
รายงานการประชุม 
หัวหน�าส�วนราชการ สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

คร้ังที่ 7/๒๕62 
วันที่   3  กรกฎาคม   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.นางสาวพิชชารีย�  เครือฟEก  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ทีป่ระชุมทราบ 
ไม�มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 6/๒๕62 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให*ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 4 

มิถุนายน  2562 มีรายงานการประชุมท้ังหมด 4 วาระ ซ่ึงได*แนบไปพร*อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ท่ีประชุมท�านใดจะแก*ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ 
หากไม�มีท�านใดแก*ไขผมขอมติท่ีประชุมครับ 

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

มีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการต�างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนที่
แจกให*ทุกท�าน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจ*งที่
ประชุมทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซ่ึงได*ประสานงาน
วัน เวลาเรียบร*อยแล*ว ขอให*แจ*งเพิ่มเติมท่ีคุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงาน
ประจําเดือน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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  2.สรุปยอดรายรับ รายจ�าย ประจําเดือน มิถุนายน 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 ปEจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มี
รายรับเดือนน้ี เปQนเงิน 62,606,619 บาท รายรับรวม เปQนเงิน 351,872,683 
บาท   ซ่ึงรับจริงต่ํากว�าประมาณการรายรับ เปQนเงิน 98,127,316 บาท ได*เบิกจ�าย
เดือนนี้ เ ปQ น เ งิน  53 ,619,562 บาท ดํ า เนิ นกา ร เ บิกจ� า ยรวม  เปQ น เงิ น 
276,003,224 บาท คิดเปQนร*อยละ 61.33 % รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่
ประชุมทราบ 

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

แผนดําเนินงานประจําปS พ.ศ.2562 โครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดไว*ในแผน
ดําเนินงานจํานวน 228 โครงการ 530 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ถึง 
4  ข*อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว*ในแผน 
ดําเนินการแล*วเสร็จ 146 โครงการ 420 กิจกรรม อยู�ระหว�างดําเนินการ 63 
โครงการ 59 กิจกรรม และยังไม�ดําเนินการจํานวน 16 โครงการ 45 กิจกรรม   
ยกเลิก 3 โครงการ 6 กิจกรรม 

สํ าหรับแผนการ เบิกจ� าย เงิน ไตรมาสที่  1  + 2 +3  งบประมาณ 
243,407,860 บาท คิดเปQนร*อยละ 100  เบิกจ�ายจริง 165,969,947 คิดเปQน  
ร*อยละ 68.19 รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอให*ท่ีประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  ในส�วนของโครงการประกอยการทบทวนการจัดทําแผนพฒันา 5 ปS ขององค�การ

บริหารส�วนจังหวัดตาก ขอแจ*งให*ทุกส�วนราชการจัดส�งโครงการฯให*กองแผนฯภายในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2562 

ที่ประชุม  รับทราบ 
4.สรุปการจัดทํางบประมาณประจําปS 2563 (กองแผนฯ) 

ปลัด อบจ.ตาก   มอบผู*อํานวยการกองแผนฯ สรุป ชี้แจง 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนท�านประธานและผู*เข*าร�วมประชุมทุกท�าน การจัดทํารายละเอียดงบประมาณ

รายจ�ายประจําปSงบประมาณ 2563 ปEจจุบันผู*ว�าราชการจังหวัดตากได*พิจารณาให*ความ
เห็นชอบร�างข*อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปSงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร*อยแล*ว 
คาดว�าประกาศให*มีผลใช*บังคับต�อไป จึงขอให*แต�ละกองช�วยดําเนินการจัดทําแผน
ดําเนินงาน ประจําปS 2563 จัดส�งให*กองแผนฯด*วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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5.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 ปEจจุบันดําเนินการแล*วเสร็จไป 5 อําเภอ ยังคง
เหลืออําเภอแม�สอด อําเภอท�าสองยาง และอําเภอพบพระท่ีต*องลงพื้นท่ีไปสํารวจ
รายละเอียดของจํานวนหมู�บ*าน และประชากร คาดว�าจะดําเนินการแล*วเสร็จภายใน
เดือน กรกฎาคม 2562  

ปลัด อบจ.ตาก  ขอมอบหมายให*กองกิจการสภา ประสานงานกับสํานักงาน กกต.จังหวัดตาก จัดทํา
ร�างแผนดําเนินงานจัดการเลือกตั้ง แผนการใช*จ�ายเงิน โดยสรุปรายละเอียดท่ีเก่ียวข*องกับ
งานธุรการในการจัดการเลือกตั้ง เช�น การสรรหาคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจํา อบจ.
ตาก การประชุมของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการประจาํหน�วยเลือกตั้ง เปQนต*น 

นายพิสุทธิ ์  รับทราบ 
6.การเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ*าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (กองการศึกษาฯ) 

ปลัด อบจ.ตาก  เชิญ ผอ.กองการศึกษาฯสรุปรายละเอียดการเตรียมงานให*ท่ีผระชุมรับทราบ 
ผอ.กองการศึกษาฯ  เรียนท�านประธานและผู*เข*าร�วมประชุมทุกท�าน สําหรับการเตรียมการจัดงานเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระเจ*าอยู�หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เน่ืองในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ทางกองการศึกษาฯยังไม�ได*รับแจ*งรายละเอียดการดําเนินการจาก
ทางจังหวัดตาก คงมีเพียงการเตรียมการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก โดยประดับพระบรมฉายาลักษณ�พระบาทสมเด็จพระ
เจ*าอยู�หัว ธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร*อมโต3ะหมู�บูชา จัดสมุดลงนามถวายพระ
พรชัยมงคลปากกาสีน้ําเงิน โต3ะและเก*าอ้ีถวายพระพรชัยมงคล สําหรับบุคคลากรในสังกัด
และผู*มาติดต�อราชการได*ร�วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ซ่ึงได*ดําเนินการเรียบร*อยแล*ว 
ในส�วนของรายละเอียดการจัดกิจกรรมหากทาง กองการศึกษาฯได*รับแจ*งกําหนดการจัด
กิจกรรมจากทางจังหวัดตาก จะแจ*งให*ทุกส�วนราชการทราบต�อไป 

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

ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจ*าหน*าที่ ท่ีรับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินงานด*านการ
บริหารงานบุคคลให*ที่ประชุมทราบ 

นางกานต�ติมา  เรียนท�านประธานและผู*เข*าร�วมประชุมทุกท�าน การดําเนินงานด*านการ
บริหารงานบุคคล ในห*วงเดือนกรกฎาคม 2562 ที่ เ ก่ียวข*องมี การประชุม
คณะกรรมการข*าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในวันที่ 24 กรกฎาคม
2562 ในส�วนของกิจกรรมอ่ืนๆยังไม�มี 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  การมอบหมายงานให*รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ตรวจสอบ 

กลั่นกรองแฟYมงานของทุกส�วนราชการ โดยจะมีผลตั้งแต�วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 
เปQนต*นไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  มหาดไทยได*มีหนังสือสั่งการ ด�วนท่ีสุดท่ี มท 0808.2/ว 3886 ลงวันที่ 28 

มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ*งแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปS พ.ศ. 2563 
ขององค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน ซ่ึงกองแผนฯได*ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือสั่งการ 
กับการจัดทํางบประมาณขององค�การบริหารส�วนจังหวัดตากแล*ว พบว�าสอดคล*องเปQนไปใน
แนวทางเดียวกับท่ีหนังสือสั่งการได*กําหนดไว* จึงแจ*งให*ท่ีประชุมรับทราบ 

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

ไม�มีท�านใดใดมีข*อหารือหรือข*อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอเลิกประชุมครับ 
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.0๐ น. 
 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
ผู*จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ)์ 
    ปลัดองค�การบริหารส�วนจงัหวัดตาก 

     ผู*ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 


