเ บียบกระทรวงมหาดไทย ว6 าด� วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ.2541 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข�อ 29 
กําหนดว6าการแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ=ท่ีดินและสิ่งก6อสร�างท่ีทําให�
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนแปลง สถานท่ีก6อสร�าง    
ให�เป:นอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 
 ดังนั้น อบจ.ตาก จึงขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้ แ จ ง งบประมาณรายจ6 า ย  ประจํ าป) งบป ระมาณ           
พ.ศ.2558 กองช6าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ̂า
ถนนลงทุน หมวดค6าครุภัณฑ= ท่ีดินและสิ่งก6อสร�าง ดังกล6าว
ข�างต�นต6อสภาอบจ.ตาก เพ่ือพิจารณาต6อไป 



  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ อนุ มั ติ ในการแก� ไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําป) 2558 
ค6าก6อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค ของสํานักการช6าง  
 
ระเบียบวาระท่ี 12  :  เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ6าย 
ประจําป) งบประมาณ 2558 เพ่ือต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 
เ พ่ือจัดซ้ือรถยนต=ส6วนกลาง ประเภทบรรทุก (ดีเซล)               
ของสํานักปลัดฯ 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6ายประจําป)
งบประมาณ พ.ศ. 2558 โอนไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 
ของสํานักปลัดฯ เพ่ือจัดซ้ือรถยนต=ส6วนกลาง ประเภท
รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบ้ิลแค็บ ขับเคลื่อน 
4 ล�อ ปริมาตรกระบอกสูบไม6ตํ่ากว6า 2,400   ซีซี จํานวน 
1 คัน งบประมาณ 900,000 บาท  ตามแผนพัฒนาสามป) 
(พ.ศ.2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) ยุทธศาสตร=ท่ี 7 
การพัฒนาด�านการบริหาร การเมือง และการมีส6วนร6วม 
แนวทางการพัฒนาท่ี 2  การพัฒนาองค=กรโดยยึดหลัก            
ธรรมาภิบาลสู6สากล 
 ระเ บียบกระทรวงมหาดไทย ว6 าด� วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ.2541 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 ) พ.ศ. 2543 หมวด 4 
การโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข�อ 27       
การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ= ท่ีดิน
และสิ่งก6อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 ให�เป:นอํานาจอนุมัติของ
สภาท�องถ่ิน 
 ดั งนั้ น  อบจ .ตาก  จึ งขอเสนอญัต ติ โอน เ งิน
งบประมาณรายจ6ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2558                
โ อน ไป ต้ั ง จ6 า ย เ ป: น ร า ยการ ใหม6  ของ สํ านั กปลั ด ฯ                   
ตามรายการดังกล6าวข�างต�นต6อสภาอบจ.ตาก เพ่ือโปรด
พิจารณาต6อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ อนุมัติการโอนเงิน
งบประมาณรายจ6าย ประจําป) 2558 เพ่ือต้ังจ6ายเป:น
รายการใหม6 เพ่ือจัดซ้ือรถยนต=ส6วนกลาง ประเภทบรรทุก
(ดีเซล) ของสํานักปลัดฯ 
 

ระเบียบวาระท่ี 13  :  เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ6าย 
ประจําป)งบประมาณ 2558 ไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 
เพ่ือจัดซ้ือรถยนต=ส6วนกลาง ประเภทรถโดยสาร ขนาด            
ไม6น�อยกว6า 12 ท่ีนั่ง ของสํานักปลัดฯ 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6ายประจําป)
งบประมาณ พ.ศ.2558 โอนไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 

ของสํานักปลัดฯ เพ่ือจัดซ้ือรถยนต=ส6วนกลาง ประเภทรถ
โดยสาร (ดีเซล) ขนาด 12 ท่ีนั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม6ตํ่า
กว6า 2,400 ซีซี มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรุผนัง
โดยรอบ แยกท่ีนั่ง เป:นรถโดยสารหลังคาสูงมีพนักพิง
สามารถปรับเอน นอนได�หลายระดับ มีเครื่องปรับอากาศ 
ฟIล=มกรองแสงและพ6นกันสนิม และอุปกรณ=อ่ืนๆ จํานวน              
1 คัน งบประมาณ 1,294,000 บาท ตามแผนพัฒนา       
สามป) (พ.ศ.2558-2560)เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3) 
ยุทธศาสตร=ท่ี 7 การพัฒนาด�านการบริหาร การเมือง และ
การมีส6วนร6วม แนวทางการพัฒนาองค=กรโดยยึดหลัก             
ธรรมาภิบาลสู6สากล 
 ระ เ บียบกระทรวงมหาดไทยว6 าด� วยวิ ธี การ
งบประมาณขององค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ.2541 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4    
การโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข�อ 27               
การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายในหมวดค6าครุภัณฑ= ท่ีดิน
และสิ่งก6อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 ให�เป:นอํานาจอนุมัติสภา
ท�องถ่ิน 
 ดังนั้น อบจ.ตาก จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ6ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2558              
โ อน ไป ต้ั ง จ6 า ย เ ป: น ร า ยการ ใหม6  ของ สํ านั กปลั ด ฯ                   
ตามรายการดังกล6าวข�างต�นต6อสภาอบจ.ตาก เพ่ือโปรด
พิจารณาต6อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ 2558 ไปต้ัง
จ6ายเป:นรายการใหม6 เพ่ือจัดซ้ือรถยนต=ส6วนกลาง ประเภท
รถโดยสาร ขนาดไม6น�อยกว6า 12 ท่ีนั่ง ของสํานักปลัดฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 14  :  เรื่อง โอนเงินงบประมาณรายจ6าย 
ประจําป)งบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ 2558 
เพ่ือต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 เพ่ือติดต้ังระบบเซนเซอร=
สัญญาณไฟฯ ของสํานักปลัดฯ 
 ขออนุมัติโอนเงิน งบประมาณรายจ6ายประจําป)
งบประมาณ พ.ศ.2558 โอนไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 
ของสํานักปลัดฯ เ พ่ือจ�างเหมาติดต้ังระบบเซนเซอร= 
สัญญาณไฟ พร�อมปรับปรุงประตูทางเข�า-ออก อาคาร
สํานักงาน อบจ.ตาก (ห�องโถงประชาสัมพันธ=) ประกอบด�วย 
งานกรอบโครงประตูไม�สักทอง งานติดต้ังประตูบาน  
 เลื่อนคู6พร�อมระบบควบคุม งานระบบตัวหนังสือวิ่ง 
(จอ LED) พร�อมระบบควบคุม งานป̂ายโลโก� อบจ.ตาก 
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง ตามรายละเอียดและแบบแปลนท่ี



อบจ.ตาก กําหนด งบประมาณ 550,000 บาท ตามแผน 
พัฒนาสามป) (พ.ศ.2558-2560)เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3 ) 
ยุทธศาสตร=ท่ี 7 การพัฒนาด�านการบริหาร การเมือง และ
การมีส6วนร6วม แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาองค=กร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู6สากลระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว6าด�วยวิธีการงบประมาณ ขององค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน 
พ.ศ.2541 แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)พ.ศ. 2543 
หมวด 4  การโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ              
ข�อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายใน หมวดค6า
ครุภัณฑ= ท่ีดินและสิ่งก6อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6ให�เป:น
อํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 
 อบจ.ตาก จึ งขอเสนอญัตติขออนุ มั ติ โอนเ งิน
งบประมาณรายจ6ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ.2558             
โ อน ไป ต้ั ง จ6 า ย เ ป: น ร า ยการ ใหม6  ของ สํ านั กปลั ด ฯ           
ตามรายการดังกล6าวข�างต�นต6อสภาอบจ.ตาก เพ่ือโปรด
พิจารณาต6อไป 
  มติ ท่ีประชุม  : เห็นชอบ อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ 2558 ไปต้ัง
จ6ายเป:นรายการใหม6เพ่ือติดต้ังระบบเซนเซอร=สัญญาณไฟฯ 
ของสํานักปลัดฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 15   :  เรื่องโอนเงินงบประมาณรายจ6าย 
ประจําป)งบประมาณ  2558 ไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 
เ พ่ือจ� าง เหมาซ6อมแซมหลังคาสํ านักงาน อบจ.ตาก                
(สํานักปลัดฯ) 
 ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ6ายประจําป)
งบประมาณพ.ศ.2558โอนไปต้ังจ6ายเป:นรายกการใหม6 
ของสํานักปลัด องค=การบริหารส6วนจังหวัด เพ่ือจ�างเหมา
ซ6อมแซมหลังคาสํานักงาน อบจ.ตาก การติดต้ังมิเตอร=ไฟฟ̂า
ทุกส6วนราชการ และการปรับปรุง 
 ภูมิทัศน=รอบอาคารสํานักงานและภายนอกอาคาร 
ประกอบด�วย งานซ6อมแซมหลังคาอาคารนิ ติบัญญัติ   
อาคารบริหาร และ อาคารปฏิบัติการ  พ้ืนท่ีประมาณ 
555.00 ตารางเมตร งานติดต้ังมิเตอร=ไฟฟ̂า 30 (100)  
A 3 เฟส ของทุกหน6วยงาน และงานจัดสวนและปรับปรุง
ภูมิทัศน= งบประมาณ 1,500,000 บาท ตามแผนพัฒนา
สามป) (พ.ศ.2558-2560) เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 3 ) 
ยุทธศาสตร=ท่ี 7 การพัฒนาด�านการบริหาร การเมือง และ
การมีส6วนร6วม แนวทางการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาองค=กร
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลสู6สากล 

 ระเ บียบกระทรวงมหาดไทย ว6 าด� วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2551 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3 )พ.ศ.2543 หมวด 4   
การโอนและแก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข�อ 27            
การโอนเงินงบประมาณรายจ6ายใน หมวดค6าครุภัณฑ= ท่ีดิน
และสิ่งก6อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ประมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6ให�เป:นอํานาจอนุมัติของ
สภาท�องถ่ิน 
 อบจ.ตาก จึ งขอเสนอญัตติขออนุ มั ติ โอนเ งิน
งบประมาณรายจ6ายประจําป)งบประมาณ พ.ศ. 2558   
โ อน ไป ต้ั ง จ6 า ย เ ป: น ร า ยการ ใหม6  ของ สํ านั กปลั ด ฯ           
ตามรายการดังกล6าวข�างต�นต6อสภาอบจ.ตาก เพ่ือโปรด
พิจารณาต6อไป 
  มติท่ีประชุม  : เ ห็ น ช อ บ  อ นุ มั ติ โ อ น เ งิ น
งบประมาณ 2558 ไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 เพ่ือจ�าง
เหมาซ6อมแซมหลังคาสํานักงาน อบจ.ตาก ของสํานักปลัดฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 16  :  เรื่อง โอนเงินงบประมาณและแก�ไข
เปลี่ยนแปลง คําชี้แจง งบประมาณรายจ6าย ประจําป)
งบประมาณ 2558 ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= ของกองคลัง 
และกองการเจ�าหน�าท่ี  
 ข อ อ นุ มั ติ โ อ น เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ แ ก� ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ6าย ประจําป)
งบประมาณ 2558 ประเภทครุภัณฑ=คอมพิว เตอร= 
เนื่องจาก การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร= 
ต�องใช�หลักเกณฑ=ราคากลางประจําป) พ.ศ.2558 ณ วันท่ี 
28 กุมภาพันธ= 2558 จึงทําให�คุณลักษณะ พ้ืนฐานของ
ครุภัณฑ=และราคากลางของครุภัณฑ= เปลี่ยนแปลงไป              
อบจ.ตาก จึงจําเป:นต�องขออนุมัติโอน งบประมาณรายจ6าย
และแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง หมวดครุภัณฑ= ประเภท
ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= ของกองการเจ�าหน�าท่ี แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป หน�า 120-122 
งบประมาณต้ังไว� 152,300 บาท และหมวดค6าครุภัณฑ= 
ประเภทครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= ของกองคลัง แผนงานบริหาร
ท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หน�า 130 งบประมาณต้ังไว� 
38,500 บาท โดยมีความประสงค= ขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณละแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ6ายประจําป)งบประมาณ 2558 ดังนี้ 
 ครุภัณฑ�คอมพิวเตอร�  รายละเอียดดังนี้ 
 โอนลด  จํานวน 3 รายการ 
  1.หมวดค6าครุภัณฑ=  ข�อ 6 ประเภท              
ค6าครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= (6.4) จัดซ้ือเครื่องพิมพ=เลเซอร=/



ชนิด LED สี แบบ Network จํานวนเงินโอน 2,000 บาท 
หน�า 121 (กองการเจ�าหน�าท่ี) 
  2.หมวดค6าครุภัณฑ= ข�อ 6 ประเภทค6า
ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= (6.5) จัด ซ้ือเครื่องสแกนเนอร= 
สําหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย=บริการ แบบท่ี 1 จํานวน
เงินโอน 1,000 บาท หน�า 122 (กองการเจ�าหน�าท่ี) 
  3.หมวดค6าตอบแทนใช�สอยและวัสดุ 
ประเภทค6าใช�สอย ข�อ 3 ค6า บํารุงรักษาและซ6อมแซม 
จํานวนเงินโอน 12,600 บาท หน�า 128 (กองคลัง)  
 รวมจํานวนเงินโอนท้ังส้ิน  15,600 บาท 
 โอนเพ่ิม  จํานวน 3 รายการ 
  1.หมวดค6าครุภัณฑ=  ข�อ 6 ประเภทค6า
ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= (6.1) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร= 
สําหรับงานประมวลผล  แบบท่ี 1 (จอขนาดไม6น�อยกว6า 
18 นิ้ ว )  จํ านวนเ งินโอน 2,000 บาท หน�า  121          
(กองการเจ�าหน�าท่ี) 
  2.หมวดค6าครุภัณฑ=  ข�อ 6 ประเภทค6า
ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร=  (6.1) จัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร=  
สําหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม6น�อยกว6า  
18 นิ้ ว )  จํ านวนเ งินโอน 1,000 บาท หน�า  121           
(กองการเจ�าหน�าท่ี) 
  3.หมวดค6าครุภัณฑ=  ข�อ 2 ประเภทค6า
ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= จัดซ้ือเครื่องพิมพ= เลเซอร=/ชนิด LED 
ขาว ดํา จํ านวนเ งินโอน 12,600 บาท หน�า  130             
(กองคลัง)  
 ขอแก�ไขเป:น  คุณลักษณะพ้ืนฐาน  ดังนี้  
 - มีหน6วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม6น�อยกว6า 4 
แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม6น�อยกว6า 3.0 GHz 
จํานวน 1 หน6วย 
 - หน6วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน6วยความจํา
ขนาดไม6 น� อยกว6 า  6  MB สํ าหรั บ  แบบ L3 Cache 
memory หรือ แบบ smart Cache memory  
 - มีหน6 วยประมวลผล เ พ่ือแสดงภาพ โดย มี
คุณลักษณะอย6างใดอย6างหนึ่ง หรือดีกว6าดังนี้  
 1 ) เ ป: น แ ผ ง ว ง จ ร เ พ่ื อ แ ส ด ง ภ า พ แ ย ก จ า ก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน6วยความจําขนาดไม6น�อยกว6า 1 GB 
หรือ 
 2)มีหน6วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู6
ภายในหน6วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ท่ีสามารถใช�หน6วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม6น�อยกว6า 1 GB หรือ  

 3)มีหน6วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู6บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถ
ในการใช�หน6วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม6น�อย 
กว6า 1 GB  
 -มีหน6วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว6า มีขนาดไม6น�อยกว6า 4 GB  
 -มีหน6วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกว6า ขนาดความจุไม6น�อย กว6า 1 TBจํานวน 1 หน6วย 
 -มี DVD-RW หรือดีกว6า จํานวน 1 หน6วย 
 -มี ช6 อ ง เ ชื่ อ มต6 อ ร ะบบ เ ครื อ ข6 า ย  ( Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือน�อยกว6า 
1 ช6อง 
 -มีแป̂นพิมพ=และเมาส= 
 -มีจอภาพแบบ LCD หรือ ดีกว6 า  มี  Contrast 
Ratio ไม6น�อยกว6า 600.1 และมีขนาดไม6น�อยกว6า               
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน6วย 
  ข�อ 6.2  ค6าจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร= สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอขนาดไม6น�อยกว6า 18 นิ้ว) 
สําหรับใช�ในกิจการกองการเจ�าหน�าท่ี จํานวน 1 เครื่อง ๆ 
ละ 30,000 บาท เป:นเงิน 30,000 บาท จัดซ้ือตาม
เกณฑ= ร าคากลางและ คุณลั กษณะ พ้ืนฐานครุ ภัณฑ=
คอมพิวเตอร= ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร / ราคาท�องถ่ิน เนื่องจากไม6มีกําหนดไว�ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ= และเครื่องคอมพิวเตอร=ไม6เพียงพอ ต6อ
การปฏิบัติงานในด�านต6างๆ ท่ีมีปริมาณเพ่ิมข้ึนจากภารกิจ
ในป\จจุบัน ท้ังนี้เพ่ือใช�การปรับปรุงฐานข�อมูลและรองรับ
ข�อมูลงานบุคลากร อบจ.ตาก และผู�มาติดต6อราชการได�
ทันท6วงที กับกองการเจ�าหน�าท่ีได�จัดต้ังข้ึนใหม6 เม่ือวันท่ี           
9 ตุลาคม 2556 ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2558-
2560) อบจ.ตาก หน�า 210 (กองการเจ�าหน�าท่ี) 
 - มีหน6วยประมวลผลกลาง (CPU)ไม6น�อยกว6า 4 
แกนหลัก (4 core) หรือ 8 แกน เสมือน (8 Thread) โดย
มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม6น�อยกว6า 3.0 GHz 
จํานวน 1 หน6วย 
 - หน6วยประมวลผลกลาง (CPU)มีหน6วยความจํา
ขนาดไม6 น� อยกว6 า  8  MB สํ าหรั บ  แบบ L3 Cache 
memory หรือ แบบ smart Cache memory  
 - มีหน6 วยประมวลผล เ พ่ือแสดงภาพ โดย มี
คุณลักษณะอย6างใดอย6างหนึ่ง หรือดีกว6าดังนี้  
 1 ) เ ป: น แ ผ ง ว ง จ ร เ พ่ื อ แ ส ด ง ภ า พ แ ย ก จ า ก
แผงวงจรหลักท่ีมีหน6วยความจําขนาดไม6น�อยกว6า 1 GB 
หรือ 



 2)มีหน6วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู6
ภายในหน6วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing 
Unit ท่ีสามารถใช�หน6วยความจําหลักในการแสดงภาพ
ขนาดไม6น�อยกว6า 1 GB หรือ  
 3)มีหน6วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดต้ังอยู6บน
แผงวงจรหลัก แบบ Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถ
ในการใช�หน6วยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไม6น�อย 
กว6า 1 GB  
 -มีหน6วยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือ
ดีกว6า มีขนาดไม6น�อยกว6า 8 GB  
 -มีหน6วยจัดเก็บข�อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA 
หรือดีกว6า ขนาดความจุไม6น�อย กว6า 1 TBจํานวน 1 หน6วย 
 -มี DVD-RW หรือดีกว6า จํานวน 1 หน6วย 
 -มี ช6 อ ง เ ชื่ อ มต6 อ ร ะบบ เ ครื อ ข6 า ย  ( Network 
Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือน�อยกว6า 
1 ช6อง 
 -มีแป̂นพิมพ=และเมาส= 
 -มีจอภาพแบบ LCD หรือ ดีกว6 า  มี  Contrast 
Ratio ไม6น�อยกว6า 600.1 และมีขนาดไม6น�อยกว6า               
18.5 นิ้ว จํานวน 1 หน6วย 
  ข�อ 6.3 ค6าจัดซ้ือเครื่องพิมพ=แบบฉีดหมึก (Inkjet 
Printer) สําหรับใช�ในกิจการกองการเจ�าหน�าท่ี จํานวน            
1 เครื่อง ๆ ละ 4,300 บาท  เป:นเงิน 4,300  บาท 
จัดซ้ือตามเกณฑ=ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ=
คอมพิวเตอร=ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร/ราคาท�องถ่ิน เนื่องจากไม6มีกําหนดไว�ในบัญชีราคา
มาตรฐานครุภัณฑ= และเนื่องจากมีปริมาณงานเพ่ิมข้ึน                
งานเอกสารเพ่ิมมากข้ึน งานเอกสารเพ่ิมมากข้ึน แต6
เครื่องพิมพ=มีไม6เพียงพอต6อการใช�งานของเจ�าหน�าท่ี ซ่ึงกอง
การเจ�าหน�าท่ีได�จัดต้ังข้ึนมาใหม6 เ ม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 
2556 ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2558-2560)               
อบจ.ตาก หน�า 210 (กองการเจ�าหน�าท่ี) 
  ขอแก�ไขเป:น คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มีความละเอียดในการพิมพ=ขาวดําไม6น�อยกว6า 
1200x1200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ=สีไม6น�อยกว6า 4,800 x 
1,200 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ=ร6างขาวดําไม6น�อยกว6า 30 
หน�าต6อนาที หรือ 15 ภาพต6อนาที 
 - มีความเร็วในการพิมพ=ร6างสีไม6น�อยกว6า 20  
หน�าต6อนาที หรือ 10 ภาพต6อนาที 
 

  - มีช6องเชื่อมต6อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว6า จํานวนไม6น�อยกว6า 1 ช6อง 
  - สามารถใช�ได�กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยถาดใส6กระดาษได�ไม6น�อยกว6า 100 แผ6น 
  ข�อ 6.4  ค6าจัดซ้ือเครื่องพิมพ=ชนิดเลเซอร=/ชนิด 
LED สี แบบ Network สําหรับใช�ในการกิจการกองการ
เจ�าหน�าท่ี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท เป:นเงิน 
18 ,000 บาท จั ด ซ้ื อตาม เกณฑ= ร าคากลาง  และ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ราคาท�องถ่ิน 
เนื่องจากไม6มีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ= 
และเนื่องจากมีปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึน งานเอกสารเพ่ิม
มากข้ึน  แต6เครื่องพิมพ=มีไม6เพียงพอต6อการใช�งาน ของ
เจ�าหน�าท่ีซ่ึงกองการเจ�าหน�าท่ีได�จัดต้ังข้ึนมาใหม6 เม่ือวันท่ี 
9 ตุลาคม 2556 ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ.2558-
2560) อบจ.ตาก หน�า 210 (กองการเจ�าหน�าท่ี) 
  ขอแก�ไขเป:น  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มี ค ว ามล ะ เ อี ย ด ในกา ร พิ มพ= ไ ม6 น� อ ย กว6 า 
600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ=ร6างสีไม6น�อยกว6า 20 หน�า
ต6อนาที 
  - มีความเร็วในการพิมพ=ร6างขาวดําไม6น�อยกว6า 20 
หน�าต6อนาที 
  - มีหน6วยความจํา (Memory) ขนาดไม6น�อยกว6า 
128 MB 
  - สามารถพิมพ=เอกสารกลับหน�าอัตโนมัติได� 
  - มีช6องเชื่อมต6อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว6า จํานวนไม6น�อยกว6า 1 ช6อง 
  - มี ช6 อ ง เชื่ อมต6 อร ะบบ เครื อข6 าย  (Network 
Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว6า จํานวนไม6
น�อยกว6า 1 ช6อง 
  - สามารถใช�ได�กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยมีถาดใส6กระดาษได�ไม6น�อยกว6า 250 แผ6น  
  ข�อ 6.5 ค6าจัดซ้ือเครื่องสแกนเนอร= สําหรับงาน
เก็บเอกสารระดับศูนย=บริการ แบบท่ี 1 สําหรับใช�ในกิจการ
การเจ�าหน�าท่ี จํานวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท           
เป:นเงิน 22,000 บาท จัดซ้ือตามเกณฑ=ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ=คอมพิวเตอร=ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ราคาท�องถ่ิน 
เนื่องจากไม6มีกําหนดไว�ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ=
สํ าห รั บ ง าน เ ก็บ เอกสาร  ง านฐ านข� อ มู ล บุ คลาก ร                    
งานทะเบียนประวั ติข�าราชการ (ก.พ.7) ซ่ึงกองการ



เจ�าหน�าท่ีได�จัดต้ังข้ึนมาใหม6เม่ือวันท่ี 9 ตุลาคม 2556 
ตามแผนพัฒนาสามป) (พ.ศ. 2558-2560) อบจ.ตาก 
หน�า 211 (กองการเจ�าหน�าท่ี) 
  ขอแก�ไขเป:น  คุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - เป: นสแกน เนอร= ป̂ อนกระดาษ ขนาด  A4 
อัตโนมัติ (Auto Document Feeder) ได�ไม6น�อยกว6า            
50 แผ6น 
  - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม6น�อยกว6า 
600x600 dpi 
  - มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได�ไม6
น�อยกว6า 8 ppm 
  - สามารถสแกนเอกสารได�ไม6น�อยกว6ากระดาษ
ขนาด A4 
  - มีช6องเชื่อมต6อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว6า จํานวนไม6น�อยกว6า 1 ช6อง 
  ข�อ 2 จัดซ้ือเครื่องพิมพ=เลเซอร= / ชนิด LED ขาว
ดํา (25 หน�า/นาที) จํานวน 7 เครื่อง เครื่องละ 5,500 
บาท เป:นเงิน 38,500 บาท จัดซ้ือตามเกณฑ=ราคากลาง
และคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= ของกระทรวง
เทคโนโลยีและการสื่อสาร/ราคาท�องถ่ิน เนื่องจากไม6มี
กําหนดไว�ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ= และเนื่องจากมี
ปริมาณงานเพ่ิมมากข้ึน งานเอกสารเพ่ิมมากข้ึน แต6
เครื่องพิมพ=มีไม6เพียงพอต6อการใช�งานตามแผนพัฒนาสามป) 
(พ.ศ. 2558-2560) อบจ.ตาก หน�า 212 (กองคลัง) 
  ขอแก�ไขเป:น  จัดซ้ือเครื่องพิมพ=เลเซอร=/ชนิด LED 
ขาดดํา (30 หน�า/นาที) จํานวน 7 เครื่อง เครื่องละ 
7,300 บาท เป:นเงิน 51,100 บาท โดยมีคุณลักษณะ
พ้ืนฐาน ดังนี้ 
  - มี ค ว ามล ะ เ อี ย ด ในกา ร พิ มพ= ไ ม6 น� อ ย กว6 า 
1,200x600 dpi 
  - มีความเร็วในการพิมพ=ร6างไม6น�อยกว6า 30 หน�า
ต6อนาที 
  - สามารถพิมพ=เอกสารกลับหน�าอัตโนมัติได� 
  - มีหน6วยความจํา (Memory) ขนาดไม6น�อยกว6า 
32 MB 
  - มีช6องเชื่อมต6อ (Interface) แบบ Parallel หรือ 
USB 2.0 หรือดีกว6า จํานวนไม6น�อยกว6า 1 ช6อง 
  - สามารถใช�ได�กับ A4, Letter, Legal และ 
Custom โดยมีถาดใส6กระดาษได�รวมกันไม6น�อยกว6า             
250 แผ6น 
  ดังนั้น เพ่ือให�การบริหารงานงบประมาณประจําป)
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของอบจ.ตาก เป:นไปตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว6าด�วยวิธีการงบประมาณของ
องค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 แก�ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 หมวดท่ี 4 การโอนและ
แก�ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  ข�อ 27 ระบุการโอนเงินงบประมาณรายจ6ายใน
หมวดค6าครุภัณฑ= ท่ีดินและสิ่งก6อสร�างท่ีทําให�ลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ6ายเป:นรายการใหม6 
ให� เป:นอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 
  ข�อ 29 ระบุว6าการแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ6ายในหมวดครุภัณฑ= ท่ีดิน และสิ่งก6อสร�าง 
ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานท่ีก6อสร�าง ให�เป:นอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน 
  ดังนั้น อบจ.ตาก ขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบ
โอนเงิน งบประมาณ และแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจ6าย ประจําป)งบประมาณ 2558 ของกอง
การเจ�าหน�าท่ีและกองคลัง อบจ. ตามรายการดังกล6าว
ข�างต�นต6อสภาองค=บริหารส6วนจังหวัดตาก เพ่ือพิจารณา
ต6อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ อนุมัติโอนเงิน
งบประมาณและแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง งบประมาณ
รายจ6ายประจําป)งบประมาณ 2558 ครุภัณฑ=คอมพิวเตอร= 
ของกองคลัง และกองการเจ�าหน�าท่ี 
 
ระเบียบวาระท่ี 17  :  เรื่อง การกันเงินงบประมาณ
รายจ6าย ประจําป)งบประมาณ 2558 กรณียังมิได�ก6อหนี้
ผูกพัน ของสํานักปลัดฯ 
  ขอเสนอญัตติการขออนุมัติกันเงินกรณีไม6ได�ก6อหนี้
ผูกพันงบประมาณรายจ6าย ประจําป) พ.ศ.๒๕๕๘ ของ            
สํานักปลัดองค=การบริหารส6วนจังหวัด หมวดค6าครุภัณฑ=
ท่ีดินและสิ่งก6อสร�าง ค6าก6อสร�างป̂ายประชาสัมพันธ= และ
ปรับปรุงภูมิทัศน=บริเวณสามแยกหน�าเทศบาลแม6สอด 
อําเภอแม6สอด จังหวัดตาก รายละเอียดตามแบบแปลนกอง
ช6างอบจ.ตาก งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว6าด�วยการรับเงิน 
การเบิกจ6ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค=กรปกครองส6วนท�องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ 
หมวด๕ข�อ๕๙ ”ในกรณีท่ีมีรายจ6ายหมวดค6าครุภัณฑ=ท่ีดิน
และสิ่งก6อสร�างยังมิได�ก6อหนี้ผูกพัน แต6มีความจําเป:นจะต�อง
ใช�จ6ายเงินต6อไปอีก ให�องค=กรปกครองส6วนท�องถ่ินรายงาน
ขออนุมัติกันเงินต6อสภาท�องถ่ินได�ไม6เกินระยะเวลาหนึ่งป)”  
ดังนั้น อบจ.ตาก จึงขออนุมัติกันเงินกรณีไม6ได�ก6อหนี้ ผูกพัน
งบประมาณรายจ6าย ประจําป) พ.ศ.๒๕๕๘ ของสํานักปลัดฯ 



หมวดค6าครุภัณฑ=ท่ีดินและสิ่งก6อสร�าง ค6าก6อสร�างป̂าย
ประชาสัมพันธ= ดังกล6าวข�างต�น ต6อสภาอบจ.ตาก เพ่ือโปรด
พิจารณาต6อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ การกันเงินงบประมาณ
รายจ6าย ประจําป)งบประมาณ๒๕๕๘ กรณียังมิได�ก6อหนี้
ผูกพันของสํานักปลัดฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 18  :  เรื่องอ่ืนๆ 
  - 
 
เลิกประชุม  :  เวลา 17.40 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


