รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 1/๒๕60
วันที่ 4 ตุลาคม ๒๕๕9 เวลา 09.3๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. นางสาวเจียมใจ กุลเกียรติ์
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. นายสุภณ ศรีผง ผอ.กองกิจการสภาฯ
4. นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ
5. นางสาวนุชนาถร์ เทียนแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง
6. นายวรวุฒิ จิโน
ผู้อานวยการสานักการช่าง
7. นางสุพัตรา ธนะขว้าง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
8. นางสาวกนกอร สินธวิจิตร
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
9. นายพิทักษ์ อ่อนน้อม ผอ.ส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
10. นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11. นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชานาญการ
เริ่มประชุม

เวลา

09.3๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ปลัด อบจ.ตาก ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตากในปีงบประมาณ 2559 ให้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และในปีงบประมาณ
2560 ก็ขอความร่วมมือจากทุกกองหากมีงานใหญ่เป็นภาพรวมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก ก็ขอให้ช่วยกันปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงเหมือนเช่นที่ได้เคย
ดาเนินการมาเป็นประจาทุกปี
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/๒๕๕9
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
ปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน
ต.ค. – พ.ย.59
สาหรับตารางปฎิทินงานในเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 59 มีรายละเอียด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจาเดือนที่แจกให้ทุก
ท่าน พิจารณา หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติมขอให้แจ้งเพิ่มเติม
ที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจาเดือนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

- 22.ติดตามผลดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2557 -2559
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดผลการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง โครงการค้างในปีงบประมาณ 2557 มีการกันเงินไม่ก่อหนี้จานวน 3 รายการของ
สานักปลัดฯ ได้แก่ 1.โครงการจัดทาป้ายประชาคมอาเซียน จานวนนาเงิน 400,000 บาท
2.ป้ายประชาสัมพันธ์อบจ. ขนาด 6* 15 ม.จานวนเงิน 880,000 บาท และ3.ป้าย
ประชาสัมพันธ์ อบจ.ขนาด 5*10 ม. จานวนเงิน 1,020,000 (ทาสัญญา 13 ก.พ.59
ราคา 960,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว) รวมกันเงินไม่ก่อหนี้ผูกพัน 3 รายการเป็นเงิน
2,300,000 บาท ตกเป็นเงินสะสม 1,340,000 บาท
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 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.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ (กองคลัง)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จานวน 360,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ
มีรายรับรวมตั้งแต่ต้นปี 369,596,841 บาท คิดเป็นร้อยละ 102.67 ซึ่งรับจริง
สูงกว่าประมาณการรายรับ 9,596,841 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.67 และ มีรายจ่าย
295,928,529 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.20 อยู่ระหว่างวางฎีกาเบิกจ่าย
49,490,128 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.75 รวมการเบิกจ่าย 345,418,658
บาท คิดเป็นร้อยละ 95.95
สรุป รายจ่ายตามแผนใช้จ่ายเงินรวม อบจ. ตั้งแต่ ต.ค. 58
– ก.ย. 59
เท่ากับ 100 เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 82.20 ต่ากว่าเป้าหมายตามแผนใช้จ่ายเงินร้อย
ละ 17.80
ที่ประชุม รับทราบ
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4.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2559 (กองแผนฯ)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ
จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการที่ค้างยังไม่ได้ดาเนินการ ข้อมูล
ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 มีโครงการที่ อบจ.ตาก กาหนดไว้จานวน 283 โครงการ 391
กิจกรรม โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ดาเนินตามแผนดาเนินการ 260 โครงการ 356
กิจกรรม และยกเลิกโครงการจานวน 23 โครงการ 35 กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ปลัด อบจ.ตาก โครงการในปี 2560ขอให้ผอ.กองทุกองตรวจสอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้มีการ
ประเมินผลของโครงการให้ครบถ้วนด้วย ในส่วนของโครงการอบรมศึกษาดูงาน ขอให้
ดาเนินการตามที่ระเบียบและหนังสือสั่งการกาหนด โดยขอให้สถานที่ศึกษาดูงานเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ ในส่วนของการโอนเงินงบประมาณ โดยหลักแล้วจะต้องมีแผน
ดาเนินงานรองรับด้วย และโครงการที่อยู่ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขอเร่งรัดให้
ดาเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1
ที่ประชุม
รับทราบ
5.การจัดทาแผนดาเนินงาน ประจาปี60(กองแผนฯ)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ
สาหรับการจัดทาแผนดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2560 ได้สรุปจัดทาร่างฯให้
คณะกรรมการฯพิจารณา โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯภายในวันที่ 10
ตุลาคม 2559
ที่ประชุม
รับทราบ
6.การดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในห้วง
เวลานี้มี ดังนี้
6.1 การการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนปี2559 ของข้าราชการ ลูกจ้างและ
พนักงานจ้างซึ่งจะดาเนินการให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 5 ตุลาคม 2559
6.2 การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้ว
ขอให้แต่ละกองเสนอรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้พนักงานจ้างขึ้นมาใหม่
6.3 การรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ตาแหน่งรองปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จานวน 2 อัตรา โดยกาหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 10
ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก ประกาศรายชื่อในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 และพิจารณารับโอนในวันที่ 21
พฤศจิกายน 2559
6.4การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัย และคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ อยู่ระหว่าง
การสรรหาคณะกรรมการ
ที่ประชุม รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองคลัง รับทราบ
ปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ
ขอฝากเรื่องการพัฒนารายได้ ขอให้จัดทาแผนดาเนินงานในการชี้แจงการจัดเก็บ
ภาษีน้ามันโดยในเดือน ตุลาคม 2559 ขอให้ลงพื้นที่ทาความเข้าใจอย่างน้อย 2 แห่ง
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือ หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑1.0๐ น.
(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

