
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่ 6/๒๕61 
วันที่ 7 มีนาคม๒๕61 เวลา 10.0๐  น. 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
2. นายวรวุฒิ  จิโน   ผู้อ านวยการส านักการช่าง  
3. นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
4. นางนฤมล  สันกว๊าน   หัวหน้าฝ่ายการเงิน แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นางสุพัตรา ธนะขว้าง   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
6. นายทวีพร  เม้าพิมพา   หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข 
7. นางกานต์ติมา  เกตุเผือก  หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม 
8. นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรช านาญการพิเศษ 
9. นายพิสุทธิ์  ตะมะ   นิติกรช านาญการ  
10 นางสาวนพวรรณ มีศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.0๐น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่5/๒๕61 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 

กุมภาพันธ์ 2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา /ติดตามงาน 
ปลัด อบจ.ตาก  1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน  มี.ค.– เม.ย. 61 
  ส าหรับตารางปฎิทินการปฏิบัติงานในเดือน มีนาคม– เมษายน 2561มี

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

ที่ประชุม  รับทราบ  
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2.ติดตามผลด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี2560(กองคลัง) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายละเอียดผลการด าเนินการให้ที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้

ปีงบประมาณ 2560จ านวน 14  รายการ เป็นเงิน 16,066,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1 
รายการเป็นเงิน 4,805,254 บาท และโครงการกันเงินก่อหนี้ จ านวน 17 รายการ เป็น
เงิน 4,754,899 บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินฎีกาค้างจ่าย จ านวน 96 รายการ(ค้างจ่ายปี 
59 1 รายการ)  เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุม  รับทราบ  
3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้  (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จ านวน 450,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ 

วันที่ 28กุมภาพันธ์2561มีรายรับ เป็นเงิน 239,312,262 บาท คิดเป็นร้อยละ 
53.18ซึ่งรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ เป็นเงิน 210,687,737 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 46.82 ได้ด าเนินการการเบิกจ่ายเป็นเงิน 144,006,103บาท ซึ่งเบิกจ่าย
จริงต่ ากว่าเป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ร้อยละ 9.04รายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ปลัด อบจ.ตาก  ในส่วนของการจ าหน่ายทรัพย์สิน ขอให้กองคลังช่วยเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่

รับผิดชอบการด าเนินการจ าหน่ายทรัพย์สิน ด้วยเนื่องจากระยะเวลาได้ล่วงเข้ามายัง
ไตรมาสที่ 2 แล้ว 

นางนฤมล  รับทราบ  
4.ติดตามผลการด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561(กองแผน) 

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

ด าเนินงานประจ าปี 2561 รวมไตรมาสที่ 1 -2ข้อมูล ณ วันที่ 5มีนาคม 2561 มี
โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานจ านวน 169 โครงการ 387 กิจกรรม 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 42 โครงการ 253 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 86 โครงการ 60 
กิจกรรม ยังไม่ด าเนินการจ านวน 60 โครงการ 74 กิจกรรม  และยกเลิก - กิจกรรม สรุป 
แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 -2 (ตุลาคม2560 –  กุมภาพันธ์ 2561) งบประมาณ 
96,737,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายจริง 49,429,237 บาท คิดเป็นร้อยละ 
51.10 เบิกจ่ายต่ ากว่าแผนที่ตั้งไว้ 47,307,862 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.90
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

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  
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 6. การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) 
ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ

บริหารงานบุคคลให้ที่ประชุมทราบ 
นางกานต์ติมา  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การด าเนินงานด้านการบริหารงาน

บุคคล ที่เก่ียวข้องมี การรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป โดยรับ
สมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 14 มีนาคม 2561 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้แต่ละกองเชิญชวนให้มา
สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ขอฝากแต่ละกองที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการดังนี้ 

1. การจัดงานวันท้องถิ่นไทย เนื่องจากในปีนี้ทางจังหวัดตาก จะจัดงานวันท้องถ่ิน  
ไทยในวันที่ 18 มีนาคม 2561 โดยขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็น
สถานที่ในการจัดงาน ขอมอบหมายให้ส านักปลัดฯ ส านักการช่างและกองการศึกษาฯช่วย
จัดเตรียมสถานที่จัดงานโดยประสานกับทางท้องถิ่นจังหวัดตากถึงรูปแบบในการจัดงาน 

2. เรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเนื่องจาก มีพนักงานจ้างได้ขาดราชการ  
โดยไม่มาปฏิบัติงานติดต่อกันเกินกว่า 7 วัน โดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็น
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงขอให้แต่ละกองช่วยก ากับดูแลกวดขันพนักงานจ้างในสังกัดให้
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการ  

  3.ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2561 เป็นช่วงเฝ้าระวังควันไฟ 
ห้ามท าการเผาขยะทุกชนิด ส านักปลัดฯช่วยด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปทราบด้วย หากใครฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายตั้งแต่ปรับไปจนถึงจ าคุก 

  4.การปฏิบัติงานของข้าราชการที่เก่ียวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้
ระมัดระวังในการจัดท าโครงการต่างๆต้องไม่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือเป็นหา
เสียงให้กับนักการเมือง 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑2.0๐น. 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


