รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 3/๒๕61
วันที่ 4 ธันวาคม๒๕60 เวลา 10.3๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ
3. นางนฤมล สันกว๊าน หัวหน้าฝ่ายการเงิน แทน
ผู้อานวยการกองคลัง
4. นายวรวุฒิ จิโน ผอ.สานักการช่าง
5. นางสุพัตรา ธนะขว้าง ผอ.กองการศึกษาฯ
6. นายทวีพร เม้าพิมพา
หัวหน้าฝ่ายสาธารณสุข
7. นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชานาญการพิเศษ
8. นางสาวสายสุนีย์ คาผุย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เริ่มประชุม

เวลา

10.0๐น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัด อบจ.ตาก

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่2/๒๕61
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2560 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ที่ประชุมท่านใดจะแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติที่ประชุมครับ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
ปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน
ธ.ค. 60– ม.ค.61
สาหรับตารางปฎิทินการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม2560– มกราคม
2561มีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจาเดือนที่แจกให้ทุกท่าน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม เชิญแจ้งที่ประชุมทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/
โครงการซึ่งได้ประสานงานวัน เวลาเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจ้งเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัด
ลงในตารางปฏิทินงานประจาเดือนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

- 22.ติดตามผลดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี2560(กองคลัง)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุปรายละเอียดผลการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบ
นางนฤมล เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการเบิกตัดปีไม่ก่อหนี้
ปีงบประมาณ 2560แยกเป็นค่าตอบแทน 5,000,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
2,356,000 บาท ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อาคารจาหน่ายสินค้า สถานีขนส่ง เป็นเงิน
1,900,000 บาท ค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 2,965,000 บาท ค่าปรับปรุงซ่อมแซม
บ้านพักข้าราชการ อบจ. เป็นเงิน 1,500,000 บาท ค่าบารุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน เป็น
เงิน 2,345,000 บาท รวมทั้งสิ้น 16,066,000 บาท
โครงการเบิกตัดปีก่อหนี้ ปีงบประมาณ 59 ขยายปี 60-61 จานวน 1 รายการ ค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมสะพานลาห้วยแม่ตื่น เป็นเงิน 400,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่
เสนอที่ประชุมพิจารณา
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 30พฤศจิกายน2560มีรายรับ เป็นเงิน 59,092,226 บาท มีรายรับรวม
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ เป็นเงิน 74,151,724 บาทซึ่งรับจริงต่ากว่าประมาณการ
รายรับ เป็นเงิน 375,848,275 บาท ได้ดาเนินการการเบิกจ่ายเป็นเงิน
22,527,573บาท ซึ่งเบิกจ่ายจริงต่ากว่าประมาณการรายจ่าย เป็นเงิน
427,472,426 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
4.ติดตามผลการดาเนินการตามแผนดาเนินงานประจาปี 2561(กองแผน)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดาเนินการฯให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การติดตามกิจกรรมตามแผน
ดาเนินงานประจาปี 2561 รวมไตรมาสที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มี
โครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานจานวน 96 โครงการ 257 กิจกรรม
ดาเนินการแล้วเสร็จ 8 โครงการ 29 กิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ 46 โครงการ 175
กิจกรรม ยังไม่ดาเนินการจานวน 42 โครงการ 52 กิจกรรม และยกเลิก 1 กิจกรรม
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
ปลัด อบจ.ตาก
การดาเนินงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2561 เน้นย้าขอให้ทุกกองตรวจสอบ
ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในข้อบัญญัติงบประมารรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
2561 โครงการหรือกิจกรรมใดที่ได้ตรวจสอบหรือทบทวนแล้วเข้าข่ายว่าจะไม่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ที่จะดาเนินการได้ตามกฎหมายก็ขอให้พิจารณาก่อนที่จะดาเนินการจัดทาโครงการ
และขอให้ทุกกองยึดแผนดาเนินงานประจาปี 2561 เป็นแนวทางในการจัดทาโครงการ/
กิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ให้มากที่สุด
ที่ประชุม รับทราบ

-36. การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)
ประธาน
มอบเจ้าหน้าทีที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออกของ
พนักงานจ้าง
นางสาวสายสุนีย์ เรียนท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน การดาเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานจ้าง นั้น
ในสัญญาจ้าง พนักงานจ้างผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออกต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
สอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โดยควรทาหนังสือลาออกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 เดือน เพื่อที่นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะได้ทาความเห็นแล้วเสนอต่อคณะกรรมการ ก.จ.จ.
ตาก พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
ประธาน
สาหรับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาออกของพนักงานจ้าง ขอให้กองการ
เจ้าหน้าที่ ทาหนังสือเวียนแจ้งแต่ละกองทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ประธาน เรื่องอื่นๆ
นางนฤมล
ปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ
ฝากกองคลัง ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขเพิ่มเติมเงินเดือน เงินประจา
ตาแหน่งของผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ว่าขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้
ดาเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือ หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑1.3๐น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชานาญการพิเศษ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

