
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่ 4/๒๕60 
วันที่   19  มกราคม  ๒๕60  เวลา  10.0๐  น. 
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก  

--------------------------------------------------------------- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
2. นายสุภณ  ศรีผง   ผอ.กองกิจการสภาฯ 
3. นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   ผอ.กองแผนและงบประมาณ  
4. นางสาวนุชนาถร์  เทียนแก้ว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นายชายธง รักษ์พงษ์   ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แทน ผอ.ส านักการช่าง  
6. นางสุพัตรา  ธนะขว้าง   ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
7. นายสิขเลศ บุญพิทักษ์   หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ แทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่  
8. นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกรช านาญการ 
 

เริ่มประชุม  เวลา 10.0๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก   ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วน  

จังหวัดตากในการจัดการอบรมและศึกษาดูงานพร้อมเดินทางไปกราบพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ผ่านมา ให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และใน
ปีงบประมาณ 2560 ก็ขอความร่วมมือจากทุกกองหากมีกิจกรรมใหญ่ที่เป็นภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ก็ขอให้ช่วยกันปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงเหมือน
เช่นที่ได้เคยด าเนินการมาเป็นประจ า 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕60 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา /ติดตามงาน 
ปลัด อบจ.ตาก  1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน  ม.ค. – ก.พ. 2560   
  ส าหรับตารางปฎิทินงานในเดือน  มกราคม – กุมภาพันธ์ 2530  มี

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าเดือนที่
แจกให้ทุกท่าน พิจารณา หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติมขอให้
แจ้งเพ่ิมเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจ าเดือนต่อไป  

ที่ประชุม  รับทราบ  
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2.ติดตามผลด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 2558 และ2559  

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดผลการด าเนินการให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง   โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้ปีงบประมาณ 2558 กันเงินไปปี 2560 กันเงินไม่ก่อหนี้  

(ป้ายทางแยกแม่สอด) เป็นเงิน 2,400,000 บาท กันเงินก่อหนี้ 2รายการ (ปรับปรุง
หลังคาส านักงานฯ – รถสุขาเคลื่อนที่) เป็นเงิน3,958,000 บาท รวม 6,385,000 บาท 

  โครงการกันเงินก่อหนี้และไม่ก่อหนี้ จ านวน 47 รายการ งบปี 2559 ยกมาปี 
2560 แยกเป็นกันเงินไม่ก่อหนี้ 31 รายการ เป็นเงิน 23,035,900 บาท กันเงินก่อหนี้ 
16 รายการ เป็นเงิน 23,268,666 บาท ฎีกาค้างจ่าย 77 รายการ 3,215,622 บาท 
(เบิกจ่ายหมดแล้ว) รวมกันเงินงบปี 2559  จ านวน 124 รายการ เป็นเงิน 49,520,189 
บาท รวมกันเงินทั้งสิ้น จ านวน 127 รายการ เป็นเงิน 55,905,189 บาท คิดเป็น 
15.46% (ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

  จ่ายขาดเงินสะสมปี 2559 (111 โครงการ)  วงเงิน 98,606,300 บาท  ท า
สัญญา 108 โครงการ  เป็นเงิน 91,381,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 102 โครงการ เป็นเงิน 
83,871,907 บาท ระหว่างตรวจรับ +วางฎีกา เบิกจ่าย 2 รายการ เป็นเงิน 
2,450,000 บาท ยกเลิกสัญญา 3 รายการ เป็นเงิน 1,299,000 บาท ยกเลิกโครงการ 
1 รายการ (น้ าตกธารารักษ์) วงเงิน 1,017,000 บาท  

ที่ประชุม   รับทราบ  
3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้  (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง  อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จ านวน 446,691,600 บาท ปัจจุบัน ณ 

วันที่ 30 ธ.ค.59 มีรายรับรวมประมาณ  93,820,557 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
21.00 ซึ่งรับจริงต่ ากว่าประมาณการรายรับ 352,871,042 บาท คิดเป็นร้อยละ 
79.00 และ มีเบิกจ่ายแล้ว 59,716,978 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.37 อยู่ระหว่าง
วางฎีกาเบิกจ่าย 6,398,979 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.43  รวมการเบิกจ่าย 
66,115,958 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.80 

  สรุป รายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ในเดือนธันวาคม 2559 เท่ากับ 
ร้อยละ 42.96 เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 13.37 และต่ ากว่าเป้าหมายตามแผนการใช้
จ่ายเงินรวม ร้อยละ 29.59 

ที่ประชุม  รับทราบ  

4.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 (กองแผนฯ) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  การติดตามและประเมินผลตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 ในไตรมาสที่ 1 มี

โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานจ านวน 140 โครงการ 169 กิจกรรม 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ 42 กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินการ 115 โครงการ 
106 กิจกรรม ยังไม่ด าเนินการจ านวน 8 โครงการ 12 กิจกรรม  และยกเลิก 4 โครงการ 
9 กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

ปลัด อบจ.ตาก  ขอให้ผอ.กองทุกองตรวจสอบโครง/กิจกรรมต่างๆและช่วยเร่งรัดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนด าเนินงานและโครงการใดท่ีติดเงื่อนไขไม่
สามารถด าเนินการให้เสนอผู้บริหารของยกเลิกเป็นรายโครงการโดยขอให้ดูเหตุผลที่ขอ
ยกเลิกโครงการให้มีความเหมาะสมด้วย 
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ที่ประชุม  รับทราบ  

5.การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (โบนัส 2560)  
ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจ าปี 2560 ซึ่งทาง

คณะกรรมการ ก.จ.จ. ตาก ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตัวชี้วัดในการประเมินโดยโครงการ
ดีเด่นตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าโดยใช้
เครื่องจักรกล  และโครงการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดได้แก่ โครงการ
จัดตั้งศูนย์ กู้ภัยกู้ชีพ (อปพร.) ของส านักการช่าง และให้ความเห็นชอบการจ้างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เป็นผู้ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ในมิติท่ี 2 ซึ่งในส่วนของงานบริหารประชาชนที่จะให้ทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจจ านวน 
4 งาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจะใช้งานบริการในด้านใดในการรับการส ารวจความพึงพอใจ  

นายจรัญ  ในส่วนของงานบริการที่ตัวชีวัดก าหนดไว้มีทั้งหมดจ านวน 11 ด้าน ได้แก่  
  1.งานด้านบริการด้านกฎหมาย  
  2.งานด้านทะเบียน  
  3.งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง  
  4.งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  
  5.งานด้านการรักษาความสะอาดในที่สาธารณะ  
  6.งานด้านการศึกษา  
  7.งานด้านเทศกิจ  
  8.งานด้านรายได้หรือภาษี  
  9.งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  
  10.งานด้านสาธารณสุข  
  11.งานด้านอื่นๆ   
 ซึ่งในการส ารวจและประเมินความพึงพอใจในแต่ละงานการประเมินจะประกอบไปด้วย 

ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ,ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ,ความพึง
พอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก ผมจึงขอเสนอ
งานบริการของ อบจ.ตาก ในการประเมินดังนี้ 

  1.งานด้านสิ่งแวดล้อม  2.งานด้านการศึกษา 3.งานสวัสดิการสังคม และ4.งานด้าน
สาธารณสุข 

ที่ประชุม  เห็นชอบให้ใช้งานบริการด้าน 1.งานด้านสิ่งแวดล้อมของกองแผนฯ  2.งานด้าน
การศึกษา ของกองการศึกษา 3.งานสวัสดิการสังคม ของกองกิจการสภาฯและ4.งานด้าน
สาธารณสุข ของกองกิจการสภาฯ ในการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริหารประจ าปี 
2560 

ปลัด อบจ.ตาก  เมื่อทีประชุมเห็นชอบงานบริหารแล้ว ขอให้จัดส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมายที่จะท าการ
ส ารวจอย่างน้อยกลุ่มละ 100 คน จัดส่งให้ส านักปลัดฯเพ่ือด าเนินการจัดส่งให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก เป็นผู้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจตามท่ีตัวชี้วัดก าหนด
ไว้ต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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6.การด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่) 
ปลัด อบจ.ตาก  เชิญผอ.กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายสิขเรศ  การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในห้วง

เวลานี้มี ดังนี้ 
  6.1 ผลการพิจารณากรอบอัตราก าลังของกองการศึกษาฯในต าแหน่งนัก

บริหารงานทั่วไป ในฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรมกับ ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ เป็นการก าหนด
กรอบอัตราก าลังและต าแหน่งโดยมิชอบ ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นต าแหน่งนักบริหารงาน
การศึกษาทั้งสองฝ่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจ้งเป็นหนังสือจากกรมส่งเสริมฯ 

  6.2 การสรรหาต าแหน่งบริหารที่ว่าง มีต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัด,หัวหน้าฝ่าย
ท่องเที่ยวฯ,หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและหัวหน้าฝ่ายออกแบบ ซึ่งจะเสนอขอความเห็นชอบ 
ก.จ.จ.ตากในการพิจารณาสรรหาต่อไป 

  6.3 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาวินัยและการร้องทุกข์ กับ
คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ อยู่ระหว่างเสนอ ก.จ.จ.ตาก พิจารณา
ให้ความเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการเพื่อด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 

  6.4 การรายงาน ก.จ.จ. ตาก เรื่องการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณี
พิเศษ (โบนัสประจ าปี 2559) 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 

2560 ขอให้กองกิจการสภาฯ แจ้งเวียนทุกกองหากมีเรื่องใดต้องขอความเห็นชอบต่อสภา 
อบจ.ตาก ให้จัดเตรียมรายละเอียดและเสนอญัตติให้กองกิจการสภาฯพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

ผอ.กองกิจการสภา  รับทราบ  
 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.3๐ น. 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกรช านาญการ 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการข่าว เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของ กกต.จ.ตาก 
1.นายจรัญ  สุทธิมาส  ท่ีอยู่ 999 หมู่9 ต.น้ ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก  63000   
เบอร์โทร 081-446-7928  
2.นายพิสุทธิ์  ตะมะ    ท่ีอยู่  63 หมู่ 9 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120  
เบอร์โทร 086-214-4293 
3.นายอภิรักษ์  สุขนันตพงศ์    ท่ีอยู่ 20 ม.10 ต.แม่สลิด  อ.บ้านตาก   จ.ตาก 63120 
เบอร์โทร  080-027-9104 
4.นายมังโสด  เจ๊ะอาลี   ท่ีอยู่  101/1 หมู่ 7 ต.ไม้งาม  อ.เมืองตาก   จ.ตาก 63000  
เบอร์โทร 086-704-0442 
5.นายสาโรจน์  เกษวงศ์รอต  ท่ีอยู่ 89 หมู่ 7 ต.ตากตก    อ.บ้านตาก   จ.ตาก 63210  
เบอร์โทร 086-209-6559 
6.นายอุทัย  อุดทะ    ท่ีอยู่ 4 หมู่ 10 ต.เกาะตะเภา  อ.บ้านตาก   จ.ตาก 63120  
เบอร์โทร  082-177-8060 


