รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 14/๒๕61
วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ หองประชุมปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
---------------------------------------------------------------

ผูเ ขารวมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
2. นางวันทนา วิรชั เกษม
3. นายวรวุฒิ จิโน
4. นางสาวปาริชาติ หิรญ
ั รัตน
5. นางนฤมล สันกวาน
6. นางรัตนา เพ็ชรทูล
7. นายทวีพร เมาพิมพา
8. นางกานตติมา เกตุเผือก
9. นายจรัญ สุทธิมาส
10.นางสาวพิชชารีย เครือฟก

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหนาฝายการเงิน แทน ผูอํานวยการกองคลัง
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา แทน ผอ.กองการศึกษาฯ
หัวหนาฝายสาธารณสุข
หัวหนาฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

เริ่มประชุม

เวลา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัด อบจ.ตาก

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 13/๒๕61
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 4
ตุลาคม 2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ซึ่งไดแนบไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม ที่ประชุมทานใดจะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมี
ทานใดแกไขผมขอมติที่ประชุมครับ
รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม

09.3๐ น.

เรื่อง เพื่อพิจารณา/ติดตามงาน
1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ต.ค. 61
สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2561
มีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตางๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนที่
แจกใหทุกทาน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจงที่
ประชุมทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซึ่งไดประสานงาน
วัน เวลาเรียบรอยแลว ขอใหแจงเพิ่มเติมที่คุณ จรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงาน
ประจําเดือน
รับทราบ

- 2ปลัด อบจ.ตาก
ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

ขอฝากสําหรับโครงการอบรมและศึกษาดูงานในดานตางๆ ขอใหทุกกองชวย
ตรวจสอบรายละเอียดการดําเนินงาน กลุมเปาหมายที่เขารับการอบรมและศึกษาดู
งาน สถานที่ศึกษาดูงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่โครงการกําหนดไว
รับทราบ
2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน คุลาคม 2561 (กองคลัง)
เชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใชจายตางๆใหที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน อบจ.ตาก ประมาณการ
รายรับไวจํานวน 450,000,000 บาท ป จจุบัน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 มี
รายรับ เป นเงิน 62,646,617 บาท คิ ด เป นรอ ยละ 13.92 ซึ่งรับจริงต่ํ ากว า
ประมาณการรายรับ เป นเงิน 387,353,382 บาท คิ ด เป น รอ ยละ 86.08 ได
ดําเนินการเบิกจาย เปนเงิน 14,692,070 บาท คิดเปนรอยละ 3.26 รวมเบิกจาย
และวางฎีกา เปนเงิน 20,179,554 บาท คิดเปนรอยละ 4.48 สรุปรายจายตาม
แผนใชจายเงินรวม เดือน ต.ค. 61 เทากับรอยละ 5.87 เบิกจายจริงรอยละ 3.26
ซึ่ ง เบิ ก จ า ยจริ ง ต่ํ า กว า เป า หมายตามแผนการใช จ า ยเงิ น รวม ร อ ยละ 2.61
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ
รับทราบ
3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป 2561(กองแผน)
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯใหที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม
แผนดําเนินงานประจําป 2561 โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนดําเนินงาน
จํานวน 223 โครงการ 504 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ขอมูล ณ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนดําเนินงาน
จํานวน 136 โครงการ 291 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 7 โครงการ 17 กิจกรรม
อยูระหวางดําเนินการ 51 โครงการ 174 กิจกรรม และยังไมดําเนินการจํานวน 78
โครงการ 100 กิจกรรม
สําหรับแผนการเบิกจายเงินไตรมาสที่ 1 งบประมาณ 18,112,286 บาท
คิดเปนรอยละ 100 รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
การดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ขอใหผอ.กองทุกกอง
กํ า ชั บ หั ว หน า ฝ า ยและเจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะโครงการ/กิ จ กรรมที่ อ ยู ใ น
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 โดยขอใหดําเนินการให
เปนไปตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนดไว โดยนํารายละเอียดการสรุปของ
กองแผนฯเปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติของเจาหนาที่
รับทราบ
สําหรับโครงการจิตอาสาพัฒนาลําน้ําขอใหจดั เจาหนาที่เขาพื้นที่โดยรวมกับฝาย
ประชาสัมพันธในการทํากิจกรรมการพัฒนาลําน้ําอยางตอเนื่อง
รับทราบ
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ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นายทวีพร

ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล
ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล

ผอ.สํานักการชาง

4.สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ(โบนัส)ป61
(สํานักปลัดฯ)
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ(โบนัส) ป61
เชิญเจาหนาที่สรุปชี้แจงใหที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การประเมินประสิทธิภาพ
ประสิท ธิผ ลการปฏิ บัติ ราชการเพื่ อ ขอรับเงินรางวัล ประจําป 61 สรุปผลการเบิ ก
จ า ยเงิ น โบนั ส เป น เงิ น 4,900,000 บาท ซึ่ ง ได เบิ ก จ า ยเงิ น ไปเมื่ อ วั น ที่ 2
พฤศจิกายน 2561 เรียบรอยแลว ซึ่งในปงบประมาณ 2562 ก็จะเริ่มการประเมิน
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ โดยดําเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่
ทาง ก.จ.จ.ตาก ไดใหความเห็นชอบ ตอไป
รับทราบ
5.การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งทองถิ่น
(กองกิจการสภาฯ)
เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ
และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ขณะนี้อยูร ะหวางการสํารวจตนขั้วบัตรเลือกตั้งเพื่อจัดทําบัญชีทําลายเอกสาร คาดวา
จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561
ขอฝากใหตรวจสอบขอมูลเพื่อทําลายและใหสํารวจวัสดุ อุปกรณที่จะตองใช
สําหรับการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไปพรอมกันดวย อีกทั้ง
ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของศึกษาเตรียมการที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของทองถิ่นที่จะ
เกิดขึ้นตอไปดวย
รับทราบ
6.การตรวจสอบทรัพยสนิ ประจําป (กองคลัง)
เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การตรวจสอบทรัพยสินเพื่อ
จําหนายในปงบประมาณ 2561 ไดดําเนินการตรวจสอบทรัพ ยสินเรียบรอยแลว
ขณะนี้อยูระหวางเสนอผูบริหารพิจารณาเพื่อจําหนายทรัพยสินตอไป
ในป ง บประมาณ 2562 ขอให ก องคลั ง แจ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพยสินตรวจสอบทรัพยสินไมสะพานแขวนที่เก็บไวดานหลังอัฒจันทรสนามฟุบอล
ดวย เกรงวาไมไดใชแลวจะชํารุดเสียหาย
ในสวนของไมสะพานแขวนซึ่งทางสํานักการชางไดรื้อถอนมาเก็บรักษาไวเมื่อ
ครั้งดําเนินการปรับปรุงซอมแซมสะพานแขวน ก็ขอใหทางสํานักการชางรายงานผล
แจงใหทางกองคลังเพื่อแจงคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป
รับทราบ
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ที่ประชุม

7.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
บริหารงานบุคคลใหที่ประชุมทราบ
เรี ย นท านประธานและผู เข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น การดํ าเนิ น งานด านการ
บริหารงานบุคคล ในหวงเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่เกี่ยวของมี ดังนี้
1..การเลื่อนระดับขาราชการในสายงานทั่วไปและสายงานชํานาญงานขณะนี้ ก.จ.
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับในสายงานดังกลาวเรียบรอยแลว
และทางกองการเจาหนาที่อยูระหวางตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและการดํารงตําแหนง
ในสายงานวิชาการและสายงานทั่วไป วาบุคคลใดมีคุณ สมบัติครบตามมตราฐานกําหนด
ตําแหนงกําหนดและสามารถที่จะขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับตอไป
2.การเสนอขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ กองการเจาหนาที่อยูระหวางการสํารวจ
ตรวจสอบรายละเอียดบุคคลที่มีสิทธิเสนอเพื่อขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ เมือตรวจสอบ
เรียบรอยแลวจะแจงใหทุกกองทราบตอไป
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบจ.ตาก
ที่ประชุม

เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ
ไมมี

ปลัด อบจ.ตาก

ถาไมมีท านใดใดมีขอหารือหรือขอเสนอแนะเพิ่ มเติมหรือเปลา ผมขอเลิก
ประชุมครับ

ปลัด อบจ.ตาก
นางกานตติมา

เลิกประชุม

เวลา ๑1.0๐ น.
(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชํานาญการพิเศษ
ผูจดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

