
รายงานการประชุม 
หัวหน�าส�วนราชการ สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

คร้ังที่ 6/๒๕62 
วันที่   4  มิถุนายน   ๒๕62  เวลา  13.3๐  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.นายพิทักษ�  อ�อนน&อม   ผู&อํานวยการส�าวนวิศวกรรม แทน ผอ.สํานักการช�าง 
4.นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน�   ผู&อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
5.นางนฤมล  สันกว1าน   หัวหน&าฝ3ายการเงินฯ รกท. ผู&อํานวยการกองคลัง 
6.นางสาวสุพัตรา  เสาร�เรือน  ผู&อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.นายทวีพร  เม&าพิมพา   หัวหน&าฝ3ายสาธารณสุข แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ 
8.นางกานต�ติมา เกตุเผือก  หัวหน&าฝ3ายวินัยฯ แทน ผอ.กองการเจ&าหน&าที่ 
9.นางสาวเพชรรัตน� บุญมาวงศ�  หัวหน&าฝ3ายบริหารงานทั่วไป 
10.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
11.นายพิสุทธิ์ ตะมะ   นิติกรชํานาญการ 
12.นางสาวนพวรรณ  มีศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ทีป่ระชุมทราบ 
ไม�มี 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5/๒๕62 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให&ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมคร้ังที่ 4/2562 เม่ือวันที่ 2 

พฤษภาคม  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 มิ.ย. – ก.ค. 62 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม 2562  มี

รายละเอียดกิจกรรม/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 พฤษภาคม 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 ปNจจุบัน ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562 มี
รายรับเดือนนี้ เปOนเงิน 2,071,230 บาท รายรับรวม เปOนเงิน 289,266,064 
บาท   ซ่ึงรับจริงต่ํากว�าประมาณการรายรับ เปOนเงิน 160,733,935 บาท ได&
เบิกจ�ายเดือนนี้เปOนเงิน 29,381,495 บาท ดําเนินการเบิกจ�ายรวม เปOนเงิน 
222,383,662 บาท คิดเปOนร&อยละ 49.42 % รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให&กองคลังช�วยจัดทํารายละเอียดเงินรายได&ที่  อบจ.จะได&รับในช�วง

ระยะเวลาท่ีเหลืออีก สามเดือนว�าจะมีเงินรายได&ตามงบประมาณเข&ามาตามที่ได&ต้ัง
งบประมาณไว&หรือไม�อย�างไร เพื่อเปOนข&อมูลในการพิจารณาการจัดซ้ือจัดจ&างใน
อนาคตต�อไป 

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

แผนดําเนินงานประจําปQ พ.ศ.2562 โครงการและกิจกรรมท่ีกําหนดไว&ในแผน
ดําเนินงานจํานวน 228 โครงการ 510 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสท่ี 1
และ 2  ข&อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว&ใน
แผนดําเนินงานจํานวน 222 โครงการ 495 กิจกรรม ดําเนินการแล&วเสร็จ 101 
โครงการ 359 กิจกรรม อยู�ระหว�างดําเนินการ 100 โครงการ 93 กิจกรรม และยัง
ไม�ดําเนินการจํานวน 19 โครงการ 37 กิจกรรม   ยกเลิก 2 โครงการ 6 กิจกรรม 

สํ าหรับแผนการ เบิกจ� าย เงิน ไตรมาสที่  1  + 2 +3  งบประมาณ 
243,407,860 บาท คิดเปOนร&อยละ 100  เบิกจ�ายจริง 163,083,154 คิดเปOน  
ร&อยละ 67.00 รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอให&ท่ีประชุมทราบ 

ปลัด อบจ.ตาก  การดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปQ 2562 ขอเน&นย้ําให&ผอ.กองทุก
กองกําชับหัวหน&าฝ3ายและเจ&าหน&าท่ีผู&รับผิดชอบในแต�ละโครงการ/กิจกรรมที่อยู�ใน
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปQงบประมาณ 2562 โดยนํารายละเอียดการ
สรุปของ  กองแผนฯเปOนเครื่องมือในการเร�งรัดติดตามผลการปฏิบัติของเจ&าหน&าที่
ต�อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
4.สรุปการจัดทํางบประมาณประจําปQ 2563 (กองแผนฯ) 

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

รายจ�ายประจาํปQงบประมาณ 2563 ปNจจุบันสภา อบจ.ตากได&พิจารณาให&ความเห็นชอบ
ร�างข&อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจาํปQงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร&อยแล&ว ขณะน้ี 
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อยู�ระหว�างการพิจารณาของจังหวัดตาก เม่ือผู&ว�าราชการจังหวัดตากพิจารณาให&ความ
เห็นชอบแล&วจะได&จัดทําประกาศให&มีผลใช&บังคับต�อไป จึงขอให&แต�ละกองช�วยดําเนินการ 
จัดทําแผนดําเนินงาน ประจาํปQ 2563 ส�งให&กองแผนฯภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2563 
พร&อมกับการจัดทําแผนดําเนินงานเพิ่มเติม ในส�วนของปQ 2562 จัดส�งมาพร&อมกันด&วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 จากการประชุมร�วมกับ
กับ ผอ.กกต.ประจําจังหวัดตาก และเจ&าหน&าที่เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2562 ทาง
สํานักงาน กกต.ประจําจังหวัดตาก ได&ขอให&องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ช�วย
ดําเนินการแบ�งเขตเลือกตั้งของสมาชิกสภา อบจ.ตาก ให&แล&วเสร็จภายในเดือน 
กรกฎาคม 2562 พร&อมทั้งดําเนินการสํารวจวัสดุ อุปกรณ�ต�างๆที่เก่ียวกับการ
เลือกต้ัง ซ่ึงจากการประสานงานกับทาง กกต.จังหวัดตาก ทราบว�ามีหีบเลือกตั้งที่
สามารถใช&ได&จํานวน 300 ใบ ซ่ึงจะต&องซ้ือเพิ่มอีก 1,000 ใบ คูหาเลือกตั้ง มี 
1,500 ใบ จะต&องซ้ือเพิ่มอีก 1,136 ใบ ในส�วนของวสดุอย�างอ่ืนจะต&องจัดหามา
ใหม�ท้ังหมด 

ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับการเตรียมการจัดการเลือกตั้งผู&บริหารและสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ขอให&กองกิจการสภาฯ จัดทําคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานแยกเปOน 

  1.คณะทํางานดําเนินการแบ�งเขตเลือกตั้ง โดยมีผู&อํานวยการสํานักการช�าง
เปOนประธาน ผู&อํานวยการกองแผนฯ ผู&อํานวยการส�วนวิศวกรรม สถาปนิกและวิศวกร 
สํานักการช�าง นายจรัญ สุทธิมาส นางสาววริสา รังษี เปOนคณะทํางาน นางกานต�ติมา 
เกตุ เ ผื อก หัวหน&าฝ3 ายวินัยฯ เปOน เลขา นุการ และนายพิสุทธิ์  ตะมะ เปOน
ผู&ช�วยเลขานุการ 

  2.คณะทํางานดําเนินการสํารวจวัสดุ อปกรณ� ประกอบด&วย รองปลัด อบจ.
ตาก เปOนประธาน ผู&อํานวยการกองการศึกษาฯ ผู&อํานวยการกองคลัง หัวหน&าฝ3าย
พัสดุฯ เปOนคณะทํางาน นางนภาพร ยังถ่ิน เปOนเลขานุการ และนางสาวอรุณโรจน�   
ศรีแก&ว พร&อมเจ&าหน&าที่กองกิจการสภา เปOนผู&ช�วยเลขานุการ 

นายพิสุทธิ ์  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  มอบหมายให&กองกิจการสภา ประสานงานกับสาํนักงาน กกต.จังหวัดตาก จัดทํา

ร�างแผนดําเนินงานจัดการเลือกตั้ง แผนการใช&จ�ายเงิน โดยสรุปรายละเอียดท่ีเก่ียวข&องกับ
งานธุรการในการจัดการเลือกตั้ง เช�น การสรรหาคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจํา อบจ.
ตาก การประชุมของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการประจาํหน�วยเลือกตั้ง เปOนต&น 

นายพิสุทธิ ์  รับทราบ 
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 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&วงเดือนมิถุนายน 2562 ที่ เ ก่ียวข&องมี การประชุม
คณะกรรมการข&าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในปลายเดือนมิถุนายน
2562 และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข&าราชการ พนักงานขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดตาก ในวันท่ี6 มิถุนายน 2562 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล�า เชิญครับ ถ&า

ไม�มีท�านใดใดมีข&อหารือหรือข&อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอเลิกประชุมครับ 
 
เลิกประชุม   เวลา ๑4.3๐ น. 
 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
ผู&จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ)์ 
    ปลัดองค�การบริหารส�วนจงัหวัดตาก 

     ผู&ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


