
สรุปรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครัง้ที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
 ด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก จะครบ
วาระการด ารงต าแหนง่ในวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึง
ขอให้จดัท าและยื่นรายการทรัพย์สนิและหนีส้นิตอ่ ป.ป.ช.
จงัหวดัเขตพืน้ท่ี ๖ (พิษณโุลก) 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชมุสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก 
 - สมยัสามญั สมยัที่ ๑ ครัง้ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕ ๕ เมื่อ
วนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕ 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชมุฯ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  ญตัติ ขอความเห็นชอบโอนเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ 
 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก ขออนมุตัิโอนลด
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หมวดครุภณัฑ์
ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ของกองการศกึษาฯ กองช่าง และกอง
คลงั รวมทัง้สิน้ ๑๓ รายการ เป็นเงินทงัสิน้ ๓,๖๗๕,๐๐๐ 
บาท เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการเลอืกตัง้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก โดยโอนเพิ่มเงินงบประมาณดงักลา่ว
ไปเพิ่มที่กองกิจการสภาฯ หมวดคา่ตอบแทนใช้สอยและ
วสัด ุรายการท่ี ๑.๓.๗ รายจ่ายเก่ียวกบัการปฏิบตัิราชการท่ี
ไมเ่ข้าลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ ตามรายละเอียดบญัชี
โอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ตามระเบียบ มท. วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ก าหนดวา่ “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิง่ก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือ
โอนไปตัง้รายจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอ านาจอนมุตัิของ
สภาท้องถ่ิน 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : ญตัติ ขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงิน
สะสมองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก (กองกิจการสภาฯ) 
 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก ขอเสนอญตัติจ่ายขาด
เงินสะสมขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก จ านวน 
๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการเลอืกตัง้
สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก กรณีครบวาระ 
ในวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
 ตามระเบียบ มท. วา่ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน และการเก็บเงินรักษา และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘๙ 
ก าหนดวา่ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอาจใช้จ่ายเงินสะสม
ได้ โดยได้รับอนมุตัิจากสภาท้องถ่ินภายใต้เง่ือนไข 
ดงัตอ่ไปนี ้
 (๑) ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึง่อยูใ่นอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ซึง่เก่ียวกบัด้านการบริการ
ชมุชนและสงัคม หรือกิจการท่ีเป็นการเพิ่มพนูรายได้ของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือกิจการท่ีจดัท าเพื่อบ าบดั
ความเดือดร้อนของประชาชน ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตาม
แผนพฒันาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน หรือตามที่
กฎหมายก าหนด 
 (๒) ได้สง่เงินสมทบกองทนุสง่เสริมกิจการขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินแตล่ะประเภทตามระเบียบแล้ว 
 (๓) เมื่อได้รับอนมุตัิให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินต้องด าเนินการก่อหนีผ้กูพนัให้เสร็จสิน้
ภายในระยะเวลาไมเ่กินหนึง่ปีถดัไป หากไมด่ าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนัน้เป็นอนั
พบัไป  
 ทัง้นี ้ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมียอดเงินสะสม
คงเหลอืเพียงพอท่ีจะจ่ายคา่ใช้จ่ายประจ าและกรณีฉกุเฉินท่ี
มีสาธารณภยัเกิดขึน้ โดยการใช้จ่ายเงินสะสมให้ค านงึถึง 



ฐานะการคลงั และเสถียรภาพในระยะยาว 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  ญตัติ ขอความเห็นชอบกนัเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรณียงั
มิได้ก่อหนีผ้กูพนั (กองกิจการสภาฯ) 
 องค์ก ารบริหารสว่นจงัหวดัตาก ขอเสนอญตัติขอความ
เห็นชอบกนัเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ กรณียงัมิได้ก่อหนีผ้กูพนั จ านวน ๑ รายการ ดงันี ้
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน งานสง่เสริมและ
สนบัสนนุความเข้มแข็งของชมุชน หมวดคา่ครุภณัฑ์ที่ดิน
และสิง่ก่อสร้าง ประเภทอาคารตา่งๆ เพื่อจ่ายเป็นคา่
ก่อสร้างอาคารปฏิบตัิงานยาเสพติดของต ารวจภธูรจงัหวดั
ตาก ตามแบบแปลนของกองช่าง องค์การบริหารสว่น
จงัหวดัตาก จ านวน ๑,๙๐๐,๐๐๐ บาท ตามแผนพฒันา
สามปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗) องค์การบริหารสว่นจงัหวดั
ตาก หน้า ๑๖๒ และตามข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก 
หน้า ๖๑ 
 ทัง้นีโ้ครงการดงักลา่วอยูใ่นระหวา่งการด าเนินการ ซึง่
คาดวา่ไมส่ามารถเสร็จเรียบร้อยทนัภายในปีงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๕ ดงันัน้ เพื่อให้การกนัเงินฯ เป็นไปตาม
ระเบียบ มท. วา่ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่รายจ่าย
หมวดคา่ครุภณัฑ์ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง ยงัมิได้ก่อหนีผ้กูพนั 
แตม่ีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนัน้ตอ่ไปอีก ให้องค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินรายงานขออนมุตัิกนัเงินตอ่สภาท้องถ่ิน
ได้อีกไมเ่กินระยะเวลาหนึง่ปี 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  : ญตัติ ขอความเห็นชอบกนัเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กรณียงั
มิได้ก่อหนีผ้กูพนั (กองช่าง) 
 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก ได้ยื่นหนงัสอืขอถอน
ญตัติ ในญตัตินี ้
 ตามระเบียบ มท. วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔ ข้อ ๕๕ วรรคแรก ก าหนดวา่ การขอถอนญตัติหรือ

ค าแปรญตัติ หรือการแก้ไขข้อความในญตัติร่างข้อบญัญตัิ  
ซึง่เป็นเหตใุห้เปลีย่นหลกัการของร่างข้อบญัญตัิ การขอถอน
ช่ือจากการเป็นผู้ รับรอง หรือจากการเป็นผู้ ร่วมกนัเสนอญตัติ 
จะกระท าเมื่อใดก็ได้ เว้นแตญ่ตัตินัน้ได้จดัเข้าระเบียบวาระ
แล้ว ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชมุสภาท้องถ่ิน หรือ
ค าแปรญตัติในชัน้คณะกรรมการแปรญตัติต้องได้รับความ
ยินยอมจากที่ประชมุคณะกรรมการแปรญตัติ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ : เร่ืองอื่นๆ 
 ตามที่องค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก จดัให้มีการ
เลอืกตัง้นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก กรณีแทน
ต าแหนง่ที่วา่ง เมื่อวนัท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ นัน้ 
 กกต. ได้ประกาศผลการเลอืกตัง้นายกองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตาก ซึง่ผู้ที่ได้รับการเลอืกตัง้ ได้แก่ นายณฐัวฒุิ 
ทวีเกือ้กลูกิจ  
 ตามพระราชบญัญตัิองค์การบริหารสว่นจงัหวดั พ.ศ. 
๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๓๕/
๔ วรรคแรก ก าหนดวา่ ก่อนนายกองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัเรียกประชมุสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัเพื่อให้
นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัแถลงนโยบายตอ่สภา
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัโดยไมม่ีการลงมติ  ทัง้นี ้ภายใน
สามสบิวนันบัแตว่นัประกาศผลการเลอืกตัง้นายกองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั 
 ตามระเบียบ มท. วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๔  ข้อ ๓๖ วรรคสาม ก าหนดวา่ การประชมุสภา
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัสมยัประชมุวิสามญัให้มีก าหนด
เจ็ดวนั แตถ้่าจะขยายเวลาออกไปอีกต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัด้วยคะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัเทา่ที่มีอยูแ่ละให้ขยายออกไปได้อีกไม่
เกินเจ็ดวนั 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ในการขยายเวลาการประชมุ
สภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก สมยัวิสามญั สมยัที่ ๑ 
ประจ าปี ๒๕๕๕ มีก าหนด ๒ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ี ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึงวนัท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 


