
รายงานการประชุม 
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5. นางสาวสุพัตรา  เสาร์เรือน  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
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7. นางไพรเราะ อุสาหะ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
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เริ่มประชุม  เวลา 10.0๐น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  1.โครงการจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ าแห่งชีวิต จังหวัดตากก าหนดจัดกิจกรรม

ใหญ่ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายที่จะพัฒนาแหล่งน้ า
คลองแม่ระกาในต าบลวังประจบ ฝาก ผอ.กองทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบด้วยและ
ขอความร่วมมือให้ทุกคนที่เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ าแห่ง
ชีวิตต่อไปด้วย 

  2.กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด
โครงการอบรม เพ่ือเตรียมการจัดการเลือกตั้ง โดยอบรมระหว่างวันที่ 22-25 
พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข่ร่วมอบรมประกอบ
ไปด้วย ปลัด อบจ.,หัวหน้าส านักปลัด,ผอ.กองกิจการสภา,ผอ.กองคลังและนิติกรกอง
กิจการสภา 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่5/๒๕61 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 7

มีนาคม 2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา /ติดตามงาน 
ปลัด อบจ.ตาก  1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน พ.ค.– มิ.ย.61 
  ส าหรับตารางปฎิทินการปฏิบัติงานในเดือน พฤษภาคม –  มิถุนายน2561มี

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 เมษายน2561(กองคลัง) 

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

รายรับไว้จ านวน 450,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ วันที่ 30 เมษายน2561มี
รายรับ เป็นเงิน 316,788,046 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.31ซึ่งรับจริงต่ ากว่า
ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 133,211,953บาท คิดเป็นร้อยละ 41.69ได้
ด าเนินการการเบิกจ่ายเป็นเงิน 200,415,031บาท ซึ่งเบิกจ่ายจริงต่ ากว่าเป้าหมาย
ตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ร้อยละ 12.01รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุม
ทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 3.ติดตามความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ่ายขาดเงินสะสม (กองคลัง) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การจัดซื้อจัดจ้างตาม

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติจากสภา อบจ.ตาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
จัดท าเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของ E –  bildingส่งรายละเอียดคืนส านัก
การช่าง จ านวน 12 โครงการ สามารถเปิดประมูลหาผู้รับจ้างได้ จ านวน 9 โครงการ 
จัดหาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ านวน 26 โครงการ เหลืออีก 64 โครงการ 

ปลัดอบจ.ตาก  ขอให้หน่วยตรวจสอบภายในช่วยตรวจสอบขั้นตอนและรายละเอียดโครงการ
ที่จัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของ E –  bilding ด้วย 

นางสาวนพวรรณ  รับทราบ  
ผอ.กองการศึกษาฯ  ขออนุญาตสอบถามแนวทางปฏิบัติกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ว่า
มีแนวปฏิบัติอย่างไร 

นางนฤมล  ตามหนังสือสั่งการของกระทรวงการคลัง ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลง
วันที่ 7 มีนาคม 2561  ได้ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยการจัดหาพัสดุที่มี
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วยหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง
เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานภายใน 5 วันท าการถัดไป 
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ปลัด อบจ.ตาก  ขอเสนอแนวทางการปฏิบัติกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน

การบริหารงานซึ่งมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท มีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

  1.เมื่อด าเนินการโครงการให้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินตามโครงการพร้อมกับขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานซึ่งมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท ต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในฐานะ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

  2.เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงด าเนินการจัดหาพัสดุตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
โดยใช้บิลส่งของจากร้านค้าท่ีได้จัดหาพัสดุเพื่อประกอบการเบิกจ่าย 

  3.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างพร้อมกับวางฎีกาเบิก
จ่ายเงิน 

ที่ประชุม  เห็นชอบตามที่ปลัด อบจ.ตากเสนอ  
4.ติดตามผลการด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561(กองแผน) 

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการด าเนินการฯให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การติดตามกิจกรรมตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี 2561 รวมไตรมาสที่ 1 - 3ข้อมูล ณ วันที่ 1พฤษภาคม 2561 มี
โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานจ านวน 204 โครงการ 469 กิจกรรม 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 69 โครงการ 311 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 108 โครงการ 
64 กิจกรรม ยังไม่ด าเนินการจ านวน 52 โครงการ 80 กิจกรรม  และยกเลิก 12  
โครงการ14  กิจกรรม สรุป แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 - 3(ตุลาคม2560–  เมษายน 
2561) งบประมาณ 96,737,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายจริง 
91,051,249 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.12 เบิกจ่ายต่ ากว่าแผนที่ตั้งไว้ 5,685,850 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 5.88รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุม
ทราบ 

ปลัด อบจ.ตาก  การด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 เน้นย้ าขอให้ทุกกองตรวจสอบ
ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระเบียบหรือหนังสือสั่งการก าหนดไว้ และขอให้
ทุกกองยึดแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้มากท่ีสุด 

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

บริหารงานบุคคลให้ที่ประชุมทราบ 
นางไพรเราะ  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การด าเนินงานด้านการบริหารงาน

บุคคล ที่เก่ียวข้องมี การสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขณะนี้
อยู่ระหว่างเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.ตาก ซึ่งคาดว่าจะให้ ก.จ.จ.ตาก พิจารณา
ในเดือนพฤษภาคม 2561 และบรรจุแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานได้ในเดือน มิถุนายน 2561 ใน
ส่วนของการขอใช้บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในต าแหน่งพนักงานจ้าง จะด าเนินการขอใช้บัญชี
จาก ก.จ.จ.ตาก ในเดือน มิถุนายน 2561  

ที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ขอฝากแต่ละกองท่ีเกี่ยวข้องให้ด าเนินการดังนี้ 
  จังหวัดตาก แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยเชิญเข้าร่วมงานแสดงสินค้าจีน 

– เอเชียใต้ ครั้งที่ 5 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 13 – 17 
มิถุนายน 2561 โดยใช้งบประมาณจากต้นสังกัด ในครั้งนี้ก็ให้เจ้าหน้าที่กองแผนฯประสาน
คณะผู้บริหารและท่ีปรึกษา ท่านใดสนใจเข้าร่วมงาน รวมถึงผู้อ านวยการกองที่เก่ียวข้องพ
เข้าร่วมงานและแจ้งรายชื่อให้กับกองแผนฯเพื่อแจ้งจังหวัดตากทราบต่อไป  

ที่ประชุม  รับทราบ  
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.3๐น. 
 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 


