
รายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

คร้ังที่ 1/๒๕62 
วันที่   7  มกราคม   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 แทน ผูอํานวยการกองคลัง 
6.นางรัตนา  เพช็รทูล   หัวหนาฝายบริหารการศกึษา แทนผอ.กองการศึกษาฯ 
7.นายทวพีร  เมาพิมพา   หัวหนาฝายพัฒนาสาธารณสุข แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ 
8.นางกานตติมา เกตุเผือก  หัวหนาฝายวินัยฯ แทน ผอ.กองการเจาหนาที ่
9.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
10.นายพิสุทธิ์  ตะมะ   นิติกรชาํนาญการ 
11.นางสาวพิชชารีย  เครือฟก  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  1.แจงประกาศสํานักพระราชวัง เกี่ยวกับพิธีพระบรมราชาภิเษก ซ่ึงกําหนด

จัดระหวางวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562 ก็ขอใหแตละกองเตรียมความพรอมใน
กรณีจังหวัดไดมอบหมายภารกิจให องคการบริหารสวนจังหวัดตากเขารวมกิจกรรม
หรือการจัดเตรียมงานดานตางๆ และขอใหแจงเจาหนาที่ในแตละกองใหความรวมมือ
เขารวมงานพระราชพิธีดังกลาวอยางเครงครัด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
2.การจัดระเบียบการจราจรภายในบริเวณสนามกีฬา อบจ.ตาก โดยกอง

การศึกษาฯไดจัดระเบียบการขับข่ียานพาหนะภายในบริเวณสนามกีฬา อบจ.ตาก ซ่ึง
ปจจุบันไดจัดทําปายบอกเสนทางการเดินรถไวเรียบรอยแลว วัตถุประสงคของการ
จัดการจราจรเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการออกกําลังกายภายในบริเวณ
สนามกีฬา อบจ.ตาก ใหเกิดความปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย ทั้งกับผูใช
ยานพาหนะขับข่ีภายในบริเวณสนามกีฬา อบจ.ตากและผูที่มาวิ่งออกกําลังกายหรือ
มาใชบริการในชวงเวลาดังกลาว ก็ขอใหทุกกองแจงเจาหนาที่ในกองสําหรับการขับข่ี
ยานพาหนะใหใชความระมัดระวังและถือปฏิบัติตามปายสัญลักษณที่กําหนดไวตอไปด 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 15/๒๕61 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 15/2561 เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม  2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ซ่ึงไดแนบไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม ที่ประชุมทานใดจะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมี
ทานใดแกไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา/ติดตามงาน 
   1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ม.ค. 62  - ก.พ. 62 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน มกราคม -กุมภาพันธ 2562  มี

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

ที่ประชุม  รับทราบ 
2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน ธันวาคม 2561  (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใชจายตางๆใหที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนทานประธาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  อบจ.ตาก ประมาณการ

รายรับไวจํานวน 450,000,000 บาท ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มี
รายรับรวม เปนเงิน 127,171,197 บาท   ซ่ึงรับจริงต่ํากวาประมาณการรายรับ 
เปนเงิน 322,828,802 บาท ไดดําเนินการเบิกจายรวม เปนเงิน 79,837,371 
บาท ซ่ึงเบิกจาย คิดเปน 17.74 % 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  
ขอมูล ณ วันที่  2 มกราคม 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
ดําเนินงานจํานวน 183 โครงการ 406 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 28 โครงการ 
77 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 138 โครงการ 307 กิจกรรม และยังไม
ดําเนินการจํานวน 16 โครงการ 19 กิจกรรม   

สําหรับแผนการเบิกจายเงินไตรมาสที่ 1  งบประมาณ 142,068,100 บาท 
คิดเปนรอยละ 100   เบิกจายจริง 29,855,927 คิดเปนรอยละ 21 .02 
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
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ปลัด อบจ.ตาก  การดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ขอใหผอ.กองทุกกอง
กําชับหัวหนาฝายและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมที่อยูใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 โดยขอใหดําเนินการให
เปนไปตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนดไว โดยนํารายละเอียดการสรุปของ  
กองแผนฯเปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติของเจาหนาที่ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
4.สรุปการจัดกิจกรรมอุนไอรักประจําป61 (กองการศึกษาฯ) 

ปลัด อบจ.ตาก  สรุปผลการจัดกิจกรรมอุนไอรัก เชิญเจาหนาที่สรุปชี้แจงใหที่ประชุมทราบ 
นางรัตนา  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การจัดกิจกรรม อุนไอรักใน

สวนขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก จะนําเสนออาหารพื้นเมืองประจําถ่ินพรอม
กับการสาธิตการทําอาหารภายในงานซ่ึงจะจัดบริเวณสนามเสือปา กทม. ในวันที่ 13 
– 19 มกราคม 2562 และมีกิจกรรมสาธิตการทําอาหารพื้นเมือง ในวันที่ 16 
มกราคม 2562 ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป ในสวนของการนําเสนออาหาร
พื้น เมืองและจําหนายในงาน ทางกองการศึกษาฯไดประสานงานเชิญชวน
ผูประกอบการในจังหวัดตากที่จําหนายอาหารพื้นเมืองไปรวมงานไดทั้งหมด 3 ราน 
ซ่ึงจะขอความอนุเคราะหทางสํานักการชางจัดรถยนตในการขนสงวัสดุ อุปกรณของ
ผูประกอบการที่จะไปรวมงานในวันที่  12 และ 19 มกราคม 2562 ซ่ึงกอง
การศึกษาฯและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการนํารอนอาหารไปจัดแสดงและจําหนายจะ
เดินทางในวันที่ 12 มกราคม 2562  

นายจรัญ  ในสวนของการจัดกิจกรรมในงานอุนไอรัก ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ
พระราชกรณียกิจของพระเจาอยูหัวที่เกี่ยวกับสายนํ้า มีการจัดแสดงอาหาร 4 ภาค 
ตลาดบก ตลาดนํ้า นิทรรศการของสวนราชการตางๆเชนประวัติความเปนมาของ
ธนาคารออมสิน กิจกรรมและประวัติความเปนมาของสวนราชการตางๆก็จะนํามา
แสดงไวในบริเวณงาน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 5.การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งทองถ่ิน 

(กองกิจการสภาฯ) 
ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นายพิสุทธิ์  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ

และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ขณะน้ีอยูระหวางการสํารวจตนข้ัวบัตรเลือกตั้งเพื่อจัดทําบัญชีทําลายเอกสาร 
แบงเปนบัตรเลือกตั้ง นายก อบจ.ตาก เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2555 บัตรเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตากกรณีครบวาระ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2555 และบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก กรณีแทน
ตําแหนงที่วาง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555 คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เดือน มกราคม 2562 ซ่ึงหลังจากสํารวจรายละเอียดบัตรที่จะทําลายจักไดรายงาน
ใหคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตากพิจารณาตอไป 
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ปลัด อบจ.ตาก  ขอฝากใหตรวจสอบขอมูลเพื่อทําลายและใหสํารวจวัสดุ อุปกรณที่จะตองใช

สําหรับการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไปพรอมกันดวย อีกทั้ง
ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของศึกษาเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของทองถ่ินที่จะ
เกิดข้ึนโดยใหคํานวณเงินคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งใหที่ประชุมทราบตอไปดวย 

นายพิสุทธิ ์  รับทราบ 
6.การตรวจสอบทรพัยสนิประจําป     (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การตรวจสอบทรัพยสิน

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบยังไมไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินรายงาน

ชี้แจงเหตุผลที่ดําเนินการลาชาใหผูบริหารพิจารณาตอไปดวย 
นางนฤมล  รับทราบ 

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

บริหารงานบุคคลใหที่ประชุมทราบ 
นางกานตติมา  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การดําเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคล ในหวงเดือนมกราคม 2562 ที่เกี่ยวของมี ดังน้ี 
  1.โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร องคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

ประจําป 2562 กําหนดจัดอบรม ในวันที่ 15-17 มกราคม 2562 ศึกษาดูงานจังหวัด
ปทุมธานี กรุงเทพฯ อยุธยาและจังหวัดสิงหบุรี 

  2.การสํารวจผูเขารวมโครงการอบรมและพัฒนาทักษะทางการพูดของ องคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ขอกําหนดกลุมเปาหมายบุคลากรที่จะเขารวมโครงการดังน้ี 1.สํานัก
ปลัดฯจํานวน 5 คน  2.กองกิจการสภาฯ จํานวน 5 คน 3.กองแผนฯ จํานวน 6 คน 4.กอง
คลัง จํานวน 6 คน 5. สํานักการชาง จํานวน 9 คน 6. กองการศึกษาฯ จํานวน 10 คน 7. 
กองการเจาหนาที่ จํานวน 6 คน และ8.หนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 2 คน  โดยขอให
แตละกองจัดสงรายชื่อผูเขารวมโครงการใหกองการเจาหนาที่ตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.  ในสวนของการสงบุคลกรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เขารับการอบรมกับ

หนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน หรือหนวยงานการศึกษาที่
จัดอบรม ขอใหผอ.กองทุกกองชวยแจงใหบุคลากรภายในกองทราบดวยวา หากบุคลากร
ทานใดที่จะเขารับการฝกอบรมแลวระยะเวลาในการอบรมตรงกับชวงเวลาการเตรียมการ
เลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ก็ขอใหไมพิจารณาอนุญาตใหบุคลากรเขารับ
การฝกอบรมดังกลาว เพื่อใหมีบุคลากรชวยงานการเตรียมการเลือกตั้งขององคการบริหาร
สวนจังหวัดตากตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดรับการ

จัดสรรเงินอุดอุดหนุนเฉพาะกิจขอใหกองคลังดําเนินการบันทึกขอมูลการไดรับการ
จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจลงในระบบบัญชีทันที่  

นางนฤมล  รับทราบ  
 
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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