
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารสว่นจังหวัดตาก 

ครั้งที่   1/๒๕๕9 
วันที่   5  ตลุาคม  ๒๕๕8  เวลา  13.3๐  น. 

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

 
ผู้เขา้ร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสด์ิ   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

2. นางสาวเจียมใจ  กุลเกียรต์ิ  หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. นายทวีพร  เม้าพิมพา   นักบริหารงานทั่วไป 7 แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ 
4. นางสาวนุชนารถ์  เทียนแก้ว  ผู้อํานวยการกองคลัง 
5. นายวรวุฒิ  จิโน   ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รกัษาราชการแทน 

ผู้อํานวยการสํานักการช่าง 
6.นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7  
7.นายสุภณ  ศรีผง    นักบริหารงานทั่วไป 7  
8.นางสุพัตรา  ธนะขว้าง  นักบริหารงานการศึกษา 7 
9.นางสาวกนกอร  สินธวิจิตร  นักบริหารงานทั่วไป 7 
10.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกร 7ว 
11.นางกานต์ติมา  เกตุเผือก  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว 
12.นางสาวขจี  ศรีบุตรโรจน์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
13.นายเหมกรณ์  เสมบาง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.3๐  น. 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
รองปลัด อบจ.ตาก  ในวันน้ีเป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ 2559 ก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้

ทราบอยู่ 2 เรือ่ง 
 1.นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในปี 2559 ต้องการให้ องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดตากมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้าน โดยในการทํางานมุ่งหวังจะให้
การทํางานเป็นไปตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานและในปี2559 น้ีอยากจะให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เข้าร่วมการประกวดรางวัลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดีเด่น เช่นรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสถาบันพระปกเกล้า รางวัล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ สํานักงานป.ป.ช. เป็นต้น ก็ขอมอบหมายให้ สํานัก
ปลัด อบจ. เจ้าของเรื่อง จัดต้ังคณะทํางานเข้ามาดําเนินการโดยขอให้แต่ละกอง
ตรวจสอบรายละเอียดตัวช้ีวัดต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจ อํานาจ หน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
การประเมินองค์กรต่างๆของกองตนเอง  แล้วนําเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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 2.การดําเนินการตามงบประมาณรายจ่ายประจําปี  2559 โดยให้แต่ละกองดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามแผนดําเนินงานประจําปี 2559 ทีไ่ด้กําหนดไว้เป็น
หลัก โดยการเบิกจ่ายให้สัมพันธ์กับแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 2559 ด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕๕8 
ไม่ม ี

 
ระเบยีบวาระที่ ๓ เรื่อง เพือ่พิจารณา/ตดิตามงาน 
รองปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏบิตังิาน เดือน  ต.ค.- พ.ย. 58   
  1.สําหรับตารางปฎิทินงานในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 58  มี

รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน 
หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรมเพ่ิมเติมขอให้แจ้งที่ประชุม เพ่ือจัดลงตารางปฎิทิน
งานต่อไป ส่วนราชการใดมีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมเติมให้แจ้งที่คุณจรัญ เพ่ือจัดลง
ในตารางปฏิทินงานต่อไป  

  2.สําหรับแนวทางในการปฏิบัติงาน ขอมอบแนวทางการดําเนินงานดังน้ี 
   2.1 โครงการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานของให้แต่ละกองดําเนินการ

ให้แล้วเสร็จใน ไตรมาสที่ 1 และ 2 เว้นแต่โครงการหรือกิจกรรมที่กําหนดระยะเวลาตาม
ประเพณีน้ันๆ 

   2.2 การการจัดหาเคร่ืองมือ เครื่องใช้ภายในสํานักงาน ต่างๆ ให้
ดําเนินการในไตรมาสที่ 1 

   2.3 ในส่วนของวัสดุ ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ใหส้ํานักปลดัฯเป็น
เจ้าภาพในการดําเนินการขอความเห็นชอบจากจังหวัดตาก 

   2.4 เงินอุดหนุนหน่วยงานต่างๆให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 

   2.5 งานโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆให้ดําเนินการในไตรมาสที ่1 
มติที่ประชุม   รบัทราบ 
   2.ตดิตามผลการปฏบิตัิงานตามแผนดําเนนิงานประจําป ี2557 (กองแผนฯ) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวขจี  จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการท่ีค้างยังไม่ได้ดําเนินการ ข้อมูล 

ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 มโีครงการที่ อบจ.ตาก กําหนดไว้จํานวน 195 โครงการ มี
โครงการที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามแผนดําเนินการ อยู่ทั้งหมด 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
10.26 โครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.33 
และโครงการทีไ่ด้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน 128.5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.90  
รายละเอียดตามเอกสารที่นําเสนอที่ประชุมพิจารณา 
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รองปลัด อบจ.ตาก  โครงการใดที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามแผนดําเนินการของแต่ละกอง ซึ่งได้กําหนด

ระยะเวลาดําเนินการไว้แล้ว  ขอให้ผู้อํานวยการกองเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทํา
โครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีกําหนดไว้ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามแผนดําเนินการ
ด้วยซึ่งในปีงบประมาณ 58 รัฐบาลได้กําหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณไว้ที่ร้อย
ละ 95  ซึ่งองค์การบริหารสว่นจังหวัดตากสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 91 ขอให้ 
ผู้อํานวยการกองทุกท่านกําชับเจา้หน้าที่ที่รับผิดชอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน
ดําเนินงานที่กําหนดไว้ด้วย  

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
 

 3.การจัดทาํแผนดาํเนินงาน ประจําปี 2559 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายเหมกรณ์  ในส่วนของการจัดทําแผนดําเนินงานปี 59 แต่ละกองได้จัดส่งให้กองแผนฯ

เรียบร้อยแล้ว  สําหรับการประชุมเพ่ือพิจารณาแผนดําเนินงานปี 59 ขอกําหนดระยะเวลา
ไว้ดังน้ี  1. ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2558  

2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ ระหว่างวันที่  3 พฤศจิกายน 2558  
รองปลัด อบจ.ตาก  ในส่วนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆท่ีจะดําเนินการในปี 2559 

ที่เก่ียวข้องให้แต่ละกองพิจารณาตรวจสอบอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการของ อบจ.ตาก 
และขอให้ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนดําเนินงานด้วย 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
4.สรปุยอดคา่ใช้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชนต์อบแทนอ่ืนได้  (กองคลัง) 

รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง  อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จํานวน 336,000,000 บาท ปัจจุบัน มี

รายรับรวมต้ังแต่ต้นปี  336,000,000 บาทและ มีรายจ่าย 302,000,000. บาท  
ทีป่ระชุม  รบัทราบ 

 
ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องอ่ืนๆ 

1.การเบกิจ่ายเงินประโยชนต์อบแทนอ่ืน เป็นกรณพีเิศษ (โบนสั ปี 58) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช้ีแจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
หน.สนป.   การเบิกจ่ายจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน เป็นกรณีพิเศษ (โบนัส ปี 58) 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่แต่ละกองได้จัดส่งมาให้ซึ่งในสว่นของคะแนนที่เรา
ได้ประเมินตนเองจะอยู่ที่ 75 คะแนนพอดี ซึ่งในส่วนน้ียังขาดคะแนนของกองแผนฯ
โครงการดีเด่น ฝ่ายชะลอนํ้า ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ไปประสานและรวบรวมเอกสารอยู่ คาดว่าจะส่ง
เอกสารให้ ดร.ทนงศักด์ิ พิจารณาได้ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และจะทําประประเมิน
โดยคณะอนุกรรมการฯภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ก็ขอแจ้งความคืบหน้าให้ที่ประชุม
ทราบ 

มติที่ประชุม  รบัทราบ 
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  2.การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 
รองปลัด อบจ.ตาก  แนวทางการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ก็ขอ

มอบหมายให้สาํนักปลัด อบจ.ตาก เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายละเอียด 
คุณลักษณะต่างๆเพ่ือเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งกองใดที่จะ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้จัดส่งรายละเอียดพร้อมรายช่ือคณะกรรมการดําเนินการ
จัดซื้อให้สํานักปลัดฯภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558  

ที่ประชุม  รับทราบ 
รองปลัด อบจ.ตาก  3.การแจ้งรายละเอียดการจัดงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆซึ่งหากมีโครงการใดหรือ

กิจกรรมใดลงไปในพ้ืนที่หรือเชิญกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เขา้ร่วมโครงการขอให้ทุกกองแจ้งให้ 
ส.อบจ.ในพ้ืนที่ทราบหรือเชิญเข้าร่วมโครงการเป็นหนังสือด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ผอ.กองคลัง  ในปีงบประมาณ 2559 ทกุฎีกาเบิกจ่ายจะบันทึกลงระบบELASS การโอน

เงินงบประมารจะต้องลงระบบ ELASS ขอให้แต่ละกองต่อไปถ้าจะโอนเงินงบประมาร
ขอตัดโอนเงินเดือนละคร้ังโดยให้ส่งรายละเอียดให้กองแผนฯทุกวันที่ 10 ของเดือน 
และจะดําเนินการโอนภายในวันที่ 15 ของเดือน 

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 


