
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระที ่๑: เรื่องท่ีประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
      -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที ่๒: เรื่อง ญัตติ ราง ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป ๒๕๕๗ (ข้ันแปรญัตติ) 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดลง
มติรับหลักแหง รางขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
เรื่องงบประมาณรายจายประจําป พ .ศ.  ๒๕๕๗  ของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก คณะกรรมการแปรญัตติ
รางขอบัญญัติ ไดดําเนินการประชุมพิจารณาการแปรญัตติ 
รางขอบัญญัติดังกลาวแลว ปรากฏวาไมมีผูบริหารองคการ
บริหารสวน จังหวัดตากและสมาชิกทานใดย่ืนความ
ประสงคแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป พ .ศ.
๒๕๕๗ แตอยางใด 
 
ระเบียบวาระที ่๓: เรื่องญัตติ ราง ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป ๒๕๕๗ (ข้ันลงมติ) 

ตามระ เ บียบกร ะทรวงมหาดไทย  ว าด วย 
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายทองถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ 
๕๒ การพิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ีสาม ไมมีการ
อภิปรายเวนแตท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการ
อภิปราย ถามีเหตุอันควร ดังนั้นท่ีประชุมองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก ลงมติเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําป ๒๕๕๗ เพ่ือตราเปนขอบัญญัติตอไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔: เรื่องญัตติ รางขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก เรื่องการเก็บภาษีบํารุงองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดเสนอราง
ขอบัญญติัองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรื่องการ 
 
 

 
 
 
 
 

จัดเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดตาก พ.ศ.  
๒๕๕๕ จากสถานคาปลีกยาสูบ เพ่ือขอความเห็นชอบจาก 
ผูวาราชการจังหวัดตาก และผูวาราชการจังหวัดตาก ได
พิจารณาแลวไมเห็นชอบ เนื่องจากชื่อเรื่องไมตรงกับช่ือ 
เรื่องบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรื่องการเก็บ
ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  พ.ศ.๒๕๔๒ 
และ พ.ศ.๒๕๔๘ ฉบับเดิมซึ่งทําใหเปนขอบัญญัติท่ีตางกัน
และไมเก่ียวของกัน ดังน้ันเพ่ือใหเปนไปดวยความถูกตอง 
เหมาะสมจึงขอแกไขชื่อจากขอบัญญัติองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก เรื่องการเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก พ .ศ .๒๕๕๕ จากสถานคาปลีกยาสูบ เปน
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรื่องการจัดเก็บ
ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด(ฉบับท่ี ๓) พ .ศ. 
๒๕๕๖ 

องคการบริหารสวนจังหวัดตากจึงขอเสนอญัตติ
ความเห็นชอบรางบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖ มาเพ่ือขอความเห็นชอบจากสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระ เบี ยบวาระที่  ๕ : เ รื่ อ งขออ นุมั ติ และแก ไข การ
เปลี่ ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (กองกิจการสภา) 

องคการบริหารสวนจังหวัดตากมีความประสงค
ขออนุมัติเงินงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ดังนี้ 

๑.หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ คาใชจาย
ในการพัฒนาเครือขายควบคุมโรคของ อบจ.ตาก จํานวน
เงินโอน ๑๐๐,๐๐๐บาท 

๒.หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ การจัดซ้ือ
เครื่องพนกําจัดยุงชนิดฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพาย 
รวมเปนเงิน ๔๐๐,๐๐๐บาท เนื่องจากคณะกรรมการ

สรุปรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา  ๑๓.๓๐  น. 
ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
------------------------------------------ 



กําหนดคุณสมบัติมีความเห็นวาเครื่องพนกําจัดยุงลาย
ชนิดฝอยละอองท่ีมีคุณภาพตองผลิตโดยเทคโนโลยีของ
กลุม  กลุมประเทศอเมริกาหรือแถบยุโรปราคาท่ีกําหนด
ไวจะเปนเครื่องฯท่ีผลิตในกลุมแถบเอเชีย ไมไดมาตรฐาน
กรมควบคุมโรคซึ่งซอมแซมและหาอะไหลยากเพื่อให
สามารถจัดหาเครื่องท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใชงาน 
จึงขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายดังนี ้
“จากเดิม จํานวน ๕  เครื่องๆละ ๕๐ ,๐๐๐ บาท เปน 
จํานวน ๕  เครื่องๆละไม เกิน ๘๐ ,๐๐๐  บาท  ต้ัง ไว 
๔๐๐,๐๐๐ บาท”ดังนั้น องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
จึงขอเสนอญัตติขอความเห็นชอบโอนเงินงบประมาณและ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  ของกองกิจการสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ : เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ .ศ.  ๒๕๕๖ กรณียังมิไดกอหนี้
ผูกพัน (สํานักปลัดฯ) 

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ได ต้ัง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน
การซื้อรถยนตโดยสาร (รถยนตตู) ขนาดไมนอยกวา ๗ ท่ี
น่ัง เพ่ือใชเปนรถยนตสวนกลาง ซึ่งไมเปนไปตามรายการ
ท่ีกํ าหนดไว ใน บัญ ชีมาตร ฐานครุภัณ ฑ  แ ต มีความ
จําเปนตองจัดหารถยนตโดยสาร (รถยนตตู) ท่ีมีสมรรถนะ
สูง  เหมาะสมกับภารกิจการปฏิบั ติงานในสภาพภูมิ
ประเทศของจังหวัดตากท่ีเปนภูเขาสูงชันและมีคุณภาพ
ความปลอดภัยในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ ดังน้ัน
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงขอเสนอญัตติอนุมัติกัน
เงินกร ณียั ง ไม ไ ดก อหนี้ ผู กพันงบประมาณร ายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ของสํานักปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
หมว ดค า ท่ี ดินแ ละ ส่ิ งก อส ร า ง  ปร ะ เ ภทค รุ ภัณ ฑ
ยานพาหนะและขนสง จํานวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ : เรื่องขออนุมั ติกันเงินประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ กรณียังมิไดกอ
หนีผูกพัน ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความ
ประสงคจะขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๗  หมวดครุ ภัณฑ ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร กรณีมิไดกอหนี้
ผู กพั น  จํ าน วน  ๒ ๐  ร า ย การ  งบ ต้ั ง ไ ว ปร ะ มา ณ 
๙๙๕ ,๓๐๐ . - บาท ได เบิกจ ายในปงบประมาณ  พ .ศ . 
๒๕๕๗ ดังนี้ 

๑.สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
จํานวน ๕ รายการ ต้ังไวท่ี ๓๖๑,๒๐๐.- บาท 

๒.กองแผนและงบประมาณ จํานวน ๔ รายการ 
ต้ังไว ๑๓๘,๘๐๐.- บาท 

๓ . กองคลั ง  จํ านวน  ๓  ร าย กา ร  ต้ั ง ไ ว ท่ี 
๑๔๖,๒๐๐.- บาท 

๔  กองช า ง  จํ าน วน  ๔  ร าย กา ร  ต้ั ง ไ ว ท่ี 
๒๗๐,๖๐๐.- บาท 

๕ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 
๑ รายการ ต้ังไวท่ี ๒๗,๐๐๐.- บาท 

๖.งบประมาณจายเฉพาะการฯดานสถานีขนสง 
จํานวน ๓ รายการ ต้ังไวท่ี ๕๑,๕๐๐.- บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือขอใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดตากไดโปรดพิจารณาอนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายการดังกลาวขางตน ไปเบิกจายในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ ตอไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๘: เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณียังมิไดกอ
หนี้ผูกพัน (กองชาง) 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความ
ประสงคจะขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๕๖  หมวดครุ ภัณฑ ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง ของกองชาง กรณีมิไดกอหนีผูกพัน จํานวน ๔ 
รายการ  รวมเป น เ งิน ท้ัง ส้ิน  ๕ ,๔๙๕ ,๐๐๐ . - บาท 
รายละเอียดดังน้ี 
คาครุภัณฑ 



    ๑.คาจัดซื้อรถกูภัยเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณ
กูภัย จํานวน ๑ คันๆละ ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท 
คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

๑ . ติด ต้ังระบบไฟโซรา เซลล  ตําบลบานนา 
อําเภอสามเงา จังหวัดตาก งบประมาณ ๔๙๕ ,๐๐๐. - 
บาท 

 ๒.กอสรางถนนผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางบานแมปะบานสัน หมูท่ี ๘ ตําบลแมปะ เขตเทศบาล
นครแมสอด อําเภอแมสอด จังหวัดตาก งบประมาณ 
๑,๖๐๐,๐๐๐.- บาท 

๓.กอสรางถนนลูกลังอัดแนน สายบานลานขวาง 
ตําบลวังหิน-บานเดนมะขาม ตําบลตะลุกกลางทุง อําเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
จึงเรียนมาเพ่ือขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ได โ ป ร ดพิ จ าร ณ าอ นุ มั ติกั น เ งิ น งบป ร ะ มาณ ตา ม
รายละเอียดดังกลาวขางตน ไดเบิกจายในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๙ :เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรณียังมิไดกอ
หนี้ผูกพัน (กองแผนและงบประมาณ) 

ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีมติ
อ นุ มั ติ ให อ ง ค ก า ร บ ริ ห าร ส ว น จั ง ห วั ดต าก แ ก ไ ข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย กองแผนและ
งบประมาณ หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง คา
จัดซื้อรถไฟลอยางนําเท่ียว ชนิด ๔ ลอ ขนาดไมนอยกวา 
๒๘ ท่ี น่ัง จํานวน ๑ คัน เปนเงิน ๑ ,๔๐๐ ,๐๐๐ บาท  
เน่ืองจากการจัดหาครุภัณฑดังกลาวคาดวาไมสามารถกอ
หนี้ผูกพันไดทันภายในปงบประมาณ ๒๕๕๖ แตองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก มีความความประสงคท่ีจะตอง
ดําเนินการตอเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการสงเสริมการ
ทองเท่ียวองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๑๐ : เรื่องขออนุมัติกันเงินงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.๒๕๕๖ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน 
(กองกิจการสภาฯ) 

ตามท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดขอ
อนุมัติเงินงบประมาณและแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ 
ของกองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก หมวด
ครุ ภัณ ฑ ท่ี ดิ นแ ล ะสิ่ ง ก อ ส ร า ง  ป ร ะ เ ภ ทค รุ ภัณ ฑ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย  

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  


