
สรุปรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
สมัยวสิามัญ สมัยท่ี ๒ ครั้งท่ี ๑ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ 

วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

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

ระเบียบวาระที่ ๑ : เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 - ไมมี - 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ : รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ คร้ังที่ ๑ 
ประจําป ๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ : การเลือกประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก แทนตําแหนงที่วาง 
 เนื่องจากนายนิรันดร หงษชาติ ประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ไดย่ืนหนังสือลาออกจากการดํารง
ตําแหนงประธานสภาฯ ตอผูวาราชการจังหวัดตาก เม่ือวันที่ 
๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
 ตาม พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที ่๓ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๙ กําหนดวา 
เม่ือตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะ
เหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด... ใหมีการเลือกประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด แลวแตกรณีแทนตําแหนงที่วางภายใน ๑๕ วัน นับ
แตวันที่ตําแหนงนั้นวาง  
 และตามระเบียบ มท. วาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘ วรรคแรก วรรค ๒ และขอ ๑๔ 
ไดกําหนดวิธีการและขั้นตอนในการเลือกประธานสภาฯ โดย
ใหสมาชิกสภาทองถ่ินแตละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภา
ทอง ถ่ินคนหนึ่ งที่ ตนเห็นควรให เปน ผู ดํา รง ตําแหน ง
ประธานสภาทองถ่ิน คําเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรองไมนอยกวา ๒ คน ช่ือที่เสนอไมจํากัดจํานวน และให
สมาชิกสภาทองถ่ินลงคะแนนเลือกจากช่ือเหลานั้น โดย

วิธีการเขียนช่ือตัวและช่ือสกุลของผูที่ถูกเสนอช่ือคนละ ๑ 
ช่ือ  เ ม่ือตรวจนับแลวใหประธานสภาทอง ถ่ินช่ัวคราว
ประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน ผูที่ไดคะแนนสูงสุด
เปนผูไดรับเลือก ถาไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคน ให
เลือกใหมเฉพาะคนที่ไดคะแนนเทากันโดยใชวิธีเดิม แตถา
คะแนนสูงสุดเทากันอีกใหใชวิธีจับสลาก 
 ในการเลือกประธานสภาทองถ่ิน ถามีการเสนอช่ือผู
สมควรไดรับการแตงต้ังเพียงตําแหนงละ ๑ คน ใหถือวาผู
นั้นไดรับเลือก ในการตรวจนับคะแนน ใหประธานสภา
ทองถ่ินช่ัวคราวเชิญสมาชิกสภาทองถ่ินไมนอยกวา ๒ คนมา
ชวย 
 ที่ประชุม เสนอช่ือนายสีทุน ต้ังนอย  สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เขต ๒ อําเภอสามเงา เพียง 
คนเดียว และมีสมาชิกสภาฯ รับรองไมนอยกวา ๒ คน ดังนั้น 
นายสีทุน ต้ังนอย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ตาก เขต ๒ อําเภอสามเงา จึงเปนผูไดรับการแตงต้ังจาก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหดํารงตําแหนง
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก แทนตําแหนงที่
วาง 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ : การเลือกรองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก แทนตําแหนงที่วาง 
 เนื่องจากนายสีทุน ต้ังนอย รองประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ไดย่ืนหนังสือลาออกจากการดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาฯ ตอผูวาราชการจังหวัดตาก เม่ือ
วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓  
 เพื่อใหการเลือกรองประธานสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก แทนตําแหนงที่วาง เปนไปตาม พรบ.องคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามมาตรา ๑๙ และตามระเบียบ มท. วาดวย



ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ขอ ๘ วรรค
แรก วรรค ๒ ขอ ๑๒ และขอ ๑๔ 
 ที่ประชุม เสนอช่ือนายสมเดช ฉัตรชัยลือนาม สมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก เขต ๑ อําเภออุมผาง 
เพียง คนเดียว และมีสมาชิกสภาฯ รับรองไมนอยกวา ๒ คน 
ดังนั้น นายสมเดช ฉัตรชัยลือนาม สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก เขต ๑ อําเภออุมผาง จึงเปนผูไดรับ
การแตงต้ังจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหดํารง
ตําแหนงรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
แทนตําแหนงที่วาง 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ :  ญัตติ ผลการพิจารณาจัดหาแหลง
เงินกูขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก (สํานักปลัดฯ) 
 ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีมติให
ความเห็นชอบกูเงินจากสถาบันการเงินเพื่อดําเนินการจัดซ้ือ
เ ค ร่ื อ ง จั ก รกล  ตาม น โ ย บ า ย ข อ งค ณะ ผู บ ริห า ร  ๑ 
เคร่ืองจักรกล ๑ อําเภอ จํานวนเงิน ๔๐,๑๕๙,๕๐๐ บาท 
และเพื่อจัดทําโครงการ ECC School at Home (หองลูก
ขาย) และโครงการหองเรียนอัจฉริยะ ECC School at 
Home (หองแมขาย) จํานวน ๖๒,๙๙๕,๕๐๐ บาท รวมเปน
เงินทั้งส้ิน จํานวน ๑๐๓,๑๕๕,๐๐๐ บาท ในการประชุมสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ คร้ังที่ 
๑ ประจําป ๒๕๕๓ เม่ือวันที ่๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ นั้น  
 อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น จั ง ห วั ด ต า ก  ไ ด แ ต ง ต้ั ง
คณะกรรมการดําเนินการกู เงินจากสถาบันการเงินของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก และคณะกรรมการมีมติ
คัดเลือกสถาบันการเงินที่ เสนออัตราดอกเบี้ยเงินกูและ
เง่ือนไขอันเปนประโยชนแกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
มากที่ สุด  ไดแก  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ในการทําสัญญากูเ งินเพื่อดําเนินการจัดซ้ือ
เ ค ร่ื อ ง จั ก รกล  ตาม น โ ย บ า ย ข อ งค ณะ ผู บ ริห า ร  ๑ 
เคร่ืองจักรกล ๑ อําเภอ จํานวนเงิน ๔๐,๑๕๙,๕๐๐ บาท 
และเพื่อจัดทําโครงการ ECC School at Home (หองลูก
ขาย) และโครงการหองเรียนอัจฉริยะ ECC School at 
Home (หองแมขาย) จํานวน ๖๒,๙๙๕,๕๐๐ บาท รวมเปน
เงินทั้งส้ิน จํานวน ๑๐๓,๑๕๕,๐๐๐ บาท และธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ไดแจงผลการอนุมัติเงินกู 

ใหองคการบริหารสวนจังหวัดตาก กูเงินจํานวนวงเงินไมเกิน 
๑๐๓,๑๕๕,๐๐๐ บาท แลว 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ : ญัตติ ขอความเห็นชอบการกําหนด
คุณสมบัติเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและชุดปมลมสนาม
พรอมอุปกรณฯ (กองชาง) 
 ตามที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดตากเห็นชอบใหกู
เงินจากสถาบันการเงิน เพื่อจัดซ้ือเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะ
และชุดปมลมสนามพรอมอุปกรณฯ จํานวน ๑๑ รายการ 
เปนเงิน ๔๐,๑๕๙,๕๐๐ บาท และคณะกรรมการกําหนด
คุณสมบัติเคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและชุดปมลมสนาม
พ ร อ ม อุ ป ก ร ณ ฯ  ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร กํ า ห น ด คุณ สม บั ติ
เคร่ืองจักรกล ยานพาหนะและชุดปมลมสนามพรอมอุปกรณ
ฯ จํานวน ๑๑ รายการ เสร็จเรียบรอยแลว ตามคําส่ังองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากที่ ๙๗๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๓ นั้น 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก จึงมีความประสงคจะ
ขอความเห็นชอบการกําหนดคุณสมบัติ เค ร่ืองจักรกล 
ยานพาหนะและชุดปมลมสนามพรอมอุปกรณฯ จํานวน ๑๑ 
รายการ ดังกลาว 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๗ : ญัตติ ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
(กองชาง) 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความประสงคจะขอ
อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลง คําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ .๒๕๕๔  กองชาง  หมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง หนา ๙๖ รายการที่ ๒.๑.๓ 
ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ (ขอ ๑, ขอ ๒) 
 ตามระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๙ กําหนดวา “การ
แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑที่ ดินและส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 



 

ระเบียบวาระที่ ๘ : ญัตติ ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ 
(กองชาง) 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความประสงคจะขอ
อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของกองชาง หมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง หนา ๙๘ รายการที่ ๒.๑.๗ 
ถนน (ขอ ๑) 
 ตามระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๙ กําหนดวา “การ
แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายใน หมวดคา
ครุภัณฑที่ ดินและส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๙ : ญัตติ ขอแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจง
งบประมาณรายจายและโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (กองชาง) 
 องคการบริหารสวนจังหวัดตาก มีความประสงคจะขอ
อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลง คําช้ีแจงงบประมาณรายจาย และ
โอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๔ ของกองชาง หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 
หนา ๙๕ รายการที่ ๒.๑.๗ ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
ต้ังไว ๗๘๐,๐๐๐ บาท  
 ตามระเบียบ มท. วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒๙ กําหนดวา “การ
แกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในหมวดคา
ครุภัณฑที่ ดินและส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ  ปริมาณ 

คุณภาพเปล่ียน หรือเปล่ียนแปลงสถานที่กอสรางใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๐ : ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปต้ังจายเปน
รายการใหม (กองกิจการสภาฯ) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย  วิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ขอ ๒๗ กําหนดวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑที่ ดินและส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม 
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน”  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๑ : ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปต้ังจายเปน
รายการใหม (กองการศึกษาฯ) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว าดวยวิธี การ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ขอ ๒๗  กําหนดวา “การโอนเงินงบประมาณรายจายใน
หมวดคาครุภัณฑที่ ดินและส่ิงกอสราง ที่ทําใหลักษณะ 
ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหม  
ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑๒ : เร่ืองอื่น ๆ 
 -ไมมี- 
 

 


