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------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  :  เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 
  1. นายเจริญ  สุต!า และนายวสันต% สิงหราช รอง
ประธานสภาฯ ได�ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน,งรอง
ประธานสภาฯ ต,อผู�ว, าราชการจังหวัดตาก เ ม่ือวัน ท่ี            
17 มีนาคม 2558  จึงมีการคัดเลือกรองประธานสภา
องค%การบริหารส,วนจังหวัดตาก แทนตําแหน,งท่ีว,างในลําดับ
ต,อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  :  เรื่องรับรองรายงานประชุมสภา
องค%การบริหารส,วนจังหวัดตาก  
  -   สมัยสามัญ สมัยท่ี  1 ครั้ ง ท่ี  1 เ ม่ือวัน ท่ี         
3 มีนาคม พ.ศ. 2558  
มติท่ีประชุม  :  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  :  การเลือกรองประธานสภาองค%การ
บริหารส,วนจังหวัดตาก แทนตําแหน,งท่ีว,าง (คนท่ี 1) แทน
ตําแหน,งท่ีว,าง นายอําพร นันทหาร ได�ยื่นหนังสือลาออก
จากการดํารงตําแหน,งรองประธานสภาฯ ต,อผู�ว,าราชการ
จังหวัดตาก เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2558 
  ตามมาตรา 19 แห,ง พรบ.องค%การบริหารส,วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 
และข�อ 15 แห,งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด�วย
ข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 เม่ือตําแหน,ง
รองประธานสภาองค%การบริหารส,วนจังหวัดว,างลงเพราะ
เหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค%การ
บริหารส,วนจังหวัดตาก แทนตําแหน,งท่ีว,างภายใน 15 วัน 
นับแต,วันท่ีตําแหน,งนั้นว,าง 
  ตามข�อ 12 ข�อ 8 และข�อ 14 แห,งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว,าด�วย ข�อบังคับการประชุมสภา
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 ได�กําหนดวิธีการและข้ันตอน ในการ
เลือกรองประธานสภาฯ โดยให�สมาชิกสภาท�องถ่ินแต,ละคน
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท�องถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นว,า
สมควรให�เปCนผู�ดํารงตําแหน,งรองประธานสภาท�องถ่ิน การ
เสนอนั้นต�องทีสมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองไม,น�อยกว,า 2 คน 
โดยให�สมาชิกสภาท�องถ่ินแต,ละคนมีสิทธิรับรองได�เพียงครั้ง
เดียว ชื่อท่ีเสนอไม,จํากัดจํานวน และให�สมาชิกสภาท�องถ่ิน

ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล,านั้น โดยวิธีการเขียนชื่อตัวและ
ชื่อสกุลของผู�ท่ีถูกเสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ เม่ือตรวจนับแล�วให�
ประธานสภาในท่ีประชุมประกาศคะแนนต,อท่ีประชุมสภา
ท�องถ่ิน ผู�ได�คะแนนสูงสุดเปCนผู�ได�รับเลือก ถ�าได�คะแนน
สูงสุดเท,ากันหลายคน ให�เลือกใหม,เฉพาะผู�ท่ีได�คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช�วิธีเดิม ถ�าการเลือกใหม,ปรากฎว,ายังมีผู�ได�
คะแนนสูงสุดเท,ากันอีก ให�ใช�จับสลากเฉพาะผู�ท่ีได�คะแนน
สูงสุดเท,ากัน 
  ในการเลือกรองประธานสภาท�องถ่ิน ถ�ามีการเสนอ
ชื่อผู�สมควรได�รับการแต,งต้ังเพียงตําแหน,งละ 1 คน ให�ถือ
ว,าผู�นั้นได�รับเลือก ในการตรวจนับคะแนน ให�ประธานสภา
ท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท�องถ่ินไม,น�อยกว,า 2 คนมาช,วย
ตรวจนับคะแนน 
มติท่ีประชุม  :  เลือกนายสงคราม มนัสสา สมาชิกสภา
องค%การบริหารส,วนจังหวัด เขต 6 อําเภอเมือง เปCน            
รองประธานสภาฯ คนท่ี  1 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  :  การเลือกรองประธานสภาองค%การ
บริหารส,วนจังหวัดตาก แทนตําแหน,งท่ีว,าง (คนท่ี 2)  แทน
ตําแหน,งท่ีว,าง นายวสันต% สิงหราช ได�ยื่นหนังสือลาออก
จากตําแหน,งรองประธานสภาฯ ต,อผู�ว,าราชจังหวัดตาก เม่ือ
วันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2558  
   ตามมาตรา 19 แห,ง พรบ.องค%การบริหารส,วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2552 
และข�อ 15 แห,งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด�วย
ข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 เม่ือตําแหน,ง
รองประธานสภาองค%การบริหารส,วนจังหวัดว,างลงเพราะ
เหตุอ่ืนใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค%การ
บริหารส,วนจังหวัดตาก แทนตําแหน,งท่ีว,างภายใน 15 วัน 
นับแต,วันท่ีตําแหน,งนั้นว,าง 
  ตามข�อ 12 ข�อ 8 และข�อ 14 แห,งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว,าด�วย ข�อบังคับการประชุมสภา
ท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 ได�กําหนดวิธีการและข้ันตอน ในการ
เลือกรองประธานสภาฯ โดยให�สมาชิกสภาท�องถ่ินแต,ละคน
มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท�องถ่ินคนหนึ่งท่ีตนเห็นว,า
สมควรให�เปCนผู�ดํารงตําแหน,งรองประธานสภาท�องถ่ิน การ
เสนอนั้นต�องทีสมาชิกสภาท�องถ่ินรับรองไม,น�อยกว,า 2 คน 



โดยให�สมาชิกสภาท�องถ่ินแต,ละคนมีสิทธิรับรองได�เพียงครั้ง
เดียว ชื่อท่ีเสนอไม,จํากัดจํานวน และให�สมาชิกสภาท�องถ่ิน
ลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล,านั้น โดยวิธีการเขียนชื่อตัวและ
ชื่อสกุลของผู�ท่ีถูกเสนอชื่อคนละ 1 ชื่อ เม่ือตรวจนับแล�วให�
ประธานสภาในท่ีประชุมประกาศคะแนนต,อท่ีประชุมสภา
ท�องถ่ิน ผู�ได�คะแนนสูงสุดเปCนผู�ได�รับเลือก ถ�าได�คะแนน
สูงสุดเท,ากันหลายคน ให�เลือกใหม,เฉพาะผู�ท่ีได�คะแนน
สูงสุดนั้น โดยใช�วิธีเดิม ถ�าการเลือกใหม,ปรากฎว,ายังมีผู�ได�
คะแนนสูงสุดเท,ากันอีก ให�ใช�จับสลากเฉพาะผู�ท่ีได�คะแนน
สูงสุดเท,ากัน 
  ในการเลือกรองประธานสภาท�องถ่ิน ถ�ามีการเสนอ
ชื่อผู�สมควรได�รับการแต,งต้ังเพียงตําแหน,งละ 1 คน ให�ถือ
ว,าผู�นั้นได�รับเลือก ในการตรวจนับคะแนน ให�ประธานสภา
ท่ีประชุมเชิญสมาชิกสภาท�องถ่ินไม,น�อยกว,า 2 คนมาช,วย
ตรวจนับคะแนน 
  มติท่ีประชุม  :  เลือกนายสุวิทย%  ลังกาวงค% 
สมาชิกสภาองค%การบริหารส,วนจังหวัดตาก เขต 4 อําเภอ
แม,สอด เปCนรองประธานสภาฯ คนท่ี 2 
  
ระเบียบวาระท่ี 5  :  การประกาศใช�แผนพัฒนาสามปG 
(พ.ศ .  2558 - 2560) เ พ่ิมเ ติม (ฉบับ ท่ี  1)  และ 
แผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558 - 2560) เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี 2) ขององค%การบริหารส,วนจังหวัดตาก 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว,าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค%กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2548 
ข�อ 24 ให�ผู�บริหารท�องถ่ินประกาศใช�แผนพัฒนาท่ีอนุมัติ
แ ล� ว  แ ล ะ นํ า ไ ป ปฏิ บั ติ   ร ว ม ท้ั ง แ จ� ง ส ภ า ท� อ ง ถ่ิ น 
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ องค%การ
บริหารส,วนจังหวัด อําเภอ หน,วยงานท่ีเก่ียวข�อง และ
ประกาศให�ประชาชนในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบ
ห�าวันนับแต,วันท่ีประกาศใช�และปJดประกาศโดยเปJดเผยไม,
น�อยกว,าสามสิบวัน นั้น 
  องค%การบริหารส,วนจังหวัดตาก ได�ประกาศใช�
แผนพัฒนาสามปG  (พ .ศ .  2558-2560)  เ พ่ิม เ ติม                   
(ฉบับท่ี 1)  และแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) 
เปลี่ยนแปลง (ฉบับท่ี 2) องค%การบริหารส,วนจังหวัดตาก
เสร็จเรียบร�อยแล�ว และได�แจ�งให�สมาชิกสภาองค%การ
บริหารส,วนจังหวัดตากทราบโดยท่ัวกันแล�ว 
  ท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  :  การขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ,าย ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 
2558 (สํานักปลัดฯ) 
  แก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ,าย 
ประจําปG พ.ศ. 2558 ของสํานักปลัดองค%การบริหารส,วน
จังหวัด หมวดค,าครุภัณฑ%ท่ีดินและสิ่งก,อสร�าง ประเภท
ครุภัณฑ%ไฟฟMาและวิทยุ เพ่ือเปCนค,าใช�จ,ายในการจัดซ้ือจัด
จ�างติดต้ังเครื่องเสียง รถยนต%หมายเลขทะเบียน กข 6240 
ตาก ตามโครงการหน,วยประชาสัมพันธ%เคลื่อนท่ี อบจ.ตาก 
ต้ังไว�  200,000.- บาท เนื่องจากรถยนต%หมายเลข
ทะเบียนดังกล,าวนั้น  ไม,สามารถเปJดบานกระจกด�านหลัง 
เ พ่ือความสะดวกในการใช� ง านได�  และในส, วนของ
รายละเอียดต,างๆ ของเครื่องเสียงในคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ,ายประจําปG 2558 ไม,เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี ท่ี
องค%การบริหารส,วนจังหวัดตากรับผิดชอบ จึงขออนุมัติ
แก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ,าย รายการ
ดังกล,าวจากสภาองค%การบริหารส,วนจังหวัดตาก ดังนี้ 
  1 .  แอมปQสํ าหรับรถกระจายเสียงไม, ตํ่ ากว, า                  
3 แชนแนล มีระบบปMองกันการช็อตไหม� และมีพัดลม
ระบายอากาศด�านหลัง กําลังขับไม,ต่ํากว,า 600 วัตต% 
  2.  ชุดลําโพงขยายเสียง ประกอบด�วย  
       - ลําโพงเสียงกลาง และเสียงแหลม ขนาดไม,
ตํ่ากว,า 15 นิ้ว จํานวน 2 ตู�  
       - ลําโพงเสียงฮอนด% ขนาดไม,ตํ่ากว,า 16 โอห%ม 
จํานวน 2 ตัว  
  3.  ไมโครโฟนแบบไดนามิค พร�อมสาย จํานวน             
1 ชุด 
       - ชุดไมโครโฟนไร�สาย (ไมค%ลอย) 2 ตัว พร�อม
อุปกรณ% จํานวน 1 ชุด 
  4.  แบตเตอรี่สํารอง คาปาซิเตอร% ขนาดความจุ 5 
ฟารัส จํานวน 1 ชุด 
  5.  เครื่องเล,น MP3 จํานวน 1 ชุด 
  6.  สต๊ิกเกอร%ติดรถรอบคัน พร�อมตัวอักษร 
  7.  โครงเหล็ก สําหรับติดต้ังยึดลําโพงบนหลังคา
กระบะรถ และโครงเหล็กสําหรับติดปMายไวนิลท่ีสามารถ
ถอดประกอบได� 
  8.  ถุงสําหรับคลุมลําโพงบนหลังคา (PVC) กันน้ํา 
และค,าใช�จ,ายอ่ืนๆ ท่ีจําเปCน  จัดจ�างตามราคาท�องถ่ิน 
เนื่องจากไม,มีกําหนดไว�ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ% เพ่ือ
ใช�ในการปฏิบัติงานด�านการประชาสัมพันธ%ตามพ้ืนท่ีต,างๆ 
ของจังหวัดตาก ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ.2558-



2560) อบจ.ตาก หน�า 206 (สํานักปลัด อบจ.) จํานวน
เงินท่ีจะเบิกจ,ายจริง 100,000.- บาท  
  ระเ บียบกระทรวงมหาดไทย ว, าด� วยวิ ธีการ
งบประมาณขององค%กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2553 ข�อ 29 
กําหนดว,า “การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจ,ายในหมวดค,าครุภัณฑ%ท่ีดินและสิ่งก,อสร�างท่ีทําให�
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
ก,อสร�าง ให�เปCนอํานาจอนุมัติของสภาท�องถ่ิน” ข�อ 32 
กําหนดว, า  “ภาย ใต� ข� อ บั ง คับข� อ  39 การ โอนเ งิน
งบประมาณรายจ,าย หรือ การแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ,าย เม่ือได�รับ
อนุ มั ติจากผู� อํ านาจแล�ว  ให�ประกาศโดยเปJด เผยให�
ประชาชนรับทราบ แล�วแจ�งการประกาศให�ผู�ว,าราชการ
จังหวัดทราบภายในสิบห�าวัน” ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายการดังกล,าวจากสภา อบจ.ตาก 
เพ่ือโปรดพิจารณาต,อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบแก�ไขเปลี่ยนแปลง              
คําชี้ แจงงบประมาณรายจ, าย ประจําปG งบประมาณ                
พ.ศ. 2558 ของสํานักปลัดฯ  
 
ระเบียบวาระท่ี 7  :  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ,าย ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือต้ังจ,ายเปCน
รายการใหม, (สํานักปลัดฯ) 
  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ,าย ประจําปG
งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานงบกลาง งานงบกลาง 
เงินสํารองจ,าย จํานวน1,294,000.- บาท เพ่ือต้ังจ,ายเปCน
รายการใหม, ตามโครงการจัดให�มีเครื่องมือเครื่องใช�ในการ
ปฏิบัติงานประเภทครุภัณฑ%ยานพาหนะและขนส,ง จํานวน 
1 รายการ โดยจัดซ้ือรถยนต%โดยสารขนาด 12 ท่ีนั่ง 
เครื่องยนต%ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม,ตํ่ากว,า 2,400 ซีซี 
มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพ้ืน และกรุผนังโดยรอบ แยกท่ีนั่ง
เปCนรถโดยสารมีหลังคาสูง มีพนักพิงสามารถปรับเอนนอน
ได�หลายระดับ  มีเครื่องปรับอากาศ  ฟJล%มกรองแสง พ,นกัน
สนิม และอุปกรณ%อ่ืนๆ จํานวน 1 คน ๆ ละ 1,294,000.- 
บาท จั ด ซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ%  ตาม
แผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558 - 2560) เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี 2) องค%การบริหารส,วนจังหวัดตาก 
  ระเ บียบกระทรวงมหาดไทยว,าด� วย วิ ธี การ
งบประมาณขององค%กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ.2541 
แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข�อ 27 
กําหนดว,า การโอนงบประมาณร,ายจ,ายในหมวดครุภัณฑ%

ท่ีดินและสิ่งก,อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปต้ังรายการใหม, ให�เปCนอํานาจอนุมัติของ
สภาท�องถ่ิน 
  ดังนั้น องค%การบริหารส,วนจังหวัดตาก ขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจ,าย ประจําปG พ.ศ. 2558 เพ่ือต้ัง
จ,ายเปCนรายการใหม,  ต,อสภา อบจ.ตาก เพ่ือโปรดพิจารณา
ต,อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจ,าย ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือต้ังจ,ายเปCน
รายการใหม, ของสํานักปลัดฯ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  :  การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ,าย ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือต้ังจ,ายเปCน
รายการใหม, (สํานักการช,าง) 
  ขอ โ อน เ งิ นงบประมาณรายจ, า ย  ประจํ าปG
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือต้ังจ,ายเปCนรายการใหม, โดย
โอนลดเ งินงบประมาณของ งบกลาง รายการ ท่ี  5                   
เงินสํารองจ,าย เ พ่ือจ,ายในกรณีจําเปCน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว,าด�วย วิธีการงบประมาณขององค%กร
ปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2541 หน�า 187 ต้ังจ,ายไว� 
28,500,000.- บาท โอนลดจํานวน 14,403,000.- 
บาท เพ่ือต้ังจ,ายเปCนรายการใหม, งานโครงการเพ่ือพัฒนา
โครงสร� า ง พ้ืนฐานในเขต พ้ืน ท่ีจั งหวั ดตาก จํ านวน                
15 รายการ ดังนี้ 
  กองช,าง งานไฟฟMา ถนน งบลงทุน หมวดค,า
ครุภัณฑ%ท่ีดินและสิ่งก,อสร�าง หน�า 159 
  รายการท่ี 1 ค,าก,อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค 
  1.7 ก,อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง             
หมู,ท่ี 4 บ�านสันดินแดง ต.ท�องฟMาเชื่อมต,อหมู,ท่ี 6 ต.เกาะ
ตะเภา อ.บ�านตาก จ.ตาก ขนาดกว�าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 0.400 กม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันไม,น�อยกว,า 2,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
และแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 
1,000,000 บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-
2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก หน�า 6 
  1.8 ก,อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง  
หมู,ท่ี 11 ตําบลตากตก เชื่อมเทศบาลตําบลทุ,งกระเชาะ  
อ.บ�านตาก จ.ตาก ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
0.400 กม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม,น�อย
กว,า 2,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,000,000.- บาท 



ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก หน�า 6 
  1.9 ก,อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง
บ�านนาโบสถ% ตําบลนาโบสถ% เชื่อมต,อบ�านหนองปลาไหล  
ต.เชียงทอง อ.วังเจ�า จ.ตาก ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ระยะ
งาน 0.380 กม. หน�า 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม,
น�อยกว,า 1,900 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,000,000.- 
บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก หน�า 6 
  1.10 ก,อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ�านแม,ปะบ�านสัน หมู, ท่ี 8 ต.แม,ปะ เชื่อมต,อ           
เขตเทศบาลนครแม,สอด อ.แม,สอด จ.ตาก ขนาดกว�าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 0.400 กม. หน�า 0.15 เมตร  
หรือมี พ้ืน ท่ีรวมกันไม,น�อยกว,า 2,000 ตารางเมตร              
ตามรายละเ อียดและแบบแปลนของสํ านักการช, าง                 
อบจ.ตาก เปCนเงิน 900,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG 
(พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก             
หน�า 6 
  1.11 ก,อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางหมู,ท่ี 3 ต.สามหม่ืน เชื่อมต,อหมู,ท่ี 2 ต.แม,ต่ืน               
อ.แม,ระมาด จ.ตาก ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
0.383 กม. หนา0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม,น�อย
กว,า 1,532 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 800,000.- บาท 
ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม          
(ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก หน�า 7 
  1.12 ก,อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายทางบ�านซอแขระกา หมู,ท่ี 1 ต.แม,วะหลวง เชื่อมต,อ
บ�านแม,เหวย หมู,ท่ี 4 ต.ท,าสองยาง อ.ท,าสองยาง จ.ตาก 
ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.360 กม. หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม,น�อยกว,า 1,800 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.
ตาก เปCนเงิน 997,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG 
(พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก               
หน�า 7 
  1.13 ก,อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
ทางเทศบาลแม,กลอง เชื่อมต,อ หมู,ท่ี 1 บ�านอุ�มผาง ต.อุ�ม
ผาง อ.อุ�มผาง จ.ตาก ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
0.400 กม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม,น�อย
กว,า 2,000 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 983,000.- บาท 

ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม        
(ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก หน�า 7 
  1.14 ก,อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เลี่ยงเมือง) สายทางหมู,ท่ี 4 บ�านยะแม\ะเหนือ เชื่อมต,อ 
อบต.อุ�มผาง อ.อุ�มผาง จ.ตาก ขนาดกว�าง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 0.285 กม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
รวมกันไม,น�อยกว,า 1,425 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
และแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 
675,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-
2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก หน�า 7 
  1.15 ก,อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบ�านประดาง ต.ประดาง เชื่อมต,อบ�านตะเคียนด�วน ต.
นาโบสถ% อ.วังเจ�า จ.ตาก ขนาดกว�าง 4.00 เมตร ยาว 
36.00 เมตร (ไม,มีทางเท�า) ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,999,000.- 
บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก หน�า 8 
  กองช,าง งานไฟฟMา ถนน งบลงทุน หมวดค,า
ครุภัณฑ%ท่ีดินและสิ่งก,อสร�าง หน�า 160 
  รายการท่ี 2. ค,าบํารุงและปรับปรุงท่ี ดินและ
สิ่งก,อสร�าง 
  2.14 ปรับปรุงซ,อมแซมถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิว
ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ�านแหลมแค เทศบาล
เมืองตาก เชื่อมเทศบาลตําบลไม�งาม อ.เมือง จ.ตาก ช,วงท่ี 
1 ขนาดกว�าง 4.50 เมตร ระยะทาง 0.24 กม. ช,วงท่ี 2 
ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.171 กม. หนา 0.15 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม,น�อยกว,า 1,413 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.
ตาก เปCนเงิน 667,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG 
(พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก               
หน�า 5 
  2.15 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเทศบาลเมืองตาก เชื่อม ตําบล
วังหิน อ.เมือง จ.ตาก ขนาดกว�าง 9.00 เมตร ระยะทาง 
0.263 กม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม,น�อย
กว,า 2,367 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,200,000.- บาท 
ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก หน�า 5 
  2.16 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู,ท่ี 4 บ�านลานสาง ต.แม,
ท�อ เชื่อมตําบลหนองบัวใต� อ.เมือง จ.ตาก ขนาดกว�าง 



5.00 เมตร ระยะทาง 0.325 กม. หนา 0.15 เมตร หรือ
มี พ้ืนท่ีรวมกันไม,น�อยกว,า 1,625 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก 
เปCนเงิน 789,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 
2558 -2560 )  เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( ฉ บั บ ท่ี  1 )  อบ จ . ต า ก               
หน�า 5 
  2.17 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทาง   
แอสฟ]ลท%ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางริมปJง  ตําบล
หนองบัวใต� เชื่อมตําบลแม,ท�อ อ.เมือง จ.ตาก ขนาดกว�าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 0.385 กม. หนา 0.05 เมตร หรือ
มี พ้ืนท่ีรวมกันไม,น�อยกว,า 1,925 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก 
เปCนเงิน 997,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 
2558 -2560 )  เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( ฉ บั บ ท่ี  1 )  อบ จ . ต า ก               
หน�า 5 
  2.18 ปรับปรุงซ,อมแซมถนนโดยซ,อมแซมเปCน            
ผิวทางแอสฟ]ลท%ติกคอนกรีต สายทางถนนสมัครสรรพากร   
ต.แม,สอด เชื่อมต,อ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม,สอด จ.ตาก 
ช,วงท่ี 1 ขนาดกว�าง 5.00 เมตร ระยะทาง 0.185 กม. 
หนา 0.05 เมตร ช,วงท่ี 2 ขนาดกว�าง 7.00 เมตร 
ระยะทาง 0.139 กม. หรือมีพ้ืนท่ีรวมกันไม,น�อยกว,า 
1,898 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 800,000.- บาท ตาม
แผนพัฒนาสามปG  (พ .ศ .  2558-2560)  เ พ่ิม เ ติม                  
(ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก  หน�า 4 
  2.19 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนทางเข�าบ,อขยะตําบล            
แม,สอด เชื่อมต,อตําบลแม,ปะ อ.แม,สอด จ.ตาก ขนาดกว�าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 0.345 กม. หนา 0.15 เมตร หรือ
มี พ้ืนท่ีรวมกันไม,น�อยกว,า 1,725 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก 
เปCนเงิน 997,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 
2558 -2560 )  เ พ่ิ ม เ ติ ม  ( ฉ บั บ ท่ี  1 )  อบ จ . ต า ก               
หน�า 4 
  ระเ บียบกระทรวงมหาดไทย ว, าด� วยวิ ธีการ
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% ท่ีดินและสิ่งก,อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจ,ายเปCนรายการใหม,ให�เปCน
อํานาจอนุ มั ติของสภาท�อง ถ่ิน จึ งขออนุ มั ติ โอนเ งิน
งบประมาณรายจ,าย ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2558 

เพ่ือต้ังจ,ายเปCนรายการใหม, จํานวน 15 รายการจาก              
สภา อบจ.ตาก เพ่ือโปรดพิจารณาต,อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบโอนเงินงบประมาณ
รายจ,ายประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ่ือต้ังจ,ายเปCน
รายการใหม, ของสํานักการช,าง 
 
ระเบียบวาระท่ี 9  :  ขอความเห็นชอบจ,ายขาดเงินสะสม
ขององค%การบริหารส,วนจังหวัดตาก ประจําปGงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
  ขอความเห็นชอบจ,ายขาดเงินสะสมของ อบจ.ตาก 
ประจําปG พ.ศ. 2558 จํานวน 27,182,000 บาท เพ่ือ
ดําเนินงานตามโครงการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในเขต
พ้ืนท่ีจังหวัดตาก จํานวน 19 รายการ ดังนี้ 
  1. ค,าก,อสร�างสิ่งสาธารณูปโภค 
  1.16 ก,อสร�างถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ตก.ถ 1-0038 บ�านแม,ตาวสันแป̂-บ�านห�วยม,วง อ.แม,สอด 
จ.ตาก ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 
0.360 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,
น�อยกว,า 2,160 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,000,000.- 
บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 5 
  1.17 ก,อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข�าม
ห�วยแม,ตะแว� บ�านหม,องก้ัว ต.แม,จัน เชื่อมต,อบ�านแปโคทะ 
ต.อุ�มผาง อ.อุ�มผาง จ.ตาก ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,200,000.- บาท 
ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก หน�า 8 
  1.18 โครงการถนนปลอดภัย โดยขยายผิวจราจร
จุดโค�งอันตรายพร�อมติดต้ังไฟฟMาแสงสว,าง สายทางท่ี ตก.ถ 
1-0009 บ�านแม,บอน-บ�านตะฝ]`งสูง  อ.บ�านตาก จ.ตาก 
ชนิดความสูงเสา 9.00 เมตร ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 750,000.- 
บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 5 
  1.19 ก,อสร�างปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข�ามห�วยแม,ท�อ บ�านป̂ามะม,วง เชื่อมบ�านปากห�วยแม,ท�อ อ.
เมือง จ.ตาก ขนาดผิวจราจรกว�าง 2.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 52.00 เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของ
สํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,473,000.- บาท  
ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม    
(ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก หน�า 8 



  1.20 ก,อสร�างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข�าม
ห�วยตานิ่ว สายทางท่ี ตก.ถ 1-0018 บ�านคีรีน�อย-บ�าน
ทรัพย%อนันต% ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก ขนาดผิวจราจร
กว�าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 21.00 เมตร (ไม,มีทาง
เท�า) ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง 
อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,750,000.- บาท ตามแผนพัฒนา
สามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) อบจ.ตาก 
หน�า 8 
  2. ค,าบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก,อสร�าง  
  2.20 ปรับปรุงซ,อมแซมถนนลาดยางโดยซ,อมแซม
เปCนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ.1-0008 
บ�านสระทอง อ.บ�านตาก-บ�านสามไร, อ.เมือง จ.ตาก ขนาด
ผิวจราจรกว�าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 0.330 กม. 
หนา 0.15 ม. หรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อยกว,า 2,310 
ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการ
ช, า ง  อ บ จ . ต า ก  เ ปC น เ งิ น  1 , 1 0 0 , 0 0 0 . - บ า ท                        
ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม       
(ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 9 
  2.21 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมผิวทางคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ 1-0015 บ�านมอเกอร%ยาง – 
บ�านยะพอ อ.พบพระ จ.ตาก ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 0.500 กม. หนา 0.20 เมตร หรือ
รวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อยกว,า 3,000 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก 
เปCนเงิน 1,965,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG               
(พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก                 
หน�า 6 
  2.22 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ,อมแซมเปCนผิว
ทางแอสฟ]ลท%ติกคอนกรีต สายทางท่ี ตก.ถ 1-0032 บ�าน
แม,ระมาดน�อย-บ�านทุ,งมะขามปMอม อ.แม,ระมาด จ.ตาก 
ขนาดผิวจราจรกว�าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 0.554 
กม. หรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อยกว,า 3,878 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง 
อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,950,000.- บาท ตามแผนพัฒนา
สามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก 
หน�า 9 
  2.23 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทางแอส
ฟ]ลท%ติกคอนกรีต สายทางท่ี ตก.ถ 1-0007 ทางเข�าบ�าน
น้ําดิบ อ.เมือง จ.ตาก ขนาดผิวจราจรกว�าง 8.00 เมตร 
ระยะทางยาว 0.300 กม. หรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อย
กว,า 2,400 ตารางเมตร เปCนเ งิน 970,000 บาท                 

ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เปลี่ยนแปลง 
(ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 9 
  2.24 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแวมเปCนผิวทางแอส
ฟ]ลท%ติกคอนกรีต สายทางท่ี ตก.ถ 1-004 บ�านคลองขยาง
โพลง – บ�านมาบป̂าแผก อ.เมือง จ.ตาก ขนาดผิวจราจร
กว�าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.544 กม. หรือรวม
พ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อยกว,า 2,992 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก 
เปCนเงิน 1,411,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG                 
(พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก               
หน�า 7 
  2.25 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทางแอส
ฟ]ลท%ติกคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางท่ี ตก.ถ 
1-0035 เทศบาลเมืองตาก เชื่อม หมู,ท่ี 6 ต.วังหิน อ.เมือง 
จ.ตาก ผิวทางแอลฟ]ลท%ติกคอนกรีตกว�าง 5.00 เมตร 
ระยะทางยาว 0.300 กม. หรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อย
กว,า 1,500 ตารางเมตร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว�าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.130 กม. หรือรวมพ้ืนท่ี
ดําเนินการไม,น�อยกว,า 650 ตารางเมตร ตามรายละเอียด
และแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 
1,015,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-
2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 8 
  2.26 ปรับปรุงถนนลาดยางโดยซ,อมแซมเปCนผิว
ทางแอสฟ]ลท%ติกคอนกรีต สายทางท่ี ตก.ถ 1-0030 บ�าน
แม,จะเราสองแคว – บ�านสันป̂าไร, อ.แม,ระมาด จ.ตาก 
ขนาดผิวจราจรกว�าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 0.554 
กม. หรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อยกว,า 3,878 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง 
อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,950,000.- บาท ตามแผนพัฒนา
สามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก 
หน�า 9 
  2.27 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ 1-0027 บ�าน               
แม,ก๊ึดสามท,า – บ�านสันป̂าไร, อ.แม,สอด จ.ตาก ขนาดผิว
จราจรกว�าง 5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.535 กม. หนา 
0 .20 เมตร  หรื อรวม พ้ืน ท่ี ดํ า เนินการไม,น� อยกว, า 
2,942.50 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,989,000.- บาท 
ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม   
(ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 8 
  2.28 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ 1-0014 บ�านวังไคร�-



บ�านสองแคว อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดผิวจราจรกว�าง 6.00 
เมตร ระยะทางยาว 0.535 กม. หนา 0.20 เมตร หรือ
รวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อยกว,า 3,210 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก 
เปCนเงิน 1,993,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG             
(พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก               
หน�า ๗ 
  2.29 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแวมเปCนผิวทางแอล
ฟ]ลท%ติกคอนกรีต โดยวิธี  (Pavenment In-place 
Recycling) สายทางท่ี ตก.ถ 1-0013 บ�านดงลาน-บ�านวัง
หมัน อ.สามเงา จ.ตาก ขนาดผิวจราจรกว�าง 8.00 เมตร 
ระยะทาง ยาว 0.455 กม. หนา 0.05 เมตร หรือรวม
พ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อยกว,า 3,640 ตารางเมตร ตาม
รายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก 
เปCนเงิน 1,998,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG                 
(พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก                
หน�า 6 
  2.30 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ 1-0034 บ�านหนอง
มะเกลือ –บ�านไผ,ลีซอ อ.เมือง จ.ตาก ขนาดผิวจราจรกว�าง 
5.00 เมตร ระยะทางยาว 0.550 กม. หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อยกว,า 2,750 ตารางเมตร 
ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง อบจ.
ตาก เปCนเงิน 1,268,000.- บาท ตามแผนพัฒนาสามปG 
(พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก                 
หน�า 6 
  2.31 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ 1-0022 บ�านห�วย
ม,วง – บ�านแม,ตาวสันโรงเรียน อ.แม,สอด จ.ตาก ขนาดผิว
จราจรกว�าง 8.00 เมตร ระยะทางยาว 0.260 กม. หนา 
0.20 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อยกว,า 2,080 
ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการ
ช, า ง  อ บ จ . ต า ก  เ ปC น เ งิ น  1 , 2 0 0 , 0 0 0 . - บ า ท                       
ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 7 
  2.32 ปรับปรุงถนนโดยซ,อมแซมเปCนผิวทาง
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0019 บ�านแม,กุ
หลวง-บ�านผารู อ.แม,สอด จ.ตาก ขนาดผิวจราจรกว�าง 
5.50 เมตร ระยะทางยาว 0.305 กม. หนา 0.20 เมตร 
หรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,น�อยกว,า 1,677.50 ตาราง
เมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนของสํานักการช,าง 
อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,000,000.- บาท ตามแผนพัฒนา

สามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก 
หน�า ๗ 
  2.33 ปรับปรุงซ,อมแซมถนนลาดยางโดยซ,อมแซม
เปCนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางท่ี ตก.ถ. 1-0011 
บ�านวังหวาย อ.สามเงา – บ�านยางโองน้ํา อ.บ�านตาก                
จ.ตาก ขนาดผิวจราจรกว�าง 7.00 เมตร ระยะทางยาว 
0.350 กม. หนา 0.15 เมตร หรือรวมพ้ืนท่ีดําเนินการไม,
น�อยกว,า 2,450 ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบ
แปลนของสํานักการช,าง อบจ.ตาก เปCนเงิน 1,200,000.- 
บาท ตามแผนพัฒนาสามปG (พ.ศ. 2558-2560) เพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) อบจ.ตาก หน�า 8 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว,าด�วย การรับเงิน 
การเบิกจ,ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค%กรปกครองส,วนท�องถ่ิน พ.ศ. 2547 
แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2548 ข�อ 89 กําหนดว,า 
องค%กรปกครองส,วนท�องถ่ินอาจใช�จ,ายเงินสะสมได�โดยได�
อนุมัติจากสภาท�องถ่ินภายใต�เง่ือนไข ดังนี้ 
  1.ให�กระทําได�เฉพาะกิจการซ่ึงอยู,ในอํานาจหน�าท่ี
ขององค%กรปกครองส,วนท�องถ่ิน ซ่ึงเก่ียวกับด�านการบริการ
ชุมชนและสังคม หรือกิจการเพ่ิมพูนรายได�ขององค%กร
ปกครองส,วนท�องถ่ินหรือกิจการท่ีจัดทําเพ่ือบําบัดความ
เดือดร�อนของประชาชน ท้ังนี้ ต�องเปCนไปตามแผนพัมนา
ขององค%กรปกครองส,วนท�องถ่ิน หรือตามท่ีกฏหมาย
กําหนด 
  จึงขอความเห็นชอบจ,ายขาดเงินสะสมของอบจ.
ตาก ประจําปG พ.ศ. 2558 จํานวน 19 รายการ จากสภา 
อบจ.ตาก เพ่ือโปรดพิจารณาให�ความเห็นชอบต,อไป 
  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบจ,ายขาดเงินสะสมของ 
อบจ.ตาก ประจําปGงบประมาณ พ.ศ. 2558 
 
ระเบียบวาระท่ี 10  :  เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม,มี 
   
เลิกประชุม  :  เวลา 16.10 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 


