
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่   11/๒๕๕7 
วันที่   4  สิงหาคม  ๒๕๕7  เวลา  13.3๐  น. 

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

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

2. นางสาวเจียมใจ  กุลเกียรติ์  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. นางสาวอโนมา  อิฐสุวรรณ  นักบริหารงานทั่วไป 7 แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ 
4. นางสาวนุชนารถ์  เทียนแก้ว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นายวรวุฒิ  จิโน   ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.นางสาวสายสุนีย์  ค าผุย  บุคลากร 6ว แทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
7.นางสาวเพชรรัตน์  บุญมาวงศ์  นักบริหารงานทั่วไป 7  
8.นางทัศนา  ศรีตระกูล  นักบริหารงานทั่วไป 7  
9.นางสาวพจนา วรรณเสวี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7   
10.นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7   
11.นางสุพัตรา  ธนะขว้าง  นักบริหารงานการศึกษา 7  
12.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกร 7ว 
13.นายพิสุทธิ์  ตะมะ   นิติกร 6ว 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ไม่มี 

 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕7 
รองปลัด อบจ.ตาก  ตามที่ได้แจกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.ตาก ครั้งที ่

10/๒๕๕7 เมื่อวันที่   3  กรกฎาคม  ๒๕๕7 เวลา  13.30 น. ขอให้ทุกท่านช่วย
ตรวจสอบถ้าหากมีตรงไหนไม่ถูกต้องก็ขอให้แจ้งด้วยเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไป  

  มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ หากไม่มีข้อผิดพลาด ก็ขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา /ติดตามงาน 
รองปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน    ส.ค. –  ก.ย. 57   
  ส าหรับตารางปฎิทินงานในเดือน   สิงหาคม – กันยายน 57  มีรายละเอียด

กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน หากกองใด
มีรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมขอให้แจ้งที่ประชุม เพื่อจัดลงตารางปฎิทินงานต่อไป  
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นางสุพัตรา  ธนะขว้าง  ฝ่ายบริหารการศึกษาฯ มีพิธีมอบสื่อการเรียนการสอนในเดือนกรกฎาคม 

2557  รายละเอียดตามเอกสารตารางงานที่น าเสนอที่ประชุม 
นางสาวอโนมา  กองกิจการสภาฯมี โครงการ อบรมครอบครัวอบอุ่น ในวันที่ 14 สิงาคม 

2557  ณ หอกิตติคุณ เวลา 08.30 น. 
นางสาวพจนา  กองแผนฯมีโครงการศาสตร์พระราชา ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 

18 - 20 สิงหาคม 2557   และอบรมเครือข่ายป่าชุมชน รุ่นที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 
2557 รุ่นที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ อุทยานตากสิน 

รองปลัด อบจ.ตาก  ส่วนราชการใดมีโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมให้แจ้งที่คุณจรัญ เพื่อลงใน
ตารางงานต่อไปและขอให้แต่ละกองกลับไปทบทวนแผนด าเนินงานในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมให้ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่แต่ละกองได้ก าหนดไว้ด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
   2.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการประจ าปี 2556 (ทุกกอง) 
รองปลัด อบจ.ตาก  การปฏิบัติงานตามโครงการประจ าปี 2556 เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจง

รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง  โครงการที่ยังไม่ได้ท าสัญญา 1.โครงการจัดจ้างรถราง    2.การจัดหารถยนต์กู้ภัย

ได้ตลาดกลางเรียบร้อยแล้ว 3.โครงการจัดตั้งศูนย์ขยะ เบิกเงินงวดแรกแล้ว  
รองปลัด อบจ.ตาก  ในส่วนของรถรางให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดท าบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอให้นายก 

อบจ.ตากพิจารณาในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนี้ และขอให้ทุกกอง
ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละโครงการด้วยว่ามีโครงการใดที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน
ปีงบประมาณให้ขออนุมัติกันเงินงบประมาณกับสภา อบจ.ตากด้วย 

 ที่ประชุม  รับทราบ  
3.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2557 (กองแผนฯ) 

รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางอุทัยรัตน ์ จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการที่ค้างยังไม่ได้ด าเนินการ ข้อมูล 

ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 มีโครงการที่อบจ.ก าหนดไว้จ านวน 205 โครงการ มีโครงการที่
ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินการ อยู่ทั้งหมด 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.15 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการแต่มีปัญหา จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.41 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและไม่มีปัญหา จ านวน 67 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
32.68  และโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
51.71  รายละเอียดตามเอกสารที่น าเสนอที่ประชุมพิจารณา 

รองปลัด อบจ.ตาก  โครงการใดที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินการของแต่ละกอง ซึ่งได้ก าหนด
ระยะเวลาด าเนินการไว้แล้ว  ขอให้ผู้อ านวยการกองเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท า
โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนด าเนินการ
ด้วยและกรณีโครงการใดไม่สามารถด าเนินการได้ให้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นเสนอ
นายก อบจ.ตากพิจารณาต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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 4.การจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2558 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวปาริชาต ิ สรุป การจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ58 แยกตามหมวด

รายจ่าย 1. งบกลาง ประมาณการ 74,955,500 บาท 
  2.งบบุคลากร ประมารการ 70,092,500 บาท  
  3. งบด าเนินงาน ประมาณการ 118,598,400 บาท แยกเป็น งบประจ า 

30,196,400 บาท และงบพัฒนา 88,402,000 บาท 
  4.งบลงทุน ประมาณการ 44,927,600 บาท  
  5.งบรายจ่ายอื่น ประมาณการ 70,000 บาท  
  6.งบเงินอุดหนุน ประมาณการ21,356,000 บาท  
  รวมประมาณการปี 58 จ านวน 330,000,000 บาท  
  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
รองปลัด อบจ.ตาก  ในส่วนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่จะด าเนินการในปี 2558 

ที่เกี่ยวข้องให้แต่ละกองพิจารณาตรวจสอบอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการของ อบจ.ตาก
ด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 5.การเตรียมการประชุมสภา อบจ.ตาก 
รองปลัด อบจ.ตาก  การจัดการประชุมสภา อบจ.ตาก จะมีการประชุมสภา อบจ.ตาก สมัยสามัญ ครั้งที่ 

1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และสมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ใน
ส่วนของญัตติต่างๆด าเนินการเป็นอย่างไรบ้าง 

นายพิสุทธิ ์  ญัตติต่างๆที่แต่ละกองเสนอขอความเห็นชอบต่อสภาอบจ.ตาก ทางกองกิจการสภา
ได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประชุมสภาฯในวันที่ 15 สิงหาคม 
2557 เวลา 09.30 น. มีทั้งหมด 13 วาระ และการประชุมสภาฯในวันที่ 19 สิงหาคม 
2557 เวลา 03.30 น. มีทั้งหมด 12 วาระ รายละเอียดแนวทางการประชุมอยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะจัดส่งเอกสารการประชุมสภาให้กับ ส.อบจ.ตาก ภายในวันที่ 8 
สิงหาคม 2557 

รองปลัด อบจ.ตาก  ญัตติรายละเอียดต่างๆที่แต่ละกองจะน าเสนอขอความเห็นชอบต่อสภา อบจ.ตาก 
ขอให้แต่ละกองตรวจสอบและจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบการ
ชี้แจงของผู้บริหารต่อสภาอบจ.ตากด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
6.โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน อบจ. 
 (กองการเจ้าหน้าที่) 

รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวสายสุนีย์  โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะด้านการปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน 

อบจ.ระหว่างวันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2557 โดยจะท าการอบรมบรรยายให้ความรู้
วิทยากร จากท้องถ่ินจังหวัดตาก จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ที่ท่านเข้ารับฟังค าบรรยายตั้งแต่
เวลา 09.00 น. และเดินทางไปศึกษาดูงานจังหวัดประจวบฯและจังหวัดเพชรบุรี ใน
เวลา 19.00 น. รายละเอียดตามก าหนดการที่เสนอมาพร้อมนี้ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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 8.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้  (กองคลัง) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง  อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จ านวน 330,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 มีรายรับรวมตั้งแต่ต้นปี  325,882,894.87 บาท 
รายรับต่ ากว่าประมาณการ 4,117,105.13 บาท เดือนกรกฎาคม 2557 มีรายรับ 
28,294,916.68 บาท อบจ.ตาก ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปจ านวน 
205,367,937.0 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.19 % ซึ่งเป้าหมายในการเบิกจ่าย
งบประมาณอยู่ที่ 70% 

ที่ประชุม  รับทราบ  

 9.การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ ประจ าปี 2557(Core Team) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นายจรัญ  การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดตาก 

ประจ าปี 2557 ส านักปลัดฯ ได้สรุปรายละเอียดการประเมินดังนี ้
  1.ด้านการบริหารจัดการ คะแนนเต็ม 150 คะแนนที่ได้รับ 122 คิดเป็น 81.33 

เปอร์เซ็นต์ 
  2.ด้านการริหารงานบุคคลและกิจการสภา คะแนนเต็ม 160 คะแนนที่ได้รับ 112 

คิดเป็น 70 เปอร์เซ็นต์ 
  3.ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง คะแนนเต็ม 130 คะแนนที่ได้รับ 107 

คิดเป็น 82.31 เปอร์เซ็นต์ 
  4.ด้านการบริหารสาธารณะ มีงานบริการสาธารณะทั้งหมด 16 ด้าน คะแนนเต็ม 

220 คะแนนที่ได้รับ 148 คิดเป็น 67.27 เปอร์เซ็นต ์
 รายละเอียดและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบตามเอกสารที่น าเสนอมาพร้อมนี้  
รองปลัด อบจ.ตาก  ผลจากการประเมินของคณะกรรมการ ในปีงบประมาณ 2558 ก็ขอให้ผอ.กองแต่

ละกองตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะเชิญประชุมในเรื่องดังกล่าวต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ  
นายจรัญ  ในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (โบนัส) 

ประจ าปี 2558 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้เสนอโครงการ/กิจกรรมการให้บริการสถานีขนส่ง 
ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยจะเสนอโครงการฯขอความเห็นชอบต่อ ก.จ.จ.ตาก
ในเดือน ตุลาคม 2557 ขอให้กองช่างจัดท ารายละเอียดที่เกี่ยวข้องโครงการ/กิจกรรมการ
ให้บริการสถานีขนส่ง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จัดส่งให้ส านักปลัดฯตรวจสอบ
ก่อนน าเสนอขอความเห็นชอบ ก.จ.จ.ตาก ภายในวันที่ 10 กันยายน 2557  

ที่ประชุม  เห็นชอบ  
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
รองปลัด อบจ.ตาก  1.เน่ืองจากในเดือนสิงหาคม จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน ขอเน้นย้ าเรื่องการ

อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน อบจ.ตาก ให้แต่ละกองแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการอยู่เวรยาม และผู้ตรวจเวรยาม ของ อบจ.ตาก ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบการอยู่เวรยามรักษาราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
  2.การพิจารณาความดีความชอบในปีงบประมาณ 2557 ขอให้กองการเจ้าหน้าที่

แจกแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯให้แต่ละกองพิจารณา ในวันที่ 15 สิงหาคม 
2557 และด าเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2557 

ที่ประชุม  รับทราบ  
  3.การปรับอัตราเงินเดือนตามบัญชีอัตราเงินเดือนบัญชี 3 ให้กองการเจ้าหน้าที่

เสนอเรื่องร่างประกาศหลักเกณฑ์การปรับอัตราเงินเดือนฯให้ ก.จ.จ.ตาก พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ในเดือน กันยายน 2557 และให้ค านวณยอดเงินที่ใช้ปรับให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
15 กันยายน 2557 

ที่ประชุม  รับทราบ  
รองปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า  
ผอ.กองคลัง  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินประจ าปี

งบประมาณ 2556 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ขอให้แต่ละกองแจ้ง
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
รองปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า

ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ  
 
 

เลิกประชุม   เวลา ๑5.0๐ น. 
 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกร  7ว 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 (นางสาวเจียมใจ  กุลเกียรติ)์ 
  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


