
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่ 4/๒๕61 
วันที่ 9 มกราคม๒๕61 เวลา 10.0๐  น. 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
2. นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
3. นางนฤมล  สันกว๊าน   หัวหน้าฝ่ายการเงิน แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายวรวุฒิ  จิโน   ผู้อ านวยการส านักการช่าง  
5. นางสุพัตรา ธนะขว้าง   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
6. นายทวีพร  เม้าพิมพา   หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข 
7. นางไพเราะ  อุสาหะ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
8. นายสิขเรศ  บุญพิทักษ์   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร  
9. นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรช านาญการพิเศษ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.0๐น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่3/๒๕61 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2560 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา /ติดตามงาน 
ปลัด อบจ.ตาก  1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ม.ค.– ก.พ. 61 
  ส าหรับตารางปฎิทินการปฏิบัติงานในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 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 โครงการเบิกตัดปีไม่ก่อหนี้

ปีงบประมาณ 2560แยกเป็นค่าตอบแทน 5,000,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
2,356,000 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารจ าหน่ายสินค้า สถานีขนส่ง เป็นเงิน 
1,900,000 บาท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 2,965,000 บาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักข้าราชการ อบจ. เป็นเงิน 1,500,000 บาท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน เป็น
เงิน 2,345,000 บาท รวมทั้งสิ้น 16,066,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ    เป็นเงิน 
4,805,254 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ปลัด อบจ.ตาก  โครงการต่างๆที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายขอฝากให้เร่งรัด เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบด าเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้  (กองคลัง) 

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

วันที่ 31ธันวาคม2560มีรายรับ เป็นเงิน 144,241,831 บาท  ซึ่งรับจริงต่ ากว่า
ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 305,758,168 บาท ได้ด าเนินการการเบิกจ่ายเป็น
เงิน 55,521,426บาท ซึ่งเบิกจ่ายจริงต่ ากว่าเป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม 
ร้อยละ 15.42รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ 

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

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

ด าเนินงานประจ าปี 2561 รวมไตรมาสที่ 1  ข้อมูล ณ วันที่ 5มกราคม 2561 มีโครงการ
และกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานจ านวน 99 โครงการ 259 กิจกรรม ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 22 โครงการ 72 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 45 โครงการ 151 กิจกรรม 
ยังไม่ด าเนินการจ านวน 32 โครงการ 35 กิจกรรม  และยกเลิก 1 กิจกรรม สรุป แผนการ
เบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2560) งบประมาณ 11,498,850 บาท คิด
เป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายจริง 16,423,993 บาท คิดเป็นร้อยละ 142.83 เบิกจ่ายสูง
กว่าแผนที่ตั้งไว้ 4,925,143 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.83 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 

ปลัด อบจ.ตาก  การด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 เน้นย้ าขอให้ทุกกองตรวจสอบ
ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
2561 โครงการหรือกิจกรรมใดที่ได้ตรวจสอบหรือทบทวนแล้วเข้าข่ายว่าจะไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ที่จะด าเนินการได้ตามกฎหมายก็ขอให้พิจารณาก่อนที่จะด าเนินการจัดท าโครงการ 
และขอให้ทุกกองยึดแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ/
กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ให้มากที่สุด 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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 6. การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) 
ประธาน  มอบเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ

บริหารงานบุคคลให้ที่ประชุมทราบ 
นางไพรเราะ  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การด าเนินงานด้านการบริหารงาน

บุคคล ที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 
6.1 การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่ีสอบขึ้นบัญชีของกรมส่งเสริมการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มีผู้มาบรรจุแต่งตั้งตามต าแหน่งที่
ได้ร้องขอไปในครั้งนี้จ านวน 9 อัตรา จากทั้งหมด 21 อัตรา ขณะนี้อยู่ระหว่าน าเรื่องเสนอ 
ก.จ.จ ตากพิจารณาให้ความเห็นชอบในเดือนมกราคม 61 และจะบรรจุแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2561  

6.2 การสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ชึ่งจะด าเนินการให้
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง 

ประธาน  ส าหรับการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ ขอให้มีการจัดอบรมปฐมนิเทศให้กับ
ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ด้วย 

นางไพรเราะ  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  เรื่องอ่ืนๆ ฝากส านักการช่างเร่งรัดด าเนินการการเตรียมการใช้จ่ายเงินสะสมของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงานโครงการพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานต่างๆ 

ผอ.ส านักการช่าง  รับทราบ 
ประธาน  ส าหรับการจัดท าแผนเพิ่มเติมและการประชุมสภาฯ ขอให้แต่ละกองที่เก่ียวข้อง

ช่วยดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องเสนอเข้าแผนฯเพิ่มเติมและการ
ประชุมสภาฯด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.3๐น. 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


