
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่   4/๒๕๕9 
วันที่   8  กุมภาพันธ ์ ๒๕๕9  เวลา  13.3๐  น. 
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

--------------------------------------------------------------- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

2. นางสาวเจียมใจ  กุลเกียรติ์  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. นายสุภณ  ศรีผง   ผอ.กองกิจการสภาฯ 
4. นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   ผอ.กองแผนและงบประมาณ  
5. นางสาวนุชนารถ์  เทียนแก้ว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นายวรวุฒิ  จิโน   ผู้อ านวยการส านักการช่าง 
5. นางสุพัตรา  ธนะขว้าง   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
7. นางสาวกนกอร  สินธวิจิตร  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่     
8.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกร 7ว 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕9 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา /ติดตามงาน 
รองปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน   ก.พ – มี.ค. 59   
  ส าหรับตารางปฎิทินงานในเดือน  กุมภาพันธ์ – มีนาคม 59  มีรายละเอียด

กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน พิจารณา 
หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรมเพ่ิมเติมขอให้แจ้งเพ่ิมเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงใน
ตารางปฏิทินงานต่อไป  
2.ติดตามผลด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2557 และ2558  

รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง  โครงการค้างในปีงบประมาณ 2557 มีการกันเงินไม่ก่อหนี้จ านวน 3 รายการของ

ส านักปลัดฯ ได้แก่ 1.โครงการจัดท าป้ายประชาคมอาเซียน จ านวนน าเงิน 400,000 บาท 
(ทางหลวงไม่ให้ใช้พื้นท่ี 2.ป้ายประชาสัมพันธ์อบจ. ขนาด 6* 15 ม.จ านวนเงิน 880,000 
บาท (เสนอราคากว่างบประมารที่ตั้งไว้)และ3.ป้ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ขนาด 5*10 ม. 
จ านวนเงิน 1,020,000 (ท าสัญญา 2 ก.พ.59 ราคม 960,000 บาท ) 
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โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้ปีงบประมาณ2558 มี 31 โครงการ เป็นเงิน 

19,893,500 บาท ท าสัญญา 12 รายการ เป็นเงิน 8,368,000 บาท ยังไม่ด าเนินการ 
17 รายการ เป็นเงิน 8,751,500 บาท  ระหว่างเรียกท าสัญญา 2 รายการ เป็นเงิน 
2,448,000 บาท 

  โครงการกันเงินก่อหนี้ จ านวน 17 รายการ เป็นเงิน 17,157,700 บาท  เบิกจ่าย
แล้ว 15 รายการ เป็นเงิน 12,498,700 บาท อยู่ระหว่างส่งมอบงาน 2 รายการ เป็นเงิน 
4,659,000 บาท 

  ฎีกาค้างจ่าย 13 รายการ เป็นเงิน 265,151 บาท  เบิกจ่ายหมดแล้วเมื่อ ต.ค.58 
  รวมกันเงินปี 58 จ านวน 62 รายการ เป็นเงิน 39,716,351 บาท  
  สรุป ณ 31 ม.ค.59 กันเงินทั้งสิ้น 65 รายการ คงเหลือ 18 รายการ ได้แก่  
  งบปี 57 2 รายการ เป็นเงิน 1,280,000 บาท (คาดยกเลิก)  
  งบปี 58 7 รายการ เป็นเงิน 8,440,000 บาท (ครุภัณฑ+์ที่ดิน)  
  งบปี 58 10 รายการ เป็นเงิน 311,000 บาท (คอมพิวเตอร์)  
  รวม (กันเงิน)ยังไม่ด าเนินการ 18 รายการ เป็นเงิน 10,031,500 บาท 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้  (กองคลัง) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง  อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จ านวน 360,000,000 บาท ปัจจุบัน มี

รายรับรวมตั้งแต่ต้นปี  147,843,635 บาท  คิดเป็นร้อยละ 41.07 ซึ่งรับจริงต่ า
กว่าประมาณการรายรับ 212,156,364 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.93 และ มี
รายจ่าย 71,410,811. บาท คิดเป็นร้อยละ 19.84 อยู่ระหว่างวางฎีกาเบิกจ่าย 
34,159,375 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.49  รวมการเบิกจ่าย 105,570,186 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 29.33   

ที่ประชุม  รับทราบ  

4.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2559 (กองแผนฯ) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการที่ค้างยังไม่ได้ด าเนินการ ข้อมูล 

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ในไตรมาสที่ 1 มีโครงการที่ อบจ.ตาก ก าหนดไว้จ านวน 134 
โครงการ มีโครงการที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามตามแผนด าเนินการ 21.5 โครงการ โดยมี
โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินตามแผนด าเนินการ 112.5 โครงการ และการติดตาม แผน
ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ก าหนดไว้จ านวน 69 
โครงการ มีโครงการที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามตามแผนด าเนินการ 20 โครงการ โดยมี
โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินตามแผนด าเนินการ 50 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่
น าเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
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รองปลัด อบจ.ตาก  การด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2559 ขอฝากให้ผอ.กองทุกกองช่วย

เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด าเนินการที่แต่ละกองได้
ก าหนดไว้  โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 7 ข้อที่ 7 การจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ด้านการท่องเที่ยว  
ขอผอ.กองเร่งรัดเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการด้วยเพราะมีโครงการที่ค้างมาเกือบ 2 ปี แล้วใน
ส่วนของโครงการพัฒนาบุคลากร อบจ.ก็เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแผนด าเนินงานด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
รองปลัด อบจ.ตาก  ส าหรับการโอนเงินงบประมาณที่จะใช้จ่ายในโครงการของแต่ละกองนั้น จะต้อง

ด าเนินการปรับแผนด าเนินงานด้วยซึ่งในปีงบประมาณจะมีการปรับปรุงแผนด าเนินงาน 3 
ครั้ง ซึ่งกองใดมีโครงการ/กิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไปและจะต้องโอนเงิน
งบประมาณก็เสนอขอปรับเปลี่ยนหรือเพ่ิมเติมในแผนด าเนินงานก่อนจะโอนเงินงบประมาณ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
หน.สนป.  การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก คณะ

กรรมการฯระดับจังหวัดพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการได้ ก็จะส่งเรื่องให้กองคลัง ฝ่ายพัสดุ
ด าเนินการจัดซื้อต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
5.การประชุมสภา อบจ.ตาก (กองกิจการสภา) 

รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญผอ.กองกิจการสภาสรุปรายละเอียดการเตรียมการให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองกิจการสภา  สภา อบจ.ตาก ได้เรียกประชุม ในวันที่ 19 ก.พ. 59 ญัตติต่างๆท่ีแต่ละกองจะ

เสนอให้สภา อบจ.ตาก พิจารณา ขอให้จัดส่งให้กองกิจการสภาฯภายในวันที่ 11 ก.พ.59
ซึ่งรายละเอียดญัตติที่จะเข้าประชุมสภา ตามเอกสารที่แจกให้ที่ประชุมพิจารณา 

รองปลัด อบจ.ตาก  ขอให้ทุกส่วนราชการพิจารณารายละเอียดว่าจะมีประเด็นใดบ้างท่ีสมาชิกสภา 
อบจ.ตากจะซักถามหรือมีข้อสงสัยในที่ประชุมสภาก็ขอให้จัดเตรียมและสรุปรายละเอียด
ประกอบค าชี้แจงให้ผู้บริหารทราบด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  

6.การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที)่ 
รองปลัด อบจ.ตาก  มอบผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ สรุป ชี้แจง 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่  1.รายละเอียดผู้ได้รับเครื่องราชฯกองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมุลการ

ได้รับเครื่องราชของแต่ละบุคคลแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการ
ได้รับเครื่องราชให้เป็นปัจจุบัน รายละเอียดตามเอกสาร 

  2.บัญชี 4 จะแล้วเสร็จปลายเดือนกุมภาพันธุ์ 59 และสามารถเบิกจ่ายได้
ภายในเดือนมีนาคม 59 

  3.การแต่งตั้งอนุกรรมการวินัย ของ อบจ.ตาก อยู่ระหว่างการประสานงาน
การแต่งตั้งคณะกรรมการกับท้องถิ่นจังหวัดตาก 

ที่ประชุม  รับทราบ  

7.การจัดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ (กองการศึกษาฯ) 
รองปลัด อบจ.ตาก  มอบผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ สรุป ชี้แจง 
ผอ.กองการศึกษาฯ  การแข่งขัน กีฬา อปท.ตากคัพ ประจ าปี 2559 จะท าการแข่งขันระหว่าง

วันที่ 9 – 11 มีนาคม 59 โดยพิธีเปิด – ปิด ก าหนดในวันที่ 11 มีนาคม 59 
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ในส่วนของค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาในส่วนของผู้รับผิดชอบ  

ประเภทชนิดกีฬา ต่างๆ เมื่อที่ประชุมเห็นชอบและนายก อบจ.ตากได้ลงนามในค าสั่งแล้ว
จักแจ้งให้แต่ละกองทราบต่อไป ซึ่งในส่วนของการแข่งขันกีฬา อปท.จะมีการเชิญแต่ละ 
อปท.มาร่วมประชุมสรุปรายละเอียดต่างๆในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 59  

ที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
1.อบต.พระธาตุผาแดง ขอใช้ที่ดิน  

รองปลัด อบจ.ตาก  เนื่องจาก อบต.พระธาตุผาแดงขอให้ที่ดินของ อบจ.ตาก อ.แม่สอด ซึ่งนายก อบจ.
ตาก ไม่พิจารณาให้ใช้ที่ดินและขอให้ อบจ.ตาก ด าเนินการส ารวจที่ดินของ อบจ.ตากว่ามีอยู่
ที่ใดบ้าง ซึ่งในการตรวจสอบที่ดินขอให้ผอ.กองคลังเป็นประธาน โดยมีเจ้าหน้าที่ของกองช่าง
และนิติกรร่วมเป็นคณะกรรมการ ในการตรวจสอบและรายงานผลให้นายก อบจ.ตากทราบ
ต่อไป 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
รองปลัด อบจ.ตาก 2.การเบิกค่าเช่าบ้าน มอบให้กองคลังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการเบิกค่า

เช่าบ้านในภาพรวม ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน,การตรวจสอบสภาพ
บ้านพัก เป็นต้น 

ที่ประชุม  เห็นชอบ  
รองปลัด อบจ.ตาก 3.การตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของ สตง. มีข้อทักท้วงและข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจสอบอยู่ 2 กรณี คือ 1. การใช้จ่ายเงินตามโครงการ/กิจกรรมและมีเงินเหลือจ่ายส่งคืน
คลังมากเกิน และ2. การส่งใช้เงินยืมระยะเวลาเกินกว่า 30 วัน ก็ขอให้แต่ละกองแจ้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ในส่วนของการใช้จ่ายเงินตาม
โครงการฝึกอบรม ขอมอบให้กองแผนฯจัดท ารายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามโครงการ
ฝึกอบรมน าเสนอท่ีประชุมพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม  เห็นชอบ  
รองปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑5.0๐ น. 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกร  7ว 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


