รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 8/๒๕๕9
วันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๕9 เวลา 10.0๐ 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
5. นางจรวยพร ขุนารักษ์ นักจัดการงานทั่วไป แทนผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
7. นางสาวกนกอร สินธวิจิตร
นบห.งานทั่วไป ระดับต้น รกท ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
8. นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกรชานาญการ
เริ่มประชุม

เวลา

10.0๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕9
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
ปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน
มิ.ย. – ก.ค. 59
สาหรับตารางปฎิทินงานในเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 59 มีรายละเอียด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานประจาเดือนที่แจกให้ทุก
ท่าน พิจารณา หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการเพิ่มเติมขอให้แจ้งเพิ่มเติม
ที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตารางปฏิทินงานประจาเดือนต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
3.ติดตามผลดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2557 และ2558
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดผลการดาเนินการให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง โครงการค้างในปีงบประมาณ 2557 มีการกันเงินไม่ก่อหนี้จานวน 3 รายการของ
สานักปลัดฯ ได้แก่ 1.โครงการจัดทาป้ายประชาคมอาเซียน จานวนนาเงิน 400,000 บาท
(ทางหลวงไม่ให้ใช้พื้นที่) 2.ป้ายประชาสัมพันธ์อบจ. ขนาด 6* 15 ม.จานวนเงิน
880,000 บาท (ส่งเรื่องคืนสนป.)และ3.ป้ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ขนาด 5*10 ม. จานวน
เงิน 1,020,000 (ทาสัญญา 13 ก.พ.59 ราคา 960,000 บาท )

- 2โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้ปีงบประมาณ 2558 มี 31 โครงการ เป็นเงิน
19,893,500 บาท ทาสัญญา 27 รายการ เป็นเงิน 12,462,622 บาท เบิกจ่ายแล้ว
12 รายการ เป็นเงิน 7,124,500 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
สรุป ณ 30 เม.ย.59 กันเงินทั้งสิ้น 65 รายการ คงเหลือ 5 รายการ ได้แก่
งบปี 57 2 รายการ เป็นเงิน 1,280,000 บาท (คาดยกเลิก)
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 รอลงนามในสัญญาเนื่องจากรอกรมฯ
แจ้งใบจัดสรร จานวน 2,036,000 บาท แอสฟัลท์ฯ ดงลาน-วังหมัน งบปี 59 (ทาสัญญา
แล้ว 19 โครงการ) เป็นเงิน 32,101,100 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18 รายการ เป็นเงิน
29,204,100 บาท ระหว่างเบิกจ่าย 1 รายการ เป็นเงิน 2,897,000 บาท ทาโครงการ
เพิ่ม 2 โครงการ เป็นเงิน 3,629,000 บาท อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา
ที่ประชุม
รับทราบ
4.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ (กองคลัง)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จานวน 360,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ
วันที่ 31 พ.ค.59 มีรายรับรวมตั้งแต่ต้นปี 251,657,564 บาท คิดเป็นร้อยละ
69.90 ซึ่งรับจริงต่ากว่าประมาณการรายรับ 108,342,435 บาท คิดเป็นร้อยละ
30.10 และ มีรายจ่าย 184,241,125 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.18 อยู่ระหว่าง
วางฎีกาเบิกจ่าย 13,226,158 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.67 รวมการเบิกจ่าย
197,467,284 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.85
สรุป รายจ่ายตามแผนใช้จ่ายเงินรวมอบจ. ตั้งแต่ ต.ค. 58
– พ.ค. 59
เท่ากับ 76.98 เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 51.18 ต่ากว่าเป้าหมายตามแผนใช้จ่ายเงินร้อย
ละ 25.80
ที่ประชุม รับทราบ
ปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองแผนฯ

5.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2559 (กองแผนฯ)
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการที่ค้างยังไม่ได้ดาเนินการ ข้อมูล
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 จานวน 3 ไตรมาส (ตุลาคม – มิถุนายน)มีโครงการที่
อบจ.ตาก กาหนดไว้จานวน 252 โครงการ 354 กิจกรรม มีโครงการที่ดาเนินการไม่
เป็นไปตามตามแผนดาเนินการ 31.5 โครงการ 37.5 กิจกรรม โดยมีโครงการและกิจกรรม
ที่ดาเนินตามแผนดาเนินการ 215.5 โครงการ 302.5 กิจกรรม เฉพาะในส่วนของไตรมาส
ที่ 3 อบจ.ตาก กาหนดไว้จานวน 39 โครงการ 60 กิจกรรม
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มีโครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามตามแผนดาเนินการ 8 โครงการ 13 กิจกรรม โดยมี
โครงการและกิจกรรมที่ดาเนินตามแผนดาเนินการ 29 โครงการ 40 กิจกรรม รายละเอียด
ตามเอกสารที่นาเสนอที่ประชุมพิจารณา
ปลัด อบจ.ตาก ขอให้ผอ.กองทุกองตรวจสอบโครง/กิจกรรมต่างๆและช่วยเร่งรัดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบให้ดาเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนดาเนินงานและโครงการใดที่ติดเงื่อนไขไม่
สามารถดาเนินการให้เสนอผู้บริหารของยกเลิกเป็นรายโครงการโดยขอให้ดูเหตุผลที่ขอ
ยกเลิกโครงการให้มีความเหมาะสมด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
6.การจัดทาแผนพัฒนา อบจ. และการจัดทางบประมาณ ประจาปี60(กองแผนฯ)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองแผนฯสรุปชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ
การจัดทาแผนพัฒนา อบจ.ตาก ได้ประกาศแผนพัฒนา 23 ปี ในวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 และต้องส่งประกาศแผนพัฒนา ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559
สาหรับการจัดทารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560
ได้
สรุปกรอบวงเงินงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 360 ล้านบาท และขอให้ทุกกองช่วยจัดส่ง
รายละเอียดโครงการตามแบบที่ 2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ในส่วนของ ปร. 5 และ
โครงการเงินอุดหนุน จัดส่งให้กองแผนฯภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 รายละเอียดตาม
เอกสารที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุม
รับทราบ
7.การดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที่)
ปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองการเจ้าหน้าที่สรุปรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ การดาเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในห้วง
เวลานี้มี ดังนี้
7.1 การสรรหาตาแหน่งบริหารที่ว่างตาแหน่ง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่,ผอ.ส่วน
พัฒนาโครงสร้างฯและหัวหน้าฝ่ายออกแบบ,หัวหน้าฝ่ายการศึกษา,หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
7.2 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัย,คณะอนุกรรมการอุทธรณ์ของ อบจ.ตาก
7.3 การขอใช้บัญชีพนักงานขับรถยนต์แทนตาแหน่งที่ว่างของสานักการช่าง
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

