รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 13/๒๕61
วันที่ 4 ตุลาคม 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. นางสาวสุพตั รา เสารเรือน
7. นางนภาพร ยังถิน
8. นางไพรเราะ อุสาหะ
9. นายจรัญ สุทธิมาส
10.นางสาวนพวรรณ มีศรี

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผูอํานวยการสํานักการชาง
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหนาฝายการเงิน แทน ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหนาฝายการเมือง
หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
นิติกรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

เริ่มประชุม

เวลา

ระเบียบวาระที่ ๑
ปลัด อบจ.ตาก

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.การทํ ากิ จ กรรมในวั น คล า ยวั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว
รัชกาลที่ 9 เชิญ ชวนทุกทานแตงกายดวยเสื้อสีเหลืองในวันที่ 13 ตุลาคม 2561
สวนรายละเอียดการทํากิจกรรมรอกําหนดการจากทางจังหวัดตากแจงใหทราบตอไป
2.สํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดตากแจงเขาตรวจสอบการใชจายเงิน
งบประมาณของ อบจ.ตาก โดยจะเข า ตรวจเกี่ ย วกั บ การใช จ า ยเงิ น อุ ด หนุ น ใน
ปงบประมาณ 2561 ก็ขอให เจ าหน าที่ ที่ เกี่ ยวข องจัด เตรีย มข อมู ลที่ เกี่ย วกับการ
อุดหนุน การติดตามรายงานผลการใชจายเงินอุดหนุน ใหกับเจาหนาที่ของสํานักงาน
ตรวจเงินแผ น ดิ น จั งหวัด ตาก และขอมอบหมายให น างสาวนพวรรณ มี ศ รี เป น ผู
ประสานงาน ดูแล เจาหนาทีจ่ ากสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดตาก ดวย
รับทราบ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัด อบจ.ตาก
มติที่ประชุม

09.3๐ น.

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 12/๒๕61
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 6
กันยายน 2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมทานใดจะแกไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมีทานใดแกไขผมขอมติที่ประชุมครับ
รับรองรายงานการประชุม

- 2ระเบียบวาระที่ ๓
ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล

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

เรื่อง เพื่อพิจารณา/ติดตามงาน
1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ต.ค. 61
สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน ตุลาคม 2561 มีรายละเอียด
กิจกรรม/โครงการตางๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนที่แจกใหทุก
ทาน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจงที่ประชุม
ทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซึ่งไดประสานงานวัน เวลา
เรียบรอยแลว ขอใหแจงเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจําเดือน
รับทราบ
2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน กันยายน 2561 (กองคลัง)
เชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใชจายตางๆใหที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน อบจ.ตาก ประมาณการ
รายรับไวจํานวน 450,000,000 บาท ปจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มี
รายรับ เปนเงิน 469,716,963 บาท คิดเปนรอยละ 104.38 ซึ่งรับจริงสูงกวา
ประมาณการรายรั บ เป น เงิ น 19,716,963 บาท คิ ด เป น ร อ ยละ 4.38 ได
ดําเนินการเบิ กจาย เป นเงิน 419,788,007 บาท คิดเปนรอยละ 93.29 รวม
เบิกจายและวางฎีกา เปนเงิน 419,788,007 บาท คิดเปนรอยละ 93.29 สรุป
รายจายตามแผนใชจายเงินรวม ตั้งแต ต.ค. 60 – ต.ค. 61 เทากับรอยละ 100
เบิกจายจริงรอยละ 93.29 ซึ่งเบิกจายจริงต่ํากวาเปาหมายตามแผนการใชจายเงิน
รวม รอยละ 6.71 รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ
รับทราบ
ขอฝากใหกองคลังชวยตรวจสอบเรื่องการจัดเก็บรายไดจากสถานคาน้ํามัน
เนื่ อ งจากมี ส ถานค าน้ํ ามั น เป ด ขึ้ นใหม ในจั งหวัด ตาก ขอให ฝ า ยพั ฒ นารายได อ อก
สํารวจขอมูลการเปดสถานคาน้ํามันในแตละอําเภอ เพื่อจัดเก็บภาษีตอไปดวย
รับทราบ
ขอใหเรงรัดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการดําเนินการในสวนของการจําหนาย
พัสดุของป 2561 ดวย
รับทราบ
3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป 2561(กองแผน)
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯใหที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม
แผนดํ าเนิ น งานประจําป 2561 รวมไตรมาสที่ 1 - 4 ข อ มู ล ณ วัน ที่ 2 ตุ ล าคม
2561 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนดําเนินงานจํานวน 334 โครงการ
641 กิ จ กรรม ดํ าเนิ น การแล ว เสร็ จ 212 โครงการ 503 กิ จ กรรม อยู ระหว า ง
ดําเนินการ 83 โครงการ 84 กิจกรรม ยังไมดําเนินการจํานวน 13 โครงการ 13
กิจกรรม และยกเลิก 26 โครงการ 41 กิจกรรม
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ปลัด อบจ.ตาก

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

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

ปลัด อบจ.ตาก

สรุป แผนการเบิกจายเงินไตรมาสที่ 1 - 4 แยกเปนรายไตรมาส งบประมาณ
260,105,230 บาท คิดเปนรอยละ 100 เบิกจายจริง 186,871,290 บาท คิด
เปนรอยละ 71.84 เบิกจายต่ํากวาแผนที่ตั้งไว 73,233,939 บาท คิดเปนรอยละ
28.16 สํ า หรั บ รายละเอี ย ดบั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ ตามแผนดํ า เนิ น งาน 71 โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ 52 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 1 โครงการ และยังไมได
ดําเนินการ 15 โครงการ ยกเลิก 3 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหที่
ประชุมทราบ
การดํ า เนิ น งานตามแผนดํ าเนิ น งานประจํ า ป 2562 ขอให ทุ ก กองกํ า ชั บ
เจ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบในแต ล ะโครงการ/กิ จ กรรมที่ อ ยู ในข อ บั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2562 โดยขอใหดําเนินการใหเปนไปตามที่ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกําหนดไว และดําเนินการใหเปนไปแผนดําเนินงานที่กําหนดไวใหมาก
ที่สุด
รับทราบ
สําหรับโครงการที่ขอยกเลิก ขอใหเพิ่มเหตุผลในการยกเลิกโครงการใหมีเหตุผลที่
เหมาะสม เหตุใดจึงไมสามารถดําเนินงานตามโครงการได
รับทราบ
4.การจัดทําแผนดําเนินงานประจําป 2561 (กองแผนฯ)
มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับแผนดําเนินงาน
ประจําป 2562 จะประชุมคณะกรรมการฯในวันที่ 4ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ในสวนของการประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯคาดวาประชุมระหวางวันที่ 16 -26
ตุลาคม 2561
รับทราบ
5.สรุปความพรอมในการประเมิ นประสิ ท ธิภาพประสิท ธิผลการปฏิ บั ติราชการ
(โบนัส)ป61(สํานักปลัดฯ)
ความพรอ มในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ร าชการ
(โบนัส) ป61 เชิญเจาหนาที่สรุปชี้แจงใหที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับความพรอมในการ
ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินรางวัลประจําป 61
สรุป ไดดังนี้
1.สํานักปลัดอบจ. ไดวางฎีกาเบิกจายเงินโบนัส เปนเงิน 5,100,000 บาท
ซึ่งเมื่อคณะกรรมการประเมินฯไดทําการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานแลว อบจ.
ตากจะตองเสนอรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการให ก.จ.จ.ตาก พิจารณาให
ความเห็นชอบผลการประเมิน แลวจึงมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจาณาจายเงิน
เพื่อกําหนดอัตราการจายเงินตอไป
การประชุ ม ของคณะกรรมการเพื่ อ พิ จ ารณารายละเอี ย ดการประเมิ น จะ
ประชุมไดวันไหน เนื่องจากการประชุมของ ก.จ.จ.จะกําหนดวันประชุมระหวางวันที่
24-26 ตุลาคม 2561
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นางนฤมล
ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม
ผอ.กองแผนฯ

ผอ.กองการศึกษาฯ
ผอ.สํานักการชาง
ผอ.กองแผนฯ

มติที่ประชุม
ผอ.กองแผนฯ

มติที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางไพรเราะ

ขณะนี้ยังตองรอรายละเอียดการปดยอดบัญชีจากทางกองคลัง หากทางกอง
คลั ง ดํ า เนิ น การสรุ ป ยอดบั ญ ชี แ ล ว เสร็ จ ภายในวั น จั น ทร ห น า ก็ จ ะสามารถนั ด
คณะกรรมการประชุมเพื่อประเมนผลการปฏิบัติงานได
การสรุปรายละเอียดยอดบัญชีปงบประมาณ 2561 จะดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในวันจันทรหนา
การประชุมคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน ขอกําหนดเปนวันที่
12 ตุ ล าคม 2561 เวลา 13.30 น. ซึ่ ง จะได ม อบหมายให เจ า หน า ที่ เรีย นเชิ ญ
คณะกรรมการมาประเมิ น ในวั น และเวลาดั งกล า ว และขอเรี ย นเชิ ญ เจ า หน า ที่ ที่
เกี่ยวของทุกทานเขารวมประชุมเพื่อรับฟงและชี้แจงรายละเอียดการตรวจประเมิน
รับทราบ
2.ในส วนมิติ ที่ 2 ดานคุณ ภาพการให บริก าร ในป งบประมาณ 2562ได
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก โดยดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล
สํารวจความพึงพอใจจํานวน 4 งาน ขอใหที่ประชุมไดพิจารณาคัดเลือกงานบริการที่
จะเขารับการสํารวจความพึงพอใจ
กองการศึกษาฯของเสนองานใหบริการดานการศึกษา
ผมขอเสนองานบริการงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของสํานักการชาง
กับงานดานสาธารณสุขของ กองกิจการสภา
กองแผนฯขอเสนองานดานสิ่งแวดลอม สรุปงานดานบริการที่จะสํารวจความ
พึงพอใจของผูรับบริการ ดังนี้ งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ผูรับผิดชอบ กอง
แผนฯ งานดานเทศกิจหรือปองกันบรรเทาสาธารณภัย ผูรับผิดชอบ สํานักการชาง
งานด า นการศึ ก ษา ผู รั บ ผิ ด ชอบ กองการศึ ก ษาฯ และงานด า นสาธารณสุ ข
ผูรับผิดชอบ กองกิจการสภาฯ ก็ขอใหแตละกองไดจัดเตรียมกลุมเปาหมายที่มารับ
บริ ก าร รายชื่ อ ที่ อ ยู แ ละหมายเลขโทรศั พ ท จํ า นวน 100 คน ให ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
เห็นชอบ
3.สําหรับโครงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานจะขอใชโครงการใหบริการสนาม
กีฬาองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ของกองการศึกษาฯ เปนโครงการลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากโครงการใหบริการสนามกีฬา เปนโครงการที่ขอประเมินในสวน
ของโครงการดีเดนประจําป 2562
เห็นชอบ
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
บริหารงานบุคคลใหที่ประชุมทราบ
เรี ย นท านประธานและผู เข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น การดํ าเนิ น งานด านการ
บริหารงานบุคคล ในหวงเดือนตุลาคม 2561 ที่เกี่ยวของมี ดังนี้
1.เรื่องการมอบอํ านาจของนายกองค การบริหารส วนจังหวัด ตาก ให รองนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดตาก ในสวนของการจัดซื้อจัดจาง ไดครบระยะเวลา ในวันที่ 28
กันยายน 2561
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นางนฤมล
นางไพรเราะ
ปลัด อบจ.ตาก
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ปลัด อบจ.ตาก
รองปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม

2.การเรียกใชบัญชีพนักงานจาง รอบที่ 3 ในตําแหนงคนงาน จํานวน 5 คน
จะเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.ตากในเดือน ตุลาคม 2561
3.การสรรหาขาราชการสายงานปฏิ บัติ และวิชาการ จะรับโอนในวัน ที่ 3
ธันวาคม 2561
4.แผนการสรรหาขาราชการสายปฏิบัติและพนักงานจาง ปลัด อบจ.ตากจะ
เรียนเชิญผอ.กองทุกกองมาหารือแนวทางการสรรหาตอไป
5.การจัดทําคําสั่งแบงงาน ใหแตละกองเปนผูจัดทําคําสั่งเสนอนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดตากพิจารณาลงนามแลวแจงเวียนทุกกองทราบ
6.การเลื่อนระดับขาราชการอยูระหวางดําเนินการ 3 ราย ไดแก 1.นายสถิต
เกียรติรวี ตําแหนงวิศวกรโยธาชํานายการพิเศษ เลื่อนเปน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ 2.
นายชาญยศ ทองคํา ตําแหนง สถาปนิกชํานาญการ เลื่อนเปนสถาปนิกชํานาญการ
พิเศษ และ 3.นายจักรพงษ ทาเฮือน ตําแหนงนายชางสํารวจชํานาญงาน เลื่อนเปน
นายชางสํารวจอาวุโส
7.แผนอัตรากําลัง 3 ป การกําหนดตําแหนงพนักงานจางตามภารกิจ จะตอง
ไมเกินรอยละ 25
8.การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการ จะตองทํางานตรงตาม
มาตรฐานกําหนดตําแหนง การปฏิบัติงานหรือผลงานที่เกื้อกูลใชมาประเมินไมได
9.การจางเหมาบริการบุคคลธรรมดา อัตราคาจางไมจําเปนตองจายตามวุฒิ
การศึกษา แตใหพิจารณาจากความรูและประสบการณที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
แทจริง หรืออัตราตลาด ซึ่งไดแกอัตราคาจางปกติทั่วไปที่เปนที่ยอมรับวาเหมาะสมกับ
การจางงานนั้น โดยใหคํานึงถึงอัตราคาจางขั้นต่ําและคาใชจายอื่นๆ
อั ต ราค า จ า งขั้ น ต่ํ า ของจั ง หวั ด ตาก ป จ จุ บั น ที่ ในอั ต ราที่ เท า ใด เนื่ อ งจาก
ปจจุบันองคการบริหารสวนจังหวัดตาก จางเหมาบริการบุคคลธรรมดาในอัตราเดือน
ละ 9,000 บาท
อัตราคาจางขั้นตําของจังหวัดตากปจจุบันอยูที่อัตราวันละ 310 บาท
ในส ว นของการจ า งเหมาบริ ก ารบุ ค คลธรรมดาของ องค ก ารบริ ห ารส ว น
จังหวัดตาก ขอใหกําหนดอัตราไวที่ 9,000 บาท /เดือน เนื่องจากเปนการจางเหมา
บริการปฏิบัติงานในวันและเวลาราชการ มิไดปฏิบัติงานในวันหยุด อัตราที่กําหนดไว
จึงสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่ําของจังหวัดตาก
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ
1.จากการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางที่ผานมาพบขอสังเกต
บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจางจากเจาของงบประมาณที่เสนอเขามามีแตรายละเอียด
คาใชจาย แตไมมีรายละเอียดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจาง ขอใหแตละกองเพิ่มเติม
รายละเอียดใหครบถวนดวย
รับทราบ
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2.การจัดทํารายละเอียดที่มาของราคากลาง การจัดซื้อจัดจางวงเงินที่ต่ํากวา
หนึ่งแสนบาท ขอใหระบุที่มาของราคากลางดวย
ในสวนของการจัดหาวัสดุที่มีราคาไมเกินหนึ่งแสนบาท เชน วัสดุสํานักงาน
วัสดุงานบานงานครัว เปนตน ซึ่งแตละกองตองจัดหาเปนปกติจึงขอใหทางกองคลัง
เปนผูสืบราคาในการจัดซื้อจัดจางและกําหนดหรือประกาศใชเปนราคากลางในการ
จัดซื้อตอไป
ขอมอบหมายใหรองปลัด อบจ.ตาก เชิญเจาหนาทีพ่ ัสดุและบุคคลที่เกี่ยวของ
มาประชุมหาแนวทางดําเนินการที่ถูกตองเหมาะสมตอไป
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ มีทานใดมีขอหารือหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ
ถาไมมีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑1.0๐ น.
(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชํานาญการพิเศษ
ผูจดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

