
 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ที่ประชุม ทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 : เรื่อง ญัตติ ร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ .2558 (ขั้น
แปรญัตติ) 

   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้มี
มติที่ประชุมในการก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญัตติ ร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปี  2558  ตั้งแต่  ๑ 6.00   น. ของวันที่  
15  สิงหาคม  พ.ศ. 2557  ถึงเวลา  ๑7.๐๐ น.
ของวันที่  16  สิงหาคม  พ.ศ. 2557    โดยการ
ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติดังกล่าว
จะต้องไม่น้อยกว่า  24  ชั่วโมงนับสภาท้องถิ่นมี
มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ  ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  ข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  45  
วรรคท้าย    และคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติ  ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติเพื่อพิจารณาการแปรญัตติ  
ร่าง  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   วันที่  
1๗  สิงหาคม  พ.ศ. 2557  ดังนั้น  จึงขอเชิญ
เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติด าเนินกา ร
แถลงผลการประชุมให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตากทราบ  

 

 

 

 
ระเบียบวาระที่ 3 : เรื่องญัตติ ร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2557 (ขั้นลง
มต)ิ 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย  
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.2547  ข้อ  
52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม   
ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้
ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควร  ดังนั้น   
ผมจะขอที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตากลงมติให้ความเห็นชอบ  ร่าง  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี  2558  เพื่อตรา
เป็นข้อบัญญัติ ต่อไป 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2557 เพื่อตราเป็น
ข้อบัญญัติ 

ระเบียบวาระที่ 4 : เรื่องโอนและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2557 
   ๒.๔ ค่าติดตั้งไม้กั้นทางเข้า  -  ออก ระบบไฟฟ้า  
ขนาดกว้าง ๔ เมตร จ านวน ๔ ชุดเป็นเงิน  
๓๓๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากก าหนด          
ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙) 
อบจ.ตาก  หน้า  1๐4 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) ข้อ  

สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที2่ ประจ าปี พ.ศ.2557 

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหัดตาก 

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



27 ก าหนดว่า “การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้ง
จ่ายรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่นข้อ 29ก าหนดว่า “การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ”ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงขออนุมัติโอนเงิน
และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายการดังกล่าวจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบในการโอนเงินและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี 2557 ของส านักปลัดฯ 

ระเบียบวาระที่ 5 : เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาถ้ าแม่อุสุ  
โดยการก่อสร้างห้องน้ าห้องสุขาขนาด  
7.50x10.50 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลน
ของกองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๗  – ๒๕๕๙ ) อบจ .
ตาก หน้า ๑๑๑ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ .ศ. 
๒๕๔๑  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒ และ  ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓หมวดที่๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะปริมาณ  
คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
   ดังนั้นเพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวจึงขอ
อนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตาม
รายการที่กล่าวข้างต้นจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตากต่อไป 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ของกองแผนฯ 

ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2557 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความประสงค์
จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557   เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  โดยโอนลดเงินงบประมาณของงบกลาง  
รายการที่ 5. เงินส ารองจ่าย  เพื่อจ่ายในกรณี
จ าเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541  หน้า 93  ตั้งจ่ายไว้ 10,315,000 
บาท  โอนลดจ านวน  1,980,000 บาท  เพื่อตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม่  งานโครงการเพื่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดตากกองช่าง  
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 150  
รายการที่ 2 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุง  และ
สิ่งก่อสร้าง  ข้อ 2.30  ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
ความยาวรวม  92.00 เมตร  รายละเอียดตาม
แบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก  เป็นเงิน 1,980,000 บาท  ตาม
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 – 2559) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) อบจ.ตาก  หน้า 2 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.
2543 ข้อ 27 ก าหนดว่า การโอนเงินงบประมาณ



รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตากจึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ของกองช่าง  จากสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก  ตามรายการดังกล่าวข้างต้นต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเพื่อโปรด
พิจาณาต่อไป 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบในการโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2557 เพื่อตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ของกองช่าง 

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องการกันเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างป้ายสัญลักษณ์
ของประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ไปแล้วนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก มีความประสงค์ขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกผัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประเภทค่า
ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
   1. ก่อสร้างป้ายสัญลักษณ์ของประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ขนาด  1.2 x 
2.40 เมตร จ านวน 20 ป้าย เป็นเงิน 400 ,000 
บาท 
   2. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก ขนาด 6.00 x 15.00 เมตร 
จ านวน 2 ป้าย เป็นเงิน 880,000 บาท 

   3. ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก ขนาด 5.00 x 10.00 เมตร  
จ านวน 3 ป้าย เป็นเงิน 1 ,020,000 บาท รวม 
3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2 ,300,000 บาท 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 หมวด 5 ข้อ 59 ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวด
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้
ผูกพัน แต่มีความจ าเป็นจะต้องใช้เงินต่อไปอีก ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกัน
เงินต่อสภาท้องถิ่นได้ไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปีดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จึงขอเสนอญัตติ
ขออนุมัติกันเงินกรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกผัน   
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2557 ตาม
รายการดังกล่าวข้างต้นต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบในการกันเงินกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โครงการก่อสร้างป้ายสัญลักษณ์ของ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของส านัก
ปลัดฯ 

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องการกันเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
และรถเกลี่ยดิน 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความประสงค์
จะขออนุมัติกันเงินค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
จ านวน 2 คัน เป็นเงิน 2,200,000 บาท และรถ
เกลี่ยดิน จ านวน 1 คัน  เป็นเงิน 7,500,000 
บาทระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2547  หมวด 5 การกันเงิน  ระบุว่า
ข้อ 59  ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดิน



และสิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความ
จ าเป็นจะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก   ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อ
สภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปีหากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ตามเง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น    
หรือกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี                  
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงขอ
อนุมัติกันเงินค่าจัดซื้อรถแทรกเตอร์ จ านวน 2 คัน  
2,200,000 บาท   และรถเกลี่ยดิน จ านวน 1 
คัน เป็นเงิน 7,500,000 บาท  จากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก   ตามรายการดังกล่าว
ข้างต้นต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   
เพื่อโปรดพิจาณาต่อไป 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบในการกันเงินกรณีมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
และเกลี่ยดิน ของกองช่าง 
 
ระเบียบวาระที่ 9 : เรื่องการกันเงินกรณีมิได้ก่อ
หนีผูกพัน โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลติ
กคอนกรีตพร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ า 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความประสงค์จะ
ขออนุมัติกันเงินค่าปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็น
ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พร้อมก่อสร้างระบบ
ระบายน้ า   สายทางที่ ตก.ถ 1-0036  เทศบาล
เมืองตาก – หมู่ที่ 1  ต าบลไม้งาม  อ าเภอเมือง
ตาก  จังหวัดตาก  งบประมาณ   1,500,000 
บาท    และปรับปรุงระบบประปาและไฟฟ้าพร้อม

ท่อจ่ายน้ า  ต าบลแม่สลิด  อ าเภอบ้านตาก  
จังหวัดตาก  งบประมาณ  400,000 บาท
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  หมวด 5 การกันเงิน  ระบุว่าข้อ 59  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก   ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปีหากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินยังมิได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันตาม
เง่ือนไขในวรรคหนึ่ง ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหน่ึงปีต่อสภาท้องถิ่น    หรือ
กรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการดังกล่าวที่ท าให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้ขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี                    
   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงขอ
อนุมัติกันเงินค่าปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิว
ทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  พร้อมก่อสร้างระบบ
ระบายน้ าสายทางที่ ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมือง
ตาก – หมู่ที่ 1 ต าบลไม้งาม อ าเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก งบประมาณ  1,500,000 บาท    
และปรับปรุงระบบประปาและไฟฟ้าพร้อมท่อจ่าย
น้า  ต าบลแม่สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก  
งบประมาณ 400,000 บาท  จากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม : เห็นชอบในการกันเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพันโครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต  พร้อมก่อสร้างระบบระบายน้ า สาย
ทางที่ ตก.ถ 1-0036 เทศบาลเมืองตาก หมู่ที่ 1  



ต าบลไม้งาม อ าเภอเมือง จังหวัดตากและปรับปรุง
ระบบประปาและไฟฟ้าพร้อมท่อจ่ายน้ า  ต าบลแม่
สลิด อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ของกองช่าง 

ระเบียบวาระที่ 10 : เรื่องการกันเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและ
ก่อสร้างป้ายทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร อบจ.
ตาก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความประสงค์จะ
ขออนุมัติกันเงินค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด เพื่อติดตั้ง
บริเวณสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
จ านวน  8 จุด เป็นเงิน  200,000 บาท  และ
ก่อสร้างป้ายทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นเงิน 2,500,000 
บาท 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  หมวด 5 การกันเงิน  ระบุว่าข้อ 59  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก   ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปี 

   

   ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงขอ
อนุมัติกันเงินค่าจัดซื้อกล้องวงจรปิด   เพื่อติดตั้ง
บริเวณ สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 
จ านวน  8 จุด เป็นเงิน  200,000 บาท  และ
ก่อสร้างป้ายทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นเงิน 2,500,000 
บาทจากสภาองค์การบริหารส่วนจัง  หวัดตาก 
เพื่อพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบในการกันเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดและ
ก่อสร้างป้ายทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัด
ตาก อบจ.ตาก ของกองช่าง 

ระเบียบวาระที่ 11 : เรื่องการกันเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สะพานแขวนสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200ปี 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความประสงค์
จะขออนุมัติกันเงินค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
สะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก    จ านวนเงิน  
1,980,000 บาท   
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  หมวด 5 การกันเงิน  ระบุว่าข้อ 59  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก   ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น
ได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปีดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก  จึงขออนุมัติกันเงินค่าปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณสะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 
200 ปี  อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จ านวนเงิน  
1,980,000 บาท   ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก  เพื่อพิจารณาต่อไป 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในการกันเงินกรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณสะพานแขวนสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  
200  ปีของกองช่าง   



ระเบียบวาระที่ 12 : เรื่อง การกันเงินกรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการติดตั้งไม้ก้ัน  ทางเข้า 
– ออก ระบบไฟฟ้า 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้ขอ
อนุมัติโอนเงินและอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า  ๑๐๔  
รายการที่  2.4   ค่าติดตั้งไม้กั้นทางเข้า –  ออก  
ระบบไฟฟ้า ขนาดยาว  ๔  เมตร  จ านวน  4   ชุด  
ตั้งไว้  3๓๐,000 บาท  โดยมีเหตุผล คือองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.  2535 และ
แก้ไขเพิ่มเติมฯ โดยวิธีสอบราคา  จ านวน 2 ครั้ง 
ไม่มีผู้มาย่ืนเอกสารสอบราคาดงักล่าว และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุฯโดย
วิธีพิเศษคณะกรรมการสรรหาได้รายงานว่า
ผู้ประกอบการในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงไม่
สามารถด าเนินการได้เพราะราคากลางที่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากก าหนดไว้เป็นราคาที่ผู้
รับจ้างไม่สามารถติดตั้งได้  จึงได้ขออนุมัติโอนเงิน 
และอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายการดังกล่าวจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก และไม่สามารถด าเนินการหาผู้รับจ้าง
ได้ทันในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก  จึงเสนอญัตติขออนุมัติกัน
เงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันกรณีเข้าวาระการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   สมัย
สามัญ  สมัยที่   2  ประจ าปี 255๗  ต่อที่ประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  หมวด  5  ข้อ  59   “ใน
กรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้
ไม่เกินระยะเวลาหน่ึงปี ” ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก จึงเสนอญัตติขออนุมัติกันเงินกรณี
ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
พ.ศ.  2557   ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ตามรายการดังกล่าวข้างต้นต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อโปรดพิจารณา
ต่อไป 
   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในการกันเงินกรณียัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการติดตั้งไม้กั้นทางเข้า – 
ออก  ระบบไฟฟ้า ของส านักปลัดฯ 

ระเบียบวาระที่ 13 : เรื่องการกันเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน โครงการ พัฒนาถ้ าอุสุ 
   เน่ืองจากพื้นที่ก่อสร้างห้องน้ า-ห้องสุขา ดังกล่าว 
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก อยู่ในระหว่างขอใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เพื่อขออนุมัติจาก  กรมป่า
ไม้ ตามระเบียบและข้ันตอนการขอใช้พื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ คาดว่าจะไม่สามารถก่อหนี้ผูกพัน 
การสร้างห้องน้ า-ห้องสุขา  ได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  แต่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก   มีความประสงค์ที่จะด าเนินการต่อไป 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ในการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ   รักษาเงิน



และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗  ข้อ ๕๙  วรรคแรก ก าหนดไว้ว่า         
“ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน แต่มีความจ าเป็น
จะต้อง  ใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภา
ท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”ดังนั้น เพื่อ
ถือปฏิบัติตามระเบียบ จึงเรียนมาเพื่อขอให้สภา
แห่งนี้โปรดพิจารณาอนุมัติให้กันเงินงบประมาณ
รายการดังกล่าวไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ ต่อไป  

   มติที่ประชุม : เห็นชอบการกันเงินกรณียังมิได้
ก่อหนี้ผูกพัน  โครงการพัฒนาถ้ าแม่อุสุ. 

ระเบียบวาระที่ 14 :   เรื่องการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน โครงการจัดซื้อรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว
พร้อมอุปกรณ์ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความประสงค์ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อรถกู้ภัย
เคลื่อนที่เร็ว พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน จ านวน
เงิน  2,400,000 บาท (ข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2556  กองช่าง  หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง  หน้า 89 รายการที่  2.1.1 ครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง)   
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  หมวด 5 การกันเงิน  ระบุว่าข้อ 59  
ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทีดินและ
สิ่งก่อสร้าง  ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน  แต่มีความจ าเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก   ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่น

ได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปีดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตากจึงขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ค่าจัดซื้อรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์ ของ
กองช่าง  จ านวน 1 คัน จ านวนเงิน  2,400,000 
บาท ตามรายการดังกล่าวข้างต้นต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อโปรดพิจาณาต่อไป 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน โครงการจัดซื้อรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว พร้อม
อุปกรณ์  ของกองช่าง 

ระเบียบวาระที ่ 15 :เรื่องการขยายเวลาเบิก 
จ่ายเงิน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
แบบผิวดินขนาดใหญ ่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความประสงค์ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
2557 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หน้า 98 
รายการที ่2.1.8 อ่างเก็บน้ า  (ข้อ 2)  
รายละเอียดดังนี ้
   1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดิน
ขนาดใหญ่  หมู่ที่ 2  ต าบลตากตก  อ าเภอบ้าน
ตาก จังหวัดตาก จ านวนเงิน 3,914,000  บาท       
   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  หมวด 5 การกันเงินระบุว่า  ข้อ 57  
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพัน
ไว้ก่อนสิ้นปี โดยสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือการเช่าทรัพย์สิน 
ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปช าระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปี  
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกในปีถัดไป
ได้อีกไม่เกินระยะเวลา 1 ปีหากด าเนินการตาม
วรรคหน่ึงไม่แล้วเสร็จ  ให้ขอขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกิน หกเดือน 



   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงขอ
ความเห็นชอบขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงานก่อสร้าง  
ระบบประปาหมู่บ้าน  แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 
2  ต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก   
จ านวนเงิน 3,914,000  บาท จากสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อพิจารณาต่อไป 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ในการขยายเวลาเบิก
จ่ายเงิน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 
แบบผิวดินขนาดใหญ่  หมูที่  1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่  3  
ต าบลตากตก  อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก       
ของกองช่าง 

 

 

 

    

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 
 


