
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่ 1 : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

   ที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  2  : เรื่อง  รับรองรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  20 
กุมภาพันธ์ 2557 

   มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัย 
ที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  2557    

ระเบียบวาระที่  3 : เรื่อง  การปฏิญาณตนของ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได ้
ด าเนินการจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดตาก แทนต าแหน่งที่ว่าง เขต
เลือกตั้งที่ 2 อ าเภอท่าสองยางเมื่อวันที่  22  
กุมภาพันธ์  2557 ไปแล้วนั้น  ผลปรากฏว่า 
ท่านธนากร  นิตย์กมล เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งให้เข้า
มาด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก   เขตเลือกตั้งที่  2  อ าเภอท่าสองยาง  
แทนต าแหน่งที่ว่าง  ฉะน้ัน เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 
2546 มาตรา 12 บัญญัติว่า “ก่อนเข้ารับหน้าที่  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อ ง
ปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที่  4 : เรื่อง  การประกาศใช้แผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่งจังหวัด 
ตาก(พ.ศ.2558 – พ.ศ.2562) 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) เพื่อก าหนด
ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาของ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธ
กิจ  และเป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาในอนาคต     
โดยประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก  (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ )    
ณ วันที่  16 มิถุนายน  พ .ศ . 2557  ซึ่ง ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2548 ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
   ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึง 
แจง้การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนองค ์
การบริหารส่วนจังหวัดตาก พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕62 
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้รับ 
   ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  5 : เรื่อง  การประกาศใช้ 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที1่ ประจ าปี พ.ศ.2557 

วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหัดตาก 

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



   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ได้จัดท า
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕๘  - ๒๕๖๐ ) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  เพื่อใช้เป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  โดยประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) องค์การ
บริหาร -ส่วนจังหวัดตาก  ณ วันที่  30 มิถุนายน  
พ.ศ. 2557 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วย  การจัดท าแผนพัฒนา ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 ข้อ ๒๔ ประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้  และปิดประกาศ   โดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน 
   ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว      
จึงแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี           
(พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60)  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดตาก ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก   
ได้รับทราบ 

   ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 : เรื่องประกาศการใช้
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2557-2559) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ได้จัดท า
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เพิ่มเติม 
(ฉบับที่  ๑ ) เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  โดยประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ . ๒๕๕ 7 – ๒๕ 59 ) 
เพิ่มเติม  (ฉบับที่  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก      ณ วันที่ 30 มิถุนายน  พ.ศ. 2557 ซึ่ง
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

2548 ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้
แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติ รวมทั้ง
แจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไ ม่
น้อยกว่าสามสิบวัน ดังนั้น  เพื่อถือปฏิบัติตาม
ระเบียบดังกล่าว จึงแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนา
สามป ี(พ.ศ.๒๕๕7 – ๒๕59) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ให้สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตากได้รับทราบ  จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ  

   ที่ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องการประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 -2580) แก้ไข
(ฉบับที่ 1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ได้จัดท า
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) แก้ไข 
(ฉบับที่  ๑) เพื่อให้เกิดความถูกต้อง  และใช้เป็น
กรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  โดยประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) แก้ไข 
(ฉบับที่  1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  ณ 
วันที่ 29 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 ข้อ 
๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา ที่
อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัต ิรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  อ าเภอ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน  ดังนั้น เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกล่าว  จึงแจ้งการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี    



(พ.ศ.๒๕๕8 – ๒๕60) แก้ไข (ฉบับที่ 1) องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ให้สภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตากได้รับทราบ 

   ประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 8 : เรื่องการคัดเลือก
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตากแทนต าแหน่งทีว่าง 
   เน่ืองจากได้มีค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตาก  ท าให้มีผลให้สมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ าเภอแม่ระมาด 
เขตการเลือกตั้งที่ 1 ของนายกฤตนัน พึ่งพา
นิช  สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2556  จึง
ท าให้พ้นจากต าแหน่งกรรมการดังกล่าว  ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากขอเสนอญัตติการ
คัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดตากแทนต าแหน่งที่ว่างลงของนายก
ฤตนัน  พึ่งพานิช  โดยให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกอยู่
ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อเป็ น
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก จ านวน 1 คน แทน นาย กฤตนัน   พึ่งพา
นิช  ซึ่งพ้นจากการด ารงต าแหน่งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต่อไป 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบให้ท่าน  ฤกษ์ชัย จันทร์
ค า  เป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน      
จังหวัดตาก แทนต าแหน่งที่ว่าง   

ระเบียบวาระที่ 9 : เรื่อง ร่าง ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2558 (ขั้นรับหลัการ) 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2558 
(ขั้นรับหลักการ) 
 
ระเบียบวาระที่ 10 : เรื่องการเลือก
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เพื่อให้การเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่าง
ข้อบัญญัติเป็นไปตามข้อแนะน าของส านักงาน
ท้องถิ่นจังหวัดตาก และเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๕   
ซึ่งก าหนดให้สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนไม่เกินเจ็ดคน  
เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เพื่อ
พิจารณา ร่าง ข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับ
หลักการแล้ว ดังนั้น  เพื่อให้ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ก าหนด จะขอหารือที่
ประชุมว่า คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  
ควรมีกรรมการกี่คน    

   มติที่ประชุม : เห็นชอบก าหนดคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ควรมีคณะกรรมการ 5 
ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 11 : เรื่องการโอนอาคารศูนย์ 
OTOP อ าเภอท่าสองยาง 

   ด้วยอ าเภอท่าสองยางได้แจ้งความประสงค์ที่จะ 
ขอรับโอนอาคารศูนย์ OTOP  ที่ก่อสร้างบนที่ราช 
พัสดุ  แปลงหมายเลขที่  ตก 0284 ต าบลแม่ต้าน  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาให ้



มีคุณภาพโดยประชาชนได้รับผลประโยชน์ตาม
ระเบียบกฎหมายและแนวนโยบายการพัฒนา
ปรับปรุงสถานที่ราชการ  เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฎิบัติราชการของอ าเภอและการให้บริกา ร
ประชาชนของกรมการปกครอง 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  การ
พัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติม  ฉบับที่  9  พ.ศ.
2553  ข้อ 150 (3) ข้อ  155  การให้บุคคลใด
ใช้ประโยชน์หรือรับสิทธิใดอันเกี่ยวกับพัสดุ
ประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2535   ต้องรับความ
เห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้การโอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วย  การพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2535 ก าหนด จึงขอเสนอญัตติ โอน
อาคารศูนย์ OTOP  อ าเภอท่าสองยางมาเพื่อให้
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไป 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบการโอนอาคารศูนย์ 
OTOPอ าเภอท่าสองยาง 

ระเบียบวาระที่ 12 : เรื่องเงินจ่ายขาดสะสม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมีความ
ประสงค์ที่จะจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน   
41,167,000 บาท  เพื่อด าเนินงานตามโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดตาก 
จ านวน 36 โครงการ  รายละเอียดดังนี้ 
   - แผนงานเคหะและชุมชน    
   - งานไฟฟ้าถนน 
   - งบลงทุน   

   - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
   - หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

   มติที่ประชุม : มีมติเห็นชอบ จ่ายขาดเงินสะสม
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


