
สรุปรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ครั้งท่ี 1 ประจําป พ.ศ. 2556 

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 19.00 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

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

ระเบียบวาระที ่1 : เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

เนื่องจากมีวาระเรงดวนขอปรับเปลี่ ยนวาระการ  
ประชุม 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที ่2 : เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 

- ครั้งแรก เมื่อวันท่ี 9 มกราคม  พ.ศ.2556 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ง ท่ี 1 เมื่อวันท่ี 14 มกราคม
2556 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้ง ท่ี 2 เมื่อวันท่ี 18 มกราคม 
2556 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
 

ระเบียบวาระที ่3 : การสมัครเปนสมาชิกสมาคมองคการบริหาร
สวนจังหวัดแหงประเทศไทย 

ดวยสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศ
ไทย ไดขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดทุกแหง ต้ังงบประมาณ
คาบํารุงสมาคมฯ ไวในจอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ.2557 เปนตนไป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยรายจายของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับคาบํารุงสมาคม พ.ศ.2555 
ขอท่ี 4(2) กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายจาย
เปนคาบํารุงสมาคมได โดยสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดให
ความเห็นชอบในการเขาเปนสมาชิกของสมาคม 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบในการสมัครเปนสมาชิกสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย 
 
ระเบียบวาระที่ 4 : การรายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป พ.ศ.2555 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 29 
(3) กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ีในการรายงานผล 
 
 
 

และเสนอความเห็นซ่ึง ไดจากการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอ
สภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดย
ท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 
ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 : ขออนุมั ติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2556 ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความประสงคจะขอ 

แกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย หมวด
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอร รวม
ท้ังสิ้น 13 รายการ 

ร ะ เ บี ย บ กร ะท ร วง มหาด ไท ย  ว าด วย วิ ธี ก าร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 ขอ 29 
กําหนดวา “การแกไขเปลีย่นแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ในหมวดคาครุภัณฑที่ ดินและสิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่กอสราง ให
เปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น”  
มติที่ประชุม  เห็นชอบขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2556 ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
 
ระเบียบวาระที่ 6 : ขออนุมั ติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2556 (กองชาง) 

 รายการท่ี 2.1.1 ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
หนาท่ี 89 จัดซื้อรถกูภัยเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณกูภัย ต้ังไว 
2,400,000 บาท 

 ตามระเ บียบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยวิ ธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข 
 
 
 



เพิ่มเ ติม (ฉบับท่ี 2และ3 ) พ .ศ.2553 ขอ 29 การแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดครุภัณฑท่ีดิน 

และสิ่งกอสรางท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ให เปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

มติที่ประชุม  เห็นชอบขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2556 (กอง
ชาง) 
 
ระเบียบวาระที่ 7 : ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง 

 (กองการศึกษา) 

 แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสรางครุภัณฑกีฬา หนาท่ี 110 
– 111 ขอ 2.1.5 รายการท่ี 1  
 ตามระเ บียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิ ธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวดท่ี 4 การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอท่ี 29 การแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ี ดินและ
สิ่งกอสรางท่ีทําใหคุณลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานท่ีกอสราง ให เปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจายหมวดคาครุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง 

ของกองการศึกษาฯ  
 
ระเบียบวาระที่ 8 : ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ของกอง
แผนและงบประมาณ 

 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดต้ังงบประมาณ กอง
แผนและงบประมาณ หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง หนา 
76 และ 77 จัดซื้อรถรางจํานวน 1 คัน เปนเงิน 1,400,000 
บาท โดยแบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ีเปนหัวลาก และสวนท่ีเปน
รถพวง  
 ตามระเ บียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิ ธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวดท่ี 4 การโอนและ
แกไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ขอท่ี 29 การแกไขเปลี่ยนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ 
 
 

ส่ิงกอสรางท่ีทําใหคุณลักษณะปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ให เปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณพ.ศ.2556 ของ
กองแผนและงบประมาณ 
 
ระเบียบวาระที่ 9 : ขออนุมัติโอนเงินและแกไขเปลี่ยนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ .ศ.2556 
(กองชาง)  
 ร ะ เ บี ยบ กร ะท ร ว ง ม หา ดไ ทย  ว าด วย วิ ธี ก า ร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2และ3) พ.ศ.2543 กําหนดวา 

 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง ท่ีทําใหลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติ
ของสภาทองถิ่น 

 ขอ 29 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ
รายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง ท่ีทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบขออนุมัติโอนเงินและแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 (กองชาง)  

 
ระเบียบวาระที่ 10 : ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 (กองชาง) 

 รายการท่ี 1.3.10 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอล่ืน ต้ังไว 
20,454.500 บาท จํานวน 2,600,000 บาท 

ตามร ะเ บียบกระทร วงมหาดไทยว าดวยวิ ธีก าร
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 ขอ 27 กําหนดวา การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวด คาครุภัณฑ ท่ีดินและ
ส่ิงกอสราง ท่ีทําใหคุณลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปต้ังจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในการขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณประจําป พ .ศ.2556 เพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม 
(กองชาง)   

 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 11 : ขอโอนทรัพยสิน ศูนยแสดงและจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบลผลิตภัณฑ (OTOP) อําเภอพบพระ และหองน้ํา
อาคาร (OTOP) อําเภอทาสองยาง 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย การพัสดุของ
หนวยงานการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535 แกไข
เพิ่มเติม  ฉบับท่ี 9 พ .ศ .2553 ขอ 155 การให บุคคลใช
ประโยชนหรือไดรับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทท่ีดินหรือ
สิ่งกอสรางของหนวยงานการบริหารราชการสวนทองถิ่น ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยงานการบริหารสวนทองถิ่น 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการโอนศูนยแสดงจําหนาย
สินคาหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ OTOP อําเภอพบพระ และการ
โอนหองนํ้าอาคาร (OTOP) อําเภอทาสองยาง 

 
ระเบียบวาระที ่12 : การรายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549) ขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 ขอ 24 
ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไป
ปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
บูรณาการองคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยท่ัวกัน
ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีประกาศ และปดประกาศโดยเปดเผย
ไมนอยกวา 30 วัน 

 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดจัดทําแผนพัฒนา
สามป (พ.ศ.2547 - พ.ศ.2549 ) ขององคการบริหารสวน
จังหวัดตากเสร็จเรียบรอยแลว และใชเมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 
พ.ศ.2556 และ ไดแจงใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดตากทราบโดยท่ัวกันแลว มีจํานวน 223 หนา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 13 : เรื่อง ราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ 2557 (ข้ันรับหลักการ) 

1.สถานะการคลัง  
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป 

        ในปงบประมาณ  พ .ศ .2556 ณ  วันท่ี 31 
กรกฎาคม พ.ศ.2556 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีสถานะ
การเงินดังนี ้เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น จํานวน315,354,825.43 
บาท เงินสะสม จํานวน 15,296,922.05 บาท และทุนสํารอง
เงินสะสม จํานวน 85,366,666.59 บาท 

1.2 เงินกูคงคาง  จํานวน 238,044,440.18 บาท 
 
 
 
 

2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 2.1 รายรับจริง ท้ังสิ้น 325,106,361.90 บาท 
       1.หมวดภาษีอากร      14,845,895.79 บาท    

      2.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต         
         668,146 บาท    
      3.หมวดรายไดจากทรัพยสิน 3,840,947.87   
          บาท 
     4.หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด  1,320,804 บาท 
     5.หมวดภาษีจัดสรร   246,219,088.24 บาท 
     6.หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 58,211,480 บาท 

 2.2 เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค 
198,672,882.29 บาท 
 2.3 รายจายจริง จํานวน 311,126,913,95 บาท  
ประกอบดวย 
 1.งบกลาง          56,469,585.98  บาท 
 2.งบบุคลากร          40,772,161.82 บาท 
 3.งบดําเนินการ        139,264,208.15  บาท 
 4.งบลงทุน               58,779,198  บาท 
 5.งบรายจายอ่ืน                   70,000  บาท 
 6.งบเงินอุดหนุน     15,771,760  บาท 
             2.4 รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดย
ระบุวัตถุประสงค 198,672,882.29 บาท  
             2.5 มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ี 45,771,460 บาท 
3. งบเฉพาะการ ประ เภทกิจการ  การถายโอนบ ริการ
สาธารณะ ดานสถานีขนสง 
 ป ง บ ปร ะม า ณ  พ . ศ . 2 555  มี ร าย รั บ จ ริ ง 
2,309,790.35 บาท รายจายจริ ง 2,028,266.97 บาท 
กําไรสุทธิ จํานวน 281,523.98 บาท เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น 
ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 จํานวน 2,086,147.81 บาท 
4. หลักการต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 ไดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป ไว
เปนเงินทั้งส้ิน 330,000,000 บาท แยกเปน 
           4.1 รายไดจัดเก็บเอง ประกอบดวย 
       1.หมวดภาษีอากร            14,300,000 บาท    

 2.หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต         
    650,000 บาท    
  3.หมวดรายไดจากทรัพยสิน 3,340,000  บาท 
  4.หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด      1,701,000  บาท 
  5.หมวดรายไดจากทุน                 9,000 บาท 
 



4.2 รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ประกอบดวย หมวดภาษีจัดสรร 245,000,000 
บาท 

4.3 รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประกอบดวย หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 65,000,000 
บาท 
5. ประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทั่วไป ไวเปนเงิน
ทั้งสิ้น 330,000,000 บาท แยกเปนงบรายจาย ดังนี้ 
 1.งบกลาง               59,473,100  บาท 
 2.งบบุคลากร           63,294,70.82 บาท 
 3.งบดําเนินการ             114,892,600  บาท 
 4.งบลงทุน               76,931,100  บาท 
 5.งบรายจายอื่น                   70,000  บาท 
 6.งบเงินอุดหนุน     15,338,500  บาท 
แยกตามรายละเอียดตามแผนงาน ดังนี้ 
 1.ดานบริหารท่ัวไป  70,421,200 บาท 
 2.ดานบริการชุนชนและสังคม 195,473,200 
บาท 
 3.ดานเศรษฐกิจ  4,632,500 บาท 
 4.ดานดําเนินการอื่น  59,473,100 บาท 
6. ประมาณการรายรับงบประมาณรายจายเฉพาะการ การ
ถายโอนบริการสาธารณะดานสถานีขนสง จํานวนเ งิน 
2,175,000 บาท 2,175,000 บาท 
      รายละเอียดปรากฏตามรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 2557 

มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณา ราง ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2557 เปนแบบ
รวมท้ังฉบับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ราง ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 2557 (ข้ันรับหลักการ) 

มติที่ประชุม เห็นชอบกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปร
ญัตติ ราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
2557 ต้ังแตเวลา 16.30 น. ของวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ.
2556 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 

 
 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


