
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่ 10/๒๕61 
วันที่  2 กรกฎาคม๒๕61 เวลา 10.0๐  น. 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
2. นายชายธง  รักษ์พงษ์   ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แทน ผอ.ส านักการช่าง  
3. นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
4. นางนฤมล  สันกว๊าน   หัวหน้าฝ่ายการเงิน แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
5.นางสาวสุพัตรา  เสาร์เรือน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
6. นายทวีพร  เม้าพิมพา   หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข 
7. นายสิขเรศ บุญพิทักษ์   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
8. นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรช านาญการพิเศษ 
9. นางสาวนพวรรณ  มีศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.0๐น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  1.การจัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา            

พระเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยขอให้กองการศึกษาฯประสาน
ส านักงานจังหวัดตากเก่ียวกับรายละเอียดการด าเนินงาน การจัดกิจกรรมต่างๆและใน
เดือน กรกฎาคม 2561 ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่าน แต่งกายด้วยชุดโทนสี
เหลือง หรือโทนสีสุภาพ ตลอดเดือน 

กองการศึกษาฯ  รับทราบ  
  2.ขอให้ส านักการช่างตรวจสอบป้ายพระบนฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 9 และ

รัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดตาก ช่วยปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่
เหมาะสมด้วย 

ส านักการช่าง  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่9/๒๕61 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 1

มิถุนายน 2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา /ติดตามงาน 
ปลัด อบจ.ตาก  1.แผนการปฏิบัติงาน เดือนก.ค. – ส.ค. 61 
  ส าหรับตารางปฎิทินการปฏิบัติงานในเดือน กรกฎาคม –  สิงหาคม2561มี

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

ที่ประชุม  รับทราบ  
2.สรุปยอดรายรับ รายจ่าย ประจ าเดือน มิถุนายน2561(กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  อบจ.ตาก ประมาณการ

รายรับไว้จ านวน 450,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ วันที่ 29มิถุนายน2561มี
รายรับ เป็นเงิน 367,656,716 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.70ซึ่งรับจริงต่ ากว่า
ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 82,343,283บาท คิดเป็นร้อยละ 18.30ได้
ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นเงิน 246,159,651บาท คิดเป็นร้อยละ 54.70สรุปรายจ่าย
ตามแผนใช้จ่ายเงินรวม ตั้งแต่ ต.ค. 60 –  มิ.ย. 61 เท่ากับร้อยละ 63.12 เบิกจ่าย
จริงร้อยละ 54.70 ซึ่งเบิกจ่ายจริงต่ ากว่าเป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ร้อย
ละ 8.42รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้กองคลังไปตรวจสอบยอดเงินรายรับของ อบจ.ตาก ย้อนหลัง 2 ปี 

งบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าในช่วงปลายปีงบประมาณ อบจ.ตาก มี
รายรับเป็นจ านวนเท่าใด เพ่ือประกอบการวางแผนการใช้จ่ายเงินให้มีความเหมาะสม 

นางนฤมล  รับทราบ  
 3.ติดตามผลการด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561(กองแผน) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการด าเนินการฯให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การติดตามกิจกรรมตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี 2561 รวมไตรมาสที่ 1 - 4ข้อมูล ณ วันที่ 2กรกฎาคม 2561 มี
โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานจ านวน 327 โครงการ 633 กิจกรรม 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 124 โครงการ 376 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 159 โครงการ 
180 กิจกรรม ยังไม่ด าเนินการจ านวน 29 โครงการ 60 กิจกรรม  และยกเลิก 15  
โครงการ17กิจกรรม  

สรุป แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 - 4(1ตุลาคม2560– 30 กันยายน 2561) 
งบประมาณ 250,732,340 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายจริง 103,592,385 
บาท คิดเป็นร้อยละ 41.32เบิกจ่ายต ากว่าแผนที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ147,139,954  
ส าหรับรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ตามแผนด าเนินงาน 64 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
20 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 25 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ19 โครงการ 
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
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ปลัด อบจ.ตาก  การด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 เน้นย้ าขอให้ทุกกองตรวจสอบ
ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระเบียบหรือหนังสือสั่งการก าหนดไว้ และขอให้
ทุกกองเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบในแต่ละโครงการให้ยึดแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 
เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้มาก
ที่สุดและโครงการ/กิจกรรมใดที่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณไว้แล้วไม่สามารถด าเนินการตาม
แผนด าเนินงานได้ขอให้ผอ.กองพิจารณายกเลิกการตั้งงบประมาณในปีถัดไปด้วย ขอฝากให้
แต่ละกองไปตรวจสอบรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ผอ.กองแผนฯ  ขอฝากเรื่องการจัดท ารายละเอียดข้อบัญญัติงบประมาณฯประจ าปี 2562 ขอให้

จัดส่งข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้องกับการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2562 ให้ กองแผนฯตรวจสอบก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคม 2561 เพ่ือจักได้จัดท า
รูปเล่มเสนอสภา อบจ.ตาก พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 5. การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) 
ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ

บริหารงานบุคคลให้ที่ประชุมทราบ 
นายสิขเรศ  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การด าเนินงานด้านการบริหารงาน

บุคคล ที่เก่ียวข้องมี การบรรจุแต่งตั้งต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.0๐น. 
 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


