
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่ 11/๒๕61 
วันที่   3  สิงหาคม ๒๕61 เวลา 09.3๐  น. 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
2. นางวันทนา  วิรัชเกษม   รอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
3. นายวรวุฒิ  จิโน   ผู้อ านวยการส านักการช่าง  
4. นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  
5. นางนฤมล  สันกว๊าน   หัวหน้าฝ่ายการเงิน แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
6นางสาวสุพัตรา  เสาร์เรือน  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
7. นายทวีพร  เม้าพิมพา   หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข 
8. นางไพรเราะ  อุสาหะ   หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
9. นายสถิต  เกียรติรวี   วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ  
10. นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรช านาญการพิเศษ 
11. นางสาวนพวรรณ  มีศรี  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ด าเนินการสรรหาและสอบคัดเลือก

ผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้มีค าสั่งบรรจุแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตากซึ่งได้แก่คุณวันทนา วิรัชเกษม ก็ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับคุณวันทนา 
วิรัชเกษม เข้ามาร่วมงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่10/๒๕61 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 2

กรกฎาคม 2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา /ติดตามงาน 
ปลัด อบจ.ตาก  1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ส.ค. – ก.ย.61 
  ส าหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม –  กันยายน 2561มี

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนที่
แจกให้ทุกท่าน พิจารณา กองใดจะเพ่ิมเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจ้งที่
ประชุมทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซึ่งได้ประสานงาน
วัน เวลาเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งเพ่ิมเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงาน
ประจ าเดือนต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
2.สรุปยอดรายรับ รายจ่าย ประจ าเดือน มิถุนายน2561(กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  อบจ.ตาก ประมาณการ

รายรับไว้จ านวน 450,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ วันที่ 31กรกฎาคม2561มี
รายรับ เป็นเงิน 418,909,204 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.09ซึ่งรับจริงต่ ากว่า
ประมาณการรายรับ เป็นเงิน 31,090,795บาท คิดเป็นร้อยละ 6.91ได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายเป็นเงิน 286,843,163บาท คิดเป็นร้อยละ 63.74 วางฎีกาเบิกจ่าย เป็น
เงิน 14,559,089 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.24 รวมเบิกจ่ายและวางฎีกา เป็นเงิน 
301,402,252 บาท  สรุปรายจ่ายตามแผนใช้จ่ายเงินรวม ตั้งแต่ ต.ค. 60 –  ก.ค. 
61 เท่ากับร้อยละ 69.48 เบิกจ่ายจริงร้อยละ 63.74ซึ่งเบิกจ่ายจริงต่ ากว่า
เป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ร้อยละ 5.74รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่
ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 3.ติดตามผลการด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561(กองแผน) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการด าเนินการฯให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การติดตามกิจกรรมตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี 2561 รวมไตรมาสที่ 1 - 4ข้อมูล ณ วันที่ 31กรกฎาคม 2561 มี
โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานจ านวน 385 โครงการ 637 กิจกรรม 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 134 โครงการ 397 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 219 โครงการ 
167 กิจกรรม ยังไม่ด าเนินการจ านวน 20 โครงการ 46 กิจกรรม  และยกเลิก 18  
โครงการ21กิจกรรม  

สรุป แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 - 4(1ตุลาคม2560– 31กรกฎาคม 2561) 
งบประมาณ 167,851,340 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายจริง 119,150,958 
บาท คิดเป็นร้อยละ 70.99เบิกจ่ายต ากว่าแผนที่ตั้งไว้ คิดเป็นร้อยละ48,700,891
ส าหรับรายละเอียดบัญชีครุภัณฑ์ ตามแผนด าเนินงาน 64 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
20 โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 31 โครงการ และยังไม่ได้ด าเนินการ  12 โครงการ 
ยกเลิก 1 โครงการ  รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
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ปลัด อบจ.ตาก  การด าเนินงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 ขอให้ทุกกองเร่งรัดเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2561 โดยขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีระเบียบหรือหนังสือสั่งการก าหนด
ไว้ และขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการให้ยึดแผนด าเนินงานประจ าปี 
2561 เป็นแนวทางในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ให้มากที่สุดและโครงการ/กิจกรรมใดที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ขอให้หาเหตุผลในการยกเลิกเสนอ นายก อบจ.ตาก และคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนฯต่อไปด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
4.ติดตามการเตรียมความพร้อมการประชุมสภา อบจ.ตาก(กองกิจการสภาฯ) 

ปลัด อบจ.ตาก   มอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง 
นายทวีพร   เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การประชุมสภา อบจ.ตาก  

จะมีการประชุมครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 โดยหลักแล้วจะเป็นเรื่องการ
เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 และ ครั้งท่ี 2 
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเป็นการพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 

ปลัด อบจ.ตาก   การประชุมสภา อบจ.ตาก ในรอบนี้ ก็ขอให้แต่ละกองช่วยตรวจสอบว่ามี  
เรื่องใดที่อยู่ในอ านาจของสภาและจะต้องขอความเห็นชอบต่อสภา.อบจ.ตากในการ
ด าเนินการก็ขอให้จัดท าญัตติ จัดส่งให้กองกิจการสภา ต่อไป 

ที่ประชุม   รับทราบ  
5.สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 61และความพร้อมในการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ(โบนัส)ปี61(ส านักปลัดฯ) 

ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงผลการประเมินประสิทธิภาพของ 
อปท.(LPA) ปี 61 

ผอ.กองแผนฯ  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส านักปลัดอบจ.ขอสรุปผล
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ปี 61 ซึ่งคะแนนมาจากคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด ที่เข้ามาตรวจประเมินเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ดังนี้  

  ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ 81.29  
ด้านที่ 2 การบริหารบุคคลและกิจการสภา ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ 

95.85 
ด้านที่ 3 การบริการสาธารณะ ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ 86.38 
ด้านที่ 4ธรรมาภิบาล ได้รับคะแนนประเมินร้อยละ 83.73 
รวมคะแนนประเมินทั้ง 5 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 83.99 

ที่ประชุม   รับทราบ  
ปลัด อบจ.ตาก  ความพร้อมในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

(โบนัส)ปี61 เชิญเจ้าหน้าที่สรุปชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ส าหรับความพร้อมในการ

ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับเงินรางวัลประจ าปี 61 
สรุป ได้ดังนี้ 
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  1.ส านักปลัดอบจ. ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสังกัด อบจ.ตาก จัดส่งเอกสารที่

ใช้ในการประเมินโดยให้จักส่งมายังส านักปลัดฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพ่ือ
ท าการตรวจสอบและสรุปรายละเอียดเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องกับการประเมินเพื่อ
จัดส่งให้ คณะกรรมการประเมินฯพิจารณาให้คะแนน 

  2.ในส่วนมิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ส ารวจความพึงพอใจ
จ านวน 4 งาน ดังนี้ งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ผู้รับผิดชอบ กองแผนฯ งาน
ด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ผู้รับผิดชอบ ส านักการช่าง งานด้าน
รายได้หรือภาษี ผู้รับผิดชอบ กองคลัง และงานด้านสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบ กอง
กิจการสภา ซึ่งได้แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องในแต่ละด้านจัดส่งรายชื่อ ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์ จ านวน 100 คน จัดส่งให้ส านักปลัดฯภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 
เพ่ือจักได้จัดส่งให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
ในส่วนของโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็นการริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อ อปท.และประชาชน
ขอให้แต่ละกองพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมว่าเป้นโครงการ
ริเริ่มใหม่หรือโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อ อปท.และประชาชน
จ านวน 5 โครงการ จัดส่งให้ส านักปลัดฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 

ที่ประชุม  รับทราบ  
ผอ.กองแผนฯ   ส าหรับการเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติ  

ราชการ(โบนัส)ปี62 จะต้องเสนอโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด จ านวน 
1 โครงการ และโครงการดีเด่น จ านวน 1 โครงการ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบใน
การเข้ารับการประเมิน ต่อ ก.จ.จ.ตาก ในเดือน กันยายน 2561 จึงขอให้ที่ประชุม
ร่วมกันพิจารณาว่าในปีงบประมาณ 62 จะน าเสนอโครงการใดเพ่ือขอความเห็นชอบ
ในการเข้ารับการประเมิน ต่อ ก.จ.จ.ตากต่อไป 

ผอ.ส านักการช่าง  โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ผมขอเสนอโครงการให้บริการ
เครื่องจักกลในการพัฒนาจังหวัดตาก ของส านักการช่าง 

ปลัด อบจ.ตาก  มีท่านใดจะเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อเติมเชิญ ถ้าไม่มีผมขอสรุปว่า
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ใช้โครงการให้บริการเครื่องจักกลในการ
พัฒนาจังหวัดตาก ของส านักการช่าง ขอให้ผอ.ส านักการช่างแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องแล้วจัดท าเอกสารจัดส่งให้ส านัก
ปลัดฯต่อไป 

ผอ.ส านักการช่าง  รับทราบ  
ปลัด อบจ.ตาก  ในส่วนของโครงการดีเด่นมีท่านใดจะเสนอโครงการ/กิจกรรม เชิญ  
ผอ.ส านักการช่าง  โครงการดีเด่น ผมขอเสนอให้พิจารณาโครงการ/กิจกรรมจากกองกิจการสภา 

กองคลัง และกองการศึกษาฯ ว่าในปีงบประมาณ 62 มีโครงการ/กิจกรรมใด ที่เป็น
ประโยชน์และสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดได้มากที่สุดก็ให้พิจารณา
น าเสนอโครงการ/กิจกรรมของกองนั้น 

ที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอ  
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ปลัด อบจ.ตาก  โครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอขอรับการประเมินฯในปี 62 ขอให้จัดส่งให้

ส านักปลัดฯภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561เพ่ือจักได้เสนอขอความเห็นชอบในการ
เข้ารับการประเมินฯต่อ ก.จ.จ.ตาก ในเดือน กันยายน 2561 ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 6. การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) 

ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลให้ที่ประชุมทราบ 

นางไพรเราะ  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การด าเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคคล ในห้วงเดือนสิงหาคม 2561 ที่เก่ียวข้องมี ดังนี้ 

  1.โครงการอบรมธรรมะ ณ วันส้มเกลี้ยง ในวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2561 
2.โครงการอบรมพัฒนาพนักงานจ้าง อบจ.ตาก ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 
3.การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาด ารงต าแหน่งในองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตาก ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จ านวน 2 คน สังกัดส านักการช่างและ
กองการเจ้าหน้าที่ โดยบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 2 กันยายน 2561 

4.เรื่องเสนอขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ.ตากในการบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการสรร
หาในต าแหน่งพนักงานจ้างของ อบจ.ตาก รอบ 2  

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า 
นายจรัญ  สืบเนื่องจากการเข้ามาประเมินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน

การทุจริต ประจ าปี 2560 – 2563 ของ อบจ.ตากโดยส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ซึ่งผลการประเมินปรากฏว่า อบจ.ตากมี
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ถูกต้อง เรียบร้อย เป็นไปตามรายละเอียด
การจักท าแผนฯที่ก าหนดไว้ แต่ในส่วนของการรายงานผลการด าเนินการ (e plan) 
ตามแบบรายงานผลฯตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบจ.ตาก ยัง
ด าเนินการไม่ครบถ้วน ซึ่งรายละเอียดข้อมูลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
ต่างๆที่อยู่ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต จะเป็นโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในแต่ละ
ส่วนราชการในทุกกอง ส านักปลัดฯจึงขอให้แต่ละกองรายงายผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้  

ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้แต่ละกองแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้ส านักปลัดฯภายในวันที่ 15 
กันยายน 2561 เพ่ือที่ส านักปลัดฯจะได้ด าเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการ
ด าเนินงานลงในระบบ e plan ของส านักงาน ป.ป.ช. ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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ปลัด อบจ.ตาก  กองคลังขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าวัสดุ ซ่อมแซม บ ารุงรักษา

ทรัพย์สิน ของแต่ละกองให้เรียบร้อยด้วย 
  ส าหรับการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับใช้ใน

ส านักงานของแต่ละกอง ให้ระบุเหตุผล ความจ าเป็นในการขออนุมัติตั้งงบประมาณไว้
ด้วย โดยจัดเตรียมเป็นข้อมูลเพื่อน าเสนอชี้แจงต่อสภา อบจ.ตาก ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑2.0๐น. 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


