
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่   10/๒๕๕7 
วันที่   3 กรกฎาคม  ๒๕๕7  เวลา  13.3๐  น. 

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

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

๑. นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์   รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

2. นางสาวเจียมใจ  กุลเกียรติ์  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. นายทวีพร  เม้าพิมพา   นักบริหารงานทั่วไป 7 แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ 
4. นางสาวนุชนารถ์  เทียนแก้ว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
5. นายวรวุฒิ  จิโน   ผู้อ านวยการกองช่าง 
6.นางไพรเราะ  อุสาหะ  นักบริหารงานทั่วไป 7 รกท. 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.นายสุภณ  ศรีผง  นักบริหารงานทั่วไป 7 
13.นางสาวกนกอร  สินธวิจิตร  นักบริหารงานทั่วไป 7 
14.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกร 7ว 
15.นายพิสุทธิ์  ตะมะ   นิติกร 6ว 
16.นางขจี  ศรีบุตรโรจน์   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.การปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

1.1 จังหวัดทหารบกตาก ขอความร่วมมือ อปท.ในจังหวัดตาก ท าตาม
นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

1.2 การปฏิบัติงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา การ
ขอวิทยากรเชิญทหารมาบรรยายให้ขอรับการสนับสนุนที่ กอ.รมน.จังหวัดตาก 
2.นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  

2.1 ยุทธศาสตร์ 3 คืน โดยให้ทุกส่วนราชการ น าเสนอผลงานตามนโยบาย
ผู้ว่าราชการจังหวัดตากทราบ  มอบหมายให้ส านักปลัดด าเนินการจัดท าสรุปผลการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด
ตาก 

2.2 การท างานแบบไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการด้วยกัน 
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3. ท้องถิ่นจังหวัดตาก แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายโบนัส ของอปท. โดยขอให้ อปท.ทุกแห่ง
เรื่องหนังสือสั่งการแนวทางการเบิกจ่ายจากกรมส่งเสริมฯก่อน 

4. กิจกรรมการปรองดอง สมานฉันท์ให้น าแผนด าเนินการของ อบจ.ที่เกี่ยวข้องกับ
การปรองดองรายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดตากทราบด้วย 

5.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เน้นย้ าเรื่องการด าเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก่อนการประชุมสภาฯให้น าแนวทางไปหารือกับนิติกร 
ท้องถิ่นจังหวัดตากด้วย 

6.เรื่องเงินอุดหนุนขอให้ด าเนินการตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด 

มติที่ประชุม   รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕7 
รองปลัด อบจ.ตาก  ตามที่ได้แจกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.ตาก ครั้งที ่

9/๒๕๕7 เมื่อวันที่   3  มิถุนายน  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    ก.ค. –  ส.ค. 57   
  ส าหรับตารางปฎิทินงานในเดือน   กรกฎาคม - สิงหาคม  57 มีรายละเอียด

กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน หากกองใด
มีรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมขอให้แจ้งที่ประชุม เพื่อจัดลงตารางปฎิทินงานต่อไป   

นางสุพัตรา  ธนะขว้าง  ฝ่ายบริหารการศึกษาฯ มีพิธีมอบสื่อการเรียนการสอนในเดือนกรกฎาคม 
2557  รายละเอียดตามเอกสารตารางงานที่น าเสนอที่ประชุม 

นายทวีพร  เม้าพิมพา  กองกิจการสภาฯมี โครงการ อบจ. สัญจร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  ณ 
อบต.โป่งแดง อ าเภอเมืองตาก เวลา 09.30 น. 

นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์  กองแผนฯมีโครงการอบรมให้ความรู้ AEC ในวันที่ 4 กรกฎาคม 
2557  ณ วัดโป่งแดง 

นางไพรเราะ อุสาหะ  กองการเจ้าหน้าที่ มีโรงการอบรมและศึกษาดูงานบุคลากรอบจ.ระหว่างวันที่ 
5- 8 สิงหาคม 2557 ศึกษาดูงานจังหวัด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ โดยให้แต่ละกอง
แจ้งรายชื่อที่กองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 

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

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

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

หาตลาดกลางเรียบร้อยแล้ว โครงการจัดตั้งศูนย์ขยะ ลงนามเซ็นสัญญาจ้างแล้ว  
รองปลัด อบจ.ตาก  ในส่วนของรถรางให้เจ้าหน้าที่ท าบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอให้นายก อบจ.ตาก

พิจารณาในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณนี้  ที่ประชุม 
 รับทราบ  
3.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2557 (กองแผนฯ) 

รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางขจี  ศรีบุตรโรจน ์ จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการที่ค้างยังไม่ได้ด าเนินการ ข้อมูล 

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 มีโครงการที่อบจ.ก าหนดไว้จ านวน 213 โครงการ มีโครงการ
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินการ อยู่ทั้งหมด 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.55 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการแต่มีปัญหา จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.41 
โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการและไม่มีปัญหา จ านวน 78 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
36.62  และโครงการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
47.42  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 
 

 4.ติดตามผลการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ./แผนพัฒนา 3 ปี (กองแผนฯ) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางขจี  ศรีบุตรโรจน ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อยู่ระหว่าง

การจัดท ารูปเล่ม คาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ
ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.การจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2558 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางสาวปาริชาต ิ 5.1 การจัดท าร่าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 เป็นการตั้ง

งบประมาณในรูปแบบ ELASS 
  5.2 การตั้งงบประมาณรายจ่ายในส่วนของเงินอุดหนุน ที่นอกเหนือไปจากภารกิจ

ด้านการศึกษาและ สาธารณสุข ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการกระจาย
อ านาจให้กับ อปท.ระดับจังหวัดก่อนตั้งงบประมาณในข้อบัญญัต ิ

  5.3 การตั้งงบประมาณรายจ่ายในส่วนของครุภัณฑ์ต่างๆให้ใช้ราคาตามมาตรฐาน
ครุภัณฑ์ก าหนด หากตั้งงบประมาณนอกเหนือไปจากที่มาตรฐาน ก าหนดไว้ให้ชี้แจงเหตุผล
และความจ าเป็นมาด้วย 
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5.4 ในส่วนของรายละเอียดโครงการก่อสร้างต่างๆขอให้จัดส่งรายละเอียดตาม 

แบบ ปร.4 ปร.5 จัดส่งให้กองแผนภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 
5.5 รายละเอียดโครงการเงินอุดหนุนขอให้แต่ละกองจัดส่งให้กองแผนฯภายใน

วันที่ 4 กรกฎาคม 2557  
รองปลัด อบจ.ตาก  ในส่วนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่จะด าเนินการในปี 2558เกี่ยว

ขอให้แต่ละกองพิจารณาตรวจสอบอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการของ อบจ.ตากด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

6.การเตรียมการเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ตาก แทนต าแหน่งที่ว่าง (กองกิจการสภาฯ) 
รองปลัด อบจ.ตาก  กกต.จังหวัดตาก แจ้งให้ทราบว่า กกต.กลาง แจ้งขอระงับการจัดการเลือกตั้งของ 

อปท.ทั้งประเทศ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การประกาศห้ามชุมนุมทางการเมืองของคณะ 
รักษาความสงบแห่งชาติ     ขอให้เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาฯที่รับผิดชอบประสานข้อมูล
แนวทางการด าเนินการจัดการเลือกตั้งกับ กกต.จังหวัดตาก และแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งใน
เขตอ าเภอแม่ระมาดทราบต่อไปด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 7.การเตรียมการประชุมสภา อบจ.ตาก 
รองปลัด อบจ.ตาก  ในส่วนของการจัดการประชุมสภา อบจ.ตาก คาดว่าจะมีการประชุมระหว่างวันที่ 

14 – 20 สิงหาคม 2557 ญัตติรายละเอียดต่างๆที่แต่ละกองจะน าเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อสภา อบจ.ตาก ขอให้ทบทวนรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องก่อนน าเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อสภา อบจ.ตาก พร้อมทั้งขอให้แต่ละกองจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน ชี้แจงต่อสภา อบจ.ตากด้วย 

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

วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีรายรับรวมตั้งแต่ต้นปี  297,587,978.19 บาท 
รายรับต่ ากว่าประมาณการ 32,412,021.81 บาท เดือนมิถุนายน 2557 มีรายรับ 
24,080,529.85 บาท อบจ.ตาก ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปจ านวน 
186,807,057.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.20 % ซึ่งเป้าหมายในการเบิกจ่าย
งบประมาณอยู่ที่ 70% 

ที่ประชุม  รับทราบ  

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

ประจ าปี 2557 ส านักปลัดฯ ได้สรุปรายละเอียดการประเมินเอกสารต่างๆตามตัวชี้วัดใน
ด้านต่างๆเรียบร้อยแล้ว โดยขอให้แต่ละกองตรวจสอบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ
การตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินฯในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เวลา 
09.00 น. ส าหรับด้านการบริหารงานบุคคลและการประชุมสภา คณะกรรมการฯจะมา
ตรวจประเมินในวันที่  17 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
รองปลัด อบจ.ตาก  เน่ืองจากในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน 

ขอก าชับเรื่องการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารส านักงาน อบจ.ตาก ให้แต่ละกอง
แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอยู่เวรยาม และผู้ตรวจเวรยาม ของ อบจ.ตาก ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามระเบียบการอยู่เวรยามรักษาราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย 

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 


