
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดตาก 

ครั้งที่   3/๒๕๕9 
วันที่   3  ธันวาคม  ๒๕๕8  เวลา  13.3๐  น. 

ณ ห้องประชุมปลดัองค์การบรหิารสว่นจังหวัดตาก  
--------------------------------------------------------------- 

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสด์ิ   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

2. นางสาวเจียมใจ  กุลเกียรต์ิ  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. นายสุภณ  ศรีผง   ผอ.กองกิจการสภาฯ 
4. นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   ผอ.กองแผนและงบประมาณ 
5. นางสาวนุชนารถ์  เทียนแก้ว  ผู้อํานวยการกองคลัง 
6. นายวรวุฒิ  จิโน   ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
5. นางสุพัตรา  ธนะขว้าง   ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ 
7. นางสาวกนกอร  สินธวิจิตร  ผอ.กองการเจ้าหน้าที่     
8.นายจรัญ  สทุธิมาส   นิติกร 7ว 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.3๐  น. 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
  ไม่ม ี
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่อง เพือ่พิจารณา/ตดิตามงาน 
รองปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏบิตังิาน เดือน  พ.ย – ธ.ค. 58   
  สําหรับตารางปฎิทินงานในเดือน  พฤศจิกายน –ธันวาคม 58  มี

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน 
พิจารณา หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรมเพ่ิมเติมขอให้แจ้งที่ประชุม เพ่ือจัดลง
ตารางปฏิทินงานต่อไป ส่วนราชการใดมีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้แจ้งที่
คุณจรัญ เพ่ือจัดลงในตารางปฏิทินงานต่อไป  
2.ตดิตามผลดาํเนนิการเบกิจ่ายงบประมาณประจําป ี2557 และ2558  

รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง  โครงการค้างในปีงบประมาณ 2557 มกีารกันเงินไม่ก่อหน้ีจํานวน 3 รายการ 

ได้แก่ 1.โครงการจัดทําป้ายประชาคมอาเซียน2.ป้ายประชาสัมพันธ์อบจ. ขนาด 6* 15 ม.
และป้ายประชาสัมพันธ์อบจ.ขนาด 5*10 ม. ของสํานักปลัดฯ 
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โครงการกันเงินไม่ก่อหน้ีปีงบประมาณ2558 มี 31 โครงการ เป็นเงิน 
19,893,500 บาท  

  เงินรางวัลการปรับปรุงประสิทธิภาพ(โบนัส) ต้องเบิกจ่ายภายใน 90 วัน เป็นเงิน 
2,400,000 บาท  

  โครงการกันเงินก่อหน้ี จํานวน 17 รายการ เป็นเงิน 17,157,700 บาท 
  ฎีกาค้างจ่าย 13 รายการ เป็นเงิน 265,151 บาท 
  รวมกันเงินปี 58 จํานวน 62 รายการ เป็นเงิน 39,716,351 บาท 
มติที่ประชุม   รบัทราบ 

3.ตดิตามผลการปฏบิตัิงานตามแผนดําเนนิงานประจําป ี2559 (กองแผนฯ) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองแผนฯ  จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการท่ีค้างยังไม่ได้ดําเนินการ ข้อมูล 

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ในไตรมาสที ่1 มีโครงการที่ อบจ.ตาก กําหนดไว้จํานวน 51 
โครงการ มีโครงการท่ีดําเนินการไม่เป็นไปตามตามแผนดําเนินการ ไม่มี โดยมีโครงการและ
กิจกรรมที่ดําเนินการรายละเอียดตามเอกสารท่ีนําเสนอที่ประชุมพิจารณา 

รองปลัด อบจ.ตาก  ในส่วนที่กองแผนฯได้สรุปรายงานให้ที่ประชุมพิจารณาเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้
ดําเนินการในไตรมาสแรก ซึ่งในครั้งต่อไปขอให้กองแผนฯสรุปข้อมูลผลการดําเนินงานใน
ภาพรวมขององค์กร ว่ามีโครงการที่บรรจุลงในแผนดําเนินงานปี 2559 เท่าไหร่  โครงการ
ที่อยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวนก่ีโครงการ คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่และโครงการที่ได้
ดําเนินการแล้วเสร็จ กี่โครงการ คิดเป็นร้อยละ เท่าไหร่  เพ่ือให้ที่ประชุมได้เห็นภาพรวมของ
ผลการดําเนินงาน 

ผอ.กองแผนฯ  รับทราบ 
4.การจัดหาครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ขององค์การบรหิารสว่นจังหวัดตาก 

รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
หน.สนป.  การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สํานักปลัดฯได้

จัดส่งรายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดส่งให้คณะกรรมการฯระดับจังหวัดพิจารณาแล้ว
คาดว่าคณะกรรมการฯระดับจังหวัดจะประชุมเพ่ือพิจารณาภายในเดือนธันวาคม 2558 
ผลการพิจารณาเป็นอย่างไรสํานักปลัดฯจะแจ้งให้ทุกกองทราบต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
5.สรปุยอดคา่ใช้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชนต์อบแทนอ่ืนได้  (กองคลัง) 

รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง  อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จํานวน 360,000,000 บาท ปัจจุบัน มี

รายรับรวมต้ังแต่ต้นปี  54,000,000 บาทและ มีรายจา่ย 24,000,000. บาท คดิ
เป็นร้อยละ 6.9 อยู่ระหว่างวางฎีกาเบิกจ่าย 20,000,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
5.81 รวมการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 12.81  เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสแรกอยู่ที ่
ร้อยละ 20.15  

ทีป่ระชุม  รบัทราบ 
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 6.ตดิตามผลการเตรยีมการเข้าร่วมกจิกรรม Bike For Dad 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญผอ.กองการศึกษาฯสรุปรายละเอียดการเตรียมการให้ทีป่ระชุมทราบ 
ผอ.กองการศึกษาฯ  จังหวัดตาก ได้มอบหมายภารกิจให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากรับผิดชอบใน

การจัดกิจกรรม Bike For Dad ดังน้ี 
  1.จัดทําเวทีกลางริมนํ้าปิงพร้อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟประดับ ซึ่งสํานักการช่างได้

ดําเนินการแล้ว 
  2.จัดเตรียมโทรทัศน์ถ่ายภายกิจกรรมทั้งบรเิวณศาลากลางและบริเวณเวทีกลาง

ริมนํ้าปิง ซึ่งสํานักการช่างได้ดําเนินการแล้ว 
  3.จัดทํานิทรรศการเฉลิมบริเวณหาดทรายทองริมนํ้าปิง กองการศึกษาฯได้ติดต่อ

ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  
4.จัดเตรียมนําด่ืมพร้อมเจ้าหน้าที่ในการใหบ้ริการในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ซึ่ง

กองการศึกษาฯได้จัดทําคําสั่งมอบหมายบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเข้า
ร่วมในการให้บริการนํ้าด่ืมตามวันและเวลาดังกล่าวแล้ว 

รองปลัด อบจ.ตาก  ขอให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในวันและเวลาดังกล่าวอย่าง
เต็มที่ ถือเป็นการทํากิจกรรมเฉลิมพระพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

ทีป่ระชุม  รบัทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

1.การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส ปี 58) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
หน.สนป.   การเบิกจ่ายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส ปี 58) 

ข้าราชการและลูกจ้างประจําจะมีอัตราในการเบิกจ่ายลดหลั่นกันตามการเลื่อนขั้นเงินเดือน
โดยคนที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น จะได้รับโบนัส 0.50 เท่าของเงินเดือน 
ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5 ขั้น จะได้รับโบนัส 0.49 เท่าของเงินเดือน ได้รับ
การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น จะได้รับโบนัส 0.48 เท่าของเงินเดือน พนักงานจ้าง
อยู่ที่ผลการประเมิน ซึ่งสามารถเบิกจ่ายเงินได้ภายในเดือนน้ี 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
รองปลัด อบจ.ตาก 2.การจัดทําป้ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆซึง่ให้นายก อบจ.ตาก เป็นผู้มอบขอให้ดําเนินการ

ด้วย และเวลามีกิจกรรม/โครงการต่างๆในพ้ืนที่ให้เชิญ ส.อบจ.ในพ้ืนที่เข้าร่วมหรือแจ้ง
รายละเอียดให้ ส.อบจ.ในพ้ืนที่ทราบด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
รองปลัด อบจ.ตาก 3.การจัดกิจกรรม 5 ส. เน่ืองจากได้ว่างเว้นจากการจัดกิจกรรมมานานก็ขอให้สํานักปลัดฯ

เริ่มดําเนินการจัดกิจกรรม 5 ส.เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย 
หน.สนป.  รบัทราบ 
รองปลัด อบจ.ตาก 4.การจัดป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวขอให้กองแผนฯเร่ิมดําเนินการตามระเบียบที่

เก่ียวข้อง 
ผอ.กองแผนฯ  รับทราบ 
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รองปลัด อบจ.ตาก 5.การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.จะมีการประชุมในเดือน 

มกราคม 2559 กองใดหรือส่วนราชการใดมีรายละเอียดที่จะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง 
เพ่ิมเติม ให้จัดส่งรายละเอียดให้กองแผนฯ 

ทีป่ระชุม  รบัทราบ 
รองปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอ่ืนๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพ่ิมเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
เลกิประชุม   เวลา ๑5.0๐ น. 
 
 

(นายจรัญ  สทุธิมาส) 
นิติกร  7ว 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสด์ิ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน 

    ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


