รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 9/๒๕62
วันที่ 2 กันยายน ๒๕62 เวลา 09.3๐ น.
ณ หองประชุมผูบริหาร (ชั้น1) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
๑.นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
2.นางวันทนา วิรัชเกษม
3.นายวรวุฒิ จิโน
4.นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน
5.นางนฤมล สันกว3าน
6.นางสาวสุพัตรา เสารเรือน
7.นายพิสุทธิ์ ตะมะ
8.นางกานตติมา เกตุเผือก
9.นางสาวเพชรรัตน บุญมาวงศ
10.นายจรัญ สุทธิมาส
11.นางสาวนพวรรณ มีศรี

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผู*อํานวยการสํานักการชาง
ผู*อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน*าฝ5ายการเงินฯ รกท. ผู*อํานวยการกองคลัง
ผู*อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นิติกรชํานาญการ แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ
หัวหน*าฝ5ายวินัยฯ แทน ผอ.กองการเจ*าหน*าที่
หัวหน*าฝ5ายบริหารงานทั่วไป
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

เริ่มประชุม

เวลา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ ระชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัด อบจ.ตาก

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕62
ขอให*ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2562 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ซึ่งได*แนบไปพร*อมกับหนังสือเชิญประชุม ที่
ประชุมทานใดจะแก*ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมีทานใดขอแก*ไขผมขอ
มติที่ประชุมครับ
รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม

09.3๐ น.

เรื่อง เพื่อพิจารณา/ติดตามงาน
1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ส.ค.-ก.ย. 62
สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน สิงหาคม – กันยายน 2562 มี
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการตางๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนที่แจก
ให*ทุกทาน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจ*งที่ประชุม
ทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซึ่งได*ประสานงานวัน เวลา
เรียบร*อยแล*ว ขอให*แจ*งเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจําเดือน
รับทราบ

-2ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล

ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

ที่ประชุม

2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน สิงหาคม 2562 (กองคลัง)
เชิญเจ*าหน*าที่ผู*รับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใช*จายตางๆให*ที่ประชุมทราบ
เรีย นทานประธาน และผู* เข* า รวมประชุ มทุ กทาน อบจ.ตาก ประมาณการ
รายรับ ไว* จํา นวน 450,000,000 บาท ปM จ จุ บัน ณ วั นที่ 31 สิ งหาคม 2562 มี
รายรับเดือนนี้ เปNนเงิน 22,737,112 บาท รายรับรวม เปNนเงิน 428,618,722 บาท
ซึ่งรับจริงต่ํากวาประมาณการรายรับ เปNนเงิน 21,381,277 บาท ได*เบิกจายเดือนนี้
เปNนเงิน 24,277,510 บาท ดําเนินการเบิกจายรวม เปNนเงิน 346,150,763 บาท
คิดเปNนร*อยละ 76.92 % รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ
รับทราบ
ขอทราบวาวาระยะเวลาที่เหลืออีกหนึ่งเดือนจะสิ้นปPงบประมาณ 2562 รายได*จะ
เข*ามาตามเปQาที่กําหนดไว*หรือไมอยางไร
เรียนทานประธาน ภายในเดือนกันยายน คาดวาจะมีรายรับเข*ามาสูคลัง อบจ.ไม
น*อยกวา 20 ล*านบาทและ มีภาษีมูลคาเพิ่มอีกประมาณ 11 ล*านบาท ซึ่งปPงบประมาณ
2562 จะมีรายได*เข*ามามากกวาที่ประมาณการรายรับที่กําหนดไว* ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่
ยังดําเนินการค*างอยู มีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะจายให*กับผู*รับจ*าง
ในปPงบประมาณ 2563 ในไตรมาสที่ 1 ของปPงบประมาณ โดยปกติจะมีรายได*
เข*ามาสูคลัง อบจ.ตาก ในชวงเวลาใดบ*าง
สําหรับรายได*ที่เข*ามาสูคลัง อบจ.ตาก ในชวงต*นปPงบประมาณ ในปPงบประมาณที่
ผานมา จะมีรายได*ที่รัฐจัดสรรมาให*เข*ามาสูคลัง อบจ.ตาก ประมาณวันที่ 20 ตุลาคม ของ
ปP ง บประมาณ การดํ า เนิ น กิ จ กรรม/โครงการตางๆที่ อ ยู ในแผนดํ า เนิ น งานก็ ส ามารถ
ดําเนินการได*ตามปกติ หากเปNนโครงการที่เกี่ยวข*องกับการกอสร*าง ปรับปรุง ซอมแซม ก็
สามารถดําเนินการหาผู*รับจ*างได* เมื่อได*ผู*รับจ*างแล*ว จะลงนามในสัญญาเมื่อมีรายได*เข*ามา
สูคลัง อบจ.ตากแล*ว
รับทราบ
3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป> 2562(กองแผน)
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯให*ที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผู*เข*ารวมประชุมทุกทาน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม
แผนดําเนินงานประจําปP พ.ศ.2562 โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว*ในแผนดําเนินงาน
จํานวน 229 โครงการ 531 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ข*อมูล ณ
วันที่ 31 สิงหาคม 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กํา หนดไว*ในแผน ดําเนินการแล*ว
เสร็จ 196 โครงการ 488 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 21 โครงการ 27 กิจกรรม
และยังไมดําเนินการจํานวน 7 โครงการ 7 กิจกรรม ยกเลิก 8 โครงการ 9 กิจกรรม
สําหรับแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ 200,118,100 บาท คิดเปNนร*อยละ
100 เบิกจายจริง 170,892,001 คิดเปNน ร*อยละ 85.40 รายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอให*ที่ประชุมทราบ
รับทราบ

-3ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

ปลัด อบจ.ตาก

นางนฤมล
ผอ.กองแผนฯ

4. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปP 62 (โบนัส)
เชิญ ผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการเตรียมงานให*ที่ประชุมรับทราบ
เรียนทานประธานและผู*เข*ารวมประชุมทุกทาน สําหรับการเตรียมการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติร าชการ ประจํา ปP 2562 ซึ่งแตละกองได*จัดสง
เอกสารที่เกี่ยวข*องกับการประเมินฯให*สํานักปลัดฯเรียบร*อยแล*ว ยังคงค*างของกองคลัง
ในสวนของการเบิกจายงบประมาณในสวนของงบลงทุน โดยสํานักปลัดฯได*ตรวจสอบ
ข*อมูลเอกสารที่เกี่ยวข*องตามตัวชี้วัดแล*ว สรุปคะแนน จากการประเมินตนเอง คะแนน
เต็ม 90 คะแนน
มิติที่ 1 ด*านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนที่จะ
ได*26 คะแนน
มิติที่ 2 ด*านคุณภาพการให*บริการ คะแนนเต็ม 25 คะแนน คะแนนที่จะได*
25 คะแนน โดยแบงเปNนคะแนนจากการประเมินความพึงพอใจที่ให*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตากเปNนผู*ประเมิน 10 คะแนน
มิติที่ 3 ด*านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 15 คะแนน คะแนน
ที่จะได* 13 คะแนน
มิติที่ 4 ด*านการพัฒนาองคกร คะแนนเต็ม 20 คะแนน คะแนนที่จะได* 20 คะแนน
รวมคะแนนที่จะได*ทั้งสิ้น 84 คะแนน
ซึ่งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ มีคะแนนรวมทั้งสิ้น
100 คะแนน แบงได*ดังนี้
1.คะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ในปPงบประมาณ 2561 รวม 4
ด*าน คิดเปNนร*อยละ 83.50 คิดเปNนสัดสวนของคะแนน เทากับ 10 คะแนน
2.คะแนนจากการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติราชการ ประจําปP 2562 คะแนนเต็ม 90 คะแนน ซึ่ง อบจ.ตาก ประเมินตนเอง
จากเอกสารที่แตละกองจัดสงมาให* รวมคะแนนทั้ง 2 ด*าน คะแนนการประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ ในปPงบประมาณ 2561 +คะแนนจากการประเมินตามตัวชี้วัดการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปP 2562 เทากับ 10+84 รวมเปNน
94 คะแนน ยังคงเหลือคะแนนในสวนของการเบิกจายงบประมาณจากทางกอกงคลัง ซึ่งหาก
มีการเบิกจายเปNนไปตามเปQาหมายที่กําหนดไว*จะได*เพิ่มมาอีก 2 คะแนน
ขอฝากให*กองคลังเรงรัดการสรุปการเบิกจายงบประมาณในสวนที่เกี่ยวข*องให*แล*ว
เสร็จโดยเร็วด*วย เพื่อจะได*นาํ เสนอข*อมูลให* ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล พิจารณาตรวจสอบ
รายละเอียดตามตัวชีวัดทั้ง 4 มิติ กอนเชิญคณะอนุกรรมการฯมาตรวจประเมินซึ่งคาดวาไม
เกินในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
รับทราบ
สําหรับการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปP 2563 จักต*องเสนอเรื่องขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ให* ก.จ.จ.ตากพิจารณาให*ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน2562 ซึ่ง
ประกอบไปด*วย
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ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางกานตติมา

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

1.โครงการปรับปรุงพัฒนาถนนที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดตากให*ได*มาตรฐาน ประจําปP 2563 ของสํานักการชาง เปNนโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล*องกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกําหนดคาคะแนนประเมินไมเกิน 5
คะแนน
2.โครงการ ธนาคารน้ํ า ประจํ า ปP 2563 ของกองแผนและงบประมาณ
โครงการดีเดนหรือมีความสําคัญของท*องถิ่น จํานวน 1 โครงการ
3.โครงการลดขั้ น ตอนหรื อปรั บปรุ งการทํ า งาน การให* บ ริ ก ารห* องประชุ ม
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก เปNนโครงการลดขั้นตอนการทํางาน หรือปรับปรุงการ
ทํางาน ประจําปP 2563 จํานวน 1 โครงการ
และการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เจ*าหน*าที่ของรัฐ ที่มารับบริการ
โดยการจ*างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปNนหนวยสํารวจและประเมินความพึง
พอใจ จํานวน 4 งานบริการ
รับทราบ
ทั้งนี้ในสวนของเอกสารที่ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติร าชการ ประจํ าปP 2563 ขอให* จัด สงให* กองการเจ*า หน* าที่ เพื่อที่จั กได*ทํ า
รายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบ ตอ ก.จ.จ.ตาก ตอไป
รับทราบ
6.การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล (กองการเจาหนาที่)
มอบเจ* า หน* า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ สรุ ป ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานด* า นการ
บริหารงานบุคคลให*ที่ประชุมทราบ
เรี ย นทานประธานและผู* เ ข* า รวมประชุ ม ทุ ก ทาน การดํ า เนิ น งานด* า นการ
บริหารงานบุคคล ในห*วงเดือนกันยายน 2562 ที่เกี่ยวข*องมี การประชุมคณะกรรมการ
ข*าราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ในสวนของ
กิจกรรมอื่นๆยังไมมี
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ ถ*าไมมี
ทานใดใดมีข*อหารือหรือข*อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑0.3๐ น.
(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชํานาญการพิเศษ
ผู*จดรายงานการประชุม
(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ)์
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผู*ตรวจสอบรายงานการประชุม

