รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 2/๒๕60
วันที่ 8 พฤศจิกายน ๒๕๕9 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. นายสุภณ ศรีผง ผอ.กองกิจการสภาฯ
3. นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ
4. นางสาวนุชนาถร์ เทียนแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง
5. นายชายธง รักษ์พงษ์ ผอ.ส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักการช่าง
6. นางสุพัตรา ธนะขว้าง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
7. นางสาวกนกอร สินธวิจิตร
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
8.นางสาวเพรชรัตน์ บุญมาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
9. นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชานาญการ
เริ่มประชุม

เวลา

09.3๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ปลัด อบจ.ตาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตากในการจัดการอบรมและศึกษาดูงานพร้อมเดินทางไปกราบพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 ที่ผ่านมา ให้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และใน
ปีงบประมาณ 2560 ก็ขอความร่วมมือจากทุกกองหากมีงานใหญ่เป็นภาพรวมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ก็ขอให้ช่วยกันปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงเหมือนเช่นที่
ได้เคยดาเนินการมาเป็นประจาทุกปี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่1/๒๕60
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
ปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน
พ.ย. – ธ.ค.59
สาหรับตารางปฎิทินงานในเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 59 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 (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 ฎีกาค้างจ่าย 77 รายการ 3,215,622 บาท
รวมกันเงินงบปี 59 124 รายการ เป็นเงิน 49,520,189 บาท รวมกันเงินทั้งสิ้น งบปี
58+ 59 เป็นเงิน 55,905,189 บาท คิดเป็น 15.46%
จ่ายขาดเงินสะสมปี 58 (111 โครงการ) ทาสัญญา 108 โครงการ เป็นเงิน
91,381,700 บาท เบิกจ่ายแล้ว 93 โครงการ เป็นเงิน 77,010,807 บาท ระหว่างวาง
ฎีกา เบิกจ่าย 2 รายการ เป็นเงิน 3,793,000 บาท ยกเลิกสัญญา 3 รายการ เป็นเงิน
1,299,000 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558 ได้รับแจ้งใบจัดสรรเดือนกันยายน59 จานวน
2,036,000 บาท แอสฟัลท์ฯ ดงลาน-วังหมัน
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 ต.ค.59 มีรายรับรวมประมาณ 66,213,179 บาท คิดเป็นร้อยละ
14.82 ซึ่งรับจริงต่ากว่าประมาณการรายรับ 380,478,420 บาท คิดเป็นร้อยละ
85.18 และ มีรายจ่าย 7,528,064 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.69 วางฎีกาเบิกจ่าย
4,552,739 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.02 รวมการเบิกจ่าย 12,080,804 บาท คิด
เป็นร้อยละ 2.70
ที่ประชุม รับทราบ
4.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2560 (กองแผนฯ)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ
การติดตามและประเมินผลตามแผนดาเนินงานประจาปี 2560 มีโครงการที่ อบจ.
ตาก กาหนดไว้จานวน 223 โครงการ 393 กิจกรรม มีโครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตาม
ตามแผนดาเนินการ 35.5 โครงการ 47.5 กิจกรรม งบประมารตั้งไว้ 164,612,600
บาทโดยในไตรมาสที่ 1 มีโครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานจานวน1395
โครงการ 169 กิจกรรม ดาเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ 7 กิจกรรม อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ 74 โครงการ 85 กิจกรรม ยังไม่ดาเนินการจานวน 56 โครงการ 72 กิจกรรม
และยกเลิก 5 โครงการ 5 กิจกรรมรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ปลัด อบจ.ตาก ขอให้ผอ.กองทุกองตรวจสอบโครง/กิจกรรมต่างๆและช่วยเร่งรัดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนดาเนินงานและตรวจสอบด้วยว่าการจัดทา
แผนดาเนินงานประจาปีสอดคล้องกับการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายนโยบาย
ที่รัฐบาลกาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
ที่ประชุม
รับทราบ

-35.สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (โบนัส 59)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
น.ส.เพชรรัตน์ สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการประจาปี 2559
จากการประเมินผลครั้งแรกของคณะกรรมการประเมินเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559
คณะกรรมการฯให้อบจ.ไปจัดเตรียมรายละเอียดเอกสารในส่วนการประเมินในมิติที่ 2 และ
มิติที่ 4 ที่ยังขาดไปมาให้คณะกรรมการพิจารณาใหม่อีกครั้ง ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้
มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 30 อบจ.ได้รับ 28
มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริหาร คะแนนเต็ม 25 อบจ.ได้รับ 17
มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ คะแนนเต็ม 15 อบจ.ได้รับ 13
มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์กร คะแนนเต็ม 20 อบจ.ได้รับ 11
ซึ่งคาดว่าในการประเมินครั้งต่อไปมิติท2ี่ จะได้คะแนน 22 มิติที่ 4 จะได้คะแนน 15
รวมคะแนนทั้ง 4 มิติ คาดว่าจะได้รับ 78 คะแนน
ที่ประชุม รับทราบ
6.การดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในห้วง
เวลานี้มี ดังนี้
6.1 การสรรหาตาแหน่งบริหารที่ว่างตาแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก ไม่มีผู้มาสมัครรับการคัดเลือก
6.2 การต่อสัญญาพนักงานจ้างขอให้ผอ.กองทุกกองแจ้งพนักงานจ้างมาเซ็นสัญญา
ณ กองการเจ้าหน้าที่ด้วย
6.3 การสรรหาผู้แทน ก.จ.จ.ตากในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ของอบจ.ตากซึ่งครบวาระ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 และในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจะ
ครบวาระในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะมีการสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งให้
ครบถ้วนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือ หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑0.3๐ 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

