
รายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

คร้ังที่ 5/๒๕62 
วันที่   2  พฤษภาคม   ๒๕62  เวลา  09.3๐  น. 

ณ หองประชุมผูบริหาร(ชั้น1) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก  
--------------------------------------------------------------- 

ผูเขารวมประชุม 
๑.นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ ์   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
2.นางวันทนา  วริัชเกษม   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
3.นายวรวุฒิ  จิโน   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
4.นางสาวปาริชาติ  หิรญัรัตน   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
5.นางนฤมล  สันกวาน   หัวหนาฝายการเงินฯ รกท. ผูอํานวยการกองคลัง 
6.นางสาวสพุัตรา  เสารเรือน  ผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.นายทวพีร  เมาพิมพา   หัวหนาฝายสาธารณสุข แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ 
8.นางกานตติมา เกตุเผือก  หัวหนาฝายวินัยฯ แทน ผอ.กองการเจาหนาที ่
9.นางสาวเพชรรตัน บุญมาวงศ  หัวหนาฝายบริหารงานทัว่ไป 
10.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
11.นางสาวนพวรรณ  มศีร ี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/๒๕62 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 1 

เมษายน  2562 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ซ่ึงไดแนบไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม ที่ประชุมทานใดจะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมี
ทานใดแกไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา/ติดตามงาน 
   1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน  พ.ค.-มิ.ย. 62 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2562  มี

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการตางๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนที่
แจกใหทุกทาน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจงที่
ประชุมทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซ่ึงไดประสานงาน
วัน เวลาเรียบรอยแลว ขอใหแจงเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงาน
ประจําเดือน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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  2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน เมษายน 2562  (กองคลัง) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใชจายตางๆใหที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนทานประธาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  อบจ.ตาก ประมาณการ

รายรับไวจํานวน 450,000,000 บาท ปจจุบัน ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มี
รายรับเดือนน้ี เปนเงิน 29,873,497 บาท รายรับรวม เปนเงิน 287,194,833 
บาท   ซ่ึงรับจริงต่ํากวาประมาณการรายรับ เปนเงิน 162,805,166 บาท ได
เบิกจายเดือนน้ีเปนเงิน 15,652,848 บาท ดําเนินการเบิกจายรวม เปนเงิน 
193,002,166 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป 2562(กองแผน) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯใหที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562 โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
ดําเนินงานจํานวน 223 โครงการ 504 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสที่ 1
และ 2  ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผนดําเนินงานจํานวน 223 โครงการ 504 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 74 
โครงการ 321 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 146 โครงการ 101 กิจกรรม และ
ยังไมดําเนินการจํานวน 31 โครงการ 62 กิจกรรม   ยกเลิก 2 โครงการ 6 กิจกรรม 

สํ าหรับแผนการ เบิ กจ าย เงิน ไตรมาสที่  1  +  2  +3   งบประมาณ 
218,698,960 บาท คิดเปนรอยละ 100  เบิกจายจริง 84,236,705 คิดเปน  
รอยละ 38.52 รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

ปลัด อบจ.ตาก  การดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ขอเนนย้ําใหผอ.กองทุก
กองกําชับหัวหนาฝายและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมที่อยูใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 โดยขอใหดําเนินการให
เปนไปตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนดไว โดยนํารายละเอียดการสรุปของ  
กองแผนฯเปนเครื่องมือในการเรงรัดติดตามผลการปฏิบัติของเจาหนาที่ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
4.การจัดทาํงบประมาณประจําป 2563 (กองแผนฯ) 

ปลัด อบจ.ตาก   มอบผูอํานวยการกองแผนฯ สรุป ชี้แจง 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจดัทํารายละเอียดงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2563 ปจจุบันกองแผนฯไดจัดทาํเปนรางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบรอยแลว ก็จะไดจัดสงใหทกุกอง
ชวยตรวจสอบรายละเอียดในรางขอบัญญัติในสวนของตนวาถูกตองครบถวนหรือไมอยางไร 
กอนจะเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวดัตากพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหทานผองกองทุกกองชวยตรวจสอบรายละเอียดในรางขอบัญญัติงบประมาณ
ดังกลาวดวย และขอฝากใหแตละกองชวยตรวจสอบผลการปฏิบัติงานที่ผานมาวามีการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตากเปนอยางไรบาง ชวยตรวจสอบ
และจัดเตรียมขอมูลกรณเีปดการประชุมสภาฯแลวมีทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดตาก มีขอสงสัยซักถามตอผูบริหารในสภาฯ 
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ที่ประชุม  รับทราบ 

5.การเตรียมการประชุมสภา อบจ.ตาก (กองกิจการสภาฯ) 
ปลัด อบจ.ตาก   มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง 

- การเสนอญัตต ิ
นายทวีพร  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สาํหรับการเตรียมการประชุมสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาํป 2563 ไดกําหนดจัดวัน
ประชุมสภา ในวันที ่8 พฤษภาคม 2563 โดยจะมีวาระการประชุมที่เกี่ยวของใหสภาฯ
พิจารณาประกอบไปดวย พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 2563, พจิารณารางบันทึกขอตกลงการกําจดัขยะระหวาง อบจ.ตาก กับ อปท.ใน
จังหวัดตาก 

ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหแตละกองชวยตรวจสอบโครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
2562 วามีโครงการพัฒนาใดที่ยังไมไดลงนามในสัญญา และตองขออนุมัติตอสภาฯเพื่อกัน
เงินงบประมาณตอสภาฯใหเสนอขออนุมัติใหสภาฯพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
  -  สรุปรายละเอียดการเตรยีมการจดัการเลือกตั้งทองถ่ินของ อบจ.ตาก 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับการเตรียมการจัดการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด ขอใหกองกิจการสภา ตรวจสอบเอกสารการดําเนินการเลือกตั้ง
เมื่อครั้งที่แลวมาวามีการเตรียมการเลือกตั้งอยางไรบาง แบงงานมอบหมายภารกิจใน
แตละกองรับผิดชอบในดานใดบาง มีการออกคําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายภารกิจ
ใดบาง เพื่อจักไดทบทวนแลวมอบหมายภารกิจใหมเน่ืองจากปจจุบันมีสวนราชการ
และบุคลากรเพิ่มมากข้ึน 

นายทวีพร  รับทราบ 
6.การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล (กองการเจาหนาท่ี) 

ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการ
บริหารงานบุคคลใหที่ประชุมทราบ 

นางกานตติมา  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การดําเนินงานดานการ
บริหารงานบุคคล ในหวงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ เกี่ยวของมี  การประชุม
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในปลายเดือนพฤษภาคม
2562 และการรับโอนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตําแหนง           
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสํานักการชาง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
7. การจดังานถวายพระพรชัยมงคลของจังหวดัตาก (กองการศกึษา) 

ปลัด อบจ.ตาก   มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง 
 -กําหนดพิธีการตางๆระหวางวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 

ผอ.กองการศึกษาฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับการจัดกจิกรรม
ถวายพระพรชัยมงคลของจังหวัดตาก มรีายละเอยีดกิจกรรมดังน้ี 

  1.การจัดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพธิี
บรมราชาภิเษกจังหวัดตาก ณ ศาลากลางจังหวัดตากหลังเกา ตั้งแตวันที ่1 – 31 
พฤษภาคม 2562 
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  2.พิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโคกพลู วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 
13.00 น 

  3.พิธีบรรพชาอุปสมบท โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโคกพลู วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 
เวลา 07.00 น 

  4.งานพระราชพิธีบรมราชภิเษก ณ วดัมณีบรรพตวรวิหาร วันที่ 4 
พฤษภาคม 2562 กจิกรรมเริ่มตั้งแตเวลา 06.30 น.  

5.งานพระราชพิธีบรมราชภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดตาก วันที ่5  
พฤษภาคม 2562 กจิกรรมเริ่มตั้งแตเวลา 08.40 น.  

6.งานพระราชพิธีบรมราชภิเษก ณ ศาลากลางจังหวัดตาก วันที ่6 
พฤษภาคม 2562 กจิกรรมเริ่มตั้งแตเวลา 16.10 น. รายละเอียดตามเอกสารที่
เสนอที่ประชุมรับทราบ 

ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหแตละกองจัดสงเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกลาว 
อยางนอยกองละ 3 คน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ ถา

ไมมีทานใดใดมีขอหารือหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา ผมขอเลิกประชุมครับ 
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.0๐ น. 
 
 
 

(นายจรัญ  สทุธิมาส) 
นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
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