
รายงานการประชุม 
หัวหน�าส�วนราชการ สังกัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

คร้ังที่  9/๒๕62 
วันที่   2  กันยายน   ๒๕62  เวลา  09.3๐  น. 

ณ ห�องประชุมผู�บริหาร (ชั้น1) องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก  
--------------------------------------------------------------- 

ผู�เข�าร�วมประชุม 
๑.นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ ์   ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
2.นางวันทนา  วิรัชเกษม   รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 
3.นายวรวุฒิ  จิโน   ผู*อํานวยการสาํนักการช�าง 
4.นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน�   ผู*อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
5.นางนฤมล  สันกว3าน   หัวหน*าฝ5ายการเงินฯ รกท. ผู*อํานวยการกองคลัง 
6.นางสาวสุพัตรา  เสาร�เรือน  ผู*อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7.นายพิสุทธิ์ ตะมะ   นิติกรชํานาญการ แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ 
8.นางกานต�ติมา เกตุเผือก  หัวหน*าฝ5ายวินัยฯ แทน ผอ.กองการเจ*าหน*าที่ 
9.นางสาวเพชรรัตน� บุญมาวงศ�  หัวหน*าฝ5ายบริหารงานทั่วไป 
10.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรชํานาญการพิเศษ 
11.นางสาวนพวรรณ  มีศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชาํนาญการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ�งให�ทีป่ระชุมทราบ 
    ไม�มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 8/๒๕62 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให*ท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม  

2562  มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ซ่ึงได*แนบไปพร*อมกับหนังสือเชิญประชุม ที่
ประชุมท�านใดจะแก*ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม�มีท�านใดขอแก*ไขผมขอ
มติท่ีประชุมครับ 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา/ติดตามงาน 
   1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน  ส.ค.-ก.ย. 62 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน สิงหาคม –  กันยายน 2562  มี

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต�างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนท่ีแจก
ให*ทุกท�าน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจ*งที่ประชุม
ทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซ่ึงได*ประสานงานวัน เวลา
เรียบร*อยแล*ว ขอให*แจ*งเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจําเดือน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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  2.สรุปยอดรายรับ รายจ�าย ประจําเดือน สิงหาคม 2562  (กองคลัง) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจ*าหน*าท่ีผู*รับผิดชอบสรุปรายละเอียดค�าใช*จ�ายต�างๆให*ที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนท�านประธาน และผู*เข*าร�วมประชุมทุกท�าน  อบจ.ตาก ประมาณการ

รายรับไว*จํานวน 450,000,000 บาท ปMจจุบัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มี
รายรับเดือนน้ี เปNนเงิน 22,737,112 บาท รายรับรวม เปNนเงิน 428,618,722 บาท   
ซ่ึงรับจริงต่ํากว�าประมาณการรายรับ เปNนเงิน 21,381,277 บาท ได*เบิกจ�ายเดือนน้ี
เปNนเงิน 24,277,510 บาท ดําเนินการเบิกจ�ายรวม เปNนเงิน 346,150,763 บาท 
คิดเปNนร*อยละ 76.92 % รายละเอียดตามเอกสารท่ีเสนอที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอทราบว�าว�าระยะเวลาที่เหลืออีกหนึ่งเดือนจะสิ้นปPงบประมาณ 2562 รายได*จะ

เข*ามาตามเปQาท่ีกําหนดไว*หรือไม�อย�างไร 
 นางนฤมล  เรียนท�านประธาน ภายในเดือนกันยายน คาดว�าจะมีรายรับเข*ามาสู�คลัง อบจ.ไม�

น*อยกว�า 20 ล*านบาทและ มีภาษีมูลค�าเพิ่มอีกประมาณ 11 ล*านบาท ซ่ึงปPงบประมาณ
2562 จะมีรายได*เข*ามามากกว�าท่ีประมาณการรายรับท่ีกําหนดไว* ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมที่
ยังดําเนินการค*างอยู� มีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะจ�ายให*กับผู*รับจ*าง 

ปลัด อบจ.ตาก  ในปPงบประมาณ 2563 ในไตรมาสที่ 1 ของปPงบประมาณ โดยปกติจะมีรายได*
เข*ามาสู�คลัง อบจ.ตาก ในช�วงเวลาใดบ*าง 

นางนฤมล  สําหรับรายได*ท่ีเข*ามาสู�คลัง อบจ.ตาก ในช�วงต*นปPงบประมาณ ในปPงบประมาณที่
ผ�านมา จะมีรายได*ที่รัฐจัดสรรมาให*เข*ามาสู�คลัง อบจ.ตาก ประมาณวันท่ี 20 ตุลาคม ของ
ปPงบประมาณ การดําเนินกิจกรรม/โครงการต�างๆที่อยู�ในแผนดําเนินงานก็สามารถ
ดําเนินการได*ตามปกติ หากเปNนโครงการท่ีเก่ียวข*องกับการก�อสร*าง ปรับปรุง ซ�อมแซม ก็
สามารถดําเนินการหาผู*รับจ*างได* เม่ือได*ผู*รับจ*างแล*ว จะลงนามในสัญญาเม่ือมีรายได*เข*ามา
สู�คลัง อบจ.ตากแล*ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป> 2562(กองแผน) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯให*ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนท�านประธานและผู*เข*าร�วมประชุมทุกท�าน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม

แผนดําเนินงานประจําปP พ.ศ.2562 โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว*ในแผนดําเนินงาน
จํานวน 229 โครงการ 531 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสท่ี 1 ถึง 4  ข*อมูล ณ 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว*ในแผน ดําเนินการแล*ว
เสร็จ 196 โครงการ 488 กิจกรรม อยู�ระหว�างดําเนินการ 21 โครงการ 27 กิจกรรม 
และยังไม�ดําเนินการจํานวน 7 โครงการ 7 กิจกรรม   ยกเลิก 8 โครงการ 9 กิจกรรม 

สําหรับแผนการเบิกจ�ายเงินงบประมาณ 200,118,100 บาท คิดเปNนร*อยละ 
100  เบิกจ�ายจริง 170,892,001 คิดเปNน  ร*อยละ 85.40 รายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอให*ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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4. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปP 62 (โบนัส) 
ปลัด อบจ.ตาก  เชิญ ผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการเตรียมงานให*ท่ีประชุมรับทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนท�านประธานและผู*เข*าร�วมประชุมทุกท�าน สําหรับการเตรียมการประเมิน

ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปP 2562 ซ่ึงแต�ละกองได*จัดส�ง
เอกสารที่เก่ียวข*องกับการประเมินฯให*สํานักปลัดฯเรียบร*อยแล*ว ยังคงค*างของกองคลัง
ในส�วนของการเบิกจ�ายงบประมาณในส�วนของงบลงทุน โดยสํานักปลัดฯได*ตรวจสอบ
ข*อมูลเอกสารที่เก่ียวข*องตามตัวชี้วัดแล*ว สรุปคะแนน จากการประเมินตนเอง คะแนน
เต็ม 90 คะแนน 

มิติท่ี 1 ด*านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนท่ีจะ 
ได*26 คะแนน 

มิติท่ี 2 ด*านคุณภาพการให*บริการ คะแนนเต็ม 25 คะแนน คะแนนที่จะได* 
25 คะแนน  โดยแบ�งเปNนคะแนนจากการประเมินความพึงพอใจที่ให*มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลตากเปNนผู*ประเมิน 10 คะแนน 

มิติท่ี 3 ด*านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 15 คะแนน คะแนน 
ที่จะได* 13 คะแนน 

มิติท่ี 4 ด*านการพัฒนาองค�กร คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนท่ีจะได* 20 คะแนน  
รวมคะแนนท่ีจะได*ท้ังสิ้น 84 คะแนน 

ซ่ึงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มีคะแนนรวมท้ังสิ้น 
100 คะแนน แบ�งได*ดังน้ี 

1.คะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ในปPงบประมาณ 2561 รวม 4 
ด*าน คิดเปNนร*อยละ 83.50 คิดเปNนสัดส�วนของคะแนน เท�ากับ 10 คะแนน 

  2.คะแนนจากการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธภิาพและประสิทธิผล 
การปฏิบัติราชการ ประจาํปP 2562 คะแนนเต็ม 90 คะแนน ซ่ึง อบจ.ตาก ประเมินตนเอง 
จากเอกสารที่แต�ละกองจัดส�งมาให* รวมคะแนนทั้ง 2 ด*าน คะแนนการประเมินมาตรฐานการ 
ปฏิบัติราชการ ในปPงบประมาณ 2561 +คะแนนจากการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจาํปP 2562 เท�ากับ 10+84 รวมเปNน 
94 คะแนน ยังคงเหลือคะแนนในส�วนของการเบิกจ�ายงบประมาณจากทางกอกงคลัง ซ่ึงหาก 
มีการเบิกจ�ายเปNนไปตามเปQาหมายท่ีกําหนดไว*จะได*เพิ่มมาอีก 2 คะแนน 

ปลัด อบจ.ตาก   ขอฝากให*กองคลังเร�งรัดการสรุปการเบิกจ�ายงบประมาณในส�วนที่เก่ียวข*องให*แล*ว 
เสร็จโดยเร็วด*วย เพื่อจะได*นาํเสนอข*อมูลให* ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดตามตัวชีวัดท้ัง 4 มิติ ก�อนเชิญคณะอนุกรรมการฯมาตรวจประเมินซ่ึงคาดว�าไม� 
เกินในวันท่ี 15 ตุลาคม 2562 

นางนฤมล  รับทราบ 
ผอ.กองแผนฯ   สําหรับการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  

ประจําปP 2563 จักต*องเสนอเร่ืองขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ให* ก.จ.จ.ตากพิจารณาให*ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน2562 ซ่ึง
ประกอบไปด*วย  
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1.โครงการปรับปรุงพัฒนาถนนท่ีอยู�ในความรับผิดชอบขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดตากให*ได*มาตรฐาน ประจําปP 2563 ของสํานักการช�าง เปNนโครงการ/กิจกรรมท่ี
สอดคล*องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดค�าคะแนนประเมินไม�เกิน 5 
คะแนน 

2.โครงการ ธนาคารน้ํา ประจําปP 2563 ของกองแผนและงบประมาณ 
โครงการดีเด�นหรือมีความสําคัญของท*องถ่ิน จํานวน 1 โครงการ 

3.โครงการลดข้ันตอนหรือปรับปรุงการทํางาน การให*บริการห*องประชุม
องค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก เปNนโครงการลดข้ันตอนการทํางาน หรือปรับปรุงการ
ทํางาน ประจําปP 2563 จํานวน 1 โครงการ 

และการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เจ*าหน*าที่ของรัฐ ที่มารับบริการ
โดยการจ*างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปNนหน�วยสํารวจและประเมินความพึง
พอใจ จํานวน 4 งานบริการ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ทั้งนี้ในส�วนของเอกสารท่ีขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

ปฏิบัติราชการ ประจําปP 2563 ขอให*จัดส�งให*กองการเจ*าหน*าที่ เพื่อท่ีจักได*ทํา
รายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบ ต�อ ก.จ.จ.ตาก ต�อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 6.การดําเนินงานด�านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ�าหน�าที่) 

ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจ*าหน*า ท่ีท่ีรับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเก่ียวกับการดําเนินงานด*านการ
บริหารงานบุคคลให*ที่ประชุมทราบ 

นางกานต�ติมา  เรียนท�านประธานและผู* เข*าร�วมประชุมทุกท�าน การดําเนินงานด*านการ
บริหารงานบุคคล ในห*วงเดือนกันยายน 2562 ท่ีเก่ียวข*องมี การประชุมคณะกรรมการ
ข*าราชการองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก ในวันท่ี 18 กันยายน 2562 ในส�วนของ
กิจกรรมอ่ืนๆยังไม�มี 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล�า เชิญครับ ถ*าไม�มี

ท�านใดใดมีข*อหารือหรือข*อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอเลิกประชุมครับ 
 

เลิกประชุม   เวลา ๑0.3๐ น. 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรชํานาญการพิเศษ 
ผู*จดรายงานการประชุม 

 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ)์ 
ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดตาก 

ผู*ตรวจสอบรายงานการประชมุ 


