
 
 
 
 
 
ระเบียบวารที ่๑:  เร่ืองท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 เรื่องการรับรองรายการการประชุม การจัดทํา
รายงานการประชุมยังไมแลวเสร็จ  
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระ เบียบวาระที่  ๒  : เรื่ องญัตติ ร าง  ขอ บัญญั ติ
งบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๖(ข้ันแปรญัตติ) 
 ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตากไดมี
มติท่ีประชุมในการกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 
ราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป ๒๕๕๖ ซึ่ง
เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ
การประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  และคณะกรรมการ
แปรญัตติรางขอบัญญัติ ไดดําเนินการประชุมเพ่ือพิจารณา
การแปรญัตติ ราง ขอบัญญัติขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก สรุปวาขอญัตติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ไมมีการแปรญัตติแตอยางใด 

 
ระเบียบวาระที ่๓ : เรื่องญัตติ ราง ขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป ๒๕๕๖ (ขั้นลงมติ) 
 ตามระ เ บียบ กร ะทร วงมหา ดไ ทย ว า ดว ย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๔๓ การ
พิจารณารางขอบัญญัติในวาระท่ี ๓ ไมมีการอภิปรายเวน
แตท่ีประชุมสภาทองถิ่นจะไดลงมติใหมีการอภิปราย ถามี
เหตุผลอันควร ดังน้ันขอใหท่ีประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตากลงมติเห็นชอบ ราง ขอบัญญัติงบประมาณ 
รายจาย ประจําปงบประมาณ ประจําป ๒๕๕๖ เพื่อตรา
เปนขอบัญญัติตอไป 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  

 
ระเบียบวาระที ่๔ : ญัตติ ราง ขอบัญญัติองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก เรื่องการเก็บภาษีบํารุงองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก พ.ศ.๒๕๕๖ จากสถานีคาปลีกยาสูบ 

  
 
 
 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมทองถิ่น พ .ศ .๒๕๔๗ ขั้นตอนการพิจารณาจะมี
ท้ังหมด ๓ วาระ เหมือนกับการพิจารณา ราง ขอบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ในวาระท่ีผานมา คือ 
 ๑.ข้ันรับหลักการ 
 ๒.ข้ันแปรญัตติ 
 ๓.ข้ันลงมติ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ขอท่ี ๔๕ วา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ กําหนด
วา ญตัติรางของบัญญัติท่ีประชุมสภาทองถิ่น ตองเปนสาม
วาระแตท่ีประชุมจะอนุมัติใหพิจารณาสามวาระรวดเดียว
ก็ได ดังนั้นจะขอหารือตอท่ีประชุมวาจะพิจารณา ราง 
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เรื่องการเก็บ
ภาษีบํารุง อบจ.ตาก พ.ศ.๒๕๕๖ จากสถานีคาปลีกยาสูบ
สามวาระรวดเดียวหรือไม 
 มติที่ประชุม เห็นชอบการพิจารณาแบบสาม
วาระรวดเดียว 
 
ระเบียบวาระที ่๕: เรื่อง ญัตติเลือกคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริการสวนจังหวัดตาก 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๘และขอ ๒๘ กําหนดใหผูบริหารทองถ่ิน
แตงต้ังคณะกรรมกรพัฒนาทองถิ่นท่ีประกอบดวยสมาชิก
สภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๓ คน เปน
คณะกรรมการเพื่อถือเปนระเบียบดังกลาว จึงขอใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากคัดเลือกสมาชิกองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากเปนคณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก 
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหทาน 
  ๑. เจษฎา ศรีอมรศักด์ิ 
  ๒ .กฤตนัน พึ่งพานิช และ 
  ๓. รังสิมันต มูลเมือง 

สรุปรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑  ครั้งท่ี  ๒  ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วันที่  ๑๘ มกราคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๙.๓๐น. 
ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

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



 เปนคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก 
 
ระเบียบวาระที ่๖: เรื่องญัตติเลือกคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกรการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘  ขอ ๒๘ กําหนดใหผูบริหารทองถิ่นแต งแต ง
คณะกรรมการแตงต้ังและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 
ทีประกอบดวยสมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือก 
จํานวน ๓ คน เปนกรรมการ เพ่ือถือปฏิบัติตามระเบียบ
ดังกลาว จึงขอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
คัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปน
คณะกรรมประเมินผลและติดตามแผนพัฒนาองคการ
บริการสวนจังหวัดตาก 
 มติที่ประชุม เห็นชอบใหทาน 
  ๑. นิรันดร   หงษชาติ 
  ๒. สงคราม มนัสสา และ 
  ๓. มลชนก  ตุนทรัพย 
 เปนคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
 
ระเบียบวาระที ่๗: เรื่องญัตติคัดเลือกสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากเปนคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จังหวัดตาก 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๕ ใหองคการบริหารสวน
จังหวัดแตละแหง ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่งประกอบดวย ผูแทนองคการ
บริหารสวนจังหวัดซ่ึงเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดคัดเลือกจํานวน ๑ คน โดยมีหนาท่ีดังนี ้
 (๑) กําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามทีมี
ความจําเปนเฉพาะสําหรับขาราชการองคการบริหารสวน
จังหวัดนั้น 
 (๒) กําหนดจํานวนและอัตราตําแหนง อัตรา
เงินเดือนและวิธีการจายเงินเดือนและประโยชนตอบแทน
อ่ืน สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 (๓) กําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการคัดเลือก 
การบรรจุและแตงต้ังโยกยาย การโอน รับโอน การเลื่อน
ระดับ การเล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษ
ทางวินับ การใหออกจากราชการ การอุทธรณ และการ
รองทุกข 
 (๔) กําหนดระเบียบเก่ียวกับการบริหารและการ
ปฏิบัติงานของราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๕) กํากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนําและชี้แจง 
สงเสริมและพัฒนาความรูแกขาราชการองคการบริหาร
สวนจังหวัด 
 ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานท่ีเ ก่ียวกับกิจการ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากเปนคณะกรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดตาก มาเพ่ือใหสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตากพิจารณาตอไป 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ ใหทาน คมกิต เกษร 
เปนคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
จังหวัดตาก 
 
ระเบียบวาระที ่๘: เรื่องขออนุญาตใชท่ีดินเพื่อจัดต้ังศูนย
จราจร 
 ตามร ะ เ บียบกร ะทร วงมหาดไทยว าดว ย
ขอบังคับประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554 ขอ 55 การถอนญัตติ หรือการ
แกไขขอความในญัตติรางขอบัญญัติ ซ่ึงเปนเหตุผลให
เปล่ียนหลักการของรางขอบัญญัติ การขอถอนชื่อจากการ
เปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติ จะ
กระทําเมื่อใดก็ได เวนแตนั้นไมจัดเขาระเบียบวาระตอง
ไดรับการยินยอมจากท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบในการอนุญาตใชท่ีดิน
เพ่ือจัดต้ังศูนยจราจร 
 
ระ เบี ยบวารที่  ๙  : เ ร่ื องร ายงานการ ติดตามแ ละ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ประจําป ๒๕๕๕ 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.



๒๕๔๘ ขอ ๒๙(๓) คณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาท่ี รายงานผลและเสนอ
ความคิดเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลการ
พัฒนาตอผูบริหารทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอ
สภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผล
การติดตามและประเมินผลพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่น
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน  

การจัดทํารายการติดตามผลและประเมินผล
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ประจําป 
๒๕๕๕ ไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน
ธันวาคมได เ น่ืองจากอยูระหวางการเลือกต้ังสมาชิก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซึ่งไม มีสภาองคการ
บริ ห า ร ส วน จั งห วั ดต าก  จึ ง ยั ง ไ ม มี คํ าสั่ ง แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องคการบริหารสวนจงัหวัดตาก  
 
ระเบียบวาระที ่๑๐: เร่ืองอื่นๆ 

- ไมมี 
 
 
 
 
  
  
 


