รายงานการประชุม
หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
ครั้งที่ 8/๒๕๕7
วันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕๕7 เวลา 09.0๐ น.
ณ ห้องประชุมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
--------------------------------------------------------------ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
๑. นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2. นางสาวเจียมใจ กุลเกียรติ์
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. นางนภาพร ยังถิน 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.นางสุพัตรา ธนะขว้าง นักบริหารงานการศึกษา 7
9.นางสาวพจนา วรรณเสวี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
10.นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
11.นางอุทัยรัตน์ อินทฉิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 7
12.นายจรัญ สุทธิมาส
นิติกร 7ว
13.นายพิสุทธิ์ ตะมะ
นิติกร 6ว
14.นายประภาส ปัญญารินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3

เริ่มประชุม

เวลา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.ด้วยองค์การบริหารสวนจังหวัดตาก ได้มีคาสั่งแต่งตั้งนายภาคภูมิ บูลย์
ประมุขให้ดารงตาแหน่งรองนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดตาก คนที่ 2 ในการช่วย
ปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
2.ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้ดาเนินการสรรหาพนักงานจ้างเพื่อ
มาบรรจุแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งและช่วยปฏิบัติงานราชการในแต่ละกอง ก็ขอให้แต่งละ
กองมอบหมายภารกิจงานและสอนงานให้กับพนักงานจ้างต่างๆที่ได้บรรจุไปด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒
รองปลัด อบจ.ตาก

09.0๐ น.

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/๒๕๕7
ตามที่ได้แจกรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.ตาก ครั้งที่
7/๒๕๕7 เมื่อวันที่ 2 เมษายน ๒๕๕7 ขอให้ทุกท่านช่วยตรวจสอบถ้าหากมีตรงไหน
ไม่ถูกต้องก็ขอให้แจ้งด้วยเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง ต่อไป
นางไพรเราะ ขอแก้ไขการตั้งงบประมาณในหมวดเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ให้คานวณโดยใช้ฐาน
เงินเดือนของบัญชี 2 บวก 2 ขั้นเป็นเกณฑ์ในการคานวณ ในส่วนของพนักงานจ้าง บวก
1 ขั้น
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รองปลัด อบจ.ตาก มีท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ
รายงานการประชุม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ

หากไม่มีข้อผิดพลาด ก็ขอมติที่ประชุมรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา
/ติดตามงาน
รองปลัด อบจ.ตาก 1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน เม.ย.
– พ.ค. 57
สาหรับตารางปฎิทินงานในเดือน พฤษภาคม –มิถุนายน 57 มีรายละเอียด
ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงานที่แจกให้ทุกท่าน หากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม
เพิ่มเติมขอให้แจ้งที่ประชุม เพื่อจัดลงตารางปฎิทินงานต่อไป และในส่วนไตรมาสที่ 2
ขอให้แต่ละกองกลับไปทบทวนแผนดาเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรมให้ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงานที่แต่ละกองได้กาหนดไว้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
2.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการประจาปี 2556 (ทุกกอง)
รองปลัด อบจ.ตาก
การปฏิบัติงานตามโครงการประจาปี 2556 เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจง
รายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
หน.สนป.
สานักปลัดฯการจัดหาคอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายให้ผู้รับจ้าง
ผอ.กองช่าง การก่อสร้างประปาหมู่บ้านที่อาเภอบ้านตาก อยู่ระหว่างแจ้งกองคลังเปลี่ยนแปลง
สถานที่ในการก่อสร้าง
รองปลัด อบจ.ตาก
โครงการใด/กิจกรรมใดที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จขอให้ผู้อานวยการกองเร่งรัด
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรีบดาเนินการด้วยเนื่องจากเป็นโครงการที่ค้างมาจากปีงบประมาณ56
ทีประชุม รับทราบ
3.ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนดาเนินงานประจาปี 2557 (กองแผนฯ)
รองปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นางอุทัยรัตน์
การติดตามโครงการใน ไตรมาสที่ 3 ปัจจุบันมีโครงการที่ค้างยังไม่ได้ดาเนินการในไตร
มาสที่ 1-2 อยู่ทั้งหมด 25 โครงการ และ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 มีโครงการไม่ได้
ดาเนินการตามแผนดาเนินการ อยู่ทั้งหมด 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.47 รายละเอียด
ตามเอกสารที่นาเสนอที่ประชุมพิจารณา
รองปลัด อบจ.ตาก
โครงการที่ไม่ได้ดาเนินการตามแผนดาเนินการของแต่ละกอง ได้กาหนดระยะเวลา
ดาเนินการไว้แล้วหรือไม่
นางอุทัยรัตน์ โครงการส่วนใหญ่จะดาเนินการในช่วงเดือน พฤษภาคม
– มิถุนายน 2557
รองปลัด อบจ.ตาก ตามแผนดาเนินงานประจาปี 2557 ได้ดาเนินการไปแล้ว 6 เดือน กองใดยังดาเนิน
การไม่แล้วเสร็จตามแผนงานที่กาหนดไว้ ขอให้ผู้อานวยการกองเร่งรัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดทาโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่กาหนดไว้ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ตามแผน
ดาเนินการด้วยและกรณีโครงการใดไม่สามารถดาเนินการได้ให้ชี้แจงเหตุผลและความจาเป็น
เสนอนายก อบจ.ตากพิจารณาต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

- 34.ติดตามผลการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา อบจ./แผนพัฒนา 3 ปี (กองแผนฯ)
รองปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ทีรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นางอุทัยรัตน์
สาหรับการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ในส่าวนของรายละเอียดคงค้างของ
กองช่าง โดยจะประชุมพิจารณารายละเอียดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ในวันที่ 14 พฤษภาคม
2557 เวลา 09.30 น ในส่วนของการจัดทาแผนพัฒนา อบจ.ตาก 3 ปี รอรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรมจาก ส.อบจ.ตาก
รองปลัด อบจ.ตาก รายละเอียดโครงการต่างๆของส.อบจ.ตาก ขอให้แต่ละกองที่เกี่ยวข้องประสานงาน
รายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้อง จัดส่งข้อมูลให้กองแผนฯต่อไปด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก
นางสาวปาริชาติ

รองปลัด อบจ.ตาก
มติที่ประชุม

5.การจัดทางบประมาณ รายจ่ายประจาปี 2558
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
การจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2558 ในส่วนของรายละเอียด
การจัดทางบประจา ทุกกองจัดส่งให้กองแผนฯเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเจ้าหน้าที่และจะสรุปรายละเอียดนาเสนอรองปลัดฯพิจารณาในวันที่ 15
พฤษภาคม 57 ในส่วนของงบพัฒนากาหนดส่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 57 และในส่วนของ
สถานีขนส่งไม่ได้จัดส่งประมาณการรายรับ ขอให้จัดทาประมาณการรายรับและประมาณการ
ดอกเบี้ยจัดส่งให้กองแผนฯในวันที่ 8 พฤษภาคม 57ด้วย
ในส่วนของรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมงบพัฒนาปี58 ขอให้แต่ละกองแจ้ง
เจ้าหน้าที่ดาเนินการภายในเวลาที่กาหนดด้วย
รับทราบ

8.การเตรียมการเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ตาก แทนตาแหน่งที่ว่าง (กองกิจการสภาฯ)
รองปลัด อบจ.ตาก
เชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ
นายพิสุทธิ์
การเตรียมการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.ตาก เขต1 อาเภอแม่ระมาด ได้รับการ
ประสานจาก กกต.จังหวัดตาก ขอเอกสารเพิ่มเติมและขอคายืนยันจาก ส.อบจ.ตาก กฤตนันท์
พึ่งพานิช ว่าจะไม่ยื่นการอุทธรณ์คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้
ประสานกับ ส.อบจ.ตากแล้วยืนยันว่าไม่อุทธรณ์
รองปลัด อบจ.ตาก
ในส่วนการขอขยายระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลเมื่อใด
นางนภาพร ในส่วนการขอขยายระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้งคาดว่า กกต.กลางจะแจ้งผลการ
ขอขยายระยะเวลาให้ ทราบในสัปดาห์หน้า
รองปลัด อบจ.ตาก เมื่อ กกต.จังหวัดตาก แจ้งผลการขอขยายระยะเวลาในการจัดการเลือกตั้ง ภารกิจที่
เกี่ยวข้องในแต่ละกองขอให้แต่ละกองจัดเตรียมความพร้อมไว้ด้วย ซึ่งจะเชิญประชึมในส่วน
ของการจัดการเลือกตั้งต่อไป
ที่ประชุม รับทราบ
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6.สรุปยอดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นได้ (กองคลัง)
รองปลัด อบจ.ตาก
เชิญผอ.กองคลังสรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆให้ที่ประชุมทราบ
ผอ.กองคลัง อบจ.ตากประมาณการรายรับไว้จานวน 330,000,000 บาท ปัจจุบัน ณ
วันที่ 30 เมษายน 2557 มีรายรับ 250,169,829.22 บาท เดือนเมษายน 57 มี
รายรับ 41,930,559.58 บาท รายรับต่ากว่าประมาณการ 79,830,170.78 บาท
อบจ.ตากได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณไปจานวน 144,836,941.96 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 47.67 % ซึ่งเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ที่ 70%
ที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔
รองปลัด อบจ.ตาก
ที่ประชุม รับทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก

เรื่องอื่นๆ
เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ
เนื่องจากเดือนนี้จะมีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันขอให้แต่ละกองกาชับ
เจ้าหน้าที่ในการอยู่เวรยามสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากด้วย
การจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณและการพัสดุให้กับ ส.อบจ.ตาก
และเจ้าหน้าที่ในวันที่ 30 พฤษภาคม 57 ร ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ขอให้
แจ้งหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมด้วย

ที่ประชุม รับทราบ
รองปลัด อบจ.ตาก

เลิกประชุม

เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปล่า เชิญครับ ถ้าไม่มี
ผมขอเลิกประชุมครับ
เวลา ๑1.3๐ น.

(นายจรัญ สุทธิมาส)
นิติกร 7ว
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวเจียมใจ กุลเกียรติ)์
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

