รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 8/๒๕62
วันที่ 5 สิงหาคม 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.นางนภาพร ยังถิน
8.นางกานตติมา เกตุเผือก
9.นางสาวเพชรรัตน บุญมาวงศ
10.นายจรัญ สุทธิมาส
11.นายพิสุทธิ์ ตะมะ
12.นางสาวนพวรรณ มีศรี

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผู*อํานวยการสํานักการชาง
ผู*อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน*าฝ5ายการเงินฯ รกท. ผู*อํานวยการกองคลัง
ผู*อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน*าฝ5ายการเมือง แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ
หัวหน*าฝ5ายวินัยฯ แทน ผอ.กองการเจ*าหน*าที่
หัวหน*าฝ5ายบริหารงานทั่วไป
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

เริ่มประชุม

เวลา

ระเบียบวาระที่ ๑
ปลัด อบจ.ตาก

เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ ระชุมทราบ
การรั บ โอนปลั ด องคการบริ ห ารสวนจั ง หวั ด ตาก แทนตํ า แหนงที่ ว างกรณี
เกษี ย ณอายุ ร าชการ ซึ่ ง นายกองคการบริ หารสวนจัง หวั ด ตาก ได* ใ ห* ค วามเห็ นชอบให*
ดําเนินการรับโอนจากข*าราชการองคการบริหารสวนจังหวัด โดยให*ดําเนินการให*แล*วเสร็จ
ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําประกาศรับโอน ซึ่งหากไมมีผู*
ประสงคที่จะโอนมารับราชการยังองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ก็จักเสนอเรื่องให* ก.จ.
ดําเนินการสรรหาตอไป
รับทราบ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัด อบจ.ตาก

มติที่ประชุม

09.3๐ น.

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕62
ขอให* ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 6/2562 เมื่ อ วั น ที่ 4
กรกฎาคม 2562 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ซึ่งได*แนบไปพร*อมกับหนังสือ
เชิญประชุม ที่ประชุมทานใดจะแก*ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมีทานใด
แก*ไขผมขอมติที่ประชุมครับ
รับรองรายงานการประชุม

-2ระเบียบวาระที่ ๓
ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
ที่ประชุม

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
2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน กรกฎาคม 2562 (กองคลัง)
เชิญเจ*าหน*าที่ผู*รับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใช*จายตางๆให*ที่ประชุมทราบ
เรีย นทานประธาน และผู* เข* า รวมประชุ มทุ กทาน อบจ.ตาก ประมาณการ
รายรับไว*จํานวน 450,000,000 บาท ปPจจุบัน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มี
รายรับเดือนนี้ เปQนเงิน 54,008,926 บาท รายรับรวม เปQนเงิน 405,881,609 บาท
ซึ่งรับจริงต่ํากวาประมาณการรายรับ เปQนเงิน 44,118,390 บาท ได*เบิกจายเดือนนี้
เปQนเงิน 45,870,028 บาท ดําเนินการเบิกจายรวม เปQนเงิน 321,873,252 บาท
คิดเปQนร*อยละ 71.53 % รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ
รับทราบ
ขอให*กองคลังตรวจสอบข*อมูลประมาณการรายรับที่จะเกิดขึ้นจริงระหวางเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2562 วาจะมีงบประมาณรายรับเข*ามาเปQนเงินจํานวนเทาไหร เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการดําเนินโครงการในชวงระหวางเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2562
รับทราบ
3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป@ 2562(กองแผน)
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯให*ที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผู*เข*ารวมประชุมทุกทาน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม
แผนดําเนินงานประจําปS พ.ศ.2562 โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว*ในแผนดําเนินงาน
จํานวน 229 โครงการ 531 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ข*อมูล ณ
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว*ในแผน ดําเนินการแล*ว
เสร็จ 170 โครงการ 467 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 43 โครงการ 32 กิจกรรม
และยังไมดําเนินการจํานวน 12 โครงการ 24 กิจกรรม ยกเลิก 4 โครงการ 8 กิจกรรม
สําหรับแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ 200,118,100 บาท คิดเปQนร*อยละ
100 เบิกจายจริง 158,981,054 คิดเปQน ร*อยละ 79.44 รายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอให*ที่ประชุมทราบ
รับทราบ
ในสวนของโครงการ/กิจกรรมที่ไมได*ดําเนินการและขอยกเลิก ขอให*ทุกกองไป
ทบทวนเหตุผลและความจําเปQนที่ไมได*ดําเนินการตามโครงการที่ระบุไว* เสนอให*นายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตากพิจารณาตไปด*วย
รับทราบ

-3ปลัด อบจ.ตาก
นายพิสุทธิ์

นางนภาพร

ที่ประชุม
นางนภาพร

ปลัด อบจ.ตาก

มติที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

ที่ประชุม
ผอ.กองแผนฯ

4.สรุปการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท*องถิ่นของ อบจ.ตาก (กองกิจการสภาฯ)
มอบเจ*าหน*าที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง
เรียนทานประธานและผู*เข*ารวมประชุมทุกทาน สําหรับการเตรียมการจัดการ
เลือกตั้งผู*บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ในสวนของการแบงเขต
เลื อกตั้ งของสมาชิ กสภา อบจ.ตาก ปP จจุ บันดํ า เนินการแล* ว เสร็ จ ครบทุกอํ า เภอแล* ว
ขณะนี้อยูระหวางเสนอให*คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาตอไป
สํ า หรั บ การจั ด ทํ า รางแผนดํ า เนิ น งานจั ด การเลื อกตั้ ง รางประมาณการใช*
จายเงิน และแผนการจัดการเลือกตั้ง ทางกองกิจการสภาฯ ได*จัดทํารายละเอียดของ
แผนฯตางๆมาเสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา ซึ่ ง รายละเอี ย ดดั ง กลาวเปQ น กรอบในการ
ปฏิบัติงานหากกรณีมีประกาศให*มีการเลือกตั้ง
รับทราบ
ในสวนของคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งผู*บริหารท*องถิ่น
และสมาชิกสภาท*องถิ่นขององคการบริหารสวนจังหวัดตากนั้น ทางกองกิจการสภาฯจะ
ขอให*มีการทบทวนการออกคําสั่ง เนื่องจากการจัดการเลือกตั้งในครั้งที่ผานมา ได*มีการ
แบงงาน ออกเปQนรายกอง การออกคําสั่งมอบหมายงานจึงออกเปQนรายกอง โดยที่กอง
กิจการสภาฯในฐานะต*นเรื่องที่รับผิดชอบไมทราบรายละเอียดการปฏิบัติงานในแตละ
สวนงานที่ แตละกองรับ ผิดชอบ เมื่อมีผู*มาติดตอสอบถามหรื อมีก ารสื บหาข*อมู ลการ
ดําเนินงานในแตละสวนงาน กองกิจการสภาฯจึงไมทราบและไมมีข*อมูลที่จะชี้แจงหรือ
ตอบข*อสอบถามได*
ดังนั้น กรณีการมอบหมายงานให*แตละกองรับผิดชอบในการออกคําสั่งก็ต*องให*
มีเจ*าหน*าที่จากกองกิจการสภาฯเข*าไปรวมเปQนคณะทํางาน หรือเปQนเลขานุการหรือ
ผู*ชวยเลขานุการ ในแตละงานที่ได*มอบหมายให*แตละกองด*วยด*วย เพื่อให*กองกิจการ
สภาฯเปQ นศู นยกลางในการทํา งานและรวบรวมข* อมูล ที่เกี่ย วข* องกั บการดํ า เนิน การ
จัดการเลือกตั้งตอไปด*วย
เห็นชอบ
5. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปS 62 (โบนัส)
เชิญ ผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการเตรียมงานให*ที่ประชุมรับทราบ
เรียนทานประธานและผู*เข*ารวมประชุมทุกทาน สําหรับการเตรียมการประเมิน
ประสิ ทธิ ภ าพประสิ ท ธิผ ลการปฏิบั ติร าชการ ประจํ า ปS 2562 ขอให* ทุ ก กองจัด สง
เอกสารที่เกี่ยวข*องกับการประเมินฯให*สํานักปลัดฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
โดยสํานักปลัดฯจะได*ตรวจสอบข*อมูลเอกสารที่เกี่ยวข*องตามตัวชี้วัดให*แล*วเสร็จภายใน
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 แล*วจึงนําเสนอข*อมูลให* ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล พิจารณา
ตรวจสอบรายละเอี ยดตามตั ว ชี วั ดทั้ ง 4 มิ ติ กอนเชิ ญ คณะอนุก รรมการฯมาตรวจ
ประเมินไมเกินในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
รับทราบ
สําหรับการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปS 2563 จักต*องเสนอเรื่องขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ให* ก.จ.จ.ตากพิจารณาให*ความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน2562 ซึ่ง
ประกอบไปด*วย
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ผอ.สํานักการชาง

ปลัด อบจ.ตาก

นายจรัญ
ปลัด อบจ.ตาก
มติที่ประชุม
ผอ.กองแผนฯ
ผอ.กองการศึกษาฯ
ผอ.สํานักการชาง
ปลัด อบจ.ตาก

1.โครงการ/กิจกรรมที่สอดคล*องกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จํานวน
1 โครงการ ซึ่งโครงการที่เสนอต*องมีความสอดคล*อง และขับเคลื่อนยุทธศาสตรจังหวัด
พร*อมทั้งกําหนดตัวชี้วัด คาเปWาหมาย และระดับคะแนน โดยกําหนดคาคะแนนประเมิน
ไมเกิน 5 คะแนน
2.โครงการดีเดนหรือมีความสําคัญของท*องถิ่น จํานวน 1 โครงการ
3.โครงการลดขั้นตอนการทํางาน หรือปรับปรุงการทํางาน จํานวน 1 โครงการ
และการประเมินความพึงพอใจของประชาชน เจ*าหน*าที่ของรัฐ ที่มารับบริการ
โดยการจ*างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปQนหนวยสํารวจและประเมินความพึง
พอใจ จํานวน 4 งานบริการ
จึ ง ขอที่ ป ระชุ ม รวมกั น พิ จ ารณาโครงการ/กิ จ กรรมที่ ส อดคล* อ งกั บ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดและโครงการดีเดน ที่จะเสนอขอรับการประเมินอยางละ
1 โครงการ
สํานักการชางขอเสนอโครงการปรับปรุงพัฒนาถนนที่อยูในความรับผิดชอบของ
องคการบริหารสวนจังหวัดตากให*ได*มาตรฐาน ประจําปS 2563 เปQนโครงการ/กิจกรรม
ที่สอดคล*องกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ซึ่งสอดคล*องกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดตาก ด*านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและแก*ไขปPญหาความยากจน
สําหรับโครงการดีเดนหรือมีความสําคัญของท*องถิ่น ขอเสนอโครงการ ธนาคาร
น้ํา ประจําปS 2563 ของกองแผนและงบประมาณ เนื่องจากเปQนโครงการใหมที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแหลงน้ําใต*ดิน ที่สามารถดําเนินการให*เกิดประโยชนแก
ชุมชนในท*องถิ่นได* อีกทั้ง ในอนาคตสามารถตอยอดให*เปQน แหลงเรี ยนรู*ในการจัดทํ า
ธนาคารน้ําให*องคกรปกครองสวนท*องถิ่นและหนวยงานตางๆที่สนใจได*
สํ า นั ก ปลั ด ฯ ขอเสนอโครงการลดขั้ น ตอนหรื อ ปรั บ ปรุ ง การทํ า งาน การ
ให*บ ริ การห* องประชุม องคการบริ หารสวนจั งหวั ดตาก เปQ น โครงการลดขั้ น ตอนการ
ทํางาน หรือปรับปรุงการทํางาน ประจําปS2563
มีทานใดจะเสนอโครงการ/กิจกรรมเพิ่มเติมเชิญครับ ถ*าไมมีทานใดเสนอผมขอ
มติที่ประชุม ให*ความเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปS 2563
เห็นชอบ โครงการตามที่เสนอเปQนโครงการ/กิจกรรมที่เสนอขอรับการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจําปS 2563
ในสวนของงานบริการที่จะเสนอให*สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปQนหนวย
สํารวจและประเมินความพึงพอใจ จํานวน 4 งานบริการ ขอที่ประชุมรวมกันพิจารณา
เสนองานบริการจํานวน 4 งานบริการ
กองการศึกษาฯขอเสนองานด*านการศึกษา และงานด*านศาสนาและวัฒนธรรม
เปQนงานบริการที่เข*ารับการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ
กองกิจการสภาฯขอเสนองานด*านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม กับงาน
ด*านสาธารณสุข เปQนงานบริการที่เข*ารับการสํารวจและประเมินความพึงพอใจ
มีทานใดจะเสนองานบริการเพิ่มเติมเชิญครับ ถ*าไมมีทานใดเสนอผมขอมติที่
ประชุมในการให*ความเห็นชอบเสนองานบริการเข*ารับการสํารวจและประเมินความพึง
พอใจ ประจําปS 2563
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เห็นชอบ งานบริการตามที่เสนอเปQนงานบริการที่เข*ารับการสํารวจและประเมิน
ความพึงพอใจในการขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ประจําปS 2563
ทั้งนี้ในสวนของเอกสารที่ขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปS 2563 ขอให*จัดสงให*สํานักปลัดฯภายในวันที่ 30 สิงหาคม
2562 เพื่อที่จักได*ทํารายละเอียดเสนอขอความเห็นชอบ ตอ ก.จ.จ.ตากตอไป
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*วงเดือนสิงหาคม 2562 ที่เกี่ยวข*องมี การประชุมคณะกรรมการ
ข*าราชการองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในวันที่ 21 สิงหาคม2562 ในสวนของ
กิจกรรมอื่นๆยังไมมี
รับทราบ
การพิจารณาเงินเดือนของข*าราชการ ลุกจ*าง และพนักงานจ*าง ขอให*แตละกอง
สรุปข*อมูลให*แล*วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อจักได*ดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวข*องตอไป
รับทราบ
การแตงตั้งผู*รักษาราชการแทน ผู*รักษาการแทน ในตําแหนงที่วาง ในสวนของ
กองกิ จการสภาฯ กองคลัง และสํานั กการชางขณะนี้อยู ระหวางเสนอนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากพิจารณาลงนาม
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
1.การไมปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑยาสูบพ.ศ.2560
มอบเจ*าหน*าที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง
ด*วยนายสัญชัย ตุลาบดี อายุ 63 ปS อาศัยอยูจังหวัดอุดรธานี ได*แจ*งความร*อง
ทุกขตอพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรเมืองตาก กรณี สนามกีฬาองคการบริหาร
สวนจั งหวั ด ตาก สถานี ข นสงผู* โ ดยสารจั ง หวั ด ตาก และศู น ยบริ หารและชวยเหลื อ
ประชาชน สถานีขนสงองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไมจัดให*มีเครื่องหมายปลอดบุหรี่
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดอันเปQนการการไมปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ
ยาสู บพ.ศ.2560 ต* องระวางโทษปรั บไมเกิน 5,000 บาท ซึ่ง ในสวนขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ไปมอบหมายให*นิติกรสํานักปลัดไปชําระคาปรับเรียบร*อยแล*ว
ซึ่งก็ขอให*แตละกองที่เกี่ยวข*องกับการควบคุมการสูบบุหรี่ รวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลไปดําเนินการให*เปQนไปตามที่กฎหมายกําหนดไว*อยาให*เกิดเหตุการณทํานอง
เดียวกันขึ้นมาอีก
รับทราบ
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2.การสํา รวจและรายงานทรัพ ยสิ นประจํ า ปS ขอให* ดํา เนิ นการให* แล* ว เสร็ จ
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2562 เนื่องจากปลัด อบจ.ตากจะเกษียณอายุราชการ และ
รักษาราชการแทนผู*อํานวยการกองคลัง ลาออกจากราชการ จะได*ดําเนินการสรุปสง
มอบงานให*ผู*รับผิดชอบที่เกี่ยวข*องตอไป
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ ถ*าไมมี
ทานใดใดมีข*อหารือหรือข*อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑1.0๐ น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชํานาญการพิเศษ
ผู*จดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ)์
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผู*ตรวจสอบรายงานการประชุม

