
รายงานการประชุม 
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 

ครั้งที่   7/๒๕๕7 
วันที่   2 เมษายน  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.นางสุพัตรา  ธนะขว้าง  นักบริหารงานการศึกษา 7 
9.นางสาวปาริชาติ  หิรัญรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7   
10.นางอุทัยรัตน์  อินทฉิม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7  
11.นายจรัญ  สุทธิมาส   นิติกร 7ว 
 

เริ่มประชุม  เวลา 13.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕7 
รองปลัด อบจ.ตาก  ตามที่ได้แจกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.ตาก ครั้งที ่

6/๒๕๕7 เมื่อวันที่   2  มีนาคม  ๒๕๕7 ขอให้ทุกท่านช่วยตรวจสอบถ้าหากมีตรงไหนไม่
ถูกต้องก็ขอให้แจ้งด้วยเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไป หากไม่มีข้อผิดพลาด ก็ขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา /ติดตามงาน 
รองปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน   เม.ย. – พ.ค. 57 
  ส าหรับตารางปฎิทินงานในเดือน  เมษายน- พฤษภาคม 57 มีรายละเอียดตาม

ตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติม
ขอให้แจ้งที่ประชุม เพื่อจัดลงตารางปฎิทินงานต่อไป  ส าหรับในเดือนเมษายน จะมี
กิจกรรมสรงน้ าสมเด็จพระเจ้าตากสินในวันที่ 17 เมษายน 2557 และกิจกรรมรดน้ าด า
หัวขอพรปีใหม่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในวันที่  17  เมษายน 257 เวลา 
11.00 น. กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ อบต.วังจันทร์ วันที่ 9 เมษายน 57 การอบรม
บุคลากรอบจ. วันที่ 23 – 24 เมษายน 57  
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เดือนพฤษภาคม มีการประชุมสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย จังหวัดกระบ่ีในวันที่ 6-8 
พฤษภาคม 57  อบรมปฏิบัติธรรมวันที่ 20- 23 พฤษภาคม 57  การปฐมนิเทศ
พนักงานจ้าง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 57  และในส่วนไตรมาสที่ 2 ขอให้แต่ละกอง
กลับไปทบทวนแผนด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนงานที่แต่ละกองได้ก าหนดไว้ด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

   2.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการประจ าปี 2556 (ทุกกอง) 
รองปลัด อบจ.ตาก  การปฏิบัติงานตามโครงการประจ าปี 2556 เชิญเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบชี้แจง

รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
หน.สนป.  ส านักปลัดฯอยู่ระหว่างการรายงานผลการจัดหารถยนต์ตู้ให้นายกองค์การบริหารส่วน

จังหวัดตากพิจารณา,กองแผน รถราง เน่ืองจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของรถราง
ท าให้ไม่สามารถจัดหาได้ทันในปีงบประมาณ 57 โดยจะด าเนินการจัดหาในปีงบประมาณ 58 
แทน 

ผอ.กองช่าง  รถยนต์กู้ภัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะขอ
อนุมัติในสัปดาห์หน้า,กองกิจการสภาฯ เครื่องพ่นยุง อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างส่งมอบงาน 

รองปลัด อบจ.ตาก  โครงการใด/กิจกรรมใดที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จขอให้ผู้อ านวยการกองเร่งรัด
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรีบด าเนินการด้วยเนื่องจากเป็นโครงการที่ค้างมาจากปีงบประมาณ56 

ทีประชุม  รับทราบ  
 

3.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2557 (กองแผนฯ) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางอุทัยรัตน ์ การติดตามโครงการใน ไตรมาสที่ 2 (มกราคม  - มีนาคม 2557 ) ปัจจุบันมี

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินการ อยู่ทั้งหมด 32 โครงการ รายละเอียดตาม
เอกสารที่น าเสนอที่ประชุมพิจารณา 

รองปลัด อบจ.ตาก  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินการของแต่ละกอง ได้ก าหนดระยะเวลา
ด าเนินการไว้แล้วหรือไม ่

นางอุทัยรัตน์  โครงการส่วนใหญ่จะด าเนินการในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2557  
รองปลัด อบจ.ตาก  ตามแผนด าเนินงานประจ าปี 2557 ได้ด าเนินการไปแล้ว 6 เดือน กองใดยังด าเนิน 

การไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้  ขอให้ผู้อ านวยการกองเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดท าโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผน
ด าเนินการด้วยและกรณีโครงการใดไม่สามารถด าเนินการได้ให้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น
เสนอนายก อบจ.ตากพิจารณาต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 4.ติดตามผลการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ./แผนพัฒนา 3 ปี (กองแผนฯ) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
นางอุทัยรัตน ์ ส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ทางกองแผนได้จัดท ารูปเล่มแจกอปท.

เรียบร้อยแล้วในส่วนของ อบจ.ตาก จะมี 7 ยุทธศาสตร์ โดยขอให้แต่ละกองตรวจสอบ
รายละเอียดว่าโครงการ/กิจกรรมใดสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของ อบจ.และรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนหรือไม่อย่างไรการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ. กรมส่งเสริมฯได้ม ี
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หนังสือสั่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเค้าโครงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองแผนฯจะเชิญ
ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ในวันที่ 30 เมษายน 57 

รองปลัด อบจ.ตาก  รายละเอียดโครงการต่างๆที่จะให้แต่ละกองตรวจสอบขอให้จัดส่งข้อมูลให้กองแผนฯ
ในวันที่ 28 เมษายน 57 และขอให้คุณอุทัยรัตน์เข้าไปชี้แจงรายละเอียดการจัดท าแผนฯ
ยุทธศาสตร์ในรูปแบบให้ที่กรมส่งเสริมฯก าหนดให้แต่ละกองเข้าใจด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

5.การจัดท างบประมาณ รายจ่ายประจ าปี 2558 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
หน.สนป.  การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 ขอทราบรายละเอียดใน

ส่วนของการตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือน 
นางไพรเราะ  การตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ให้ค านวณโดยใช้ฐานเงินเดือนของ

บัญชี 3 บวก 1.5 ขั้นเป็นเกณฑ์ในการค านวณ 
หน.สนป.  รายละเอียดการจัดท างบประมาณในส่วนของงบในการพัฒนา ปี58 ให้แต่ละกอง

จัดส่งรายละเอียดให้กองแผนฯในวันที่ 15 พฤษภาคม 58 
รองปลัด อบจ.ตาก  ในส่วนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมงบพัฒนาปี58 จะมีการประชุมชี้แจง

รายละเอียดการตั้งงบประมาณในการพัฒนาของ ส.อบจ.ตากในวันที่ 17 เมษายน 57 เวลา 
10.30 น ณ ห้องประชุม อบจ.ตาก โดยขอให้คุณอุทัยรัตน์ จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนพัฒนาฯและ ผอ.กองคลัง สรุปรวบรวมรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วน
ของการฝึกอบรมและการจัดงานต่างๆว่ามีค่าใช้จ่ายใดบ้างที่สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้เพื่อ
ประกอบการชี้แจงให้ ส.อบจ.เข้าใจ และขอเชิญ ผู้อ านวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าโครงการที่เกี่ยวกับการจัดงาน/จัดกิจกรรมและการฝึกอบรมเข้าร่วมการ
ประชุมชี้แจงด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 6.การจัดงานวันพระราชสมภพ พระเจ้าตากสินมหาราช (กองการศึกษาฯ)  
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญผู้อ านวยการกองทุกกองและเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเริ่มในเวลา 

07.30 น. ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยใส่เสื้อสีส้มของอบจ.ตาก 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 7.การจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว นายก อบจ.ตาก และผวจ.ตาก  
รองปลัด อบจ.ตาก  การจัดกิจกรรมรดน้ าด าหัว นายก อบจ.ตาก การเตรียมการรายละเอียดรูปแบบการ

ด าเนินการต่างๆให้ส านักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ ในส่วนของการจัดท าเอกสารการเรียนเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิและส.อบจ.ตาก เข้าร่วมขอให้กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ 

  ในส่วนของการรดน้ าด าหัว ผู้ว่าราชการจังหวัดตากจะเริ่มในเวลา 14.30 น. ที่จวน
ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รายละเอียดการเข้าร่วมการจัดเตรียมของขวัญขอให้ส านักปลัดเป็น
ผู้รับผิดชอบและเชิญผู้อ านวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมในวันและเวลาดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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8.รายงานผลการท าลายเอกสาร ของ อบจ.ตาก ปี54 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
หน.สนป.   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท าลาย 

เอกสารประจ ากองทุกกองเพื่อด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องและขออนุมัติการท าลาย
เอกสารของทางราชการต่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติฯซึ่งกองจดหมายเหตุแห่งชาติได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบในการท าลายเอกสารแล้วนั้น บัดนี้ร้านวงษ์พาณิชย์ สาขาตากได้เสนอการ
ท าลายเอกสารและเข้ามาท าลายเอกสารในวันที่ 29 มีนาคม 57 เรียบร้อยแล้ว โดย
ด าเนินการท าลายเอกสารด้วยเครื่องท าลายเอกสารเคลื่อนที่ ณ ลานทางเข้าสนามฟุตบอล 
อบจ.ตาก จ านวนเอกสารที่ท าลายทั้งหมด 1,358 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 1 บาท เป็นเงิน 
1,358 บาท จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

6.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง  และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้  (กองคลัง) 
รองปลัด อบจ.ตาก  เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองคลัง  อบจ.ตากประมาณการรายรับไว้จ านวน 330,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ 

วันที่ 31 มีนาคม 2557 มีรายรับ 208,239,269.64 บาท เดือนมีนาคม 57 มี
รายรับ 22,895,318.36 บาท อบจ.ตากได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปจ านวน 
117,748,912.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.45 % ซึ่งเป้าหมายในการเบิกจ่าย
งบประมาณอยู่ที่ 46% 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ 
รองปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ  
ผอ.กองช่าง  การเข้าร่วมประชุมสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย ในวันที่ 6-8 พฤษภาคม 

2557 ณ จังหวัดกระบ่ี กองกิจการสภาฯจะแจ้งให้แต่ละกองส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมการ
ประชุม ส าหรับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แต่ละกองเบิกจ่ายเงินในค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการของแต่ละกอง  

ที่ประชุม  รับทราบ  
รองปลัด อบจ.ตาก  การจัดโครงการอบรมและศึกษาดูงานซึ่งจะต้องเดินทางโดยรถสารขอให้แต่ละกอง

เน้นรถโดยสารที่มีสภาพใหม่ สภาพรถโดยสารเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ตรวจสอบ
พนักงานขับรถยนต์ มีทักษะและความช านาญในการขับรถโดยสาร เพื่อป้องกันมิให้เกิด
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง  

ผอ.กองคลัง  ขอให้เพิ่มการตรวจสอบด้วยว่ารถยนต์ที่น ามาใช้โดยสารเป็นรถยนต์รับจ้างประจ าทาง
หรือรถยนต์รับจ้างไม่ประจ าทาง 

ที่ประชุม  รับทราบ  
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รองปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้าไม่มี
ผมขอเลิกประชุมครับ  

 
 

เลิกประชุม   เวลา ๑5.0๐ น. 
 
 
 

(นายจรัญ  สุทธิมาส) 
นิติกร  7ว 

ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 
 
 

 (นางสาวเจียมใจ  กุลเกียรติ)์ 
   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 


