รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 9/๒๕๕7
วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕๕7 เวลา 13.3๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. นางสาวเจียมใจ กุลเกียรติ์
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. นายทวีพร เม้าพิมพา นักบริหารงานทั่วไป 7 แทน ผอ.กองกิจการสภาฯ
4. นางสาวนุชนารถ์ เทียนแก้ว
ผู้อานวยการกองคลัง
5. นายวรวุฒิ จิโน
ผู้อานวยการกองช่าง
6.นางไพรเราะ อุสาหะ นักบริหารงานทั่วไป 7 รกท. ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
7.นางสาวเพชรรัตน์ บุญมาวงศ์ นักบริหารงานทั่วไป 7
8.นางทัศนา ศรีตระกูล นักบริหารงานทั่วไป 7
9.นางสาวพจนา วรรณเสวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
10.นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
11.นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
12.นางสุพัตรา ธนะขว้าง นักบริหารงานการศึกษา 7
13.นายสุภณ ศรีผง นักบริหารงานทั่วไป 7
14.นางสาวกนกอร สินธวิจิตร นักบริหารงานทั่วไป 7
15.นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกร 7ว

เริ่มประชุม

เวลา

13.3๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.การปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
1.1 ขอให้ปฏิบัติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศ
ออกมาด้วยโดยขอให้ผอ.กองทุกกองแจ้งเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามประกาศฯต่างๆที่
เกี่ยวข้องด้วย
1.2 การปฏิบัติงานโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม สัมมนา ที่มี
ผู้เข้าร่วมโครงการจานวนมากให้เจ้าของโครงการแจ้งทหารเข้าร่วมโครงการด้วย
2.นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
2.1 การทางานโดยยึดหลักการ “ผสมงานผสานใจ”
2.2 งานพิธีการ ทุกส่วนราชการต้องมาร่วมงาน ถือเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
2.3 เน้นการบริหารงานอย่างมีระบบ ภายใต้ คสช.
2.4 จัดตั้งคลังสมองระดับจังหวัด อาเภอและระดับหมู่บ้าน
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2.5 กาหนดวาระสาคัญของการพัฒนาจังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์ คืนธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ คืนวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ คืนคนตาก
โดยให้ทุกส่วนราชการ นายุทธศาสตร์ไปสู่แนวทางการพัฒนาและโครงการพัฒนาใน
การจัดทางบประมาณปี 58 โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 57
2.6 แต่งตั้งคณะทางาน กอ
.รักษาความมั่นคงจังหวัดตาก โดยความร่วมมือ
ทุกส่วนราชการ
2.7 การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด โดยมีหลักการ
2.7.1 การยกเว้น
2.7.2 การลดหย่อน
2.7.3 การผ่อนปรน
2.7.4 การบริการจุดเดียว
2.8 ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตาก โดยให้
สานักงานจังหวัดตากจัดทารายละเอียดแจ้งหน่วยงานต่างๆ
2.9 เน้นการปรองดอง เพื่อความสามัคคี ของคนในประเทศ จังหวัด อาเภอ
ตาบล หมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ
2.10 ทุกวันศุกร์ขอความร่วมมือแต่งการผ้าไทย อยู่ระหว่างการออบแบบ
เพื่อให้เหมาะสมกับคนจังหวัดตาก
2.11 ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนเสียงเพลงรอ
สายโทรศัพท์
2.12 จัดกิจกรรมงานปรองดองสมานฉันท์ ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
ณ ศาลากลางจังหวัดตาก ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเข้าร่วม
กิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒
รองปลัด อบจ.ตาก

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕7
ตามที่ได้แจกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.ตาก ครั้งที่
8/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕7 ขอให้ทุกท่านช่วยตรวจสอบถ้าหากมี
ตรงไหนไม่ถูกต้องก็ขอให้แจ้งด้วยเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไป
มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ
หากไม่มีข้อผิดพลาด ก็ขอมติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
รองปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน
มิ.ย. – ก.ค. 57 57
สาหรับตารางปฎิทินงานในเดือน มิถุนายน –กรกฎาคม 57 มี
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน
หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมขอให้แจ้งที่ประชุม เพื่อจัดลงตารางปฎิทิน
งานต่อไป
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นางสุพัตรา ธนะขว้าง ฝ่ายบริหารการศึกษาฯ มีพิธีมอบสื่อการเรียนการสอนในเดือนมิถุนายนและ
เดือนกรกฎาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารตารางงานที่นาเสนอที่ประชุม
นายทวีพร เม้าพิมพา กองกิจการสภาฯมี โครงการ อบจ. สัญจร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ
โรงเรียนบ้านเด่นวัว อาเภอวังเจ้า
รองปลัด อบจ.ตาก ส่วนราชการใดมีโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมให้แจ้งที่คุณจรัญ เพื่อลงใน
ตารางงานต่อไปและขอให้แต่ละกองกลับไปทบทวนแผนดาเนินงานในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมให้ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่แต่ละกองได้กาหนดไว้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก
ผอ.กองคลัง
รองปลัด อบจ.ตาก

2.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการประจาปี 2556 (ทุกกอง)
การปฏิบัติงานตามโครงการประจาปี 2556 เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
โครงการที่ยังไม่ได้ทาสัญญา 1.โครงการจัดตั้งศูนย์ขยะ 2.โครงการจัดจ้างรถราง
3.การจัดหารถยนต์กู้ภัย ขณะนี้อยู่ระหว่างหาตลาดกลาง
โครงการที่ทาสัญญาแล้วรอตรวจรับและเบิกจ่าย การจัดหารถยนต์ตู้
ในส่วนของรถรางให้เจ้าหน้าที่ทาบันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอให้นายก อบจ.ตาก
พิจารณาในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ทันในปีงบประมาณนี้ และโครงการใด/กิจกรรม
ใดที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จขอให้ผู้อานวยการกองเร่งรัดเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรีบ
ดาเนินการด้วยเนื่องจากเป็นโครงการที่ค้างมาจากปีงบประมาณ 56

ทีประชุม รับทราบ

มติที่ประชุม

3.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2557 (กองแผนฯ)
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
จากการติดตามและประเมินผลปัจจุบันมีโครงการที่ค้างยังไม่ได้ดาเนินการ ข้อมูล
ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2557 มีโครงการที่อบจ.กาหนดไว้จานวน 212 โครงการ มีโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามแผนดาเนินการ อยู่ทั้งหมด 39 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.40
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการแต่มีปัญหา จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.89
โครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินการและไม่มีปัญหา จานวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
49.53 และโครงการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
30.19 รายละเอียดตามเอกสารที่นาเสนอที่ประชุมพิจารณา
โครงการใดที่ยังไม่ได้ดาเนินการตามแผนดาเนินการของแต่ละกอง ซึ่งได้กาหนด
ระยะเวลาดาเนินการไว้แล้ว ขอให้ผู้อานวยการกองเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทา
โครงการ/กิจกรรมต่างๆที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามแผนดาเนินการ
ด้วยและกรณีโครงการใดไม่สามารถดาเนินการได้ให้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็นเสนอ
นายก อบจ.ตากพิจารณาต่อไป
รับทราบ

รองปลัด อบจ.ตาก

4.ติดตามผลการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ./แผนพัฒนา 3 ปี (กองแผนฯ)
เชิญเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

รองปลัด อบจ.ตาก
นางอุทัยรัตน์

รองปลัด อบจ.ตาก
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นางอุทัยรัตน์

การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่
30 มิถุนายน 2557 โดยจะประชุมร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ.ตาก ในวันที่ 13
มิถุนายน 2557 เวลา 09.30 น และประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาฯ ในวันที่
13 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 น ณ ห้อวงประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
รองปลัด อบจ.ตาก หลังจากประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบจ.และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
อบจ.แล้ว ขอให้ทุกกองส่งรายละเอียดโครงการต่างๆ เกี่ยวข้องให้กองแผนฯภายในวันที่
19 มิถุนายน 2557 โดยจะประชุมพิจารณายกร่างแผนพัฒนาฯในวันที่ 20 มิถุนายน
2557 ต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ
5.การจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี 2558
รองปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นางสาวปาริชาติ
การจัดทาร่าง งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558 สรุปยอด
งบประมาณรวมทุกกอง 225 ล้านบาท ยกเว้นงบพัฒนาของกองการศึกษาฯ งบกลาง
จานวนประมาณ 66ล้านบาท และรายจ่ายประจา ประมาณ 101 ล้านบาท
การพิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2558 จะประชุมพิจารณา
ในวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2557 โดยในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 พิจารณาการตั้ง
งบประมาณ ของ สานักปลัดฯ กองแผนฯกองคลัง กองการเจ้าหน้าที่และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน วันที่ 17 มิถุนายน 2557 จะเป็นการพิจารณาตั้งงบประมาณของกองการศึกษาฯ
กองกิจการสภาฯ กองช่าง และสถานีขนส่ง ณ ห้องปฏิบัติงานนายก อบจ.ตาก รายละเอียด
ระยะเวลาการประชุมจะแจ้งให้ทราบต่อไป
รองปลัด อบจ.ตาก
ในส่วนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องขอให้แต่ละกอง
ตรวจสอบพร้อมสรุปเหตุผลและความจาเป็นในการตั้งงบประมาณในแต่ละโครงการ/
กิจกรรมนาเสนอนายกอบจ.ตากพิจารณาในวันและเวลาดังกล่าวด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
8.การเตรียมการเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ตาก แทนตาแหน่งที่ว่าง (กองกิจการสภาฯ)
รองปลัด อบจ.ตาก กกต.จังหวัดตาก แจ้งให้ทราบว่า กกต.กลาง แจ้งขอระงับการจัดการเลือกตั้งของ
อปท.ทั้งประเทศ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การประกาศห้ามชุมนุมทางการเมืองของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ โดยให้ดาเนินการจัดการเลือกตั้งหลังวันที่ 29 มิถุนายน 2557
โดยขอให้เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาฯที่รับผิดชอบประสานข้อมูลแนวทางการดาเนินการ
จัดการเลือกตั้งกับ กกต.จังหวัดตาก และภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งในแต่ละ
กองขอให้แต่ละกองจัดเตรียมความพร้อมไว้ด้วย ซึ่งจะเชิญประชุมในส่วนของการจัดการ
เลือกตั้งต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก

6.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ (กองคลัง)
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ

- 5ผอ.กองคลัง อบจ.ตากประมาณการรายรับไว้จานวน 330,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2557 มีรายรับรวมตั้งแต่ต้นปี 273,510,139.34 บาท
รายรับต่ากว่าประมาณการ 56,489,860.66 บาท เดือนพฤษภาคม 57 มีรายรับ
23,340,310.34 บาท อบจ.ตาก ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปจานวน
161,633,016.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.94 % ซึ่งเป้าหมายในการเบิกจ่าย
งบประมาณอยู่ที่ 70%
ที่ประชุม รับทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก
นายจรัญ

7.การประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการฯ ประจาปี 2557(Core Team)
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
การตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ขององค์การบริหารสวนจังหวัดตาก
ประจาปี 2557 เนื่องจาก หัวหน้าสานักปลัดฯ และคุณธนิดา ตรีทิพยรักษ์ ได้เข้าร่วมการ
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2557 ณ โรงแรมราชาบุรี ซึ่งมีเอกสารรายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตรวจสอบของคณะกรรมการระดับจังหวัด ตามตัวชี้วัดในแต่ละด้านทั้ง 4 ด้าน
รายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 4 ด้าน ประกอบไปด้วย

ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง
ด้านการบริการสาธารณะ
สานักปลัดฯ ได้สรุปรายละเอียดแนวทางการประเมินตามตัวชี้วัดในด้านต่างๆและ
มอบให้แต่ละกองไปพิจารณาตรวจสอบ โดยขอให้แต่ละกองตรวจสอบและรวบรวมเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดที่แต่ละกองรับผิดชอบ จัดส่งให้สานักปลัดฯภายในวันที่ 17 มิถุนายน
2557 เพื่อสานักปลัดฯจักได้รวบรวมและนาเสนอให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบ
ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัด จะทาการตรวจประเมินฯในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา
13.00 น.
นางสุพัตรา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเป็นเอกสารของปีงบประมาณใด
นายจรัญ เอกสารที่ประกอบการพิจารณาตรวจสอบเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ในปีงบประมาณ 2556 คือตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555
ถึง วันที่ 30 กันยายน 2556
รองปลัด อบจ.ตาก ใครจะสอบถามข้อมูลประกอบการดาเนินการเพิ่มเติมเชิญครับ
ถ้าไม่มีก็ขอให้แต่ละ
กอง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดาเนินการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัด
ดังกล่าวจัดส่งให้สานักปลัดฯภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ

- 6ระเบียบวาระที่ ๔
รองปลัด อบจ.ตาก
นายจรัญ

เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ 2557 ในส่วนของการประเมินจากมุมมองภายในองค์กรและมุมมอง
ภายนอกองค์กร รายชื่อบุคลากรของ อบจ.ตาก และรายชื่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
หน่วยงานราชการ ผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ สานักปลัดฯ ได้จัดส่งให้ สานักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อย
แล้ว ในส่วนของการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ รายละเอียดแบบประเมินฯประเด็นข้อ
คาถามจะเกี่ยวข้องกับภารกิจความรับผิดชอบของสานักปลัดฯและกองคลัง ก็ขอให้จัดส่ง
ข้อมูลและเอกสารประกอบการประเมินให้เจ้าหน้าที่สานักปลัดฯภายในวันที่ 16 มิถุนายน
2557 เพื่อจักได้รวบรวมและจัดส่งให้สานักงาน ป.ป.ช. ต่อไป
รองปลัด อบจ.ตาก ขอให้ผู้อานวยการกองที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ดาเนินการตรวจสอบ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามตัวชี้วัดดังกล่าวจัดส่งให้สานักปลัดฯ
ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก
การจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการพัสดุให้กับ ส.อบจ.
ตาก และเจ้าหน้าที่ในวันที่ 23 มิถุนายน 57 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ขอให้แจ้งหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าร่วมการอบรมด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก
ขอกาชับเรื่องการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสานักงาน อบจ.ตาก ให้แต่
ละกองแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการอยู่เวรยาม และผู้ตรวจเวรยาม ของ อบจ.ตาก ให้
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดด้วย
ที่ประชุม รับทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก

เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้า
ไม่มผี มขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑5.3๐ น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกร 7ว
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเจียมใจ กุลเกียรติ)์
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

