
รายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

คร้ังที่ 2/๒๕62 
วันที่   4  กุมภาพันธ   ๒๕62  เวลา  09.3๐  น. 

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

ผูเขารวมประชุม 
๑.นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ ์   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
2.นางวันทนา  วริัชเกษม   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
3.นายพิทักษ ออนนอม   ผอ.สวนวิศวกรรมฯ แทนอํานวยการสํานักการชาง 
4.นางสาวปาริชาติ  หิรญัรัตน   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
5.นางนฤมล  สันกวาน   หัวหนาฝายการเงินฯ แทน ผูอํานวยการกองคลัง 
6.นางสาวสพุัตรา  เสารเรือน  ผูอํานวยการกองการศกึษาฯ 
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.แจงเรื่องการประกาศใหมีเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร โดยจะมีการ

รับสมัครเลือกตั้ง ระหวางวันที่ 4 – 8 กุมภาพันธ 2562 และวันเลือกตั้งลงคะแนน
ในวันที่  24 มีนาคม 2562 ก็ขอใหทุกกองแจงประชาสัมพันธใหบุคลากรไป
ลงคะแนนใชสิทธิเลือกตั้ง และขอใหเจาหนาที่ทุกคนวางตัวเปนกลางทางการเมืองโดย
เครงครัดซ่ึงรายละเอียดเปนไปตามหนังสือสั่งการดวนที่สุด ที่ มท 0818.4/ว0151 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2562 

  2.สืบ เน่ืองจากการประกาศใหมี เลือกตั้ งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหทุกหนวยงานงอการจัดฝกอบรม การศึกษาดูงานกอนวัน
เลือกตั้งไมนอยกวา 10 วัน ซ่ึงในสวนของ อบจ.ตาก ก็ขอใหทุกกองตรวจสอบ
รายละเอียดโครงการในแผนดําเนินงานในเดือน มีนาคม 2562 ที่เกี่ยวกับการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงาน ขอใหเลื่อนไปจัดหลังวันที่ 24 มีนาคม 2562  

ที่ประชุม   รับทราบ 
  3.การแจงการระงับการขอเบิกคาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบาน (อสม.) จากองคการบริหารสวนจังหวัด โดยกรมบัญชีกลางจะทําหนาที่เบิก
จายเงินอุดหนุนสําหรับคาปวยการ อสม.แทน อบจ. โดยเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากคลัง
สําหรับ อบจ. ขอใหกองแผนฯตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ 
ในป2563 วาจะตองตั้งงบประมาณในสวนของเงินอุดหนุน อสม.หรือไมอยางไร 

ผอ.กองแผนฯ   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/๒๕62 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 

มกราคม  2562 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ซ่ึงไดแนบไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม ที่ประชุมทานใดจะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมี
ทานใดแกไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

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

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

  สําหรับการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆขอใหทุกกองดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะโครงการอบรมและศึกษาดูงาน ขอให
ดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการโดยเครงครัด  

ที่ประชุม  รับทราบ 
2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน มกราคม 2562  (กองคลัง) 

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

รายรับไวจํานวน 450,000,000 บาท ปจจุบัน ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 มี
รายรับรวม เปนเงิน 177,780,342 บาท   ซ่ึงรับจริงต่ํากวาประมาณการรายรับ 
เปนเงิน 272,219,657 บาท ไดดําเนินการเบิกจายรวม เปนเงิน 98,195,855 
บาท รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหกองคลังชวยตรวจสอบรายละเอียดการเบิกจายงบประมารที่ยังคงคาง

อยูในปงบประมารที่ผานมาวามีคางอยูกี่โครงการ โครงการใดบาง และปจจุบันได
ดําเนินการไปถึงข้ันตอนใดแลว โดยขอใหสรุปใหที่ประชุมทราบในการประชุมครั้ง
ตอไป 

นางนฤมล  รับทราบ 
3.การตรวจสอบทรพัยสนิประจําป     (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การตรวจสอบทรัพยสิน

ขณะน้ีอยูระหวางรอรายงานผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 
คาดวาจะไดราคากลางในการจําหนายทรัพยสินภายในเดือนกุมภาพันธ 2562 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 4.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 4 กุมภาพันธ 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวใน
แผนดําเนินงานจํานวน 183 โครงการ 407 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 37 
โครงการ 109 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 106 โครงการ 239 กิจกรรม และ
ยังไมดําเนินการจํานวน 40 โครงการ 56 กิจกรรม   ยกเลิก 1 โครงการ 3 กิจกรรม 

สําหรับแผนการเบิกจายเงินไตรมาสที่ 1  งบประมาณ 142,768,100 บาท 
คิดเปนรอยละ 100   เบิกจายจริง 45,812,360 คิดเปนรอยละ 32 .09 
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

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

ที่ประชุม  รับทราบ 
 5.การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งทองถ่ิน 

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

และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ซ่ึง
หลังจากสํารวจรายละเอียดบัตรเลือกตั้งและวัสดุที่จะทําลายและไดรายงานให
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตากพิจารณาน้ัน คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจําจังหวัดตากไดแจงใหทราบวาขณะน้ีไดมีการแกไขระเบียบเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ของทองถ่ิน จึงขอใหชะลอการทําลายบัตรเลือกตั้ง และวัสดุที่เกี่ยวของกอน 

  สําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร มีสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดตาก ขอลาออกเพื่อไปลงสมัครรับเลือกตั้งจํานวน 3 คน ไดแก เขตอําเภอ
เมืองตาก นายชัยยุทธ  แสงนุช ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 เขตอําเภอแม
สอด นายณัฐวัฒน ชัยสงคและนายอําพร  นันทหาร ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขต
เลือกตั้งที่ 2 และนายภาคภูมิ  บูลยประมุข รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 3 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของศึกษาเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของ

ทองถ่ินที่จะเกิดข้ึนโดยใหคํานวณเงินคาใชจายในการจัดการเลือกตั้งใหที่ประชุมทราบ
ตอไปดวย 

นายพิสุทธิ ์  รับทราบ 
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7.การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล (กองการเจาหนาท่ี) 

ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการ
บริหารงานบุคคลใหที่ประชุมทราบ 

นางกานตติมา  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การดําเนินงานดานการ
บริหารงานบุคคล ในหวงเดือนกุมภาพันธ 2562 ที่ เกี่ยวของมี  การประชุม
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 
2562 เวลา 09.30 น. 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.  ขอเนนย้ําในสวนของการสงบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก เขารับการ

อบรมกับหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน หรือหนวยงาน
การศึกษาที่จัดอบรม ขอใหผอ.กองทุกกองชวยกําชับใหบุคลากรภายในกองทราบดวยวา 
หากบุคลากรทานใดที่จะสมัครเขารับการฝกอบรมแลวระยะเวลาในการอบรมตรงกับ
ชวงเวลาการเตรียมการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก  ก็ขอใหไม
พิจารณาอนุญาตใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมดังกลาว เพื่อใหมีบุคลากรชวยปฏิบัติงาน
การเตรียมการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตากตอไป 

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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