รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 7/๒๕62
วันที่ 3 กรกฎาคม 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.นางสาวพิชชารีย เครือฟEก

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
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เริ่มประชุม

เวลา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ ระชุมทราบ
ไมมี
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕62
ขอให* ที่ป ระชุม พิ จ ารณารายงานการประชุม ครั้ งที่ 6/2562 เมื่ อวั นที่ 4
มิ ถุน ายน 2562 มี ร ายงานการประชุ ม ทั้ งหมด 4 วาระ ซึ่ งได* แนบไปพร* อมกั บ
หนังสือเชิญประชุ ม ที่ประชุมทานใดจะแก*ไขเพิ่ม เติมรายงานการประชุมเชิญครับ
หากไมมีทานใดแก*ไขผมขอมติที่ประชุมครับ
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัด อบจ.ตาก

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม

09.3๐ น.

เรื่อง เพื่อพิจารณา/ติดตามงาน
1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ก.ค. ส.ค. 62
สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562
มีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตางๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนที่
แจกให*ทุกทาน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจ*งที่
ประชุมทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซึ่งได*ประสานงาน
วัน เวลาเรียบร*อยแล*ว ขอให*แจ*งเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงาน
ประจําเดือน
รับทราบ

-2ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

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

ที่ประชุม

2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน มิถุนายน 2562 (กองคลัง)
เชิญเจ*าหน*าที่ผู*รับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใช*จายตางๆให*ที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธาน และผู*เข*า รวมประชุมทุกทาน อบจ.ตาก ประมาณการ
รายรับไว*จํานวน 450,000,000 บาท ปEจจุบัน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 มี
รายรับเดือนนี้ เปQนเงิน 62,606,619 บาท รายรับรวม เปQนเงิน 351,872,683
บาท ซึ่งรับจริงต่ํากวาประมาณการรายรับ เปQนเงิน 98,127,316 บาท ได*เบิกจาย
เดื อ นนี้ เ ปQ น เงิ น 53,619,562 บา ท ดํ า เนิ น กา รเบิ ก จายรวม เปQ น เงิ น
276,003,224 บาท คิดเปQนร*อยละ 61.33 % รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่
ประชุมทราบ
รับทราบ
3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป? 2562(กองแผน)
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯให*ที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผู*เข*ารวมประชุมทุกทาน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม
แผนดํ า เนิ น งานประจํ า ปS พ.ศ.2562 โครงการและกิ จ กรรมที่ กํ า หนดไว* ใ นแผน
ดําเนินงานจํานวน 228 โครงการ 530 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ถึง
4 ข*อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว*ในแผน
ดํ า เนิ น การแล* ว เสร็ จ 146 โครงการ 420 กิ จ กรรม อยู ระหวางดํ า เนิ น การ 63
โครงการ 59 กิ จ กรรม และยั งไมดํ า เนิ นการจํ า นวน 16 โครงการ 45 กิ จ กรรม
ยกเลิก 3 โครงการ 6 กิจกรรม
สํ า หรั บ แผนการเบิ ก จายเงิ น ไตรมาสที่ 1 + 2 +3 งบประมาณ
243,407,860 บาท คิดเปQนร*อยละ 100 เบิกจายจริง 165,969,947 คิดเปQน
ร*อยละ 68.19 รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอให*ที่ประชุมทราบ
รับทราบ
ในสวนของโครงการประกอยการทบทวนการจัดทําแผนพัฒนา 5 ปS ขององคการ
บริหารสวนจังหวัดตาก ขอแจ*งให*ทุกสวนราชการจัดสงโครงการฯให*กองแผนฯภายในวันที่
31 กรกฎาคม 2562
รับทราบ
4.สรุปการจัดทํางบประมาณประจําปS 2563 (กองแผนฯ)
มอบผู*อํานวยการกองแผนฯ สรุป ชี้แจง
เรียนทานประธานและผู*เข*ารวมประชุมทุกทาน การจัดทํารายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจําปSงบประมาณ 2563 ปEจจุบันผู*วาราชการจังหวัดตากได*พิจารณาให*ความ
เห็นชอบรางข*อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปSงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร*อยแล*ว
คาดวาประกาศให* มี ผ ลใช* บั ง คั บ ตอไป จึ ง ขอให* แ ตละกองชวยดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แผน
ดําเนินงาน ประจําปS 2563 จัดสงให*กองแผนฯด*วย
รับทราบ

-3ปลัด อบจ.ตาก
นายพิสุทธิ์

ปลัด อบจ.ตาก

นายพิสุทธิ์
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองการศึกษาฯ

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางกานตติมา

ที่ประชุม

5.สรุปการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท*องถิ่นของ อบจ.ตาก (กองกิจการสภาฯ)
มอบเจ*าหน*าที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง
เรียนทานประธานและผู*เข*ารวมประชุมทุกทาน สําหรับการเตรียมการจัดการ
เลือกตั้งผู*บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ในสวนของการแบงเขต
เลือกตั้งของสมาชิกสภา อบจ.ตาก ปEจจุบันดําเนินการแล*วเสร็จไป 5 อําเภอ ยังคง
เหลืออําเภอแมสอด อํา เภอทาสองยาง และอําเภอพบพระที่ต*องลงพื้นที่ไปสํา รวจ
รายละเอียดของจํานวนหมูบ*าน และประชากร คาดวาจะดําเนินการแล*วเสร็จภายใน
เดือน กรกฎาคม 2562
ขอมอบหมายให*กองกิจการสภา ประสานงานกับสํานักงาน กกต.จังหวัดตาก จัดทํา
รางแผนดําเนินงานจัดการเลือกตั้ง แผนการใช*จายเงิน โดยสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข*องกับ
งานธุรการในการจัดการเลือกตั้ง เชน การสรรหาคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจํา อบจ.
ตาก การประชุมของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เปQนต*น
รับทราบ
6.การเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ*าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (กองการศึกษาฯ)
เชิญ ผอ.กองการศึกษาฯสรุปรายละเอียดการเตรียมงานให*ที่ผระชุมรับทราบ
เรียนทานประธานและผู*เข*ารวมประชุมทุกทาน สําหรับการเตรียมการจัดงานเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจ*าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา ทางกองการศึกษาฯยังไมได*รับแจ*งรายละเอียดการดําเนินการจาก
ทางจังหวัดตาก คงมีเพียงการเตรียมการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณ
องคการบริหารสวนจั งหวั ด ตาก โดยประดั บ พระบรมฉายาลัก ษณพระบาทสมเด็ จ พระ
เจ*าอยูหัว ธงชาติไทย ธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พร*อมโต3ะหมูบูชา จัดสมุดลงนามถวายพระ
พรชัยมงคลปากกาสีน้ําเงิน โต3ะและเก*าอี้ถวายพระพรชัยมงคล สําหรับบุคคลากรในสังกัด
และผู*มาติดตอราชการได*รวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งได*ดําเนินการเรียบร*อยแล*ว
ในสวนของรายละเอียดการจัดกิจกรรมหากทาง กองการศึกษาฯได*รับแจ*งกําหนดการจัด
กิจกรรมจากทางจังหวัดตาก จะแจ*งให*ทุกสวนราชการทราบตอไป
รับทราบ
6.การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล (กองการเจาหนาที่)
มอบเจ* า หน*า ที่ ที่รั บ ผิ ด ชอบ สรุ ป ชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานด* า นการ
บริหารงานบุคคลให*ที่ประชุมทราบ
เรีย นทานประธานและผู* เข* า รวมประชุ ม ทุ ก ทาน การดํ า เนิ น งานด* า นการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ในห* ว งเดื อ นกรกฎาคม 2562 ที่ เ กี่ ย วข* อ งมี การประชุ ม
คณะกรรมการข* า ราชการองคการบริหารสวนจัง หวั ด ตาก ในวันที่ 24 กรกฎาคม
2562 ในสวนของกิจกรรมอื่นๆยังไมมี
รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบจ.ตาก
ที่ประชุม
ผอ.กองแผนฯ

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ
การมอบหมายงานให*รองปลัด องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ตรวจสอบ
กลั่นกรองแฟYมงานของทุกสวนราชการ โดยจะมีผลตั้งแตวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
เปQนต*นไป
รับทราบ
มหาดไทยได*มี หนั งสื อสั่ ง การ ดวนที่ สุ ดที่ มท 0808.2/ว 3886 ลงวั นที่ 28
มิถุนายน 2562 เรื่อง แจ*งแนวทางการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปS พ.ศ. 2563
ขององคกรปกครองสวนท*องถิ่น ซึ่งกองแผนฯได*ตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือสั่งการ
กับการจัดทํางบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดตากแล*ว พบวาสอดคล*องเปQนไปใน
แนวทางเดียวกับที่หนังสือสั่งการได*กําหนดไว* จึงแจ*งให*ที่ประชุมรับทราบ
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ ถ*า
ไมมีทานใดใดมีข*อหารือหรือข*อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑1.0๐ น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชํานาญการพิเศษ
ผู*จดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ)์
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผู*ตรวจสอบรายงานการประชุม

