
สรุปรายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 คร้ังท่ี 1 ประจําป" พ.ศ. 2557 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ� พ.ศ.2557 เวลา 13.30 น. 
ณ ห/องประชุมองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

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

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ท่ีประชุมทราบ 

1.นายอําพร นันทหาร และนายจําเนียร บูลย ประมุข    
รองประธานสภาฯ ได�ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน)งรอง
ประธานสภาฯ ต)อผู�ว)าราชการจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 11 
กุมภาพันธ  2557 จึงมีการคัดเลือกรองประธานสภาฯ แทน
ตําแหน)งท่ีว)างในลําดับต)อไป 

 2.ขอแก�ไขระเบียบวาระการประชุม ในระเบียบวาระท่ี 
10 จากเดิม ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ)าย ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2557 (กองช)าง) แก�ไขเป9น 
ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ)าย 
ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2556 (กองช)าง) 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค การ
บริหารส)วนจังหวัดตาก 

- สมัยสามญั สมยัท่ี 2 ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 
2556 

- สมัยสามญั สมยัท่ี 2 ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 19 สิงหาคม 
2556 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค การ
บริหารส)วนจังหวัดตาก (คนท่ี 1) แทนตําแหน)งท่ีว)าง 

นายอําพร นันทหาร ได�ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน)งรอง
ประธานสภาฯ ต)อผู�ว)าราชการจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 11 
กุมภาพันธ  2557 

 ตามมาตรา 19 แห)ง พรบ.องค การบริหารส)วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2552 และข�อ 15 
แห)งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วย ข�อบังคับการประชุม
สภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 เมื่อตาํแหน)งรองประธานสภาองค การ
บริหารส)วนจังหวัดว)างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก
ตามอายุของสภาองค การบริหารส)วนจังหวัด ให�มีการเลือกรอง
ประธานสภาองค การบริหารส)วนจังหวัด แทนตําแหน)งท่ีว)าง
ภายใน 15 วัน นับแต)วันท่ีตําแหน)งน้ันว)าง 

 ตามข�อ 12 ข�อ 8 และข�อ 14 แห)งระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว)าด�วย ข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 
ได�กําหนดวิธีการและข้ันตอนในการเลือกรองประธานสภาฯโดย
ให�สมาชิกสภาท�องถ่ินแต)ละคนมีสทิธิเสนอช่ือสมาชิกสภา
ท�องถ่ินคนหน่ึงท่ีตนเห็นว)าสมควรให�เป9นผู�ดํารงตําแหน)งรอง
ประธานสภาท�องถ่ิน การเสนอน้ันต�องมีสมาชิกสภาท�องถ่ิน
รับรองไม)น�อยกว)า 2 คน โดยให�สมาชิกสภาท�องถ่ินแต)ละคนมี
สิทธิรับรองได�เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม)จํากัดจํานวน และให�
สมาชิกสภาท�องถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล)าน้ัน โดยวิธีการ
เขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู�ท่ีถูกเสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ เมื่อ
ตรวจนับแล�วให�ประธานสภาในท่ีประชุมประกาศคะแนนต)อท่ี
ประชุมสภาท�องถ่ิน ผู�ท่ีได�คะแนนสูงสุดเป9นผู�ได�รบัเลือก ถ�าได�
คะแนนสูงสดุเท)ากันหลายคน ให�เลือกใหม)เฉพาะผู�ท่ีได�คะแนน
สูงสุดน้ัน โดยใช�วิธีเดมิ ถ�าการเลือกใหม)ปรากฏว)ายังมีผู�ได�
คะแนนสูงสดุเท)ากันอีก ให�ใช�วิธีจับสลากเฉพาะผู�ท่ีได�คะแนน
สูงสุดเท)ากัน 

 ในการเลือกประธานสภาท�องถ่ิน ถ�ามีการเสนอช่ือผู�
สมควรได�รับการแต)งตั้งเพียงตําแหน)งละ 1 คน ให�ถือว)าผู�น้ัน
ได�รับเลือก 

 ในการตรวจนับคะแนน ให�ประธานสภาท่ีประชุมเชิญ
สมาชิกสภาท�องถ่ินไม)น�อยกว)า 2 คน มาช)วยตรวจนับคะแนน  
 มติท่ีประชุม เลือกนายเจรญิ สุตDา สมาชิกสภา
องค การบริหารส)วนจังหวัดตาก เขต 6 อําเภอแม)สอด เป9นรอง
ประธานสภาฯ คนท่ี 1 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องการเลือกรองประธานสภาองค การ
บริหารส)วนจังหวัดตาก (คนท่ี 2) แทนตําแหน)งท่ีว)าง 

นายจําเนียร บูลย ประมุข ได�ยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน)งรอง
ประธานสภาฯ ต)อผู�ว)าราชการจังหวัดตาก เมื่อวันท่ี 11 
กุมภาพันธ  2557 

 ตามมาตรา 19 แห)ง พรบ.องค การบริหารส)วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 แก�ไขเพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 4 พ.ศ.2552 และข�อ 15 
แห)งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว)าด�วย ข�อบังคับการประชุม
สภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 เมื่อตําแหน)งรองประธานสภาองค การ
บริหารส)วนจังหวัดว)างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออก



ตามอายุของสภาองค การบริหารส)วนจังหวัด ให�มีการเลือกรอง
ประธานสภาองค การบริหารส)วนจังหวัด แทนตําแหน)งท่ีว)าง
ภายใน 15 วัน นับแต)วันท่ีตําแหน)งน้ันว)าง 

ตามข�อ 12 ข�อ 8 และข�อ 14 แห)งระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย ว)าด�วย ข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 
ได�กําหนดวิธีการและข้ันตอนในการเลือกรองประธานสภาฯโดย
ให�สมาชิกสภาท�องถ่ินแต)ละคนมีสทิธิเสนอช่ือสมาชิกสภา
ท�องถ่ินคนหน่ึงท่ีตนเห็นว)าสมควรให�เป9นผู�ดํารงตําแหน)งรอง
ประธานสภาท�องถ่ิน การเสนอน้ันต�องมีสมาชิกสภาท�องถ่ิน
รับรองไม)น�อยกว)า 2 คน โดยให�สมาชิกสภาท�องถ่ินแต)ละคนมี
สิทธิรับรองได�เพียงครั้งเดียว ช่ือท่ีเสนอไม)จํากัดจํานวน และให�
สมาชิกสภาท�องถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหล)าน้ัน โดยวิธีการ
เขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผู�ท่ีถูกเสนอช่ือคนละ 1 ช่ือ เมื่อ
ตรวจนับแล�วให�ประธานสภาในท่ีประชุมประกาศคะแนนต)อท่ี
ประชุมสภาท�องถ่ิน ผู�ท่ีได�คะแนนสูงสุดเป9นผู�ได�รบัเลือก ถ�าได�
คะแนนสูงสดุเท)ากันหลายคน ให�เลือกใหม)เฉพาะผู�ท่ีได�คะแนน
สูงสุดน้ัน โดยใช�วิธีเดิม ถ�าการเลือกใหม)ปรากฏว)ายังมีผู�ได�
คะแนนสูงสดุเท)ากันอีก ให�ใช�วิธีจับสลากเฉพาะผู�ท่ีได�คะแนน
สูงสุดเท)ากัน 

 ในการเลือกประธานสภาท�องถ่ิน ถ�ามีการเสนอช่ือผู�
สมควรได�รับการแต)งตั้งเพียงตําแหน)งละ 1 คน ให�ถือว)าผู�น้ัน
ได�รับเลือก 

 ในการตรวจนับคะแนน ให�ประธานสภาท่ีประชุมเชิญ
สมาชิกสภาท�องถ่ินไม)น�อยกว)า 2 คน มาช)วยตรวจนับคะแนน  
 มติท่ีประชุม เลือกนายวสันต  สิงหราช สมาชิกสภา
องค การบริหารส)วนจังหวัดตาก เขต 1 อําเภออุ�มผาง เป9นรอง
ประธานสภาฯ คนท่ี 2 

 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องการกําหนดสมยัประชุมสภาองค การ
บริหารส)วนจังหวัดตาก สมัยสามญั สมัยท่ี 2 ประจําป5 2557 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 หมวด 2 เรื่อง การประชุม ข�อ 
21 ได�กําหนดไว�ว)า การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป5 ระยะเวลาและวันเริ่มต�นประชุมสามัญประจําป5ของแต)
ละสมัยในป5น้ัน ให�ประธานสภาท�องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุม
สามัญประจําป5สมัยแรกของแต)ละป5 โดยให�นําความในข�อ 11 
แห)งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยข�อบังคับการประชุม
สภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 มาบังคับใช�โดยอนุโลม 

 ตามข�อ 11 ได�กําหนดว)า ให�ประธานสภาท�องถ่ินนํา
ปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามญั การกําหนด
สมัยประชุมและวันประชุมให�เป9นไปตามท่ีกฎหมายว)าด�วยการ 

 
 

ปกครองท�องถ่ินน้ันกําหนด สําหรับองค การบรหิารส)วนจังหวัด 
กฎหมายว)าด�วยการปกครองท�องถ่ินน้ันกําหนด 

 มติท่ีประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองค การบริหาร
ส)วนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป5 2557 ตั้งแต)
วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 เป9นต�นไป มีกําหนด 45 วัน 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องการกําหนดสมัยประชุมสภาองค การ
บริหารส)วนจังหวัดตาก สมัยสามญั สมัยท่ี 2 ประจําป5 2557 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 หมวด 2 เรื่อง การประชุม ข�อ 
21 ได�กําหนดไว�ว)า การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป5 ระยะเวลาและวันเริม่ต�นประชุมสามัญประจําป5ของแต)
ละสมัยในป5น้ัน ให�ประธานสภาท�องถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุม
สามัญประจําป5สมัยแรกของแต)ละป5 โดยให�นําความในข�อ 11 
แห)งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยข�อบังคับการประชุม
สภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 มาบังคับใช�โดยอนุโลม 

 ตามข�อ 11 ได�กําหนดว)า ให�ประธานสภาท�องถ่ินนํา
ปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามญั การกําหนด
สมัยประชุมและวันประชุมให�เป9นไปตามท่ีกฎหมายว)าด�วยการ 

ปกครองท�องถ่ินน้ันกําหนด สําหรับองค การบรหิารส)วนจังหวัด 
กฎหมายว)าด�วยการปกครองท�องถ่ินน้ันกําหนด 

 มติท่ีประชุม กําหนดสมยัประชุมสภาองค การบริหาร
ส)วนจังหวัดตาก สมัยสามญั สมยัท่ี 1 ประจําป5 2558 ตั้งแต)
วันท่ี 15 กุมภาพันธ  พ.ศ.2558 เป9นต�นไป มีกําหนด 45 วัน 

 
ระเบียบวาระท่ี 7 : เรื่องญัตตริายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค การบรหิารส)วนจังหวัดตาก ประจําป5 
2556 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ.2548 ข�อ 29 
(3) กําหนดให�คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค กรปกครองส)วนท�องถ่ิน มีอํานาจหน�าท่ีใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได�จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต)อผู�บริหารท�องถ่ิน เพ่ือให�ผู�บริหาร
ท�องถ่ินเสนอต)อสภาท�องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท�องถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให�ประชาชน
ในท�องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย)างน�อยป5ละหน่ึงครั้งในเดือน
ธันวาคมของทุกป5 โดยเปJดเผยไม)น�อยกว)าสามสิบวัน 
 มติท่ีประชุม รับทราบ  
  
 

 

 



ระเบียบวาระท่ี 8 : ขอความเห็นชอบ ร)าง ข�อบัญญัติองค การ
บริหารส)วนจังหวัดตาก เรื่อง การจัดเก็บภาษีบํารุงองค การ
บริหารส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2557  

อบจ.ตาก ได�เสนอร)างข�อบัญญตัิองค การบริหารส)วน
จังหวัดตาก เรื่องการจัดเก็บภาษีบํารุงองค การบริหารส)วน
จังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2556 เพ่ือขอความเห็นชอบจากผู�ว)า
ราชการจังหวัดตาก ได�พิจารณาแล�วมีความเห็นให�ส)งร)าง
ข�อบัญญัติองค การบริหารส)วนจังหวัดตาก คืนสภาองค การ
บริหารส)วนจังหวัดตาก เพ่ือดําเนินการให�ถูกต�องตามระเบียบท่ี
เก่ียวข�อง  

ตามระเบียบกระทรวงหมาดไทยว)าด�วย ข�อบังคับการ
ประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2557 ข้ันตอนการพิจาณาจะมีท้ังหมด 
3 วาระ คือ 1.ข้ันรับหลักการ 2.ข้ันแปรญัตติ 3.ข้ันลงมติ  

ตามข�อ 45 แห)งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วย 
ข�อบังคับการประชุมสภาท�องถ่ิน พ.ศ.2547 กําหนดว)า “ญัตติ
ร)างข�อบัญญัติท่ีประชุมสภาท�องถ่ิน ต�องเป9นสามวาระแต)ท่ี
ประชุมจะอนุมัติให�พิจารณาสามวาระรวดเดยีวก็ได� การ
พิจารณาวาระท่ีสองน้ันให�ท่ีประชุมสภาท�องถ่ินเป9นกรรมการ
แปรญัตติเตม็สภา โดยให�ประธานท่ีประชุมเป9นประธาน
คณะกรรมการแปรญัตต ิ

มติท่ีประชุม 
1.เห็นชอบการพิจารณา พิจารณาร)างข�อบัญญตัิ

องค การบริหารส)วนจังหวัดตาก เรื่อง การจัดเก็บภาษีบํารุง
องค การบริหารส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2557 เป9นแบบ
สามวาระรวดเดยีว 

2.เห็นชอบ ร)างข�อบัญญัติองค การบริหารส)วนจังหวัด
ตาก เรื่อง การจัดเก็บภาษีบํารุงองค การบริหารส)วนจังหวัด 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2557 ข้ันรับหลกัการ 

3.ไม)มีสมาชิกองค การบริหารส)วนจังหวัดตาก มีความ
ประสงค อภปิราย ร)าง ข�อบัญญตัอิงค การบริหารส)วนจังหวัดตาก 
เรื่อง การจัดเก็บภาษีบํารุงองค การบริหารส)วนจังหวัด (ฉบับท่ี 
3) พ.ศ.2557 ในข้ันแปรญตัต ิ

4.เห็นชอบ ร)างข�อบัญญัติองค การบริหารส)วนจังหวัด
ตาก เรื่อง การจัดเก็บภาษีบํารุงองค การบริหารส)วนจังหวัด 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2557 เพ่ือตราเป9นข�อบัญญ�ต ิ
 
ระเบียบวาระท่ี 9 :  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ)าย 
ประจําป5งบประมาณ 2557 เพ่ือตั้งจ)ายเป9นรายการใหม) (กอง
ช)าง) 

  
 
 
 
 

ด�วยองค การบริหารส)วนจังหวัดตาก มีความประสงค  
จะขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ)ายประจําป5งบประมาณ 
พ.ศ.2557 เพ่ือตั้งจ)ายเป9นรายการใหม) โดยโอนลดเงิน
งบประมาณของกองกิจการสภาองค การบริหารส)วนจังหวัด 
หมวดค)าตอบแทนใช�สอยและวัสด ุ หน�า 113 ข�อ 1.รายจ)าย
เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม)เข�าลักษณะรายจ)ายหมวด
อ่ืนๆ 1.8 ค)าใช�จ)ายในการฝNกอบรมเพ่ือเสริมสร�างครอบครัวท่ี
อบอุ)น ตั้งไว� 4,050,000 บาท เพ่ือตั้งจ)ายเป9นรายการใหม) 
งานโครงการเพ่ือพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
กองช)าง หมวดค)าครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งก)อสร�าง หน�า 147 ข�อ 1 
ค)าก)อสร�างถนนผิวทางคอนกรตีเสริมเหล็ก สายทางบ�านแม)ปะ
บ�านสัน หมู) 8 ต.แม)ปะ-เขตเทศบาลนครแม)สอด อ.แม)สอด จ.
ตาก งบประมาณ 1,950,000 บาท 

 มติท่ีประชุม อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ)าย 
ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2557  
 

ระเบียบวาระท่ี 10 : ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ)าย ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2556 (กอง
ช)าง) 
 อ)างเก็บนํ้า 
 2) ก)อสร�างระบบประปาหมู)บ�านแบบผิวดินขนาดใหญ)
หมู)ท่ี 2 ตําบลตากตก อําเภอบ�านตาก จังหวัดตาก พร�อมตดิตั้ง
ปSายช่ือโครงการจํานวน 1 ปSาย ตามรายละเอียดและแบบแปลน
ขององค การบริหารส)วนจังหวัดตาก เป9นเงิน 4,000,000 บาท 
ตั้งจ)ายจากเงินรายได� จํานวน 1,542,000 บาท เงินอุดหนุน
ท่ัวไป จํานวน 2,458,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน งานไฟฟSาถนนเป9นเงิน 4,000,000 บาท) ตาม
แผนพัฒนาสามป5 (พ.ศ.2556-2558) อบจ.ตาก หน�า 166 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยวิธีการ
งบประมาณขององค กรปกครองส)วนท�องถ่ิน พ.ศ.2541 แก�ไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 กําหนดว)าข�อ 29 การ
แก�ไขเปลีย่นแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ)ายในหมวดค)า
ครุภณัฑ  ท่ีดินและสิ่งก)อสร�าง ท่ีทําให�ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ีก)อสร�าง ให�เป9นอํานาจอนุมัติ
ของสภาท�องถ่ิน 

มติท่ีประชุม อนุมตัิแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ)าย ประจําป5งบประมาณ พ.ศ.2556 (กอง
ช)าง) โดยก)อสร�างระบบประปาในเขต หมู)ท่ี 2 ตําบลตากตก 
และมีพ้ืนท่ีใช�ประโยชน ในเขตหมู)ท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 รายละเอียด
จามแบบแปลนชององค การบรหิารส)วนจังหวัด 
 
 
 



 
ระเบียบวาระท่ี 11 : ขออนุมัติแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ)าย ในหมวดค)าครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งก)อสร�าง 
(กองคลัง) 
 จัดซ้ือโทรทัศน  แอล อี ด ี (LED TV) ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 1920 × 1080 พิกเซล ขนาด 32 น้ิว 
จํานวน 32 น้ิว จํานวน 1 เครื่องๆละ 12,000 บาท เพ่ือใช�ใน
กิจการของกองคลัง อบจ.ตาก โดยจัดซ้ือตามราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ  (ปรากฏในแผนงานบรหิารงานท่ัวไป งานบริหารงาน
คลังเป9นเงิน 12,000.-บาท) ตามแผนพัฒนาสามป5(พ.ศ.
2557-2559) อบจ.ตาก หน�า 213 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว)าด�วยวิธีการ
งบประมาณขององค กรปกครองส)วนท�องถ่ินพ.ศ.2541 แก�ไข
เพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 2 และ 3) พ.ศ.2543 หมวดท่ี 4 การโอนและ
แก�ไขเปลีย่นแปลงงบประมาณ ข�อ 29 การแก�ไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจ)ายในหมวดค)าครภุณัฑ  ท่ีดินและ
สิ่งก)อสร�างท่ีทําให�ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีก)อสร�าง ให�เป9นอํานาจอนุมัติของสภา
ท�องถ่ินองค การบริหารส)วนจังหวัดตาก 

มติท่ีประชุม อนุมตัิแก�ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจ)าย ในหมวดค)าครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งก)อสร�าง
ของกองคลัง 

 
 


