
รายงานการประชุม 
หัวหน�าส�วนราชการ สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

คร้ังที่  8/๒๕62 
วันที่   5  สิงหาคม   ๒๕62  เวลา  09.3๐  น. 

ณ ห�องประชุมผู�บริหาร (ชั้น1) องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก  
--------------------------------------------------------------- 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
๑.นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ ์   ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
2.นางวันทนา  วิรัชเกษม   รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
3.นายวรวุฒิ  จิโน   ผู*อํานวยการสาํนักการช�าง 
4.นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน�   ผู*อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
5.นางนฤมล  สันกว3าน   หัวหน*าฝ5ายการเงินฯ รกท. ผู*อํานวยการกองคลัง 
6.นางสาวสุพัตรา  เสาร�เรือน  ผู*อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.นางนภาพร  ยังถิน   หัวหน*าฝ5ายการเมือง แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ 
8.นางกานต�ติมา เกตุเผือก  หัวหน*าฝ5ายวินัยฯ แทน ผอ.กองการเจ*าหน*าที่ 
9.นางสาวเพชรรัตน� บุญมาวงศ�  หัวหน*าฝ5ายบริหารงานทั่วไป 
10.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
11.นายพิสุทธิ์ ตะมะ   นิติกรชํานาญการ 
12.นางสาวนพวรรณ  มีศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ทีป่ระชุมทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  การรับโอนปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก แทนตําแหน�งที่ว�างกรณี

เกษียณอายุราชการ ซ่ึง นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ได*ให*ความเห็นชอบให*
ดําเนินการรับโอนจากข*าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัด โดยให*ดําเนินการให*แล*วเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 ขณะนี้อยู�ระหว�างการจัดทําประกาศรับโอน ซ่ึงหากไม�มีผู*
ประสงค�ที่จะโอนมารับราชการยังองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ก็จักเสนอเรื่องให* ก.จ. 
ดําเนินการสรรหาต�อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/๒๕62 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให* ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคร้ังท่ี 6/2562 เม่ือวันที่  4 

กรกฎาคม  2562  มีรายงานการประชุมท้ังหมด 4 วาระ ซ่ึงได*แนบไปพร*อมกับหนังสือ
เชิญประชุม ที่ประชุมท�านใดจะแก*ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม�มีท�านใด
แก*ไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา/ติดตามงาน 
   1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน  ส.ค.-ก.ย. 62 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน สิงหาคม –  กันยายน 2562  มี

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต�างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนท่ีแจก
ให*ทุกท�าน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจ*งที่ประชุม
ทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซ่ึงได*ประสานงานวัน เวลา
เรียบร*อยแล*ว ขอให*แจ*งเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจําเดือน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
  2.สรุปยอดรายรับ รายจ�าย ประจําเดือน กรกฎาคม 2562  (กองคลัง) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจ*าหน*าท่ีผู*รับผิดชอบสรุปรายละเอียดค�าใช*จ�ายต�างๆให*ที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนท�านประธาน และผู*เข*าร�วมประชุมทุกท�าน  อบจ.ตาก ประมาณการ

รายรับไว*จํานวน 450,000,000 บาท ปPจจุบัน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 มี
รายรับเดือนน้ี เปQนเงิน 54,008,926 บาท รายรับรวม เปQนเงิน 405,881,609 บาท   
ซ่ึงรับจริงต่ํากว�าประมาณการรายรับ เปQนเงิน 44,118,390 บาท ได*เบิกจ�ายเดือนน้ี
เปQนเงิน 45,870,028 บาท ดําเนินการเบิกจ�ายรวม เปQนเงิน 321,873,252 บาท 
คิดเปQนร*อยละ 71.53 % รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให*กองคลังตรวจสอบข*อมูลประมาณการรายรับที่จะเกิดข้ึนจริงระหว�างเดือน 

ตุลาคม –  ธันวาคม 2562 ว�าจะมีงบประมาณรายรับเข*ามาเปQนเงินจํานวนเท�าไหร� เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการดําเนินโครงการในช�วงระหว�างเดือน ตุลาคม –  ธันวาคม 2562 

นางนฤมล  รับทราบ 
 3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป@ 2562(กองแผน) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯให*ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนท�านประธานและผู*เข*าร�วมประชุมทุกท�าน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม

แผนดําเนินงานประจําปS พ.ศ.2562 โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว*ในแผนดําเนินงาน
จํานวน 229 โครงการ 531 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ถึง 4  ข*อมูล ณ 
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 มีโครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดไว*ในแผน ดําเนินการแล*ว
เสร็จ 170 โครงการ 467 กิจกรรม อยู�ระหว�างดําเนินการ 43 โครงการ 32 กิจกรรม 
และยังไม�ดําเนินการจํานวน 12 โครงการ 24 กิจกรรม   ยกเลิก 4 โครงการ 8 กิจกรรม 

สําหรับแผนการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 200,118,100 บาท คิดเปQนร*อยละ 
100  เบิกจ�ายจริง 158,981,054 คิดเปQน  ร*อยละ 79.44 รายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอให*ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ในส�วนของโครงการ/กิจกรรมที่ไม�ได*ดําเนินการและขอยกเลิก ขอให*ทุกกองไป

ทบทวนเหตุผลและความจาํเปQนที่ไม�ได*ดําเนินการตามโครงการที่ระบุไว* เสนอให*นายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตากพิจารณาต�ไปด*วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4.สรุปการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท*องถ่ินของ อบจ.ตาก (กองกิจการสภาฯ) 
ปลัด อบจ.ตาก   มอบเจ*าหน*าที่ท่ีรับผิดชอบ สรุป ชี้แจง 
นายพิสุทธิ์  เรียนท�านประธานและผู*เข*าร�วมประชุมทุกท�าน สําหรับการเตรียมการจัดการ

เลือกตั้งผู*บริหารและสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ในส�วนของการแบ�งเขต
เลือกตั้งของสมาชิกสภา อบจ.ตาก ปPจจุบันดําเนินการแล*วเสร็จครบทุกอําเภอแล*ว 
ขณะน้ีอยู�ระหว�างเสนอให*คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาต�อไป  

นางนภาพร  สําหรับการจัดทําร�างแผนดําเนินงานจัดการเลือกตั้ง ร�างประมาณการใช*
จ�ายเงิน และแผนการจัดการเลือกตั้ง ทางกองกิจการสภาฯ ได*จัดทํารายละเอียดของ
แผนฯต�างๆมาเสนอท่ีประชุมพิจารณา ซ่ึงรายละเอียดดังกล�าวเปQนกรอบในการ
ปฏิบัติงานหากกรณีมีประกาศให*มีการเลือกตั้ง  

ที่ประชุม  รับทราบ 
นางนภาพร  ในส�วนของคําส่ังแต�งตั้งคณะทํางานเก่ียวกับการจัดการเลือกตั้งผู*บริหารท*องถ่ิน

และสมาชิกสภาท*องถ่ินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตากน้ัน ทางกองกิจการสภาฯจะ
ขอให*มีการทบทวนการออกคําสั่ง เนื่องจากการจัดการเลือกต้ังในครั้งที่ผ�านมา ได*มีการ  
แบ�งงาน ออกเปQนรายกอง การออกคําสั่งมอบหมายงานจึงออกเปQนรายกอง โดยที่กอง
กิจการสภาฯในฐานะต*นเร่ืองท่ีรับผิดชอบไม�ทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานในแต�ละ
ส�วนงานที่แต�ละกองรับผิดชอบ เม่ือมีผู*มาติดต�อสอบถามหรือมีการสืบหาข*อมูลการ
ดําเนินงานในแต�ละส�วนงาน กองกิจการสภาฯจึงไม�ทราบและไม�มีข*อมูลที่จะชี้แจงหรือ
ตอบข*อสอบถามได* 

ปลัด อบจ.ตาก  ดังน้ัน กรณีการมอบหมายงานให*แต�ละกองรับผิดชอบในการออกคําสั่งก็ต*องให*
มีเจ*าหน*าที่จากกองกิจการสภาฯเข*าไปร�วมเปQนคณะทํางาน หรือเปQนเลขานุการหรือ
ผู*ช�วยเลขานุการ ในแต�ละงานที่ได*มอบหมายให*แต�ละกองด*วยด*วย เพื่อให*กองกิจการ
สภาฯเปQนศูนย�กลางในการทํางานและรวบรวมข*อมูลที่เก่ียวข*องกับการดําเนินการ
จัดการเลือกตั้งต�อไปด*วย 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
5. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปS 62 (โบนัส) 

ปลัด อบจ.ตาก  เชิญ ผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการเตรียมงานให*ท่ีประชุมรับทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนท�านประธานและผู*เข*าร�วมประชุมทุกท�าน สําหรับการเตรียมการประเมิน

ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปS 2562 ขอให*ทุกกองจัดส�ง
เอกสารที่เก่ียวข*องกับการประเมินฯให*สํานักปลัดฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 
โดยสํานักปลัดฯจะได*ตรวจสอบข*อมูลเอกสารที่เก่ียวข*องตามตัวช้ีวัดให*แล*วเสร็จภายใน
วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 แล*วจึงนําเสนอข*อมูลให* ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล พิจารณา
ตรวจสอบรายละเอียดตามตัวชีวัดทั้ง 4 มิติ ก�อนเชิญคณะอนุกรรมการฯมาตรวจ
ประเมินไม�เกินในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ผอ.กองแผนฯ   สําหรับการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  

ประจําปS 2563 จักต*องเสนอเร่ืองขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ให* ก.จ.จ.ตากพิจารณาให*ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน2562 ซ่ึง
ประกอบไปด*วย  
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1.โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล*องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด จํานวน 
1 โครงการ ซ่ึงโครงการท่ีเสนอต*องมีความสอดคล*อง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร�จังหวัด 
พร*อมท้ังกําหนดตัวช้ีวัด ค�าเปWาหมาย และระดับคะแนน โดยกําหนดค�าคะแนนประเมิน
ไม�เกิน 5 คะแนน 

2.โครงการดีเด�นหรือมีความสําคัญของท*องถ่ิน จํานวน 1 โครงการ 
3.โครงการลดข้ันตอนการทํางาน หรือปรับปรุงการทํางาน จํานวน 1 โครงการ 
และการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เจ*าหน*าที่ของรัฐ ที่มารับบริการ

โดยการจ*างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปQนหน�วยสํารวจและประเมินความพึง
พอใจ จํานวน 4 งานบริการ 

จึงขอที่ประชุมร�วมกันพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคล*องกับแผน
ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดและโครงการดีเด�น ท่ีจะเสนอขอรับการประเมินอย�างละ 
1 โครงการ 

ผอ.สํานักการช�าง   สํานักการช�างขอเสนอโครงการปรับปรุงพัฒนาถนนที่อยู�ในความรับผิดชอบของ 
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตากให*ได*มาตรฐาน ประจําปS 2563 เปQนโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล*องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด ซ่ึงสอดคล*องกับยุทธศาสตร�การ
พัฒนาจังหวัดตาก ด*านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก*ไขปPญหาความยากจน  

ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับโครงการดีเด�นหรือมีความสําคัญของท*องถ่ิน ขอเสนอโครงการ ธนาคาร
น้ํา ประจําปS 2563 ของกองแผนและงบประมาณ เนื่องจากเปQนโครงการใหม�ท่ีเก่ียวกับ
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติแหล�งนํ้าใต*ดิน ที่สามารถดําเนินการให*เกิดประโยชน�แก�
ชุมชนในท*องถ่ินได* อีกทั้งในอนาคตสามารถต�อยอดให*เปQนแหล�งเรียนรู*ในการจัดทํา
ธนาคารน้ําให*องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินและหน�วยงานต�างๆที่สนใจได* 

นายจรัญ  สํานักปลัดฯ ขอเสนอโครงการลดข้ันตอนหรือปรับปรุงการทํางาน การ
ให*บริการห*องประชุมองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก เปQนโครงการลดข้ันตอนการ
ทํางาน หรือปรับปรุงการทํางาน ประจําปS2563 

ปลัด อบจ.ตาก  มีท�านใดจะเสนอโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมเชิญครับ ถ*าไม�มีท�านใดเสนอผมขอ
มติท่ีประชุม ให*ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปS 2563 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ โครงการตามที่เสนอเปQนโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปS 2563 

ผอ.กองแผนฯ  ในส�วนของงานบริการท่ีจะเสนอให*สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปQนหน�วย
สํารวจและประเมินความพึงพอใจ จํานวน 4 งานบริการ ขอท่ีประชุมร�วมกันพิจารณา
เสนองานบริการจํานวน 4 งานบริการ 

ผอ.กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯขอเสนองานด*านการศึกษา และงานด*านศาสนาและวัฒนธรรม 
เปQนงานบริการที่เข*ารับการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ 

ผอ.สํานักการช�าง  กองกิจการสภาฯขอเสนองานด*านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กับงาน
ด*านสาธารณสุข เปQนงานบริการที่เข*ารับการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ 

ปลัด อบจ.ตาก  มีท�านใดจะเสนองานบริการเพิ่มเติมเชิญครับ ถ*าไม�มีท�านใดเสนอผมขอมติท่ี
ประชุมในการให*ความเห็นชอบเสนองานบริการเข*ารับการสํารวจและประเมินความพึง
พอใจ ประจําปS 2563 



-5- 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบ งานบริการตามที่เสนอเปQนงานบริการท่ีเข*ารับการสํารวจและประเมิน

ความพึงพอใจในการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ประจําปS 2563 

ปลัด อบจ.ตาก  ทั้งนี้ในส�วนของเอกสารท่ีขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปS 2563 ขอให*จัดส�งให*สํานักปลัดฯภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 
2562 เพื่อท่ีจักได*ทํารายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบ ต�อ ก.จ.จ.ตากต�อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 6.การดําเนินงานด�านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ�าหน�าที่) 

ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจ*าหน*า ท่ีท่ีรับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินงานด*านการ
บริหารงานบุคคลให*ที่ประชุมทราบ 

นางกานต�ติมา  เรียนท�านประธานและผู* เข*าร�วมประชุมทุกท�าน การดําเนินงานด*านการ
บริหารงานบุคคล ในห*วงเดือนสิงหาคม 2562 ที่เก่ียวข*องมี การประชุมคณะกรรมการ
ข*าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในวันที่ 21 สิงหาคม2562 ในส�วนของ
กิจกรรมอ่ืนๆยังไม�มี 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  การพิจารณาเงินเดือนของข*าราชการ ลุกจ*าง และพนักงานจ*าง ขอให*แต�ละกอง

สรุปข*อมูลให*แล*วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อจักได*ดําเนินการในส�วนท่ี
เก่ียวข*องต�อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  การแต�งตั้งผู*รักษาราชการแทน ผู*รักษาการแทน ในตําแหน�งท่ีว�าง ในส�วนของ

กองกิจการสภาฯ กองคลัง และสํานักการช�างขณะนี้อยู�ระหว�างเสนอนายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตากพิจารณาลงนาม 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  1.การไม�ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบพ.ศ.2560 
   มอบเจ*าหน*าที่ท่ีรับผิดชอบ สรุป ชี้แจง 

ด*วยนายสัญชัย ตุลาบดี อายุ 63 ปS อาศัยอยู�จังหวัดอุดรธานี ได*แจ*งความร*อง
ทุกข�ต�อพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองตาก กรณี สนามกีฬาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดตาก สถานีขนส�งผู*โดยสารจังหวัดตาก และศูนย�บริหารและช�วยเหลือ
ประชาชน สถานีขนส�งองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ไม�จัดให*มีเครื่องหมายปลอดบุหร่ี 
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดอันเปQนการการไม�ปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ�
ยาสูบพ.ศ.2560 ต*องระวางโทษปรับไม�เกิน 5,000 บาท ซ่ึงในส�วนขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดตาก ไปมอบหมายให*นิติกรสํานักปลัดไปชําระค�าปรับเรียบร*อยแล*ว  
ซ่ึงก็ขอให*แต�ละกองท่ีเก่ียวข*องกับการควบคุมการสูบบุหรี่ รวมไปถึงการดื่มเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล�ไปดําเนินการให*เปQนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว*อย�าให*เกิดเหตุการณ�ทํานอง
เดียวกันข้ึนมาอีก 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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2.การสํารวจและรายงานทรัพย�สินประจําปS ขอให*ดําเนินการให*แล*วเสร็จ
ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2562 เน่ืองจากปลัด อบจ.ตากจะเกษียณอายุราชการ และ
รักษาราชการแทนผู*อํานวยการกองคลัง ลาออกจากราชการ จะได*ดําเนินการสรุปส�ง
มอบงานให*ผู*รับผิดชอบที่เก่ียวข*องต�อไป   

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล�า เชิญครับ ถ*าไม�มี

ท�านใดใดมีข*อหารือหรือข*อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอเลิกประชุมครับ 
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.0๐ น. 
 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
ผู*จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ)์ 
ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

ผู*ตรวจสอบรายงานการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


