รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 5/๒๕60
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕60 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. นายสุภณ ศรีผง ผอ.กองกิจการสภาฯ
3. นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ
4. นาง
ผู้อานวยการกองคลัง
5. นายชายธง รักษ์พงษ์ ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แทน ผอ.สานักการช่าง
6. นางรัตาม เพ็ชรทูล หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา แทน ผอ.กองการศึกษาฯ
7. นายสิขเรศ บุญพิทักษ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ แทน ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
8. นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชานาญการ
เริ่มประชุม

เวลา

10.0๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒
ปลัด อบจ.ตาก

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕60
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2560 เมื่อวันที่ 19
มกราคม 2560 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ คณะกรรมการท่านใดจะแก้ไข
เพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ หากไม่มีท่านใดแก้ไขผมขอมติที่ประชุมครับ
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
ปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน
ก.พ. – มี.ค. 2560
สาหรับตารางปฎิทินงานในเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2560 มี
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจาเดือนที่
แจกให้ทุกท่าน พิจารณา หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติมขอให้
แจ้งเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจาเดือนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

- 22.ติดตามผลดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2558 และ2559
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดผลการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้ปีงบประมาณ 2558 กันเงินไปปี 2560 กันเงินไม่ก่อหนี้
(ป้ายทางแยกแม่สอด) เป็นเงิน 2,400,000 บาท กันเงินก่อหนี้ 2รายการ (ปรับปรุง
หลังคาสานักงานฯ – รถสุขาเคลื่อนที่) เป็นเงิน3,958,000 บาท รวม 6,385,000 บาท
โครงการกันเงินก่อหนี้และไม่ก่อหนี้ จานวน 47 รายการ งบปี 2559 ยกมาปี
2560 แยกเป็นกันเงินไม่ก่อหนี้ 31 รายการ เป็นเงิน 23,035,900 บาท กันเงินก่อหนี้
16 รายการ เป็นเงิน 23,268,666 บาท เบิกจ่าย 9 รายการเป็นเงิน 13,027,815
บาท ฎีกาค้างจ่าย 77 รายการ 3,215,622 บาท (เบิกจ่ายหมดแล้ว) รวมกันเงินงบปี
2559 จานวน 124 รายการ เป็นเงิน 49,520,189 บาท รวมกันเงินทั้งสิ้น จานวน
127 รายการ เป็นเงิน 55,905,189 บาท คิดเป็น 15.46% (ณ วันที่ 30 กันยายน
2559)
จ่ายขาดเงินสะสมปี 2559 (111 โครงการ) วงเงิน 98,606,300 บาท ทา
สัญญา 108 โครงการ เป็นเงิน 91,381,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 103 โครงการ เป็นเงิน
85,864,907 บาท ระหว่างตรวจรับ +วางฎีกา เบิกจ่าย 1 รายการ เป็นเงิน 457,000
บาท ยกเลิกสัญญา 3 รายการ เป็นเงิน 1,299,000 บาท ยกเลิกโครงการ 1 รายการ
(น้าตกธารารักษ์) วงเงิน 1,017,000 บาท
ที่ประชุม รับทราบ
3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ (กองคลัง)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จานวน 446,961,600 บาท ปัจจุบัน ณ
วันที่ 31 ม.ค.60 มีรายรับรวมประมาณ 172,102,822 บาท คิดเป็นร้อยละ
38.53 ซึ่งรับจริงต่ากว่าประมาณการรายรับ 274,858,777 บาท คิดเป็นร้อยละ
61.53 และ มีเบิกจ่ายแล้ว 91,290,193 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.44 อยู่ระหว่าง
วางฎีกาเบิกจ่าย 10,222,799 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.29 รวมการเบิกจ่าย
101,512,993 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.73
สรุป รายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ในเดือนมกราคม 2560 เท่ากับ
ร้อยละ 50.81 เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 20.44 และต่ากว่าเป้าหมายตามแผนการใช้
จ่ายเงินรวม ร้อยละ 30.37
ที่ประชุม รับทราบ
4.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2560 (กองแผนฯ)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ
การติดตามกิจกรรมตามแผนดาเนินงานประจาปี 2560 รวมไตรมาสที่ 1 -2 มี
โครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานจานวน 184 โครงการ 257 กิจกรรม
ดาเนินการแล้วเสร็จ 31 โครงการ 79 กิจกรรม อยู่ระหว่างดาเนินการ 119 โครงการ
121 กิจกรรม ยังไม่ดาเนินการจานวน 27 โครงการ 43 กิจกรรม และยกเลิก 7 โครงการ
14 กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

-3ปลัด อบจ.ตาก ขอให้ผอ.กองทุกองตรวจสอบโครง/กิจกรรมต่างๆและช่วยเร่งรัดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนดาเนินงานโดยนารายละเอียดจากการสรุป
การติดตามแผนดาเนินงานประจาปี 2560 ของกองแผนฯไปใช้เป็นเครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนดาเนินของของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
5.การเตรียมการประชุมสภา อบจ.ตาก สมัยสามัญ
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองกิจการสภาฯ สาหรับการประชุมสภา อบจ.ตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจาปี 2560 ได้
กาหนดวันประชุมสภา ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 โดยขอให้แต่ละกองที่มีเรื่องจะต้องขอ
ความเห็นชอบจาสภา อบจ.ตาก ให้จัดส่งรายละเอียดญัตติต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กองกิจการ
สภา พิจารณาดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
6.การดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายสิขเรศ การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในห้วง
เวลานี้มี ดังนี้
6.1 การพิจารณาปรับกรอบโครงสร้างอัตรากาลังของกองการศึกษาฯในตาแหน่ง
นักบริหารงานทั่วไป ในฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม กับฝ่ายกีฬาและ ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
เสนอนายก อบจ.ตาก พิจารณาลงนาม
6.2 งานการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ตรวจสอบแล้วมีรายชื่อบุคลากรของ
อบจ.ตาก ตกหล่น 1 ราย ได้แก่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างประสานงานกับทางท้องถิ่นจังหวัดตาก ในการเสนอรายชื่อ
6.3 การกลับคืนสู่ตาแหน่งเดิมตามมติ ก.จ.จ โดยในรายนายสุภณ ศรีผง กลับไป
ดารงตาแหน่งน่ายช่างเครื่องกล อาวุโส สังกัดสานักการช่าง และรายงานกนกอร สินธวิจิตร
กลับไปดารงตาแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น สังกัด กองแผนและงบประมาณ ขณะนี้
ได้เสนอคาสั่งให้นายกอง อบจ.ตากพิจารณาลงนาม
6.4 การรายงาน ตาแหน่งบริหารที่ว่าง ของกองการศึกษาฯให้ ก.จ.จ ตาก
พิจารณา
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบจ.ตาก

เรื่องอื่นๆ
1.การให้บริการรถไฟล้อยางนาเที่ยวให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆที่ขอ
ให้บริการ ขอให้กองแผนฯจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาสัมพันธ์ให้คาแหนนาและอานวย
ความสะดวกบนรถไฟล้อยางด้วย

ผอ.กองแผนฯ รับทราบ
2.ขอให้ทุกกองจัดทารายละเอียดสรุปผลการปฏิบัติงานที่ได้จัดทาโครงการ/
กิจกรรมต่างๆในพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 – 2560 โดยสรุปแยกเป็นรายตาบล
รายอาเภอ ตามกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุม รับทราบ

-4ปลัด อบจ.ตาก 3.สาหรับการให้บริการรถยนต์สุขาเคลื่อนที่ ขอให้สานักปลัดและสานักการช่าง
ตรวจสอบและศึกษารายละเอียดในการให้บริการเพื่อจัดทาเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตากเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บังคับใช้ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือ หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑1.3๐ น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

รายชื่อเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการข่าว เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ของ กกต.จ.ตาก
1.นายจรัญ สุทธิมาส ที่อยู่ 999 หมู่9 ต.น้ารึม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
เบอร์โทร 081-446-7928
2.นายพิสุทธิ์ ตะมะ ที่อยู่
63 หมู่ 9 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
เบอร์โทร 086-214-4293
3.นายอภิรักษ์ สุขนันตพงศ์ ที่อยู่ 20 ม.10 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
เบอร์โทร 080-027-9104
4.นายมังโสด เจ๊ะอาลี ที่อยู่ 101/1 หมู่ 7 ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
เบอร์โทร 086-704-0442
5.นายสาโรจน์ เกษวงศ์รอต ที่อยู่ 89 หมู่ 7 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก 63210
เบอร์โทร 086-209-6559
6.นายอุทัย อุดทะ ที่อยู่ 4 หมู่ 10 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
เบอร์โทร 082-177-8060

