
รายงานการประชุม 
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

คร้ังที่ 13/๒๕61 
วันที่   4  ตุลาคม   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. นางสาวสุพตัรา  เสารเรือน  ผูอํานวยการกองการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
7. นางนภาพร  ยังถิน   หัวหนาฝายการเมือง  
8. นางไพรเราะ  อุสาหะ   หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
9. นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
10.นางสาวนพวรรณ  มศีร ี  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  1.การทํากิจกรรมในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 9 เชิญชวนทุกทานแตงกายดวยเสื้อสีเหลืองในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 
สวนรายละเอียดการทํากิจกรรมรอกําหนดการจากทางจังหวัดตากแจงใหทราบตอไป 

  2.สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดตากแจงเขาตรวจสอบการใชจายเงิน
งบประมาณของ อบจ.ตาก โดยจะเขาตรวจเกี่ยวกับการใชจายเงินอุดหนุน ใน
ปงบประมาณ 2561 ก็ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับการ
อุดหนุน การติดตามรายงานผลการใชจายเงินอุดหนุน ใหกับเจาหนาที่ของสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินจังหวัดตาก และขอมอบหมายใหนางสาวนพวรรณ มีศรี เปนผู
ประสานงาน ดูแล เจาหนาทีจ่ากสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดตาก ดวย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 12/๒๕61 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6 

กันยายน  2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมทานใดจะแกไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมีทานใดแกไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

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

กิจกรรม/โครงการตางๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนที่แจกใหทุก
ทาน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจงที่ประชุม
ทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซ่ึงไดประสานงานวัน เวลา
เรียบรอยแลว ขอใหแจงเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจําเดือน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน กันยายน 2561  (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใชจายตางๆใหที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนทานประธาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  อบจ.ตาก ประมาณการ

รายรับไวจํานวน 450,000,000 บาท ปจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มี
รายรับ เปนเงิน 469,716,963 บาท คิดเปนรอยละ 104.38   ซ่ึงรับจริงสูงกวา
ประมาณการรายรับ เปนเงิน 19,716,963 บาท คิดเปนรอยละ 4 .38 ได
ดําเนินการเบิกจาย เปนเงิน 419,788,007 บาท คิดเปนรอยละ 93.29  รวม
เบิกจายและวางฎีกา เปนเงิน 419,788,007 บาท คิดเปนรอยละ 93.29  สรุป
รายจายตามแผนใชจายเงินรวม ตั้งแต  ต.ค. 60 – ต.ค. 61 เทากับรอยละ 100 
เบิกจายจริงรอยละ 93.29 ซ่ึงเบิกจายจริงต่ํากวาเปาหมายตามแผนการใชจายเงิน
รวม รอยละ 6.71 รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอฝากใหกองคลังชวยตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บรายไดจากสถานคานํ้ามัน 

เน่ืองจากมีสถานคานํ้ามันเปดข้ึนใหมในจังหวัดตาก ขอใหฝายพัฒนารายไดออก
สํารวจขอมูลการเปดสถานคานํ้ามันในแตละอําเภอ เพื่อจัดเก็บภาษีตอไปดวย 

นางนฤมล  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหเรงรัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินการในสวนของการจําหนาย

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

แผนดําเนินงานประจําป 2561 รวมไตรมาสที่ 1 - 4 ขอมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 
2561 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนดําเนินงานจํานวน 334 โครงการ 
641 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 212 โครงการ 503 กิจกรรม อยูระหวาง
ดําเนินการ 83 โครงการ 84 กิจกรรม ยังไมดําเนินการจํานวน 13 โครงการ 13 
กิจกรรม  และยกเลิก 26  โครงการ 41  กิจกรรม  

 
 
 
 



-3- 
 

สรุป แผนการเบิกจายเงินไตรมาสที่ 1 - 4 แยกเปนรายไตรมาส งบประมาณ 
260,105,230 บาท คิดเปนรอยละ 100 เบิกจายจริง 186,871,290 บาท คิด
เปนรอยละ 71.84 เบิกจายต่ํากวาแผนที่ตั้งไว 73,233,939 บาท คิดเปนรอยละ
28.16 สําหรับรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ ตามแผนดําเนินงาน 71 โครงการ 
ดําเนินการแลวเสร็จ 52 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ และยังไมได
ดําเนินการ  15 โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ  รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหที่
ประชุมทราบ 

ปลัด อบจ.ตาก  การดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ขอใหทุกกองกําชับ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมที่อยูในขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2562 โดยขอใหดําเนินการใหเปนไปตามที่ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกําหนดไว และดําเนินการใหเปนไปแผนดําเนินงานที่กําหนดไวใหมาก
ที่สุด 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับโครงการที่ขอยกเลิก ขอใหเพิ่มเหตุผลในการยกเลิกโครงการใหมีเหตุผลที่

เหมาะสม เหตุใดจึงไมสามารถดําเนินงานตามโครงการได 
ที่ประชุม  รับทราบ 

4.การจัดทาํแผนดําเนินงานประจําป 2561 (กองแผนฯ) 
ปลัด อบจ.ตาก   มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สาํหรับแผนดําเนินงาน

ประจําป 2562 จะประชุมคณะกรรมการฯในวันที่ 4ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. 
ในสวนของการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯคาดวาประชุมระหวางวันที่ 16 -26 
ตุลาคม 2561 

ที่ประชุม  รับทราบ 
5.สรุปความพรอมในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
(โบนัส)ป61(สํานักปลัดฯ) 

ปลัด อบจ.ตาก  ความพรอมในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
(โบนัส) ป61 เชิญเจาหนาที่สรุปชี้แจงใหที่ประชุมทราบ 

ผอ.กองแผนฯ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับความพรอมในการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจําป 61 
สรุป ไดดังน้ี 

  1.สํานักปลัดอบจ. ไดวางฎีกาเบิกจายเงินโบนัส เปนเงิน 5,100,000 บาท 
ซ่ึงเมื่อคณะกรรมการประเมินฯไดทําการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานแลว อบจ.
ตากจะตองเสนอรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการให ก.จ.จ.ตาก พิจารณาให
ความเห็นชอบผลการประเมิน แลวจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจาณาจายเงิน 
เพื่อกําหนดอัตราการจายเงินตอไป 

ปลัด อบจ.ตาก  การประชุมของคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดการประเมินจะ
ประชุมไดวันไหน เน่ืองจากการประชุมของ ก.จ.จ.จะกําหนดวันประชุมระหวางวันที่ 
24-26 ตุลาคม 2561  
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ผอ.กองแผนฯ  ขณะน้ียังตองรอรายละเอียดการปดยอดบัญชีจากทางกองคลัง หากทางกอง
คลังดําเนินการสรุปยอดบัญชีแลวเสร็จภายในวันจันทรหนา ก็จะสามารถนัด
คณะกรรมการประชุมเพื่อประเมนผลการปฏิบัติงานได 

นางนฤมล  การสรุปรายละเอียดยอดบัญชีปงบประมาณ 2561 จะดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในวันจันทรหนา 

ปลัด อบจ.ตาก  การประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอกําหนดเปนวันที่ 
12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ซ่ึงจะไดมอบหมายใหเจาหนาที่เรียนเชิญ
คณะกรรมการมาประเมินในวันและเวลาดังกลาว และขอเรียนเชิญเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของทุกทานเขารวมประชุมเพื่อรับฟงและชี้แจงรายละเอียดการตรวจประเมิน 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  2.ในสวนมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ในปงบประมาณ 2562ได

มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก โดยดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล 
สํารวจความพึงพอใจจํานวน 4 งาน ขอใหที่ประชุมไดพิจารณาคัดเลือกงานบริการที่
จะเขารับการสํารวจความพึงพอใจ 

ผอ.กองการศึกษาฯ  กองการศึกษาฯของเสนองานใหบริการดานการศึกษา 
ผอ.สํานักการชาง  ผมขอเสนองานบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสํานักการชาง 

กับงานดานสาธารณสุขของ กองกิจการสภา 
ผอ.กองแผนฯ  กองแผนฯขอเสนองานดานสิ่งแวดลอม สรุปงานดานบริการที่จะสํารวจความ

พึงพอใจของผูรับบริการ ดังน้ี งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ผูรับผิดชอบ กอง
แผนฯ งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย ผูรับผิดชอบ สํานักการชาง 
งานดานการศึกษา ผู รับผิดชอบ กองการศึกษาฯ  และงานดานสาธารณสุข 
ผูรับผิดชอบ กองกิจการสภาฯ  ก็ขอใหแตละกองไดจัดเตรียมกลุมเปาหมายที่มารับ
บริการ รายชื่อ ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท จํานวน 100 คน ใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
ผอ.กองแผนฯ  3.สําหรับโครงการลดข้ันตอนการปฏิบัติงานจะขอใชโครงการใหบริการสนาม

กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ของกองการศึกษาฯ เปนโครงการลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน เน่ืองจากโครงการใหบริการสนามกีฬา เปนโครงการที่ขอประเมินในสวน
ของโครงการดีเดนประจําป 2562 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 6. การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล (กองการเจาหนาท่ี) 

ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการ
บริหารงานบุคคลใหที่ประชุมทราบ 

นางไพรเราะ  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การดําเนินงานดานการ
บริหารงานบุคคล ในหวงเดือนตุลาคม 2561 ที่เกี่ยวของมี ดังน้ี 

  1.เรื่องการมอบอํานาจของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ใหรองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในสวนของการจัดซ้ือจัดจาง ไดครบระยะเวลา ในวันที่ 28 
กันยายน 2561 
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2.การเรียกใชบัญชีพนักงานจาง รอบที่ 3 ในตําแหนงคนงาน จํานวน 5 คน 
จะเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.ตากในเดือน ตุลาคม 2561 

3.การสรรหาขาราชการสายงานปฏิบัติ และวิชาการ จะรับโอนในวันที่ 3 
ธันวาคม 2561 

4.แผนการสรรหาขาราชการสายปฏิบัติและพนักงานจาง ปลัด อบจ.ตากจะ
เรียนเชิญผอ.กองทุกกองมาหารือแนวทางการสรรหาตอไป 

5.การจัดทําคําสั่งแบงงาน ใหแตละกองเปนผูจัดทําคําสั่งเสนอนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากพิจารณาลงนามแลวแจงเวียนทุกกองทราบ 

6.การเลื่อนระดับขาราชการอยูระหวางดําเนินการ 3 ราย ไดแก 1.นายสถิต 
เกียรติรวี ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานายการพิเศษ เลื่อนเปน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ 2. 
นายชาญยศ  ทองคํา ตําแหนง สถาปนิกชํานาญการ เลื่อนเปนสถาปนิกชํานาญการ
พิเศษ และ 3.นายจักรพงษ ทาเฮือน ตําแหนงนายชางสํารวจชํานาญงาน เลื่อนเปน
นายชางสํารวจอาวุโส 

7.แผนอัตรากําลัง 3 ป การกําหนดตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ จะตอง
ไมเกินรอยละ 25 

8.การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการ จะตองทํางานตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง การปฏิบัติงานหรือผลงานที่เกื้อกูลใชมาประเมินไมได 

9.การจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา อัตราคาจางไมจําเปนตองจายตามวุฒิ
การศึกษา แตใหพิจารณาจากความรูและประสบการณที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
แทจริง หรืออัตราตลาด ซ่ึงไดแกอัตราคาจางปกติทั่วไปที่เปนที่ยอมรับวาเหมาะสมกับ
การจางงานน้ัน โดยใหคํานึงถึงอัตราคาจางข้ันต่ําและคาใชจายอื่นๆ 

นางนฤมล  อัตราคาจางข้ันต่ําของจังหวัดตาก ปจจุบันที่ในอัตราที่เทาใด เน่ืองจาก
ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท 

นางไพรเราะ   อัตราคาจางข้ันตําของจังหวัดตากปจจุบันอยูที่อัตราวันละ 310 บาท 
ปลัด อบจ.ตาก  ในสวนของการจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาของ องคการบริหารสวน

จังหวัดตาก ขอใหกําหนดอัตราไวที่ 9,000 บาท /เดือน เน่ืองจากเปนการจางเหมา
บริการปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ มิไดปฏิบัติงานในวันหยุด อัตราที่กําหนดไว
จึงสูงกวาอัตราคาจางข้ันต่ําของจังหวัดตาก 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ  
รองปลัด อบจ.ตาก  1.จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจางที่ผานมาพบขอสังเกต 

บันทึกขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางจากเจาของงบประมาณที่เสนอเขามามีแตรายละเอียด
คาใชจาย แตไมมีรายละเอียดงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจาง ขอใหแตละกองเพิ่มเติม
รายละเอียดใหครบถวนดวย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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  2.การจัดทํารายละเอียดที่มาของราคากลาง การจัดซ้ือจัดจางวงเงินที่ต่ํากวา
หน่ึงแสนบาท ขอใหระบุที่มาของราคากลางดวย  

ผอ.กองแผนฯ  ในสวนของการจัดหาวัสดุที่มีราคาไมเกินหน่ึงแสนบาท เชน วัสดุสํานักงาน 
วัสดุงานบานงานครัว เปนตน ซ่ึงแตละกองตองจัดหาเปนปกติจึงขอใหทางกองคลัง 
เปนผูสืบราคาในการจัดซ้ือจัดจางและกําหนดหรือประกาศใชเปนราคากลางในการ
จัดซ้ือตอไป 

ปลัด อบจ.ตาก  ขอมอบหมายใหรองปลัด อบจ.ตาก เชิญเจาหนาทีพ่ัสดุและบุคคลที่เกี่ยวของ
มาประชุมหาแนวทางดําเนินการที่ถูกตองเหมาะสมตอไป 

รองปลัดฯ  รับทราบ 
   
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอื่นๆ มีทานใดมีขอหารือหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ 

ถาไมมีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.0๐ น. 
 
 

(นายจรัญ  สทุธิมาส) 
นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
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