
รายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

คร้ังที่ 4/๒๕62 
วันที่   1  เมษายน   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.นายพิสุทธิ์  ตะมะ   นิติกรชาํนาญการ แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ 
8.นางกานตติมา เกตุเผือก  หัวหนาฝายวินัยฯ แทน ผอ.กองการเจาหนาที ่
9.นางสาวเพชรรตัน บุญมาวงศ  หัวหนาฝายบริหารงานทัว่ไป 
10.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
11.นางสาวพิชารีย เครอืฟก  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/๒๕62 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 4 

มีนาคม  2562 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ซ่ึงไดแนบไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม ที่ประชุมทานใดจะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมี
ทานใดแกไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา/ติดตามงาน 
   1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน เม.ย. – พ.ค. 62 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2562  

มีรายละเอียดกิจกรรม/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 มีนาคม 2562  (กองคลัง) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใชจายตางๆใหที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนทานประธาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  อบจ.ตาก ประมาณการ

รายรับไวจํานวน 450,000,000 บาท ปจจุบัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 มี
รายรับเดือนน้ี เปนเงิน 51,309,956 บาท รายรับรวม เปนเงิน 257,321,336 
บาท   ซ่ึงรับจริงต่ํากวาประมาณการรายรับ เปนเงิน 192,678,663 บาท ได
เบิกจายเดือนน้ีเปนเงิน 20,963,597 บาท ดําเนินการเบิกจายรวม เปนเงิน 
177,376,318 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 28 มีนาคม 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผนดําเนินงานจํานวน 184 โครงการ 406 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 60 
โครงการ 285 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 122 โครงการ 94 กิจกรรม และยัง
ไมดําเนินการจํานวน 18 โครงการ 23 กิจกรรม   ยกเลิก 1 โครงการ 3 กิจกรรม 

สําหรับแผนการเบิกจายเงินไตรมาสที่ 1 + 2  งบประมาณ 139,991,660 
บาท คิดเปนรอยละ 100  เบิกจายจริง 70,818,998 คิดเปนรอยละ 50.59 
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

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

ที่ประชุม  รับทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  ขอเพิ่มเติมในสวนการจดัการจดัทาํแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวดัตาก

ประจําป 2566 กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาํแผนฯในวันที่ 5 
เมษายน 2562  และจดัประชุมประชาคมการจดัทําพัฒนาของป 2563 ในวันที่ 23 
เมษายน 2562  ขอใหทุกกองที่มีโครงการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาฯแจงกลุมผูเขารวม
ประชุมประชาคมมาเขารวมการประชาคมในวันที่ 23 เมษายน 2562 ดวย สาํหรับ
เอกสารเชิญประชุมฝายแผนฯจะจัดสงใหแตละกองทราบตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.การจัดกจิกรรมรดนํ้าดําหัวนายก อบจ.ตากและผูวาราชการจังหวดัตาก 
ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นางสาวเพชรรตัน  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สาํหรับการจัดกจิกรรมรดนํ้าดํา

หัวนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดกาํหนดจัดงานในวันที่ 19 เมษายน 2562 
ตั้งแตเวลา 10.00 น. ในสวนแขกผูมีเกียรติที่จะมาเขารวมกิจกรรม ทางสํานักปลัดฯได
จัดทําหนังสือแจงเรียบรอยแลว สําหรับการเตรียมงานทางสํานักปลัดฯไดจัดทําคาํสั่ง
มอบหมายภารกิจในการเตรียมงานใหกับทุกกอง รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหทุก
กองพิจารณา  

ปลัด อบจ.ตาก  มีทานใดจะเสนอแนะหรือมีขอแนะนําเพิ่มเติมเชิญครับ ถาไมมีก็ขอใหทุกกองไป
ดําเนินงานตามคาํสั่งที่ไดรับมอบหมาย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นางสาวเพชรรตัน  สําหรับกิจกรรมรดนํ้าดําหัวผูวาราชการจังหวัดตาก ปน้ีทางจังหวัดตากไดกําหนด

จัดงานในวันที ่17 เมษายน 2562 หลังจากเสรจ็พิธีการจัดงานสรงนํ้าสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช สถานที่จัดงานบริเวณศาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ขอเรียนเชิญบุคลากร
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เขารวมกิจกรรมในวันดังกลาวดวย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 5.สรุปรายละเอียดการเตรียมการจัดการเลือกตั้งทองถิ่นของ อบจ.ตาก 

(กองกิจการสภาฯ) 
ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นายพิสุทธิ์  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การเตรียมการจัดการ

เลือกตั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
ในสวนของงบประมาณที่คาดวาจะใชจายในการจัดการเลือกตั้งในครั้งน้ี ไดประมาณ
การคาใชจายเทียบเคียงกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของจังหวัด
ตากซ่ึงตามแบบรายงานจํานวนหนวยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง สําหรับการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ป 2562 จังหวัดตาก จะมีจํานวน 660 หนวยเลือกตั้ง 
ประมาณการคาใชจายตางๆในการจัดการเลือกตั้ง เปนเงิน 30,000,000 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมพิจารณา สําหรับความคืบหนาเกี่ยวกับการ
จัดการเลือกตั้งทองถ่ิน ตองรอใหมีการประกาศใชกฎหมายที่เกี่ยวของกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทั้งในสวนของกฎหมาย อบจ.และกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผูบริหารและสมาชิกสภาทองถ่ิน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของศึกษาและเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับการจัดการ

เลือกตั้งของทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนวาจะมีแนวทางในการดําเนินการเปนอยางไร มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือมีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการเปนอยางไรโดยใหรายงานความ
คืบหนาใหที่ประชุมทราบตอไปดวย 

นายพิสุทธิ ์  รับทราบ 
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7.การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล (กองการเจาหนาท่ี) 
ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคลใหที่ประชุมทราบ 
นางกานตติมา  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การดําเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคล ในห วงเดือนเมษายน  2562 ที่ เกี่ ยวของมี  การประชุม
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในวันที่ 24 เมษายน 2562 
เวลา09.30 น.และขณะน้ีอยูระหวางการรับสมัครพนักงานจาง โดยรับสมัครตําแหนง 
พนักงานขับรถยนต 3 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา ผูชวย 
สถาปนิค 1 อัตรา และผูชวยวิศวกรโยธา 1 อัตรา โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม – 
17 เมษายน 2562  

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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