
สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วันท่ี ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
 เนื่องจากไมม่ี วาระการรับรองรายงานการประชมุ 
เนื่องจากยงัไมม่ีคณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : เร่ือง ร่าง ข้อบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ขัน้รับหลกัการ) 
 นาย อบจ.ตาก ได้เสนอ ร่าง ข้อบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของ อบจ.ตาก เพื่อใช้
เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 
 มติที่ประชุม  
 ๑. เห็นชอบการพิจารณา ร่าง ข้อบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี ๒๕๕๖ เป็นแบบรวมทัง้ฉบบั  
 ๒. เห็นชอบ ร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (ขัน้รับหลกัการ) ตามระเบียบ 
มท วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ขัน้ตอนการพิจารณาจะมีทัง้หมด ๓ วาระ คือ ๑.ขัน้รับ
หลกัการ ๒.ขัน้แปรญตัติ ๓.ขัน้ลงมติ โดยญตัติร่าง
ข้อบญัญตัิงบประมาณจะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวกนั
ไมไ่ด้  
 ในการพิจารณาวาระท่ี ๒ (ขัน้แปรญตัติ) ระเบียบ มท 
วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้วาง
แนวทางการปฏิบตัิโดยให้ที่ประชมุสภาฯ ก าหนดระยะเวลา
เสนอค าแปรญตัติไว้ไมน้่อยกวา่ ๒๔ ชัว่โมง นบัแตส่ภา
ท้องถ่ินมีมติรับหลกัการแหง่ร่างข้อบญัญตัิงบประมาณและ
เมื่อคณะกรรมการแปรญตัติได้พิจารณาแล้ว จะต้อง
พิจารณาเสนอร่างข้อบญัญตัินัน้ตามร่างเดิม และตามที่
แก้ไขเพิ่มเติมพร้อมทัง้รายงานและบนัทกึความเห็นยื่นตอ่
ประธานสภาท้องถ่ิน และให้ประธานสภาท้องถ่ินสง่รายงาน
นัน้แก่สมาชิกสภาท้องถ่ินไมน้่อยกวา่ ๒๔ ชัว่โมง ก่อนวนั
ประชมุพิจารณา 

 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปร
ญตัติ ร่าง ข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๖ ตัง้แตเ่วลา ๑๕.๐๐ น. ของวนัท่ี ๑๔ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวนัท่ี ๑๕ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

ระเบียบวาระที่ ๓ : เร่ือง การเลอืกคณะกรรมการแปรญตัติ 
ร่างข้อบญัญตัิ 
 ตามระเบียบ มท วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๕ ได้
ก าหนดให้สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลอืกสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
จ านวนไมน้่อยกวา่สามคนไมเ่กินเจ็ดคน เป็นคณะกรรมการ
แปรญตัติร่างข้อบญัญตัิ เพื่อพิจารณา ร่างข้อบญัญตัิที่สภา
ท้องถ่ินลงมติรับหลกัการแล้ว 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดคณะกรรมการแปรญตัติ
ร่างข้อบญัญตัิ ควรมีกรรมการ ๗ ทา่น 
 ตาม ระเบียบ มท วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๗ ได้ก าหนดวิธีการเลอืก
คณะกรรมการสภาท้องถ่ิน ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอช่ือสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือบคุคลที่
ไมไ่ด้เป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินแล้วแตก่รณี ในกรณีที่สมาชิก
สภาท้องถ่ินเป็นผู้ เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ินรับรองไม่
น้อยกวา่สองคน สว่นกรณีที่ผู้บริหารท้องถ่ินเป็นผู้ เสนอไม่
ต้องมีผู้ รับรองการเสนอช่ือให้เสนอได้โดยไมจ่ ากดัจ านวน 
เว้นแตท่ี่ประชมุมีมติเป็นอยา่งอื่น และให้น า วิธีการเลอืก
ตามข้อ ๑๒ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม สรุป วิธีการเลอืก
เหมือนกบัการเลอืกประธานสภาท้องถ่ิน 
 ที่ประชุม  เสนอรายช่ือคณะกรรมการแปรญตัติร่าง
ข้อบญัญตัิ ดงันี ้๑. นายไพโรจน์ ยมเกิด ๒. นายรังสมินัต์ 
มลูเมือง ๓. นายเชาวลติ ปัญญานาค ๔. นายอ าพร นนั



ทหาร ๕. นายอ านวย ขวญัอาชากลุ ๖. นายสดิษฐ์ ตานิ่ว ๗. 
น.ส.มลชนก ตุ้นทรัพย์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : เร่ือง การเลอืกคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชมุ 
 ตามระเบียบ มท วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๕ ได้
ก าหนดให้สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลอืกสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
จ านวนไมน้่อยกวา่สามคนไมเ่กินเจ็ดคน เป็นคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชมุเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถกูต้องรายงานการประชมุสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ตากที่ฝ่ายเลขานกุารสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตากได้
จดัท า 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบก าหนดคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชมุ มีกรรมการ ๗ ทา่น  
 ที่ประชุม เสนอรายช่ือคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชมุ ดงันี ้๑. นางจนัทรา อดุมโภชน์ ๒. นายสงคราม 
มนสัสา ๓.  นายชยัยทุธ แสงนชุ ๔. นายเชาวลติ ปัญญา
นาค ๕. นายเดชา แก้วสเีขียว ๖. นายไพโรจน์ ยมเกิด ๗. 
น.ส.มลชนก ตุ้นทรัพย์ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ : การเลอืกคณะกรรมการสามญัประจ า
สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย ข้อบงัคบัการ
ประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ และข้อ 
๑๐๕ ได้ก าหนดให้สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลอืกสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน จ านวนไมน้่อยกวา่สามคนไมเ่กินเจ็ดคน เป็น
คณะกรรมการสามญัประจ าสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
เพื่อพิจารณาร่างข้อบญัญตัิชัว่คราวที่มิใช่ ข้อบญัญตัิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือข้อบญัญตัิงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม ตามมาตรา ๕๗ แหง่พระราชบญัญตัิ
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนดคณะกรรมการสามญั
ประจ าสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตากมีกรรมการ ๗ 
ทา่น  
 ที่ประชุม  เสนอรายช่ือคณะกรรมการสามญัประจ า
สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก ดงันี ้๑. นายจ าเนียร 
บลูย์ประมขุ ๒. นายวสนัต์ สงิหราช ๓. นายบรรพต ไพรสถิต

สวาท ๔. นายเจริญ สตุา๋ ๕. นายเจษฎา ศรีอมรศกัดิ์ ๖. 
นายชยัยทุธ แสงนชุ ๗. น.ส.วิลาวลัย์ ปันนา 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ : เร่ือง การเลอืกคณะกรรมการวิสามญั
ประจ าสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย ข้อบงัคบัการ
ประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๓ และข้อ 
๑๐๕ ได้ก าหนดให้สภาท้องถ่ินมีอ านาจเลอืกสมาชิกสภา
ท้องถ่ิน จ านวนไมน้่อยกวา่สามคนไมเ่กินเจ็ดคน เป็น
คณะกรรมการวิสามญัประจ าสภาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัตาก  เพื่อพิจารณากิจการของสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตาก ในด้านตา่ง ๆ ที่เป็นกรณีพิเศษ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบก าหนด คณะกรรมการวิสามญั
ประจ าสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก มี ๖ คณะ ดงันี ้
 ๑. คณะกรรมการวิสามญัด้านการเมืองการปกครอง  
 ๒. คณะกรรมการวิสามญัด้านการพฒันาเศรษฐกิจ  
 ๓. คณะกรรมการวิสามญัด้านการทอ่งเที่ยวและกีฬา  
 ๔. คณะกรรมการวิสามญัด้านการพฒันาสงัคมและ
สง่เสริมคณุภาพชีวิต 
 ๕. คณะกรรมการวิสามญัด้านการศกึษา ศาสนา 
ประเพณีและวฒันธรรม 
 ๖. คณะกรรมการวิสามญัด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม 
 โดยมีกรรมการคณะละ ๗ ทา่น  
 ที่ประชุม  เสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามญัด้าน
การเมืองการปกครอง ดงันี ้๑. นายสงคราม มนสัสา ๒. นาย
ณฐัวฒัน์ ชยัสงค์ ๓. นายวิรุฬห์พนัธ์ ซือพอ ๔. นายกฤตนนั 
พึง่พานิช ๕. นายบรรพต ไพรสถิตสวาท ๖. นายจิรวฒัน์ 
จฑุาเศรษฐ ๗. น.ส.เพชรรัตน์ บญุมาวงศ์ 
ที่ประชุม  เสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามญัด้านการ
พฒันาเศรษฐกิจ ดงันี ้๑. นายจ าเนียร บลูย์ประมขุ  ๒. นาย
สวุิทย์ ลงักาวงค์  ๓. นายธนา พิมพิสทุธ์ิ ๔. นายฤกษ์ชยั 
จนัทร์ค า  ๕. นายเจษฎา ศรีอมรศกัดิ์  ๖. นายวิทรู รุ้งร าลกึ  
๗. น.ส.ปาริชาติ หิรัญรัตน์ 
ที่ประชุม  เสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามญัด้านการ
ทอ่งเที่ยวและกีฬา ดงันี ้๑. นายจิรวฒัน์ จฑุาเศรษฐ ๒. นาย
เดชา แก้วสเีขียว  ๓. นายสวุิทย์ ลงักาวงค์  ๔. นายนิรั นดร์ 



หงษชาติ  ๕. นายเจษฎา ศรีอมรศกัดิ์  ๖. นายสดิษฐ์ ตานิ่ว  
๗. นายสภุณ ศรีผง 
ที่ประชุม  เสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามญัด้านการ
พฒันาสงัคมและสง่เสริมคณุภาพชีวิต ดงันี ้ ๑. นายอ าพร 
นนัทหาร ๒. นายสทีนุ ตัง้น้อย ๓. นายอ านวย ขวญัอาชากลุ 
๔. นายวสนัต์ สงิหราช  ๕. น.ส.มลชนก ตุ้นทรัพย์  ๖. นาย
วิทรู รุ้งร าลกึ ๗. นายทวีพร เม้าพิมพ์พา 
ที่ประชุม เสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามญัด้านการศกึษา 
ศาสนา ประเพณีและวฒันธรรม ดงันี ้ ๑. นายนิรันดร์ หงษ
ชาติ ๒. นายชยัยทุธ แสงนชุ  ๓. นายธนา พิมพิสทุธ์ิ ๔. นาง

จนัทรา อดุมโภชน์  ๕. น.ส.วิลาวลัย์ ปันนา  ๖. นายวิรุฬห์
พนัธ์ ซือพอ ๗. นางสพุตัรา ธนะขว้าง 
ที่ประชุม  เสนอรายช่ือคณะกรรมการวิสามญัด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ดงันี ้ ๑. นายกฤตนนั 
พึง่พานิช  ๒. นายขจร ทรัพย์ขนุดอน ๓. นายฤกษ์ชยั จนัทร์
ค า ๔. นายรังสมินัต์ มลูเมือง  ๕. นายเจริญ สตุา๋  ๖. นาย
ณฐัวฒัน์ ชยัสงค์ ๗. น.ส.พจนา วรรณเสวี 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ : เร่ืองอื่น ๆ 
 -ไม่ม-ี 
 

 


