
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่ 6/๒๕60 
วันที่   3  มีนาคม  ๒๕60  เวลา  10.0๐  น. 

ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  
--------------------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
2. นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   ผอ.กองแผนและงบประมาณ  
3. นางนฤมล  สันกว๊าน   หัวหน้าฝ่ายการเงิน แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายวรวุฒ  จิโน   ผอ.ส านักการช่าง  
5. นางสุพัตรา  ธนะขว้าง   ผอ.กองการศึกษาฯ  
6. นางไพรเราะ อุสาหะ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
7. นางกานต์ติมา  เกตุเผือก  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม  
8. นายพิสุทธิ์  ตะมะ   นิติกรช านาญการ 
9. นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรช านาญการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.0๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน  1.สรุปค าสั่ง คสช.ที่ 8/2560  เกี่ยวข้องกับกรณีการสอบแข่งขัน การสอบ

คัดเลือก การคัดเลือก การโอนและการย้าย โดยก าหนดให้คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 เข้ามาท าหน้าที่เก่ียวกับการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก
และการโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
รายละเอียดตามค าสั่งคสช.ที่ 8/2560   

  2.ค าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนราชการที่ว่างลง โดยมีค าสั่ง
แต่งตั้งนายวรวุฒิ  จิโน ผู้อ านวยการส านักการช่าง รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการ
กองกิจการสภาและผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  และมีค าสั่งแต่งตั้งนางนฤมล    
สันกว๊าน หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการกองคลัง 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕60 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5 /2560 เมื่อวันที่ 9 

กุมภาพันธ์  2560 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ คณะกรรมการท่านใดจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติที่ประชุม
ครับ 

ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา /ติดตามงาน 
ปลัด อบจ.ตาก  1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน   ม.ีค. – เม.ย. 2560   
  ส าหรับตารางปฎิทินการปฏิบัติงานในเดือน มีนาคม – เมษายน 2560  มี

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนที่
แจกให้ทุกท่าน พิจารณา กองใดจะเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจ้งที่
ประชุมทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซึ่งได้ประสานงาน
วัน เวลาเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งเพ่ิมเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงาน
ประจ าเดือนต่อไป  

ที่ประชุม  รับทราบ  
2.ติดตามผลด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2558 และ2559  

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดผลการด าเนินการให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง   โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้ปีงบประมาณ 2558 กันเงินไปปี 2560 กันเงินไม่ก่อหนี้  

(ป้ายทางแยกแม่สอด) เป็นเงิน 2,400,000 บาท เรียกท าสัญญาแล้ว กันเงินก่อหนี้ 2
รายการ (ปรับปรุงหลังคาส านักงานฯ – รถสุขาเคลื่อนที่) เป็นเงิน3,958,000 บาท 
(เบิกจ่ายแล้ว) รวมกันเงิน 6,385,000 บาท 

  โครงการกันเงินก่อหนี้และไม่ก่อหนี้ จ านวน 47 รายการ งบปี 2559 ยกมาปี 
2560 แยกเป็นกันเงินไม่ก่อหนี้ 31 รายการ เป็นเงิน 23,035,900 บาท กันเงินก่อหนี้ 
16 รายการ เป็นเงิน 23,268,666 บาท เบิกจ่าย 13 รายการเป็นเงิน 16,573,427 
บาท  ฎีกาค้างจ่าย 77 รายการ 3,215,622 บาท (เบิกจ่ายหมดแล้ว) รวมกันเงินงบปี 
2559  จ านวน 124 รายการ เป็นเงิน 49,520,189 บาท รวมกันเงินทั้งสิ้น จ านวน 
127 รายการ เป็นเงิน 55,905,189 บาท คิดเป็น 15.46% (ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559) 

  จ่ายขาดเงินสะสมปี 2559 (111 โครงการ)  วงเงิน 98,606,300 บาท  ท า
สัญญา 108 โครงการ  เป็นเงิน 91,381,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 104 โครงการ เป็นเงิน 
86,321,907 บาท ระหว่างท างานตามสัญญา 1 รายการ เป็นเงิน 977,500 บาท ครบ
สัญญา 28 ก.พ.60 ยกเลิกสัญญา 3 รายการ เป็นเงิน 1,299,000 บาท ยกเลิกโครงการ 
1 รายการ (น้ าตกธารารักษ์) วงเงิน 1,017,000 บาท  

ที่ประชุม   รับทราบ  
3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้  (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง  อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จ านวน 446,961,600 บาท ปัจจุบัน ณ 

วันที่ 28 ก.พ.60 มีรายรับรวมประมาณ  243,748,126 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
54.57 ซึ่งรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ 203,213,473 บาท คิดเป็นร้อยละ 
45.49 เบิกจ่ายแล้ว 132,100,739 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.57 วางฎีกาเบิกจ่าย 
7,474,712 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.67  รวมการเบิกจ่าย139,575,451 บาท คิด
เป็นร้อยละ 31.25 

  สรุป รายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เท่ากับ 
ร้อยละ 61.20 เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 29.57 และต่ ากว่าเป้าหมายตามแผนการใช้
จ่ายเงินรวม ร้อยละ 31.63 
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ที่ประชุม  รับทราบ  

4.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (กองแผนฯ) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  การติดตามกิจกรรมตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 รวมไตรมาสที่ 1 -2 มี

โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานจ านวน 188 โครงการ 264 กิจกรรม 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 56 โครงการ 103 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 102 โครงการ 
113 กิจกรรม ยังไม่ด าเนินการจ านวน 23 โครงการ 34 กิจกรรม  และยกเลิก 7 โครงการ 
14 กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ปลัด อบจ.ตาก  ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ได้ด าเนินการในไตรมาสที่ 1-2 ขอให้ผอ.กองทุก
กองตรวจสอบโครง/กิจกรรมต่างๆและช่วยเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินงานให้แล้ว
เสร็จตามแผนด าเนินงานโดยน ารายละเอียดจากการสรุปการติดตามแผนด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ของกองแผนฯไปใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน
ด าเนินของของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
5.การเตรียมการประชุมสภา อบจ.ตาก สมัยสามัญ  

ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายพิสุทธิ์  ส าหรับการประชุมสภา อบจ.ตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2560  ได้

ก าหนดวันประชุมสภา ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยขอให้แต่ละกองที่มีเรื่องจะต้องขอ
ความเห็นชอบจาสภา อบจ.ตาก ให้จัดส่งรายละเอียดญัตติต่างๆที่เก่ียวข้องให้กองกิจการ
สภา พิจารณารวบรวมเพ่ือเสนอสภาอบจ.ตากต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  

6.การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) 
ปลัด อบจ.ตาก  เชิญ กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางไพรเราะ  การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในห้วง

เวลานี้มี ดังนี้ 
  6.1 การสรรหาหัวหน้าส านักปลัด และหัวหน้าฝ่ายออกแบบ ต้องยกเลิกสืบเนื่อง

จากค าสั่ง คสช. ที่ 8/2560 และรอแนวทางการด าเนินการจาก กจ. 
  6.2 การรายงานต าแหน่งว่าง โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงาน

ต าแหน่งว่าง หากมีต าแหน่งว่างแล้วไม่ด าเนินการสรรหาภายใน 1 ปี ให้ยุบต าแหน่งดังกล่าว 
  6.3 การแต่งตั้งอนุกรรมการวินัยและอนุกรรมการอุทธรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

ให้ความเห็นชอบแล้ว 
  6.4 รายงานต าแหน่งบริหารที่ว่าง ได้แก่ ต าแหน่งรองปลัด อบจ. ว่าง 2 ต าแหน่ง 

ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ว่าง 4 ต าแหน่ง และต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย ว่าง 4 ต าแหน่ง 
  6.5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดท าทะเบียนคุมเครื่องราช 
ที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  การรับรองเจ้าหน้าที่จากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ซึ่งจะ

มาศึกษาดูงาน ณ บ้านห้วยปลาหลดจังหวัดตาก ในวันที่ 6- 7 มีนาคม 2560 ในส่วนของ
ยานพาหนะในการรับส่ง ขอมอบหมายให้ส านักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบในการอ านวยความ
สะดวก และส าหรับการเข้าไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีบ้านห้วยปลาหลด ขอมอบหมายส านักการ
ช่างในการประสานงานการศึกษาดูงาน 

นายพิสุทธิ์  ส าหรับการเลี้ยงรับรองอาหารเย็นทางสมาคมเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับทาง
ร้านอาหารและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยขอให้ทางอบจ.ตากไปต้อนรับที่ร้านอาหาร
โดยจะมาทานอาหารเย็นที่จังหวัดตากในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ร้านไอยราวดี 

ปลัด อบจ.ตาก  ขอเชิญผอ.กองทุกกองและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไปร่วม
ต้อนรับ สมาชิกจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในตอนเย็นวันที่ 7 
มีนาคม 2560 โดยน าเอกสารแนะน าสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดตากไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.3๐ น. 
 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการข่าว เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของ กกต.จ.ตาก 
1.นายจรัญ  สุทธิมาส  ท่ีอยู่ 999 หมู่9 ต.น้ ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก  63000   
เบอร์โทร 081-446-7928  
2.นายพิสุทธิ์  ตะมะ    ท่ีอยู่  63 หมู่ 9 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120  
เบอร์โทร 086-214-4293 
3.นายอภิรักษ์  สุขนันตพงศ์    ท่ีอยู่ 20 ม.10 ต.แม่สลิด  อ.บ้านตาก   จ.ตาก 63120 
เบอร์โทร  080-027-9104 
4.นายมังโสด  เจ๊ะอาลี   ท่ีอยู่  101/1 หมู่ 7 ต.ไม้งาม  อ.เมืองตาก   จ.ตาก 63000  
เบอร์โทร 086-704-0442 
5.นายสาโรจน์  เกษวงศ์รอต  ท่ีอยู่ 89 หมู่ 7 ต.ตากตก    อ.บ้านตาก   จ.ตาก 63210  
เบอร์โทร 086-209-6559 
6.นายอุทัย  อุดทะ    ท่ีอยู่ 4 หมู่ 10 ต.เกาะตะเภา  อ.บ้านตาก   จ.ตาก 63120  
เบอร์โทร  082-177-8060 


