รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 6/๒๕62
วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕62 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมผูบริหาร(ชั้น1) องคการบริหารสวนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผูเขารวมประชุม
๑.นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
2.นางวันทนา วิรัชเกษม
3.นายพิทักษ ออนน&อม
4.นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน
5.นางนฤมล สันกว1าน
6.นางสาวสุพัตรา เสารเรือน
7.นายทวีพร เม&าพิมพา
8.นางกานตติมา เกตุเผือก
9.นางสาวเพชรรัตน บุญมาวงศ
10.นายจรัญ สุทธิมาส
11.นายพิสุทธิ์ ตะมะ
12.นางสาวนพวรรณ มีศรี

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผู&อํานวยการสาวนวิศวกรรม แทน ผอ.สํานักการชาง
ผู&อํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหน&าฝ3ายการเงินฯ รกท. ผู&อํานวยการกองคลัง
ผู&อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน&าฝ3ายสาธารณสุข แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ
หัวหน&าฝ3ายวินัยฯ แทน ผอ.กองการเจ&าหน&าที่
หัวหน&าฝ3ายบริหารงานทั่วไป
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

เริ่มประชุม

เวลา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหทีป่ ระชุมทราบ
ไมมี
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕62
ขอให& ที่ป ระชุม พิ จ ารณารายงานการประชุม ครั้ งที่ 4/2562 เมื่ อวั นที่ 2
พฤษภาคม 2562 มีรายงานการประชุ มทั้งหมด 4 วาระ ซึ่งได&แนบไปพร&อมกับ
หนังสือเชิญประชุ ม ที่ประชุมทานใดจะแก&ไขเพิ่ม เติมรายงานการประชุมเชิญครับ
หากไมมีทานใดแก&ไขผมขอมติที่ประชุมครับ
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัด อบจ.ตาก

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม

13.3๐ น.

เรื่อง เพื่อพิจารณา/ติดตามงาน
1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน มิ.ย. – ก.ค. 62
สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน มิถุนายน- กรกฎาคม 2562 มี
รายละเอียดกิจกรรม/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

นางนฤมล
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 (กองคลัง)
เชิญเจ&าหน&าที่ผู&รับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใช&จายตางๆให&ที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธาน และผู&เข&า รวมประชุมทุกทาน อบจ.ตาก ประมาณการ
รายรับไว&จํานวน 450,000,000 บาท ปNจจุบัน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 มี
รายรับเดือนนี้ เปOนเงิน 2,071,230 บาท รายรับรวม เปOนเงิน 289,266,064
บาท ซึ่ งรับ จริ งต่ํ า กวาประมาณการรายรั บ เปO นเงิ น 160,733,935 บาท ได&
เบิ ก จายเดื อ นนี้ เ ปO น เงิ น 29,381,495 บาท ดํ า เนิ น การเบิ ก จายรวม เปO น เงิ น
222,383,662 บาท คิดเปOนร&อยละ 49.42 % รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่
ประชุมทราบ
รับทราบ
ขอให& ก องคลั ง ชวยจั ด ทํ า รายละเอี ย ดเงิ น รายได& ที่ อบจ.จะได& รั บ ในชวง
ระยะเวลาที่เหลืออีก สามเดือนวาจะมีเงินรายได&ตามงบประมาณเข&ามาตามที่ได&ตั้ง
งบประมาณไว& หรื อไมอยางไร เพื่ อเปOน ข&อมู ลในการพิ จ ารณาการจั ดซื้ อจัด จ& า งใน
อนาคตตอไป
รับทราบ
3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป@ 2562(กองแผน)
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯให&ที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม
แผนดํ า เนิ น งานประจํ า ปQ พ.ศ.2562 โครงการและกิ จ กรรมที่ กํ า หนดไว& ใ นแผน
ดําเนินงานจํานวน 228 โครงการ 510 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสที่ 1
และ 2 ข&อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไว&ใน
แผนดําเนินงานจํา นวน 222 โครงการ 495 กิจกรรม ดําเนินการแล&วเสร็จ 101
โครงการ 359 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 100 โครงการ 93 กิจกรรม และยัง
ไมดําเนินการจํานวน 19 โครงการ 37 กิจกรรม ยกเลิก 2 โครงการ 6 กิจกรรม
สํ า หรั บ แผนการเบิ ก จายเงิ น ไตรมาสที่ 1 + 2 +3 งบประมาณ
243,407,860 บาท คิดเปOนร&อยละ 100 เบิกจายจริง 163,083,154 คิดเปOน
ร&อยละ 67.00 รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอให&ที่ประชุมทราบ
การดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปQ 2562 ขอเน&นย้ําให&ผอ.กองทุก
กองกําชับหัวหน&าฝ3ายและเจ&าหน&าที่ผู&รับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมที่อยูใน
ข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปQงบประมาณ 2562 โดยนํารายละเอียดการ
สรุปของ กองแผนฯเปOนเครื่องมือในการเรงรัดติดตามผลการปฏิบัติของเจ&าหน&าที่
ตอไป
รับทราบ
4.สรุปการจัดทํางบประมาณประจําปQ 2563 (กองแผนฯ)
มอบผู&อํานวยการกองแผนฯ สรุป ชี้แจง
เรียนทานประธานและผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน การจัดทํารายละเอียดงบประมาณ
รายจายประจําปQงบประมาณ 2563 ปNจจุบันสภา อบจ.ตากได&พิจารณาให&ความเห็นชอบ
รางข&อบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปQงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร&อยแล&ว ขณะนี้
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ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นายพิสุทธิ์

ปลัด อบจ.ตาก

นายพิสุทธิ์
ปลัด อบจ.ตาก

นายพิสุทธิ์

อยูระหวางการพิจารณาของจังหวัดตาก เมื่อผู&วาราชการจังหวัดตากพิจารณาให&ความ
เห็นชอบแล&วจะได&จัดทําประกาศให&มีผลใช&บังคับตอไป จึงขอให&แตละกองชวยดําเนินการ
จัดทําแผนดําเนินงาน ประจําปQ 2563 สงให&กองแผนฯภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2563
พร&อมกับการจัดทําแผนดําเนินงานเพิ่มเติม ในสวนของปQ 2562 จัดสงมาพร&อมกันด&วย
รับทราบ
5.สรุปการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท&องถิ่นของ อบจ.ตาก (กองกิจการสภาฯ)
มอบเจ&าหน&าที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง
เรียนทานประธานและผู&เข&ารวมประชุมทุกทาน สําหรับการเตรียมการจัดการ
เลือกตั้งผู&บริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จากการประชุมรวมกับ
กับ ผอ.กกต.ประจํา จัง หวัดตาก และเจ& าหน&าที่ เมื่ อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ทาง
สํา นักงาน กกต.ประจํา จั ง หวั ด ตาก ได& ขอให&องคการบริ หารสวนจั งหวั ดตาก ชวย
ดํ า เนิน การแบงเขตเลื อกตั้ ง ของสมาชิ ก สภา อบจ.ตาก ให& แ ล& ว เสร็ จภายในเดื อน
กรกฎาคม 2562 พร& อมทั้ ง ดํา เนิ น การสํ า รวจวั ส ดุ อุ ป กรณตางๆที่ เ กี่ ย วกับ การ
เลือกตั้ง ซึ่งจากการประสานงานกับทาง กกต.จังหวัดตาก ทราบวามีหีบเลือกตั้งที่
สามารถใช& ไ ด&จํ า นวน 300 ใบ ซึ่ง จะต& อ งซื้ อเพิ่ ม อี ก 1,000 ใบ คูห าเลื อกตั้ ง มี
1,500 ใบ จะต&องซื้อเพิ่มอีก 1,136 ใบ ในสวนของวสดุอยางอื่นจะต&องจัดหามา
ใหมทั้งหมด
สํ า หรั บ การเตรี ย มการจั ด การเลื อ กตั้ ง ผู& บ ริ หารและสมาชิก สภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด ขอให&กองกิจการสภาฯ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานแยกเปOน
1.คณะทํางานดําเนินการแบงเขตเลือกตั้ง โดยมีผู&อํานวยการสํานักการชาง
เปOนประธาน ผู&อํานวยการกองแผนฯ ผู&อํานวยการสวนวิศวกรรม สถาปนิกและวิศวกร
สํานักการชาง นายจรัญ สุทธิมาส นางสาววริสา รังษี เปOนคณะทํางาน นางกานตติมา
เกตุ เ ผื อ ก หั ว หน& า ฝ3 า ยวิ นั ย ฯเปO น เลขานุ ก าร และนายพิ สุ ท ธิ์ ตะมะ เปO น
ผู&ชวยเลขานุการ
2.คณะทํางานดําเนินการสํารวจวัสดุ อปกรณ ประกอบด&วย รองปลัด อบจ.
ตาก เปOนประธาน ผู&อํา นวยการกองการศึกษาฯ ผู&อํานวยการกองคลัง หัวหน&าฝ3าย
พัสดุฯ เปOนคณะทํางาน นางนภาพร ยังถิ่น เปOนเลขานุการ และนางสาวอรุณโรจน
ศรีแก&ว พร&อมเจ&าหน&าที่กองกิจการสภา เปOนผู&ชวยเลขานุการ
รับทราบ
มอบหมายให&กองกิจการสภา ประสานงานกับสํานักงาน กกต.จังหวัดตาก จัดทํา
รางแผนดําเนินงานจัดการเลือกตั้ง แผนการใช&จายเงิน โดยสรุปรายละเอียดที่เกี่ยวข&องกับ
งานธุรการในการจัดการเลือกตั้ง เชน การสรรหาคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจํา อบจ.
ตาก การประชุมของคณะกรรมการ การประชุมคณะกรรมการประจําหนวยเลือกตั้ง เปOนต&น
รับทราบ

-4ปลัด อบจ.ตาก
นางกานตติมา

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

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 นมิ ถุ น ายน 2562 ที่ เ กี่ ย วข& อ งมี การประชุ ม
คณะกรรมการข& า ราชการองคการบริ หารสวนจั งหวั ดตาก ในปลายเดือนมิถุ นายน
2562 และการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ข&าราชการ พนักงานขององคการบริหารสวน
จังหวัดตาก ในวันที่6 มิถุนายน 2562
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ ถ&า
ไมมีทานใดใดมีข&อหารือหรือข&อเสนอแนะเพิ่มเติม ผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑4.3๐ น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชํานาญการพิเศษ
ผู&จดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ)์
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผู&ตรวจสอบรายงานการประชุม

