รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 5/๒๕61
วันที่ 5 กุมภาพันธ์๒๕61 เวลา 14.0๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
3. นางนฤมล สันกว๊าน หัวหน้าฝ่ายการเงิน แทน
ผู้อานวยการกองคลัง
4. นายวรวุฒิ จิโน ผู้อานวยการสานักการช่าง
5. นางสุพัตรา ธนะขว้าง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
6. นายทวีพร เม้าพิมพา
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
7. นางกานต์ติมา เกตุเผือก
หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
8. นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชานาญการพิเศษ
9. นายพิสุทธิ์ ตะมะ นิติกรชานาญการ
เริ่มประชุม

เวลา

14.0๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัด อบจ.ตาก

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่3/๒๕61
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2560 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมท่านใดจะแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
ปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน
ก.พ.– มี.ค.61
สาหรับตารางปฎิทินการปฏิบัติงานในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม2561มี
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจาเดือนที่
แจกให้ทุกท่าน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เชิญแจ้งที่
ประชุมทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการซึ่งได้ประสานงาน
วัน เวลาเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงาน
ประจาเดือนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

- 22.ติดตามผลดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี2560(กองคลัง)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายละเอียดผลการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบ
นางนฤมล เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้
ปีงบประมาณ 2560จานวน 14 รายการ เป็นเงิน 16,066,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1
รายการเป็นเงิน 4,805,254 บาท และโครงการกันเงินก่อหนี้ จานวน 17 รายการ เป็น
เงิน 4,754,899 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16 รายการ เป็นเงิน 4,384,ฎีกาค้างจ่าย จานวน
96 รายการรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมพิจารณา
ปลัด อบจ.ตาก โครงการต่างๆที่ยังอยู่ระหว่างดาเนินการเบิกจ่ายขอฝากให้เร่งรัด เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบดาเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ (กองคลัง)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ
นางนฤมล อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จานวน 450,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ
วันที่ 31มกราคม2561มีรายรับ เป็นเงิน 193,429,967 บาท คิดเป็นร้อยละ
42.98ซึ่งรับจริงต่ากว่าประมาณการรายรับ เป็นเงิน 256,570,032 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 57.02 ได้ดาเนินการการเบิกจ่ายเป็นเงิน 75,342,455บาท ซึ่งเบิกจ่าย
จริงต่ากว่าเป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ร้อยละ 13.91รายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ
ที่ประชุม รับทราบ
4.ติดตามผลการดาเนินการตามแผนดาเนินงานประจาปี 2561(กองแผน)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดาเนินการฯให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การติดตามกิจกรรมตามแผน
ดาเนินงานประจาปี 2561 รวมไตรมาสที่ 1 -2ข้อมูล ณ วันที่ 31มกราคม 2561 มี
โครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานจานวน 168 โครงการ 377 กิจกรรม
ดาเนินการแล้วเสร็จ 29 โครงการ 99 กิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ 71 โครงการ 182
กิจกรรม ยังไม่ดาเนินการจานวน 68 โครงการ 96 กิจกรรม และยกเลิก - กิจกรรม สรุป
แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 -2 (ตุลาคม2560 – มกราคม 2561) งบประมาณ
96,737,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 เบิกจ่ายจริง 22,248,693 บาท คิดเป็นร้อยละ
23.00 เบิกจ่ายต่ากว่าแผนที่ตั้งไว้ 74,488,406 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.00
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ปลัด อบจ.ตาก
การดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2561 เน้นย้าขอให้ทุกกองตรวจสอบ
ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2561 โครงการหรือกิจกรรมใดที่ได้ตรวจสอบหรือทบทวนแล้วเข้าข่ายว่าจะไม่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ที่จะดาเนินการได้ตามกฎหมายก็ขอให้พิจารณาก่อนที่จะดาเนินการจัดทาโครงการ
และขอให้ทุกกองยึดแผนดาเนินงานประจาปี 2561 เป็นแนวทางในการจัดทาโครงการ/
กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้มากที่สุด
ที่ประชุม รับทราบ

-36. การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)
ปลัด อบจ.ตาก
มอบเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านการ
บริหารงานบุคคลให้ที่ประชุมทราบ
นางกานต์ติมา เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การดาเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคคล ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
6.1 การเลื่อนระดับข้าราชการ อบจ.ตาก ในสายงานวิชาการจานวน 1 ท่าน และ
สายงานปฏิบัติงาน จานวน 1 ท่าน
6.2 การประชุม ก.จ.จ.ตาก ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน เรื่องอื่นๆ
ผอ.สานักการช่าง

เรื่องอื่นๆ

ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.ตาก
สาหรับการเตรียมการโครงการที่จะใช้จ่ายเงินสะสมของ อบจ.ตาก จะเป็นการ
ปรับปรุงด้านโครงสร้างพื้นฐานงบประมาณทั้งหมดจานวน 77 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดทารายละเอียดประมาณการต่างๆคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้
ผอ.กองแผนฯ ในส่วนของการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ. 2561
– 2564) เพิ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยจะประชุมสนับสนุนแผนฯในวันที่ 15
กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดการดาเนินการตามปฏิทินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เสนอให้ที่ประชุมทราบ
นายพิสุทธิ์ การเตรียมการประชุมสภา อบจ.ตาก จะมีการจัดการประชุมสภา อบจ.ตากไม่เกิน
วันที่ 10 มีนาคม 2561 ซึ่งกองใดมีเรื่องที่จะต้องขออนุมัติสภา อบจ.ตาก ขอให้จัดส่งแบบ
เสนอญัตติให้กองกิจการสภา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ที่ประชุม รับทราบ
ปลัด อบจ.ตาก
ขอฝากแต่ละกองที่เกี่ยวข้องให้ดาเนินการ ดังนี้
1.ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์
– 15 พฤษภาคม 2561 เป็นช่วยเฝ้าระวังควันไฟ
จึงห้ามทาการเผาขยะทุกชนิด สานักปลัดฯช่วยดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปทราบด้วย หากใครฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายตั้งแต่ปรับไปจนถึงจาคุก
2.สานักปลัด ตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง ว่าอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และ
ขอให้ทุกกองกาชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังเรื่องไฟไหม้ด้วย
3.การอานวยความสะดวกให้กับผู้พิการในการมาติดต่อราชการกับ อบจ.ตาก ขอให้
สานักปลัดฯจัดให้มีทางลาด ห้องน้า และที่จอดรถสาหรับผู้พิการ
4.การปฏิบัติงานของข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณโดยให้
ระมัดระวังในการจัดทาโครงการต่างๆต้องไม่มีลักษณะเป็นการประชาสัมพันธ์หรือเป็นหา
เสียงให้กับนักการเมือง
ที่ประชุม รับทราบ

-4ปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือ หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑5.0๐น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

