
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่ 2/๒๕61 
วันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕60 เวลา  13.3๐  น. 

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
2. นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   ผอ.กองแผนและงบประมาณ  
3. นางนฤมล  สันกว๊าน   หัวหน้าฝ่ายการเงิน แทน ผู้อ านวยการกองคลัง 
4. นายวรวุฒิ  จิโน   ผอ.ส านักการช่าง  
5. นางสุพัตรา ธนะขว้าง   ผอ.กองการศึกษาฯ  
6. นายทวีพร  เม้าพิมพา   หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข 
7. นาบสิขเรศ บุญพิทักษ์   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
8. นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรช านาญการพิเศษ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.3๐น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่1/๒๕61 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 

ตุลาคม 2560 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมท่านใดจะแก้ไข
เพ่ิมเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา /ติดตามงาน 
ปลัด อบจ.ตาก  1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ต.ค. – พ.ย.2560 
  ส าหรับตารางปฎิทินการปฏิบัติงานในเดือนพฤศจิกายน– ธันวาคม2560มี

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

ที่ประชุม  รับทราบ  
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2.ติดตามผลด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี2560 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายละเอียดผลการด าเนินการให้ที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการเบิกตัดปีไม่ก่อหนี้

ปีงบประมาณ 2560แยกเป็นค่าตอบแทน 5,000,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 
2,356,000 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารจ าหน่ายสินค้า สถานีขนส่ง เป็นเงิน 
1,900,000 บาท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 2,965,000 บาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักข้าราชการ อบจ. เป็นเงิน 1,500,000 บาท ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน เป็น
เงิน 2,345,000 บาท รวมทั้งสิ้น 16,066,000 บาท 

  โครงการเบิกตัดปีก่อหนี้ ปีงบประมาณ 59 ขยายปี 60-61 จ านวน 1 รายการ ค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานล าห้วยแม่ตื่น เป็นเงิน 400,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่
เสนอที่ประชุมพิจารณา 

ปลัด อบจ.ตาก  โครงการต่างๆที่ยังอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายขอฝากให้เร่งรัด เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบด าเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้  (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
นางนฤมล  อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จ านวน 450,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ 

วันที่ 31ตุลาคม60 มีรายรับรวม 15,059,498 บาทซึ่งรับจริงต่ ากว่าประมาณการ
รายรับ 434,940,501 บาท ได้ด าเนินการการเบิกจ่าย11,897,489บาท ซึ่ง
เบิกจ่ายจริงต่ ากว่าประมาณการรายจ่าย 438,102,510  บาท 

ที่ประชุม  รับทราบ  
4.การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 2561(กองแผน) 

ปลัด อบจ.ตาก  การจัดท าแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 ขอให้ทุกกองตรวจสอบทบทวน
โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
โครงการหรือกิจกรรมใดที่ได้ตรวจสอบหรือทบทวนแล้วเข้าข่ายว่าจะไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ที่
จะด าเนินการได้ตามกฎหมายก็ขอให้พิจารณาก่อที่จะด าเนินการจัดท าโครงการ และในส่วน
ของส านักการช่าง การด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่า
จะเป็นการก่อสร้าง ซ่อมแซมหรือปรับปรุงต่างๆ พื้นที่ท่ีจะด าเนินการหากอยู่ในเขตพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดก่อนด าเนินการให้ท าเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เรียบร้อย
ก่อนและช่วยตรวจสอบด้วยว่าแต่ละโครงการอยู่ในอ านาจหน้าที่ที่อบจ.ตากสามารถ
ด าเนินการได้หรือไม่อย่างไร 

ที่ประชุม  รับทราบ  

5.สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 60 
(ส านักปลัดฯ) 

ประธาน    มอบเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง 
ผอ.กองแผนฯ  ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 

2560 คะแนนประเมินทั้งหมด 94.4 คะแนน ผลการพิจารณาจ่ายเงินตอบแทนไม่
เกิน 1 เท่าของเงินเดือน ซึ่งได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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ผอ.กองแผนฯ  ส าหรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 2561 
 คณะกรรมการ ก.จ.จ. ตาก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการเสนอขอรับการประเมินฯในปี

2561 เรียบร้อยแล้ว โดยในส่วนของโครงการดีเด่นที่ขอรับการประเมินได้แก่โครงการ
ก าจัดขยะของเสียอันตราย และโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก ได้แก่
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงท้องถิ่น ของ อบจ.ตาก  ในส่วนของการประเมินตาม
ตัวชี้วัดในมิติท่ี 2 มิติคุณภาพการให้บริการ ซึ่ง ก.จ.จ.ตากได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านาตาก เป็นผู้ส ารวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก อบจ.ตาก 
โดย อบจ.ตากจะต้องพิจารณาคัดเลือกงานบริการอย่างน้อย 4 งานให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านาตาก ด าเนินการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในแต่ละงาน จึง
ขอสอบถามที่ประชุมในการพิจารณาเสนองานบริการในการรับการส ารวจและประเมินความ
พึงพอใจ 

ปลัด อบจ.ตาก  งานที่จะท าการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจมีงานอะไรบ้าง  
ผอ.กองแผนฯ  ตามแนวทางการประเมินของ มิติที่ 2 ได้ก าหนดงานที่จะเข้ารับการส ารวจความพึง

พอใจ ดังนี้ 
  1.งานบริการกฎหมาย 
  2.งานด้านทะเบียน 
  3.งานด้ายโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง 
  4.งานด้านสิ่งแวดล้อมสุขาภิบาล 
  5.งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ 
  6.งานด้านการศึกษา 
  7.งานด้านเทศกิจ หรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
  8.งานด้านรายได้หรือภาษี 
  9.งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 
  10.งานด้านสาธารณสุข 
  11.งานด้านอื่นๆ 
ผอ.ส านักการช่าง  ในส่วนของส านักการช่าง ผมขอเสนองานด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ

งานด้านสาธารณสุข ของกองกิจการสภา ในการเข้ารับการประเมินความพึงพอใจ  
ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้กองคลัง น างานด้านการจัดเก็บรายได้หรือภาษี เข้ารับการประเมินความพึง

พอใจ 
ผองกองแผนฯ  กองแผนฯขอเสนองานด้านสิ่งแวดล้อม เข้ารับการประเมินความพึงพอใจ  
ที่ประชุม  เห็นชอบ  
 6. การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) 
ประธาน    มอบเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง 
นายสิขเรศ  การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการ

ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.ตาก เมื่อได้ประกาศใช้
แล้วก็จะด าเนินการสรรหาพนักงานจ้างตามแผนฯที่ได้ก าหนดไว้ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือ หรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ  
ผอ.กองแผนฯ  กองแผนฯและคณะท างานได้จัดท าสรุปแนวทางและข้ันตอนการปฏิบัติในเรื่องของ

การเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกัน รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุม  

ที่ประชุม  รับทราบ  
ผอ.กองแผนฯ  ขอความร่วมมือเรื่องการถ่ายเอกสาร เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านม่มีค่าใช้จ่าย

ในการถ่ายเอกสารจ านวนมาก  ดังนั้นหากกองใดจะใช้บริการถ่ายเอกสารของส่วนกลาง
ขอให้ใช้ถ่ายเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประจ าทั่วๆไป หากเป็นเอกสารที่ใช้ประกอบ
ในโครงการต่างๆขอให้เบิกค่าใช้จ่ายในส่วนของของโครงการนั้นๆในแต่ละกอง  

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑4.3๐น. 
 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรช านาญการพิเศษ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
 

 


