
สรุปรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๔ 

วันท่ี ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ ๑ 
ประจําป ๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ : การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป 
๒๕๕๔ 
 ตามระเบียบ มท. วาดวย ขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ เร่ือง การประชุม ขอ ๒๑ ได
กําหนดไววา การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป 
ระยะเวลาและวันเร่ิมตนประชุมสามัญประจําปของแตละ
สมัยในปนั้น ....ฯลฯ..... ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาใน
ที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนํา
ความในขอ ๑๑ แหงระเบียบ มท.  วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ตามขอ ๑๑ ไดกําหนดวา ใหประธานสภาทองถ่ินนํา
ปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ การ
กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่กฎหมาย
ว า ด ว ย อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ท อ ง ถ่ิ น นั้ น กํ า ห น ด  โ ด ย
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
มาตรา ๒๒ กําหนดวา ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ ๒ 
สมัย สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนด ๔๕ วัน และ วันเร่ิม
สมัยประชุมประจําป โดยใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
กําหนด 
 มติที่ประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๔ 

ต้ังแตวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ มีกําหนด ๔๕ วัน 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : การกําหนดสมัยประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป 
๒๕๕๕ 
 ตามระเบียบ มท. วาดวย ขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๒ เร่ือง การประชุม ขอ ๒๑ ได
กําหนดไววา การกําหนดวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําป
ของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนําปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของแตละป โดยใหนําความ
ในขอ ๑๑ แหงระเบียบ มท. วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ มาบังคับใชโดยอนุโลม  
 ตามขอ ๑๑ ไดกําหนดวา ใหประธานสภาทองถ่ินนํา
ปรึกษาในที่ประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ การ
กําหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามที่กฎหมาย
วาดวยองคกรปกครองทองถ่ินนั้นกําหนด 
 มติที่ประชุม กําหนดสมัยประชุมสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๕ 
ต้ังแตวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ.  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีกําหนด ๔๕ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ : ญัตติ รายงานผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ตามระเบียบ มท. วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  ๒๕๔๘ ขอ ๒๙ (๓) 
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีอํานาจหนาที่ในการรายงาน
ผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล



แผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอ
ตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ังภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอย
กวาสามสิบวัน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ : ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินและแกไข
เปล่ียนแปลงคํา ช้ีแจงงบประมาณรายจ าย  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (สํานักปลัดฯ) 
 รายการที่ ๓.๑.๒ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เพื่อ
จายเปนคาจัดซ้ือรถยนตอเนกประสงคไมนอยกวา ๗ ที่นั่ง 
จํ า น ว น  ๒  คั น  ๆ  ละ  ๑ ,๔๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บ า ท  เ ป น เ งิ น 
๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท 
 ตามระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๗ กําหนดวา “การ
โอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและ
ส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
โอนไปต้ังรายจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน” และขอ ๒๙ กําหนดวา “การแกไขเปล่ียนแปลง
คําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
ส่ิงกอสรางที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือ
เปล่ียนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน” 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ : ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ . 
๒๕๕๔ (กองชาง) 
 รายการที่ ๒.๑.๑ ครุภัณฑสํานักงาน ๕) คาจัดซ้ือพัด
ลมต้ังพื้นแบบธรรมดา ต้ังไว ๒๐,๒๕๐ บาท เพื่อจายเปนคา
จัดซ้ือพัดลมต้ังพื้นแบบธรรมดา ขนาด ๒๖ นิ้ว จํานวน ๓ ตัว 
ๆ ละ ๖,๗๕๐ บาท เปนเงิน ๒๐,๒๕๐  
 ตามระเบียบ  มท .  วาดวย วิธีการงบประมาณของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๙ กําหนดวา 

“การแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงบประมาณรายจายในหมวด
คาครุภัณฑที่ดิน และส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๘ : ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคํา
ช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ . 
๒๕๕๔ (กองชาง) 
 รายการที่ ๒.๑.๑ ครุภัณฑสํานักงาน ๓) คาจัดซ้ือ
เคร่ืองโทรสาร ต้ังไว ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซ้ือ
เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองแฟกซ ระบบเลเซอร (กระดาษธรรมดา) 
จํานวน ๑ เคร่ือง ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ บาท  
 ตามระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๒๙ กําหนดวา “การ
แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑที่ ดิน และส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๙ : ญัตติขอความเห็นชอบจายขาดเงิน
สะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (กองชาง) 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ขอความเห็นชอบจาย
ขาดเงินสะสมขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จํานวน 
๑๒,๓๒๕,๐๐๐ บาท เพื่อกอสรางสะพานขามลําน้ําหวยแม
ต่ืน “เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔” บาน
ทีนามู หมูที่ ๑๑ เช่ือมบานหวยสินา หมูที่ ๘ ต.แมต่ืน อ.แม
ระมาด จ.ตาก เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระ เจ าอ ยู หั ว  เนื่ อ ง ในโ อกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๐ : เร่ืองอื่น ๆ  
 -ไมมี- 

 


