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

วันท่ี ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
 - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชมุสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก 
 - สมยัสามญั สมยัที่ ๒ ครัง้ที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕ ๔ เมื่อ
วนัท่ี ๓ สงิหาคม ๒๕๕๔ 
 - สมยัสามญั สมยัที่ ๒ ครัง้ที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕ ๔ เมื่อ
วนัท่ี ๘ สงิหาคม ๒๕๕๔ 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชมุฯ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ :  การคดัเลอืกประธานสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตากแทนต าแหนง่ที่วา่ง 
 นายสทีนุ ตัง้น้อย ประธานสภาองค์การบริหารสว่น
จงัหวดัตาก ได้ยื่นหนงัสอืลาออกจากการด ารงต าแหนง่
ประธานสภาฯ ตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัตาก เมื่อวนัท่ี ๑ 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ตามมาตรา ๑๙ แหง่  พรบ.องค์การบริหารสว่นจงัหวดั 
พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.  ๒๕๔๖ ก าหนด
วา่ เมื่อต าแหนง่ประธานสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดัวา่ง
ลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายขุองสภา
องค์การบริหารสว่นจงัหวดั...  ให้มีการเลอืกประธานสภา
องค์การบริหารสว่นจงัหวดัหรือรองประธานสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั แล้วแตก่รณีแทนต าแหนง่ที่วา่งภายใน 
๑๕ วนั นบัแตว่นัท่ีต าแหนง่นัน้วา่ง 
 ตามข้อ ๘ วรรคแรก และข้อ ๑๔ แหง่ระเบียบ  มท.  วา่
ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้
ก าหนดวิธีการและขัน้ตอน ในการเลอืกประธานสภาฯ โดย
ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแตล่ะคนมีสทิธิเสนอช่ือสมาชิกสภา
ท้องถ่ินคนหนึง่ที่ตนเห็นวา่สมควรให้เป็นผู้ด ารงต าแหนง่
ประธานสภาท้องถ่ิน การเสนอนัน้ต้องมีสมาชิกสภาท้องถ่ิน

รับรองไมน้่อยกวา่ ๒ คน โดยให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแตล่ะคน
มีสทิธิรับรองได้เพียงครัง้เดียว ช่ือที่เสนอไมจ่ ากดัจ านวน 
และให้สมาชิกสภาท้องถ่ินลงคะแนนเลอืกจากช่ือเหลา่นัน้ 
โดยวิธีการเขียนช่ือตวัและช่ือสกลุของผู้ที่ถกูเสนอช่ือคนละ 
๑ ช่ือ เมื่อตรวจนบัแล้วให้ประธานสภาในท่ีประชมุประกาศ
คะแนนตอ่ที่ประชมุสภาท้องถ่ิน ผู้ที่ได้คะแนนสงูสดุเป็นผู้
ได้รับเลอืก ถ้าได้คะแนนสงูสดุเทา่กนัหลายคน ให้เลอืกใหม่
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสงูสดุนัน้ โดยใช้วิธีเดิม ถ้าการเลอืกใหม่
ปรากฏวา่ยงัมีผู้ ได้คะแนนสงูสดุเทา่กนัอีก ให้ใช้วิธีจบัสลาก
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสงูสดุเทา่กนั 
 ในการเลอืกประธานสภาท้องถ่ิน ถ้ามีการเสนอช่ือผู้
สมควรได้รับการแตง่ตัง้เพียงต าแหนง่ละ ๑ คน ให้ถือวา่ผู้
นัน้ได้รับเลอืก 
 ในการตรวจนบัคะแนน ให้ประธานสภาที่ประชมุเชิญ
สมาชิกสภาท้องถ่ินไมน้่อยกวา่ ๒ คนมาช่วยตรวจนบั
คะแนน 
 มติที่ประชุม  เลอืกนายยอดยิ่ง ใจมลู สมาชิกองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก อ าเภอบ้านตาก เขต ๒ เป็น
ประธานสภาฯ คนใหม ่
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : การก าหนดสมยัประชมุสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก สมยัสามญั สมยัที่ ๒ ประจ าปี 
๒๕๕๕ 
  ตามระเบียบ  มท. วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ เร่ือง การประชมุ ข้อ ๒๑ ได้
ก าหนดวา่ การก าหนดจ านวนสมยัประชมุสามญัประจ าปี 
ระยะเวลาและวนัเร่ิมต้นประชมุสามญัประจ าปีของแตล่ะ
สมยัในปีนัน้ ....ฯลฯ..... ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาใน
ที่ประชมุสามญัประจ าปีสมยัแรกของแตล่ะปี โดยให้น า
ความในข้อ ๑๑ แหง่ระเบียบ  มท. วา่ด้วย ข้อบงัคบัการ
ประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม  



 ตามข้อ ๑๑ ได้ก าหนดวา่ ให้ประธานสภาท้องถ่ินน า
ปรึกษาในท่ีประชมุเก่ียวกบัการประชมุสมยัสามญั การ
ก าหนดสมยัประชมุและวนัประชมุให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
วา่ด้วยองค์กรปกครองท้องถ่ินนัน้ก าหนด ส าหรับองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั กฎหมายวา่ด้วยองค์กรปกครองท้องถ่ิน
นัน้ก าหนด 
 มติที่ประชุม  ก าหนดสมยัประชมุสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตาก สมยัสามญั สมยัที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๕๕ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ.  ๒๕๕๕ เป็นต้นไป  มีก าหนด 
๔๕ วนั 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ : การก าหนดสมยัประชมุสภาองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดัตาก สมยัสามญั สมยัที่ ๑ ประจ าปี 
๒๕๕๖ 
 ตามระเบียบ มท. วา่ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ เร่ือง การประชมุ ข้อ ๒๑ ได้
ก าหนดไว้วา่ การก าหนดวนัเร่ิมสมยัประชมุสามญัประจ าปี
ของปีถดัไป และระยะเวลาของสมยัประชมุสามญัประจ าปี
สมยัแรกของปีถดัไป ให้ประธานสภาท้องถ่ินน าปรึกษาในท่ี
ประชมุสามญัประจ าปีสมยัแรกของแตล่ะปี โดยให้น าความ
ในข้อ ๑๑ แหง่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ด้วย ข้อบงัคบั
การประชมุสภาท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗ มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม  
 ตามข้อ ๑๑ ได้ก าหนดวา่ ให้ประธานสภาท้องถ่ินน า
ปรึกษาในท่ีประชมุเก่ียวกบัการประชมุสมยัสามญั การ
ก าหนดสมยัประชมุและวนัประชมุให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
วา่ด้วยองค์กรปกครองท้องถ่ินนัน้ก าหนด ส าหรับองค์การ
บริหารสว่นจงัหวดั กฎหมายวา่ด้วยองค์กรปกครองท้องถ่ิน
นัน้ก าหนด  
 มติที่ประชุม  ก าหนดสมยัประชมุสภาองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดัตาก สมยัสามญั สมยัที่ ๑ ประจ าปี ๒๕๕ ๖ 
ตัง้แตว่นัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นต้นไป มีก าหนด 
๔๕ วนั 
 

ระเบียบวาระที่ ๖  : ญตัติ ขออนมุตัิโอนเงินและแก้ไข
เปลีย่นแปลงค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ส านกัปลดัฯ) 
 รายการท่ี ๓ .๑.๒ ครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ เพื่อ
จ่ายเป็นคา่จดัซือ้รถยนต์อเนกประสงค์ไมน้่อยกวา่ ๗ ที่นัง่ 

จ านวน ๒ คนั ๆ ละ ๑ ,๔๐๐ ,๐๐๐ บาท เป็นเงิน 
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 ตามระเบียบ มท. วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๗ ก าหนดวา่ “การ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภณัฑ์ ท่ีดินและ
สิง่ก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือ
โอนไปตัง้รายจ่ายเป็นรายการใหม ่ให้เป็นอ านาจอนมุตัิของ
สภาท้องถ่ิน” และข้อ ๒๙ ก าหนดวา่ “การแก้ไขเปลีย่นแปลง
ค าชีแ้จงงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่ครุภณัฑ์ที่ดินและ
สิง่ก่อสร้างที่ท าให้ลกัษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลีย่น หรือ
เปลีย่นแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนมุตัิของสภา
ท้องถ่ิน” 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗  : ญตัติขออนมุตัิแก้ไขเปลีย่นแปลงค า
ชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ (กองช่าง) 
 รายการท่ี ๒ .๑.๑ ครุภณัฑ์ส านกังาน ๕ ) คา่จดัซือ้พดั
ลมตัง้พืน้แบบธรรมดา ตัง้ไว้ ๒๐,๒๕๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่
จดัซือ้พดัลมตัง้พืน้แบบธรรมดา ขนาด ๒๖ นิว้ จ านวน ๓ ตวั 
ๆ ละ ๖,๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๒๐,๒๕๐  
 ตามระเบียบ มท. วา่ด้วย วิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดวา่ 
“การแก้ไขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงบประมาณรายจ่ายในหมวด
คา่ครุภณัฑ์ที่ดิน และสิง่ก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ 
คณุภาพเปลีย่น หรือเปลีย่นแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนมุตัิของสภาท้องถ่ิน” 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๘  : ญตัติขออนมุตัิแก้ไขเปลีย่นแปลงค า
ชีแ้จงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๔ (กองช่าง) 
 รายการท่ี ๒ .๑.๑ ครุภณัฑ์ส านกังาน ๓ ) คา่จดัซือ้
เคร่ืองโทรสาร ตัง้ไว้ ๑๕ ,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นคา่จดัซือ้
เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองแฟกซ์ ระบบเลเซอร์ (กระดาษธรรมดา) 
จ านวน ๑ เคร่ือง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
 ตามระเบียบ มท. วา่ด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๙ ก าหนดวา่ “การ



แก้ไขเปลีย่นแปลงค าชีแ้จงบประมาณรายจ่ายในหมวดคา่
ครุภณัฑ์ที่ดิน และสิง่ก่อสร้าง ท่ีท าให้ลกัษณะ ปริมาณ 
คณุภาพเปลีย่น หรือเปลีย่นแปลงสถานท่ีก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนมุตัิของสภาท้องถ่ิน” 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๙  : ญตัติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงิน
สะสมขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก (กองช่าง) 
 องค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก ขอความเห็นชอบจ่าย
ขาดเงินสะสมขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัตาก จ านวน 

๑๒,๓๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามล าน า้ห้วยแม่
ตื่น “เฉลมิพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ ” บ้าน
ทีนาม ูหมูท่ี่ ๑๑ เช่ือมบ้านห้วยสนิา หมูท่ี่ ๘ ต.แมต่ื่น อ.แม่
ระมาด จ.ตาก เพื่อเป็นการเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่วั เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ
ชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๐ : เร่ืองอื่น ๆ  
 -ไม่ม-ี 

 


