รายงานการประชุม
หัวหนาสวนราชการ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 12/๒๕61
วันที่ 6 กันยายน ๒๕61 เวลา 09.3๐ น.
ณ หองประชุมปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
---------------------------------------------------------------

ผูเ ขารวมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
2. นางวันทนา วิรชั เกษม
3. นายพิทักษ ออนนอม
4. นางสาวปาริชาติ หิรญ
ั รัตน
5. นางนฤมล สันกวาน
6. นางสาวสุพตั รา เสารเรือน
7. นางสาวอโนมา อิฐสุวรรณ
8. นางไพรเราะ อุสาหะ
9. นายจรัญ สุทธิมาส

ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผูอํานวยการสาวนวิศวกรรม แทน ผอ.สํานักการชาง
ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ
หัวหนาฝายการเงิน แทน ผูอํานวยการกองคลัง
ผูอํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหนาฝายพัฒนาสังคม
หัวหนาฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
นิติกรชํานาญการพิเศษ

เริ่มประชุม

เวลา

ระเบียบวาระที่ ๑
ปลัด อบจ.ตาก

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
แจงความคืบหนาการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
การเลื อกตั้ งสมาชิกสภาท องถิ่ นและผูบริหารท องถิ่ นรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวกั บ
องค ก รปกครองท อ งถิ่ น รวม 5 ฉบั บ ได ผ านการพิ จ ารณาจากคณะรัฐมนตรีแล ว
ขณะนี้อยูระหวางสงเรื่องใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาตอไป ที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัด อบจ.ตาก

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/๒๕61
ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 3
สิงหาคม 2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมทานใดจะแกไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไมมีทานใดแกไขผมขอมติที่ประชุมครับ
รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม

09.3๐ น.

เรื่อง เพื่อพิจารณา/ติดตามงาน
1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ส.ค. – ก.ย. 61
สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน กันยายน 2561 มีรายละเอียด
กิจกรรม/โครงการตางๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจําเดือนที่แจกใหทุก
ทาน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจงที่ประชุม
ทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซึ่งไดประสานงานวัน เวลา
เรียบรอยแลว ขอใหแจงเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจําเดือน
รับทราบ

- 2ปลัด อบจ.ตาก
นางนฤมล

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม

2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน สิงหาคม 2561 (กองคลัง)
เชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใชจายตางๆใหที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน อบจ.ตาก ประมาณการ
รายรับไวจํานวน 450,000,000 บาท ปจจุบัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 มี
รายรับ เปนเงิน 442,677,806 บาท คิดเปนรอยละ 98.37 ซึ่งรับจริงต่ํากวา
ประมาณการรายรับ เปนเงิน 7,322,193 บาท คิดเปนรอยละ 1.63 ไดดําเนินการ
เบิกจาย เปนเงิน 324,401,839 บาท คิดเปนรอยละ 72.09 วางฎีกาเบิกจาย
เปนเงิน 7,694,916 บาท คิดเปนรอยละ 1.71 รวมเบิกจายและวางฎีกา เปนเงิน
332,096,756 บาท สรุปรายจายตามแผนใชจายเงินรวม ตั้งแต ต.ค. 60 – ส.ค.
61 เท า กั บ ร อ ยละ 93.45 เบิ ก จ า ยจริ ง ร อ ยละ 72.09 ซึ่ ง เบิ ก จ า ยจริ ง ต่ํ า กว า
เปาหมายตามแผนการใชจายเงินรวม รอยละ 21.36 รายละเอียดตามเอกสารที่
เสนอที่ประชุมทราบ
รับทราบ
3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป 2561(กองแผน)
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯใหที่ประชุมทราบ
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การติดตามกิจกรรมตามแผน
ดําเนินงานประจําป 2561 รวมไตรมาสที่ 1 - 4 ขอมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2561
มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผนดําเนินงานจํานวน 333 โครงการ 641
กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 125 โครงการ 420 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ
177 โครงการ 172 กิจกรรม ยังไมดําเนินการจํานวน 12 โครงการ 20 กิจกรรม
และยกเลิก 19 โครงการ 31 กิจกรรม
สรุป แผนการเบิกจายเงินไตรมาสที่ 1 - 4 แยกเปนรายไตรมาส งบประมาณ
258,105,230 บาท คิดเปนรอยละ 100 เบิกจายจริง 182,236,287 บาท คิด
เปนรอยละ 70.61 เบิกจายต่ํากวาแผนที่ตั้งไว 75,868,942 บาท คิดเปนรอยละ
29.39 สํ า หรั บ รายละเอี ย ดบั ญ ชี ค รุ ภั ณ ฑ ตามแผนดํ า เนิ น งาน 70 โครงการ
ดําเนินการแลวเสร็จ 19 โครงการ อยูระหวางดําเนินการ 34 โครงการ และยังไมได
ดําเนินการ 14 โครงการ ยกเลิก 1 โครงการ รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหที่
ประชุมทราบ
การดํ า เนิ น งานตามแผนดํ าเนิ น งานประจํ า ป 2561 ขอให ทุ ก กองเร งรั ด
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 2561 โดยขอใหดําเนินการใหเปนไปตามที่ระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการกําหนดไว และในปงบประมาณ 2562 ขอใหผอ.กองทุกกองชวยกําชับ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละโครงการใหยึดแผนดําเนินงานประจําป 2562 เปน
แนวทางในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมตางๆใหเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดไวให
มากที่สุด
รับทราบ

-3ผอ.กองแผนฯ

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางสาวอโนมา

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางสาวเพชรรัตน

ปลัด อบจ.ตาก
นางสาวเพชรรัตน

สําหรับแผนดําเนินงานประจําป 2562 จะประชุมคณะกรรมการฯในชวงตน
เดือนตุลาคม 2561 หลังจากทีร่ างขอบัญญัติงบประมาณรายจางไดรับความเห็นชอบ
จากผูวา ราชการจังหวัด และนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไดประกาศใช
ขอบัญญัติฯดังกลาวแลว
รับทราบ
4.สรุปผลการประชุมสภา อบจ.ตาก (กองกิจการสภาฯ)
มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง
เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สําหรับรายงานการ
ประชุมสภา อบจ.ตาก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และ ครั้งที่ 2 ในวันที่
22 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเปนการพิจารณาลงมติใหความเห็นชอบรางขอบัญ ญั ติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 นั้น ไดจัดสงใหจังหวัด พิจารณา
แลว ในสวนของรายงานการประชุมทั้งหมดเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะจัดสงใหในวันที่
10 กันยายน 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. ไดแจงใหสวนราชการในสังกัด อบจ.ตาก จัดสงเอกสารที่
ใชในการประเมินโดยใหจัดสงมายังสํานักปลัดฯภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เพื่อ
ทําการตรวจสอบขณะนี้ ไดจัดทํ าสรุปรายละเอียดเอกสารตางๆที่ เกี่ยวของกับการ
ประเมินเพื่อจัดสงให คณะกรรมการประเมินฯพิจารณาใหคะแนนเรียบรอยแลว
2.ในสวนมิติที่ 2 ดานคุณภาพการใหบริการ ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก โดยดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล สํารวจความพึงพอใจ
จํานวน 4 งาน ดังนี้ งานดานสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล ผูรับผิดชอบ กองแผนฯ งาน
ดานเทศกิจหรือป อ งกันบรรเทาสาธารณภั ย ผูรับผิดชอบ สํ านั กการชาง งานด าน
รายไดหรือภาษี ผูรับผิดชอบ กองคลัง และงานดานสาธารณสุข ผูรับผิดชอบ กอง
กิจการสภา ซึ่งไดจัด สงรายชื่อ ที่ อยูและหมายเลขโทรศัพ ท จํานวน 100 คน ให
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ค ณ ะก รรม ก ารฯ จะทํ าก ารต รวจ ป ระเมิ น ผ ล ก ารป ฏิ บั ติ งาน ขอ ง
อบจ. ตาก ได เมื่อไหร
การตรวจประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานฯจะดํ าเนิ น การได หลั งจากที่ ก องคลั ง
ไดดําเนินการสรุปรายละเอียดงบประมาณคาใชจายประจําป ซึ่งคาดวานาจะดําเนิน
การตรวจประเมินไดในเดือน ตุลาคม 2561

-4ปลัด อบจ.ตาก

ที่ประชุม
ผอ.กองแผนฯ

ที่ประชุม
ปลัด อบจ.ตาก
นางไพรเราะ

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบจ.ตาก
รองปลัด อบจ.ตาก

นางสาวอโนมา

ขอเสนอใหฝายเลขานุการกําหนดวงรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการจะเขา
มา ตรวจประเมิน โดยขอใหกองคลังดําเนินการสรุปรายละเอียดงบประมาณคาใชจาย
ให แ ล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 10 ตุ ล าคม 2561 และฝ า ยเลขานุ ก ารเรี ย นเชิ ญ
คณะกรรมการฯเขาตรวจประเมินฯภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เมื่อผลการตรวจ
ประเมินไดคะแนนเปนอยางไรแลวจะไดเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.จ.จ.ตาก ใน
ปลายเดือนตุลาคม 2561 ตอไป
เห็นชอบ
สําหรับการเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติ
ราชการ(โบนั ส) ป 6 2 โครงการตามยุท ธศาสตรการพั ฒ นาจังหวัด ไดแก โครงการ
ใหบริการเครื่องจักกลในการพัฒนาจังหวัดตากของสํานักการชาง และโครงการดีเดน
โครงการใหบริการสนามกีฬ าองคการบริหารสวนจังหวัดตาก ของกองการศึกษาฯ
เพื่ อ เสนอขอความเห็ น ชอบในการเข า รั บ การประเมิ น ต อ ก.จ.จ.ตาก ในเดื อ น
กันยายน 2561 จึงขอใหจัดสงรายละเอียดเอกสารใหสํานักปลัดภายในวันที่ 10
กันยายน 2561 ดวย
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
บริหารงานบุคคลใหที่ประชุมทราบ
เรี ย นท านประธานและผู เข า ร ว มประชุ ม ทุ ก ท า น การดํ าเนิ น งานด านการ
บริหารงานบุคคล ในหวงเดือนสิงหาคม 2561 ที่เกี่ยวของมี ดังนี้
1.โครงการอบรมทักษะดานการพูด ในวันที่ 13 กันยายน 2561
2.เรื่องเสนอขอความเห็นชอบตอ ก.จ.จ.ตากในการบรรจุและแตงตั้งผูผาน
การสรรหาในตําแหนงพนักงานจาง ของ อบจ.ตาก รอบ 2 จํานวน 14 คน ในวันที่
1 ตุลาคม 2561
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ ถา
เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชในการปฏิบัติงาน
ตามหนั ง สื อ สั่ ง การด ว นที่ สุ ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลงวั น ที่ 9 เมษายน
2561 ขอใหแตละกอง ดําเนินการตามแนวทางดังกลาวดวย โดยเฉพาะในสวนของ
ทะเบี ย นคุ ม การจั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง โดยขอให แ ต ล ะกองที่ มี ก ารเบิ ก จ า ยน้ํ า มั น
เชื้อเพลิงดําเนินการบันทึกรายการตามแบบทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงดวย
ขอสอบถามในสวนของการบันทึกขอมูลรายละเอียดการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
ในสวนของวงเงินและวงเงินสะสมใชขอมูลในสวนใดในการบันทึกเนื่องจากรถยนตใน
สวนของกองกิจการสภาฯที่ขอยืมใชการเบิกจายจะเบิกที่สํานักปลัดฯ
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ในส ว นของรถยนต ส ว นกลางที่ แต ล ะกองได ของยื ม ใช และตั้ งงบประมาณ
เบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่สํานักปลัดฯ ก็ใหแตละกองบันทึกขอมูลในสวนวงเงินที่
เบิกจายวาเบิกจายไปเทาใด วงเงินสะสม คือวงเงินที่เบิกจายสะสมเปนยอดจํานวน
เทาใด โดยลงทะเบียนคุมการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงในแตละคัน
รับทราบ
ก็ขอใหทุกกองที่มีการเบิกจายน้ํามันเชื้อเพลิงบันทึกรายการตามแบบทะเบียน
คุมการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและรายงานใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตากทราบ
ทุก 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2561 เปนตนไป
รับทราบ
1.ขอฝากเรื่องโครงการอบรมและศึกษาดูงานในปงบประมาณ 2562 ขอให
แตละกองกําชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบฯวาดวยการ
ฝกอบรมและตรงตามวัตถุประสงค เปาหมายของโครงการ
2.การจัดงานรวมกันระหวางหนวยงาน ควรจะมีบันทึกขอตกลง (MOU) ที่
ระบุความรวมมือที่ชัดเจน
3.การตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ให
ตรวจสอบดูโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนดวยวาโครงการดังกลาวอยูในอํานาจหนาที่
ของ อบจ.และหนวยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนหรือไมหรือไม การดําเนินการสนับสนุน
เปนไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบวาดวยเงินอุดหนุนฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกําหนด
ไวหรือไม หากไมอยูในอํานาจหนาที่ของ อบจ.หรือไมเปนไปตามเงื่อนไขที่ระเบียบวา
ดวยเงินอุดหนุนฯและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกําหนดไวก็ใหทบทวนการอุดหนุน
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ มีทานใดมีขอหารือหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ
ถาไมมีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑1.0๐ น.
(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชํานาญการพิเศษ
ผูจดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก
ผูต รวจสอบรายงานการประชุม

