รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 3/๒๕60
วันที่ 6 ธันวาคม ๒๕๕9 เวลา 10.0๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. นายสุภณ ศรีผง ผอ.กองกิจการสภาฯ
3. นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม
หัวหน้าฝ่ายแผนฯ แทน ผอ.กองแผนและงบประมาณ
4. นางสาวนุชนาถร์ เทียนแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง
5. นายวรวุฒิ จิโน ผู้อานวยการสานักการช่าง
6. นางสุพัตรา ธนะขว้าง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
7. นางสาวกนกอร สินธวิจิตร
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
8.นางสาวเพรชรัตน์ บุญมาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9. นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชานาญการ
เริ่มประชุม

เวลา

10.0๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ปลัด อบจ.ตาก แจ้งเรื่องสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัด
ประชุมสัมมนาฯ ที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2559 ในส่วน
ของเจ้าหน้าที่ อบจ.ตากที่ประสงค์จะเข้าร่วมมีจานวน 30 คน สมาชิกสภา อบจ.
จานวน 23 คน โดยรายละเอียดและค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้ผู้รับผิดชอบ
เตรียมการให้เรียบร้อย
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่2/๒๕60
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
ปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน
ธ.ค.59 – ม.ค. 60
สาหรับตารางปฎิทินงานในเดือน ธันวาคม 59 – มกราคม 60 มี
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจาเดือนที่
แจกให้ทุกท่าน พิจารณา หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติมขอให้
แจ้งเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจาเดือนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

- 22.ติดตามผลดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2557 และ2558
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดผลการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้ปีงบประมาณ 2558 กันเงินไปปี 2560 กันเงินไม่ก่อหนี้
(ป้ายทางแยกแม่สอด) เป็นเงิน 2,400,000 บาท กันเงินก่อหนี้ 2รายการ
(ปรับปรุงหลังคาสานักงานฯ – รถสุขาเคลื่อนที่) เป็นเงิน3,958,000 บาท รวม
6,385,000 บาท
โครงการกันเงินก่อหนี้และไม่ก่อหนี้ จานวน 46 รายการ งบปี 2559 ยกมาปี
2560 แยกเป็นกันเงินไม่ก่อหนี้ 31 รายการ เป็นเงิน 23,035,900 บาท กันเงินก่อหนี้
15 รายการ เป็นเงิน 23,031,478 บาท ฎีกาค้างจ่าย 77 รายการ 3,215,622 บาท
รวมกันเงินงบปี 59 123 รายการ เป็นเงิน 49,283,001 บาท รวมกันเงินทั้งสิ้น งบปี
58+59 เป็นเงิน 55,668,001 บาท คิดเป็น 15.46%
จ่ายขาดเงินสะสมปี 58 (111 โครงการ) ทาสัญญา 107 โครงการ เป็นเงิน
90,404,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 65 โครงการ เป็นเงิน 46,364,900 บาท ระหว่างวาง
ฎีกา เบิกจ่าย 15 รายการ เป็นเงิน 12,293,149 บาท ยกเลิกสัญญา 3 รายการ เป็นเงิน
1,299,000 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 ได้รับแจ้งใบจัดสรรเดือนกันยายน59 จานวน
2,036,000 บาท แอสฟัลท์ฯ ดงลาน-วังหมัน
ที่ประชุม รับทราบ
3.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2560 (กองแผนฯ)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ
การติดตามและประเมินผลตามแผนดาเนินงานประจาปี 2560 มีโครงการที่ อบจ.
ตาก กาหนดไว้จานวน 223 โครงการ 393 กิจกรรม งบประมาณตั้งไว้ 164,612,600
บาท โดยในไตรมาสที่ 1 มีโครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานจานวน139
โครงการ 170 กิจกรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ 25 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 96 โครงการ 100 กิจกรรม ยังไม่ดาเนินการจานวน 27 โครงการ 43
กิจกรรม และยกเลิก 3 โครงการ 3 กิจกรรมรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณา
ปลัด อบจ.ตาก ขอให้ผอ.กองทุกองตรวจสอบโครง/กิจกรรมต่างๆและช่วยเร่งรัดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนดาเนินงานและโครงการใดที่ติดเงื่อนไขไม่
สามารถดาเนินการให้เสนอผู้บริหารของยกเลิกเป็นรายโครงการโดยขอให้ดูเหตุผลที่ขอ
ยกเลิกโครงการให้มีความเหมาะสมด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
4.สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (โบนัส 59)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
น.ส.เพชรรัตน์ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจาปี 2559
เมื่อ ก.จ.จ.ตาก ประชุมพิจาณาให้ความเห็นชอบคะแนนประเมินของคณะกรรมการประเมิน
ฯ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 อบจ.ตากจะออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการ
จ่ายเงินฯและเชิญประชุมคณะกรรมการระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2559

-3คะแนนประเมินที่ได้รับสามารถพิจาณาจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนได้ไม่เกิน 1 เท่า
ของเงินเดือน โดยจ่ายลดหลั่นกันตามผลการประเมินพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในส่วนของ
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างก็เช่นกัน
ที่ประชุม รับทราบ
5.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (กองกิจการสภา)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองกิจการสภา สาหรับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สมัยสามัญ ได้กาหนดวัน
ประชุมระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2560 ซึ่งส่วนราชการใดมีเรื่องที่
จะต้องขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากขอให้แจ้งญัตติและส่ง
รายละเอียดมาที่กองกิจการสภา
6.การดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในห้วง
เวลานี้มี ดังนี้
6.1 การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการอง๕การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทาหน้าที่ใน
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยจาดาเนินการคัดเลือกในวันที่
7 ธันวาคม 59 เวลา 10.00 น. ขอให้ทุกกองแจ้งข้าราชการทุกท่านเข้าร่วมการพิจารณา
คัดเลือกผู้แทนฯด้วย
6.2 การสรรหาผู้แทน ก.จ.จ.ตาก ในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งครบวาระในวันที่ 12
พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะมีการสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งให้ครบถ้วนในวันที่ 13
ธันวาคม 2559
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือ หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑1.0๐ 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

