รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 5/๒๕๕9
วันที่ 14 มีนาคม ๒๕๕9 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

2. นางสาวเจียมใจ กุลเกียรติ์
3. นายสุภณ ศรีผง ผอ.กองกิจการสภาฯ
4. นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ ผอ.กองแผนและงบประมาณ
5. นางสาวนุชนารถ์ 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
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก ขอให้กองกิจการสภาฯดาเนินการตรวจสอบรายละเอียดระยะเวลาการดารง
ตาแหน่งของนายก.อบจ.และสมาชิกสภา อบจ.ว่าจะครบระยะเวลาเมื่อไหร่ เมื่อครบ
ระยะเวลาแล้วต้องดาเนินการอย่างไรต่อไปให้กองกิจการสภาสรุปและรายงานให้
คณะกรรมการการเลือกตังประจาจังหวัดตากทราบด้วย
ผอ.กองกิจ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕9
ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
รองปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน
มี.ค. – เม.ย.59
สาหรับตารางปฎิทินงานในเดือน มีนาคม- เมษายน 59 มีรายละเอียด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน พิจารณา
หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมขอให้แจ้งเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงใน
ตารางปฏิทินงานต่อไป

- 22.ติดตามผลการดาเนินงานจากการประชุมครั้งที่แล้ว
รองปลัด อบจ.ตาก การตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้าน
ผอ.กองคลัง กองคลังอยู่ระหว่างประสานงานรายละเอียดในการดาเนินการกับฝ่ายการเงิน
ท้องถิ่นจังหวัดตาก จะสามารถออกคาสั่งแต่งตั้งได้ภายในเดือน มีนาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบการเบิกค่าเช่าบ้านประกอบไปด้วยผอ.กองทุกกอง นิติกร
อบจ.ตากและหัวหน้าฝ่ายการเงินเป็นเลขานุการมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ประชุม รับทราบ
3.ติดตามผลดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี 2557 และ2558
รองปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
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 (กองคลังส่งเรื่องคืนสนป.)และ3.ป้ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ขนาด 5*10 ม. จานวนเงิน
1,020,000 (ทาสัญญา 2 ก.พ.59 ราคม 960,000 บาท )
โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้ปีงบประมาณ2558 มี 31 โครงการ เป็นเงิน
19,893,500 บาท ทาสัญญา 16 รายการ เป็นเงิน 10,816,000 บาท ยังไม่ดาเนินการ
3 รายการ เป็นเงิน 4,370,500 บาท ระหว่างเรียกทาสัญญา 1 รายการ เป็นเงิน
1,500,000 บาท ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง 11 รายการ เป็นเงิน 2,811,000 บาท
โครงการกันเงินก่อหนี้ จานวน 17 รายการ เป็นเงิน 17,157,700 บาท
เบิกจ่าย
แล้ว 15 รายการ เป็นเงิน 12,498,700 บาท อยู่ระหว่างวางฎีกา 2 รายการ เป็นเงิน
4,659,000 บาท
ฎีกาค้างจ่าย 13 รายการ เป็นเงิน 265,151 บาท
เบิกจ่ายหมดแล้วเมื่อ ต.ค.58
รวมกันเงินปี 58 จานวน 62 รายการ เป็นเงิน 39,716,351 บาท
สรุป ณ 29 ก.พ.59 กันเงินทั้งสิ้น 65 รายการ คงเหลือ 18 รายการ ได้แก่
งบปี 57 2 รายการ เป็นเงิน 1,280,000 บาท (คาดยกเลิก)
งบปี 58 3 รายการ เป็นเงิน 4,370,000 บาท (ครุภัณฑ์+ที่ดิน)
รวม (กันเงิน)ยังไม่ดาเนินการ 5 รายการ เป็นเงิน 5,650,000 บาท
มติที่ประชุม
รับทราบ
4.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ (กองคลัง)
รองปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จานวน 360,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ
วันที่ 29 ก.พ.59 มีรายรับรวมตั้งแต่ต้นปี 197,085,279 บาท คิดเป็นร้อยละ
54.75 ซึ่งรับจริงต่ากว่าประมาณการรายรับ 162,914,720บาท คิดเป็นร้อยละ
45.25 และ มีรายจ่าย 114,836,483 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.90 อยู่ระหว่าง
วางฎีกาเบิกจ่าย 7,443,288 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.07 รวมการเบิกจ่าย
122,279,771 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.97
สรุป รายจ่ายตามแผนใช้จ่ายเงินรวมอบจ.เท่ากับ 40.57 เบิกจ่ายจริง ร้อย
ละ 31.90 ตากว่าเป้าหมายตามแผนใช้จ่ายเงินร้อยละ 8.67
ที่ประชุม รับทราบ

-35.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2559 (กองแผนฯ)
รองปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองแผนฯ
จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการที่ค้างยังไม่ได้ดาเนินการ ข้อมูล
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2559 จานวน 2ไตรมาส มีโครงการที่ อบจ.ตาก กาหนดไว้จานวน
207 โครงการ 284 กิจกรรม มีโครงการที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามตามแผนดาเนินการ
30.5 โครงการ 33.5 กิจกรรม โดยมีโครงการและกิจกรรมที่ดาเนินตามแผนดาเนินการ
176.5 โครงการ 250.5 กิจกรรม รายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอที่ประชุมพิจารณา
รองปลัด อบจ.ตาก การดาเนินการตามแผนดาเนินงานประจาปี 2559 ขอฝากให้ผอ.กองทุกกองช่วย
เร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนดาเนินการที่แต่ละกองได้
กาหนดไว้ แล้วในส่วนของโครงการที่ยกเลิกไม่ได้ดาเนินการให้แจ้งกองแผนฯทราบด้วย
ที่ประชุม
รับทราบ
6.การจัดการแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ (กองการศึกษาฯ)
รองปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองการศึกษาฯสรุปรายละเอียดการดาเนินการการให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองการศึกษาฯ ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนจัดการ
แข่งขันกีฬาจนการดาเนินงานเป็นไปด้วยดี
รองปลัด อบจ.ตาก
ขอให้กองการศึกษาฯสรุปรายงานผลการดาเนินงานการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้
ว่าเป็นไปอย่างไรมีผู้เข้าร่วมโครงการกี่ อปท.และผลการดาเนินงานเป็นอย่างไรโดยสรุป
รายงานผลให้ผู้บริหารพิจารณาต่อไป
กองการศึกษาฯ รับทราบ
6.การดาเนินการด้านการบริหารงานบุคคล (กองการเจ้าหน้าที)่
รองปลัด อบจ.ตาก
มอบผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ สรุป ชี้แจง
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 1.การจัดทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐจาก ระบบซี เป็นระบบจาแนก
ตาแหน่งเป็นประเภทตามลักษณะงานโดยขอให้แต่ละกองแจ้งรายชื่อพร้อมรูปถ่าย
ของเจ้าหน้าที่ที่จะทาบัตรใหม่มาให้กองการเจ้าหน้าที่ สาหรับเจ้าหน้าที่รายใดยังไม่
ประสงค์จะเปลี่ยนบัตรก็สามารถใช้บัตรประจาตัวเดิมจนกว่าจะหมดอายุได้
รายละเอียดตามเอกสาร
2.การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ขอให้ทุกกองส่งแบบประเมินให้กองการ
เจ้าหน้าที่ภายในวันที่ 21 มี.ค.59 ซึ่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครั้งนี้จะต้องทาให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 29 เม.ย.59
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
เรื่องอื่นๆ
ผอ.กองแผนฯ การประชุมสัมมนาการเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบจ.ตากในวันที่
15 มี.ค59 ณ ห้องประชุม อบจ.ตากขอให้ท่านพิจารณาจัดส่งเจ้าหน้าทีที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดทาแผนพัฒนาอบจ. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจัดทาแผน โดยพิธิ
เปิดได้แก่ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก คนที่ 1 คณะวิทยากรจะมาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร การดาเนินการช่วงเช้าจะเป็นการทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์และกาหนดแนวทาง ช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มประชาคมระดับอาเภอก็ขอให้
แต่ละกองจัดส่งหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 คนเข้าร่วมด้วย
ที่ประชุม รับทราบ

- 4–
ผอ.กองแผน ในส่วนของการจัดทาแผนพัฒนาอบจ.ประจาปี 2560-2562 และการจัดทา
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2560 ทางกองแผนฯได้จัดทาปฏิทินขั้นตอนการ
ดาเนินการให้ทุกกองพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุม
ที่ประชุม รับทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือ หรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑5.0๐ น.
(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกรชานาญการ
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

