รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 11/๒๕๕9
วันที่ 6 กันยายน ๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. นางสาวเจียมใจ กุลเกียรติ์
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. นายสุภณ ศรีผง
ผู้อานวยการกองกิจการสภา
4. นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์
ผู้อานวยการกองแผนและงบประมาณ
5. นางสาวนุชนาถร์ เทียนแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง
6. นายวรวุฒิ จิโน
ผู้อานวยการสานักการช่าง
5. นางสุพัตรา ธนะขว้าง ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
7. นางสาวกนกอร สินธวิจิตร
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
8. นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชานาญการ
เริ่มประชุม

เวลา

13.3๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
ปลัด อบจ.ตาก

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การสรรหาตาแหน่งบริหารที่ว่างตาแหน่งโดยตาแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบมี
ผู้สมัคร 1 คน,หัวหน้าฝ่ายการศึกษามีผู้สมัคร 2 คน และหัวหน้าฝ่ายงบประมาณมีผู้สมัคร
3 คน กระบวนการสอบมุ่งเน้นให้เกิดความโปร่งใสมากที่สุด

ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๕9
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
ปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน
ก.ย.59
สาหรับตารางปฎิทินงานในเดือน กันยายน 59 มีรายละเอียดกิจกรรม/
โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจาเดือนที่แจกให้ทุกท่าน
พิจารณา หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติมขอให้แจ้งเพิ่มเติมที่
คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจาเดือนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
2.ติดตามผลดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2557 และ2558
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดผลการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง โครงการค้างในปีงบประมาณ 2557 มีการกันเงินไม่ก่อหนี้จานวน 3 รายการของ
สานักปลัดฯ ได้แก่ 1.โครงการจัดทาป้ายประชาคมอาเซียน จานวนนาเงิน 400,000 บาท
(ทางหลวงไม่ให้ใช้พื้นที่)

- 22.ป้ายประชาสัมพันธ์อบจ. ขนาด 6* 15 ม.จานวนเงิน 880,000 บาท และ3.ป้าย
ประชาสัมพันธ์ อบจ.ขนาด 5*10 ม.จานวนเงิน 1,020,000 (เบิกจ่าย 960,000 บาท)
โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้ปีงบประมาณ 2558 มี 31 โครงการ เป็นเงิน
19,893,500 บาท ทาสัญญา 28 รายการ เป็นเงิน 15,049,074 บาท เบิกจ่ายแล้ว
25 รายการ เป็นเงิน 9,763,388 บาท ยังไม่ดาเนินการ 3 รายการ เป็นเงิน
4,370,500 บาท ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ เป็นเงิน 2,500,000 บาท
โครงการกันเงินก่อหนี้ จานวน 17 รายการ เป็นเงิน 17,157,700 บาท
เบิกจ่าย
หมดแล้ว เมื่อ 17 มี.ค.59
รวมกันเงินปี 58 จานวน 62 รายการ เป็นเงิน 39,716,351 บาท
งบปี 57 2 รายการ เป็นเงิน 1,280,000 บาท (ตกเป็นเงินสะสม)
งบปี 58 3 รายการ เป็นเงิน 4,370,000 บาท
รวม (กันเงิน)ยังไม่ดาเนินการ 5 รายการ เป็นเงิน 5,650,000 บาท (13.45
%)
จ่ายขาดเงินสะสมปี 58 (19 โครงการ) ทาสัญญา 24,608,345 บาท เบิกจ่าย
แล้ว 16 โครงการ เป็นเงิน 20,235,345 บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 58-59 งบปี 58 เรียกทาสัญญาเนื่องจากกรมฯแจ้งใบ
จัดสรร จานวน 2,036,000 บาท แอสฟัลท์ฯ ดงลาน-วังหมัน งบปี 59 ) เบิกจ่ายแล้ว
19 รายการ เป็นเงิน 32,101,100 บาท ทาโครงการเพิ่ม 2 โครงการ เป็นเงิน
3,629,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว เมื่อ ส.ค.59 เป็นเงิน 3,204,500 บาท
จ่ายขาดเงินสะสมปี 58 19 โครงการ เบิกจ่ายแล้ว 18 รายการ เป็นเงิน
23,336,828 บาท ยกเลิกสัญญาเนื่องจากพื้นที่ทับซ้อน 1 โครงการ เป็นเงิน
1,200,000 บาท สะพาน คสล.อ.อุ้มผาง
ที่ประชุม
รับทราบ
3.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ (กองคลัง)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จานวน 360,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ
วันที่ 31 ส.ค.59 มีรายรับรวมตั้งแต่ต้นปี 346,381,860 บาท คิดเป็นร้อยละ
96.22 ซึ่งรับจริงต่ากว่าประมาณการรายรับ 13,618,139 บาท คิดเป็นร้อยละ
3.78 และ มีรายจ่าย 270,883,750 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.25 อยู่ระหว่างวาง
ฎีกาเบิกจ่าย 6,027,788 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.67 รวมการเบิกจ่าย
276,911,539 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.92
สรุป รายจ่ายตามแผนใช้จ่ายเงินรวม อบจ. ตั้งแต่ ต.ค. 58
– ส.ค. 59
เท่ากับ 97.68 เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 75.25 ต่ากว่าเป้าหมายตามแผนใช้จ่ายเงิน
ร้อยละ 22.43
ที่ประชุม รับทราบ
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4.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2559 (กองแผนฯ)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ
จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการที่ค้างยังไม่ได้ดาเนินการ ข้อมูล
ณ วันที่ 5 กันยายน 2559 มีโครงการที่ อบจ.ตาก กาหนดไว้จานวน 283 โครงการ 389
กิจกรรม มีโครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามตามแผนดาเนินการ 45.5 โครงการ 50.5
กิจกรรม โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ดาเนินตามแผนดาเนินการ 217.5 โครงการ 314.5
กิจกรรม และยกเลิกโครงการจานวน 19 โครงการ 31 กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสาร
ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ปลัด อบจ.ตาก ในปีงบประมาณ 60 ขอให้ผอ.กองทุกองตรวจสอบโครง/กิจกรรมต่างๆและช่วย
เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนดาเนินงานด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
5.การจัดทางบประมาณ ประจาปี60(กองแผนฯ)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ
สาหรับการจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 สภา
อบจ.ตากได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติดังกล่าวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 59 ขณะนี่อยู่
ระหว่างการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติฯของสานักงานท้องถิ่นจังหวัดตาก
ที่ประชุม
รับทราบ
6.การเบิกจ่ายเงินค่าล่วงเวลาประจาปี 59 (กองคลัง)
ปลัด อบจ.ตาก
ในส่วนของการเบิกค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในปีงบประมาณ
2560 ขอกาหนดแนวทางในการดาเนินการดังนี้
1.ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของแต่ละคนให้มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานไม่เกินคนละ75วัน/ปีงบประมาณ โดยกาหนดวงเงินในการเบิกค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เกินคนละ 15,000 บาทต่อคน/ปี
2.การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหัวหน้าฝ่าย
และหรือผู้อานวยการกองแต่ละกอง
ที่ประชุม รับทราบ
7.สรุปการประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจาปี 59 (สานักปลัดฯ)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญ หัวหน้าสานักปลัด สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
หัวหน้า สนปฯ การประเมินเพื่อเข้ารับรางวัลพระปกเกล้าประจาปี 59 ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้
เข้ามาประเมินภาคสัมภาษณ์ในรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 59 แล้ว ในขั้นตอนต่อไป
รอเจ้าหน้าที่ของสถาบันพระปกเกล้าสรุปผลจากการ ประเมิน แล้วจะแจ้งการประเมินใน
รอบที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดาเนินการตามโครงการที่ได้เสนอ
ปลัด อบจ.ตาก ขอให้แต่ละกองเตรียมความพร้อมข้อมูลและกลุ่มเป้าหมายที่จะนาเสนอให้
คณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่ไปตรวจสอบซึ่งจะมีโครงการป่าชุมชนและ
โครงการทานา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดตาก ของกอง
แผนฯ และโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ของกองการศึกษาฯ
ที่ประชุม รับทราบ

-47.การดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในห้วง
เวลานี้มี เนื่องจากในปี59นี้มีบุคลากรของ อบจ.ตากเกษียณอายุราชการ อยู่ 5 คน ได้แก่
1.นายสมเดช คาสุข พนักงานประสานงานชนบท สานักปลัดฯ
2.นายสาโรจน์ เกตวงษรอต พนักงานประสานงานชนบท กองแผนฯ
3.นางอุไร ตันจันทร์ พนักงานประสานงานชนบท กองคลัง
4.นายอุดม ขุนองค์แก้ว พนักงานประสานงานชนบท สานักการช่าง
5.นางฉลวย แก้วเลิศ นักการภารโรง สานักปลัดฯ
และมีลูกจ้างประจาลาออก 1 คน ได้แก่ นางกฤติกา ธรรมวงศ์ พนักงาน
ประสานงานชนบท กองแผนฯ
โดยจะมีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากรอบจ.พร้อมกับการจัดงานเกษียณ
บุคลากรอบจ. ในวันที่ 27 กันยายน 2559
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
ปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือ หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑4.3๐ น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

