
รายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

คร้ังที่ 14/๒๕61 
วันที่   7  พฤศจิกายน   ๒๕61  เวลา  09.3๐  น. 
ณ หองประชุมปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก  

--------------------------------------------------------------- 
ผูเขารวมประชุม 

๑. นายธชัชัย  ศรีสวัสดิ ์   ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
2. นางวันทนา  วิรชัเกษม   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
3. นายวรวุฒิ  จโิน   ผูอํานวยการสํานักการชาง 
4. นางสาวปาริชาต ิ หิรญัรัตน   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
5. นางนฤมล  สันกวาน   หัวหนาฝายการเงิน แทน ผูอํานวยการกองคลัง 
6. นางรตันา  เพ็ชรทูล   หัวหนาฝายบริหารการศกึษา แทน ผอ.กองการศกึษาฯ 
7. นายทวีพร เมาพิมพา   หัวหนาฝายสาธารณสุข 
8. นางกานตติมา เกตุเผอืก  หัวหนาฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม 
9. นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
10.นางสาวพิชชารีย  เครือฟก  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 13/๒๕61 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 4 

ตุลาคม  2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ซ่ึงไดแนบไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม ที่ประชุมทานใดจะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมี
ทานใดแกไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา/ติดตามงาน 
   1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ต.ค. 61   
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 

มีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตางๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนที่
แจกใหทุกทาน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจงที่
ประชุมทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซ่ึงไดประสานงาน
วัน เวลาเรียบรอยแลว ขอใหแจงเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงาน
ประจําเดือน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ปลัด อบจ.ตาก  ขอฝากสําหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานในดานตางๆ ขอใหทุกกองชวย

ตรวจสอบรายละเอียดการดําเนินงาน กลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมและศึกษาดู
งาน สถานที่ศึกษาดูงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่โครงการกําหนดไว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน คุลาคม 2561  (กองคลัง) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใชจายตางๆใหที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนทานประธาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  อบจ.ตาก ประมาณการ

รายรับไวจํานวน 450,000,000 บาท ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 มี
รายรับ เปนเงิน 62,646,617 บาท คิดเปนรอยละ 13.92   ซ่ึงรับจริงต่ํากวา
ประมาณการรายรับ เปนเงิน 387,353,382 บาท คิดเปนรอยละ 86.08 ได
ดําเนินการเบิกจาย เปนเงิน 14,692,070 บาท คิดเปนรอยละ 3.26  รวมเบิกจาย
และวางฎีกา เปนเงิน 20,179,554 บาท คิดเปนรอยละ 4.48  สรุปรายจายตาม
แผนใชจายเงินรวม เดือน ต.ค. 61 เทากับรอยละ 5.87 เบิกจายจริงรอยละ 3.26 
ซ่ึงเบิกจายจริงต่ํ ากวาเปาหมายตามแผนการใชจายเงินรวม รอยละ 2.61 
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป 2561(กองแผน) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯใหที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม

แผนดําเนินงานประจําป 2561 โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนดําเนินงาน
จํานวน 223 โครงการ 504 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสที่ 1  ขอมูล ณ 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนดําเนินงาน
จํานวน 136 โครงการ 291 กิจกรรม ดาํเนินการแลวเสร็จ 7 โครงการ 17 กิจกรรม 
อยูระหวางดําเนินการ 51 โครงการ 174 กิจกรรม และยังไมดําเนินการจํานวน 78 
โครงการ 100 กิจกรรม   

สําหรับแผนการเบิกจายเงินไตรมาสที่ 1  งบประมาณ 18,112,286 บาท 
คิดเปนรอยละ 100  รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

ปลัด อบจ.ตาก  การดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ขอใหผอ.กองทุกกอง
กําชับหัวหนาฝายและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมที่อยูใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 โดยขอใหดําเนินการให
เปนไปตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนดไว โดยนํารายละเอียดการสรุปของ  
กองแผนฯเปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติของเจาหนาที่ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับโครงการจติอาสาพัฒนาลํานํ้าขอใหจดัเจาหนาที่เขาพื้นที่โดยรวมกบัฝาย

ประชาสัมพันธในการทํากิจกรรมการพัฒนาลํานํ้าอยางตอเน่ือง 
ผอ.กองแผนฯ  รับทราบ 
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4.สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ(โบนัส)ป61 
(สํานักปลัดฯ) 

ปลัด อบจ.ตาก  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ(โบนัส) ป61 
เชิญเจาหนาที่สรุปชี้แจงใหที่ประชุมทราบ 

ผอ.กองแผนฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจําป 61 สรุปผลการเบิก
จายเงินโบนัส เปนเงิน 4,900,000 บาท ซ่ึงได เบิกจายเงินไปเมื่อวันที่  2 
พฤศจิกายน 2561 เรียบรอยแลว ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 ก็จะเริ่มการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ โดยดําเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่
ทาง ก.จ.จ.ตาก ไดใหความเห็นชอบ ตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 5.การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งทองถ่ิน 

(กองกิจการสภาฯ) 
ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นายทวีพร  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ

และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ขณะน้ีอยูระหวางการสํารวจตนข้ัวบัตรเลือกตั้งเพื่อจัดทําบัญชีทําลายเอกสาร คาดวา
จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561 

ปลัด อบจ.ตาก  ขอฝากใหตรวจสอบขอมูลเพื่อทําลายและใหสํารวจวัสดุ อุปกรณที่จะตองใช
สําหรับการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไปพรอมกันดวย อีกทั้ง
ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของศึกษาเตรียมการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของทองถ่ินที่จะ
เกิดข้ึนตอไปดวย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
6.การตรวจสอบทรพัยสนิประจําป     (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การตรวจสอบทรัพยสินเพื่อ

จําหนายในปงบประมาณ 2561 ไดดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินเรียบรอยแลว 
ขณะน้ีอยูระหวางเสนอผูบริหารพิจารณาเพื่อจําหนายทรัพยสินตอไป 

ปลัด อบจ.ตาก  ในปงบประมาณ 2562 ขอใหกองคลังแจงคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินตรวจสอบทรัพยสินไมสะพานแขวนที่เก็บไวดานหลังอัฒจันทรสนามฟุบอล
ดวย เกรงวาไมไดใชแลวจะชํารุดเสียหาย 

นางนฤมล  ในสวนของไมสะพานแขวนซ่ึงทางสํานักการชางไดรื้อถอนมาเก็บรักษาไวเมื่อ
ครั้งดําเนินการปรับปรุงซอมแซมสะพานแขวน ก็ขอใหทางสํานักการชางรายงานผล
แจงใหทางกองคลังเพื่อแจงคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป 

ผอ.สํานักการชาง  รับทราบ 
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7.การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล (กองการเจาหนาท่ี) 
ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคลใหที่ประชุมทราบ 
นางกานตติมา  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การดําเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคล ในหวงเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่เกี่ยวของมี ดังน้ี 
  1..การเลื่อนระดับขาราชการในสายงานทั่วไปและสายงานชํานาญงานขณะน้ี ก.จ. 

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับในสายงานดังกลาวเรียบรอยแลว 
และทางกองการเจาหนาที่อยูระหวางตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและการดาํรงตาํแหนง
ในสายงานวิชาการและสายงานทั่วไป วาบุคคลใดมีคุณสมบัติครบตามมตราฐานกําหนด
ตําแหนงกําหนดและสามารถที่จะขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับตอไป 

  2.การเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ กองการเจาหนาที่อยูระหวางการสํารวจ
ตรวจสอบรายละเอียดบุคคลที่มีสิทธิเสนอเพื่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ เมือตรวจสอบ
เรียบรอยแลวจะแจงใหทุกกองทราบตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ  
ที่ประชุม  ไมมี   
 
ปลัด อบจ.ตาก  ถาไมมีทานใดใดมีขอหารือหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา ผมขอเลิก

ประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.0๐ น. 
 
 

(นายจรัญ  สทุธิมาส) 
นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
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