รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 2/๒๕๕9
วันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕8 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวเจียมใจ กุลเกียรติ์
3. นายสุภณ ศรีผง
4. นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์
5. นางสาวนุชนารถ์ เทียนแก้ว
6. นายวรวุฒิ จิโน
6. นางสุพัตรา ธนะขว้าง
9.นางสาวกนกอร สินธวิจิตร
10.นายจรัญ สุทธิมาส
11.นางสาวนพวรรณ มีศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผอ.กองกิจการสภาฯ
ผอ.กองแผนและงบประมาณ
ผู้อํานวยการกองคลัง
ผู้อํานวยการสํานักการช่าง
ผอ.กองการศึกษาฯ
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
นิติกร 7ว
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 6ว

เริ่มประชุม

เวลา

ระเบียบวาระที่ ๑
รองปลัด อบจ.ตาก

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
ในวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปีงบประมาณ 2559 ก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้
ทราบอยู่ 2 เรือ่ ง
1.การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ต่อไปจะมี
การประชุมทุกเดือนเพื่อติดตามการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ สรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนดําเนินงานในแต่ละเดือน
2.ขอแสดงความยินดีกับผอ.สํานักการช่างและผอ.กองทุกกอง ขอให้ทกุ ท่านที่ได้รับ
การแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/๒๕๕9
รับรองรายงานการประชุม
เรื่อง เพือ่ พิจารณา/ติดตามงาน
1.แผนการปฏิบตั งิ าน เดือน พ.ย. – ธ.ค. 58
สําหรับตารางปฎิทินงานในเดือน พฤศจิกายน –ธันวาคม 58 มีรายละเอียด
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน หากกองใด
มีรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมขอให้แจ้งที่ประชุม เพื่อจัดลงตารางปฎิทินงานต่อไป
ส่วนราชการใดมีโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมให้แจ้งที่คุณจรัญ เพื่อจัดลงในตาราง
ปฏิทินงานต่อไป

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
รองปลัด อบจ.ตาก

13.3๐ น.
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รองปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองคลัง
ผอ.สํานักการช่าง
มติที่ประชุม
รองปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองคลัง

รองปลัด อบจ.ตาก
มติที่ประชุม
รองปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองคลัง
รองปลัด อบจ.ตาก
ทีป่ ระชุม
รองปลัด อบจ.ตาก

2.ติดตามผลดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2557 (โครงการค้าง)
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
โครงการค้างในปีงบประมาณ 2557 มีการกันเงินไม่ก่อหนี้จํานวน 3 รายการ
ได้แก่ 1.โครงการจัดทําป้ายประชาคมอาเซียน2.ป้ายประชาสัมพันธ์อบจ. ขนาด 6* 15 ม.
และป้ายประชาสัมพันธ์อบจ.ขนาด 5*10 ม. ของสํานักปลัดฯ
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ขอให้ผอ.กองเจ้าของบประมาณ
เสนอนายก อบจ.ตากแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางมาในคราวเดียว
รับทราบ
3.ติดตามผลการดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี 2558
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
โครงการกันเงินไม่ก่อหนี้ 31 โครงการ เป็นเงิน 19,893,500 บาท ทําสัญญา 3
โครงการ เป็นเงิน 2,711,000 บาท คงเหลือ 28 โครงการ เป็นเงิน 17,093,500 บาท
เงินรางวัลการปรับปรุงประสิทธิภาพ(โบนัส) ต้องเบิกจ่ายภายใน 90 วัน เป็นเงิน
2,400,000 บาท
โครงการกันเงินก่อหนี้ จํานวน 17 รายการ เป็นเงิน 17,157,700 บาท
ฎีกาค้างจ่าย 13 รายการ เป็นเงิน 265,151 บาท
รวมกันเงินปี 58 จํานวน 62 รายการ เป็นเงิน 39,716,351 บาท
กองใดมีโครงการที่ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้เสนอให้สภาอบจ.ตากพิจารณาใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2559 โดยเสนอรายละเอียดการจัดทําแผนเพิ่มเติมให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาในเดือน มกราคม 2559
รับทราบ
4.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ (กองคลัง)
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ
อบจ.ตาก ประมาณการรายรับไว้จํานวน 360,000,000 บาท ปัจจุบนั มี
รายรับรวมตั้งแต่ต้นปี 15,000,000 บาทและ มีรายจ่าย 6,800,000. บาท
ขอให้ ผอ.กองทุกกองยึดแผนดําเนินงานประจําปี เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
และกํากับงานในภาพรวมของกองด้วย
รับทราบ
5.ติดตามผลการดําเนินการกรณีการอภิปรายในการประชุมสภา อบจ.ตาก
(กองแผนฯ+กองการศึกษาฯ)
ตามที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจําปี 2558 ใน
วั น ที่ 19 สิ ง หาคม 2558 นั้ น ได้ มี ส มาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ตาก
ซักถามเกี่ยวกับการเสนอญัตติขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตาก ดังนี้
1.การโอนศูนย์ท่องเที่ยว ของอําเภออุ้มผาง
2.การโอนศูนย์ท่องเที่ยว ตําบลด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด
3.การโอนพิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภออุ้มผาง

-3-

ผอ.กองแผน
ผอ.กองการศึกษาฯ

รองปลัด อบจ.ตาก
ทีป่ ระชุม
รองปลัด อบจ.ตาก
นส.นพวรรณ

ทีป่ ระชุม
รองปลัด อบจ.ตาก

ผอ.กองแผนฯ
ระเบียบวาระที่ ๔
รองปลัด อบจ.ตาก

ผอ.กองการเจ้าหน้าที่

ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม เกิด
ความชัดเจน ในการปฏิบัติงาน จึงขอทราบรายละเอียดที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ดังกล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสรุป ชี้แจงให้ที่ประชุมพิจารณา
การโอนศูนย์ท่องเที่ยว ของอําเภออุ้มผาง และการโอนศูนย์ท่องเที่ยว ตําบล
ด่านแม่ละเมา อําเภอแม่สอด ได้แจ้งประสานไปยัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะ
ขอรับโอนทําหนังสือแจ้งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก แล้ว
การโอนพิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อําเภออุ้มผาง เนื่องจากอาคาร
พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งอยู่ในพื้นทีของโรงเรียนชุมชนอุ้มผาง จึงได้แจ้งทาง
โรงเรียนเกี่ยวกับการรับโอนพิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ซึ่งทางโรงเรียนยินดีที่
จะรับโอนและจะทําหนังสือขอรับโอนมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากต่อไป
ขอให้ผอ.กองที่เกี่ยวข้อง ติดตามรายละเอียดการดําเนินการเพื่อจะได้
นําเสนอให้สภา อบจ.ตาก พิจารณาต่อไป
รับทราบ
6.ข้อทักท้วงจากการตรวจสอบของ สตง ประจําปี 2558 (หน่วยตรวจสอบ
ภายใน)
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
ด้วยสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก ได้ตรวจสอบงบการเงินขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดตาก ประจําปีงบประมาณ 2558 มีขอ้ ตรวจพบที่ต้องการคําชี้แจง
เพิ่มเติม อยู่ 3 ข้อ ซึ่งหน่วยตรวจสอบภายในได้แจ้งให้แต่ละกองที่เกี่ยวข้องจัดทํา
คําชี้แจงเพิ่มเติมจัดส่งให้หน่วยตรวจสอบภายใน ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
เพื่อจักได้รายงานให้สํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก ทราบต่อไป
รับทราบ
จากการตรวจสอบรายละเอียดข้อตรวจพบของสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด
ตาก พบว่าในการจัดทําโครงการอบรมมีการส่งใช้เงินยืมเป็นเงินสด ซึ่งในส่วนนี้ขอ
มอบหมายให้กองแผนฯสรุปกําหนดรายละเอียดในการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ว่าตามระเบียบได้กําหนดการเบิกจ่ายไว้อย่างไรและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายอะไรได้บ้าง
เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการเบิกจ่ายให้แต่ละกองต่อไป
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ
1.การรายงานตําแหน่งบริหารที่ว่าง
เนื่องจากได้มีการสอบคัดเลือกในตําแหน่ง ผอ.กอง และข้าราชการอบจ.ตากใน
ตําแหน่ง นักบริหารงาน(หัวหน้าฝ่าย)หลายท่านได้รับการคัดเลือก ทําให้ตําแหน่งนัก
บริหารงาน หลายตําแหน่งว่างลง ขอให้กองการเจ้าหน้าที่รายงานตําแหน่งที่ว่างให้ ก.จ.จ.
ตาก พิจารณาต่อไป
รับทราบ

- 4ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
ทีป่ ระชุม
รองปลัด อบจ.ตาก
เลิกประชุม

2.การจัดทําคําสั่งแบ่งงาน
เนื่องจากได้มีการแต่งตั้งผอ.สํานักและผองกอ.ใหม่ประกอบกับได้รับโอน
ข้าราชการมาบรรจุและแต่งตั้งในแต่ละกอง ขอให้แต่ละกองจัดทําคําสั่งแบ่งงานจัดส่ง
ให้กองการเจ่าหน้าที่ต่อไป
รับทราบ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า
ไม่มีผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑4.3๐ น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกร 7ว
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

