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เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก   1.แจงเรื่องการแบงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ของจังหวัดตาก  

กกต. ไดดําเนินการแบงเขตเลือกตั้งออกเปน 3 เขตเลือกตั้ง มีสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎร จํานวน 3 คน สําหรับวันเลือกตั้งที่ทาง กกต.กําหนดไว คือ วันที่  24 
กุมภาพันธ 2562 ก็ขอใหแตละกองเตรียมความพรอมสําหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง
ดวย ซ่ึงทาง กกต.จังหวัดตาก อาจขอความรวมมือทางอบจ.ตากในการสนับสนุนการ
จัดการเลือกตั้งตอไป 

ที่ประชุม   รับทราบ 
2.การจัดระเบียบการจราจรภายในบริเวณสนามกีฬา อบจ.ตาก โดยกอง

การศึกษาฯไดจัดระเบียบการขับข่ียานพาหนะภายในบริเวณสนามกีฬา อบจ.ตาก 
ตั้งแตเวลา 17.00 น. – 21. 00 น. ใหเดินรถทางเดี่ยว ซ่ึงปจจุบันไดจัดทําปายบอก
เสนทางการเดินรถไวเรียบรอยแลว วัตถุประสงคของการจัดการจราจรเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหกับผูมาใชบริการออกกําลังกายภายในบริเวณสนามกีฬา อบจ.ตาก ให
เกิดความปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย ทั้งกับผูใชยานพาหนะขับข่ีภายในบริเวณ
สนามกีฬา อบจ.ตากและผูที่มาวิ่งออกกําลังกายหรือมาใชบริการในชวงเวลาดังกลาว 
ก็ขอใหทุกกองแจงเจาหนาที่ในกองสําหรับการขับข่ียานพาหนะใหใชความระมัดระวัง
และถือปฏิบัติตามปายสัญลักษณที่กําหนดไวตอไปดวย 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 14/๒๕61 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 14/2561 เมื่อวันที่ 7 

พฤสจิกายน  2561 มีรายงานการประชุมทั้งหมด 4 วาระ ซ่ึงไดแนบไปพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุม ที่ประชุมทานใดจะแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมเชิญครับ 
หากไมมีทานใดแกไขผมขอมติที่ประชุมครับ 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง เพ่ือพิจารณา/ติดตามงาน 
   1.แผนการปฏิบัติงาน เดือน ธ.ค. 61  - ม.ค. 62 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับตารางปฏิทินการปฏิบัติงานในเดือน ธันวาคม 2561 – มกราคม 

2562  มีรายละเอียดกิจกรรม/โครงการตางๆ ตามตารางปฏิทินการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนที่แจกใหทุกทาน พิจารณา กองใดจะเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการ/
กิจกรรม เชิญแจงที่ประชุมทราบครับ และหากกองใดมีรายละเอียดกิจกรรม/
โครงการซ่ึงไดประสานงานวัน เวลาเรียบรอยแลว ขอใหแจงเพิ่มเติมที่คุณจรัญ เพื่อจัด
ลงในตารางปฏิทินงานประจําเดือน  

ที่ประชุม  รับทราบ 
2.สรุปยอดรายรับ รายจาย ประจําเดือน พฤสจิกายน 2561  (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก   เชิญเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุปรายละเอียดคาใชจายตางๆใหที่ประชุมทราบ 
นางสาวนิศากร  เรียนทานประธาน และผูเขารวมประชุมทุกทาน  อบจ.ตาก ประมาณการ

รายรับไวจํานวน 450,000,000 บาท ปจจุบัน ณ วันที่ 31พฤศจิกายน 2561 มี
รายรับ เปนเงิน 100,228,126 บาท   ซ่ึงรับจริงต่ํากวาประมาณการรายรับ เปน
เงิน 349,771,837 บาท ไดดําเนินการเบิกจาย เปนเงิน 31,457,299 บาท 
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอที่ประชุมทราบ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอฝากเรื่องการจัดเก็บรายไดจากสถานบริการนํ้ามันภายในจังหวัดตาก ขอ

ฝายพัฒนารายไดชวยสํารวจขอมูลดวยวามีสถานบริการนํ้ามันเพิ่มมากข้ึนหรือไม
อยางไร และไดมีการชําระคาบํารุงจากการใชนํ้ามันให อบจ.ตาก หรือไมอยางไรขอให
สํารวจแลวสรุปขอมูลใหที่ประชุมทราบตอไป 

นางสาวนิสากร  รับทราบ 
 3.ติดตามผลการดําเนินการตามแผนดําเนินงานประจําป 2562(กองแผน) 
ปลัด อบจ.ตาก   เชิญผอ.กองแผนฯสรุปรายละเอียดการดําเนินการฯใหที่ประชุมทราบ 
นางสาวกนกอร  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน สรุปการติดตามกิจกรรมตาม

แผนดําเนินงานประจําป พ.ศ.2562 โครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
ดําเนินงานจํานวน 223 โครงการ 504 กิจกรรม ตามแผนดําเนินงานไตรมาสที่ 1  
ขอมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 มีโครงการและกิจกรรมที่กําหนดไวในแผน
ดําเนินงานจํานวน 137 โครงการ 313 กิจกรรม ดําเนินการแลวเสร็จ 11 โครงการ 
40 กิจกรรม อยูระหวางดําเนินการ 79 โครงการ 226 กิจกรรม และยังไม
ดําเนินการจํานวน 47 โครงการ 47 กิจกรรม   
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สําหรับแผนการเบิกจายเงินไตรมาสที่ 1  งบประมาณ 122,119,086 บาท 
คิดเปนรอยละ 100   เบิกจายจริง 16,972,031 คิดเปนรอยละ 13.90 
รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 

ปลัด อบจ.ตาก  การดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2562 ขอใหผอ.กองทุกกอง
กําชับหัวหนาฝายและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในแตละโครงการ/กิจกรรมที่อยูใน
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2562 โดยขอใหดําเนินการให
เปนไปตามที่ระเบียบหรือหนังสือสั่งการกําหนดไว โดยนํารายละเอียดการสรุปของ  
กองแผนฯเปนเครื่องมือในการติดตามผลการปฏิบัติของเจาหนาที่ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  สําหรับโครงการจติอาสาพัฒนาลํานํ้าขอใหจดัเจาหนาที่เขาพื้นที่โดยรวมกบัฝาย

ประชาสัมพันธในการทํากิจกรรมการพัฒนาลํานํ้าอยางตอเน่ือง 
ผอ.กองแผนฯ  รับทราบ 

4.สรุปการจัดกิจกรรมอุนไอรักประจําป61 (กองการศึกษาฯ) 
ปลัด อบจ.ตาก  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ(โบนัส) ป61 

เชิญเจาหนาที่สรุปชี้แจงใหที่ประชุมทราบ 
ผอ.กองการศึกษาฯ  เรียนท านประธานและผู เข ารวมประชุมทุกท าน สํ า นักปลัดสํ านัก

นายกรัฐมนตรีไดแจงให อบจ.ตากเขารวมการจัดกิจกรรม อุนไอรักคลายหนาว โดย
ขอใหแตละ อบจ.นําเสนออาหารพื้นเมืองประจําถ่ินพรอมกับการสาธิตการทําอาหาร
ภายในงานซ่ึงจะจัดบริเวณสนามเสือปา กทม. สําหรับอบจ.ตาก ไดรับมอบหมายให
เขารวมงานในวันที่ 13 – 19 มกราคม 2562 และมีกิจกรรมสาธิตการทําอาหาร
พื้นเมือง ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ตั้งแตเวลา 17.00 น. เปนตนไป ในสวนของ
การนําเสนออาหารพื้นเมืองและจําหนายในงาน ทางกองการศึกษาฯไดประสานงาน
เชิญชวนผูประกอบการในจังหวัดตากที่จําหนายอาหารพื้นเมืองไปรวมงานไดทั้งหมด 
3 ราน ซ่ึงจะขอความอนุเคราะหทางสํานักการชางจัดรถยนตในการขนสงวัสดุ 
อุปกรณของผูประกอบการที่จะไปรวมงานในวันที่ 13 และ 19 มกราคม 2562 
และสํานักปลัดฯขอจัดรถตูใหเจาหนาที่เดินทางไปรวมงานในวันและเวลาดังกลาว 
และในสวนของการสาธิตการทําอาหารพื้นเมือง ก็จะขอความรวมมือแตละกองจัดสง
เจาหนาที่ที่มีทักษะในการทําอาหารมาเขารวมในการทํากิจกรรมสาธิตการทําอาหาร
พื้นเมืองในวันที่ 16 มกราคม 2562 โดยทางกองการศึกษาฯจะไดทําเปนคําสั่ง
มอบหมายและขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานในวันและเวลาดังกลาวให นายก อบจ.
ตากพิจารณาอนุมัติ ตอไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 5.การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณและเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งทองถ่ิน 

(กองกิจการสภาฯ) 
ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นางสาวอโนมา  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ

และเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก 
ขณะน้ีอยูระหวางการสํารวจตนข้ัวบัตรเลือกตั้งเพื่อจัดทําบัญชีทําลายเอกสาร คาดวา
จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2561 
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ปลัด อบจ.ตาก  ขอฝากใหตรวจสอบขอมูลเพื่อทําลายและใหสํารวจวัสดุ อุปกรณที่จะตองใช

สําหรับการจัดการเลือกตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัดตาก ไปพรอมกันดวย อีกทั้ง
ขอใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของศึกษาเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของทองถ่ินที่จะ
เกิดข้ึนโดยใหมาสรุปรายงานความกาวหนาของการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรใหที่ประชุมทราบตอไปดวย 

ที่ประชุม  รับทราบ 
6.การตรวจสอบทรพัยสนิประจําป     (กองคลัง) 

ปลัด อบจ.ตาก  เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของสรุปรายละเอียดใหที่ประชุมทราบ 
นางนิศากร  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การตรวจสอบทรัพยสินเพื่อ

จําหนายในปงบประมาณ 2561 ไดดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินเรียบรอยแลว 
สําหรับในปงบประมาณ 2562 ไดมีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบทรัพยสิน
เรียบรอยแลว ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินงานตรวจสอบทรัพยสินของเจาหนาที่ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ปลัด อบจ.ตาก  ขอฝากใหเรงรัดเจาหนาที่ที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบทรัพยสินให

เรียบรอยดวย 
นางนิศากร  รับทราบ 

7.การดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคล (กองการเจาหนาท่ี) 
ปลัด อบจ.ตาก  มอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ สรุป ชี้แจงเกี่ยวกับการดําเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคลใหที่ประชุมทราบ 
นางกานตติมา  เรียนทานประธานและผูเขารวมประชุมทุกทาน การดําเนินงานดานการ

บริหารงานบุคคล ในหวงเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่เกี่ยวของมี ดังน้ี 
  1.การเลื่อนระดับขาราชการในสายงานทั่วไปและสายงานชํานาญงานขณะน้ี ก.จ.

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบ แบบประเมินเพื่อเลื่อนระดับในสายงานดังกลาวเรียบรอยแลว 
และทางกองการเจาหนาที่อยูระหวางตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติและการดาํรงตาํแหนง
ในสายงานวิชาการและสายงานทั่วไป วาบุคคลใดมีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหนงกําหนดและสามารถที่จะขอประเมินเพื่อเลื่อนระดับตอไป เมื่อตรวจสอบแลวเสร็จ
จะแจงใหทุกกองทราบตอไป 
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  2.การลงเวลามาปฏิบัติราชการของขาราชการ ลูกจางและพนักงานจางของ อบจ.

ตาก เน่ืองจากที่ผานมากองการเจาหนาที่จะเก็บสมุดเซ็นชื่อลงเวลาในเวลา 08.45 น. เพื่อ
สรุปรายละเอียดการมาปฏิบัติงานของเจาหนาที่เสนอผูบังคับบัญชารับทราบ หากทานใดมา
ปฏิบัติงานหลังเวลา 08.45 น. ก็จะข้ึนไปเซ็นชื่อลงเวลาที่กองการเจาหนาที่  ซ่ึงยังมี
เจาหนาที่บางคนที่ยังมาปฏิบัติงานสายอยู  กองการเจาหนาที่ขอเสนอตอที่ประชุมวากอง
การเจาหนาที่จะเก็บสมุดเซ็นชื่อลงเวลาในเวลา 08.45 น. หากทานใดที่มาปฏิบัติงานหลัง
เวลา 08.45 น. ขอใหมาลงชื่อปฏิบัติงานลงเวลาไดที่หองปลัดอบจ.ตาก หลังจากเวลา
09.30 น. เจาหนาที่จะเก็บสมุดเซ็นชื่อลงเวลาในเวลาเพื่อสรุปรายละเอียดการมา
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่เสนอผูบังคับบัญชารับทราบ 

ที่ประชุม  เห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอื่นๆ 
ปลัด อบจ.ตาก  มีเรื่องแจงแตละกองทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ การจัดทํา

หนังสือราชการ ซ่ึงที่ผานมากอนที่ผมจะลงนามในหนังสือราชการในแตละเรื่องพบวา 
เจาหนาที่ในแตละกองมีการจัดทําหนังสือหรือมีการเสนอหนังสือราชการไมเปนไป
ตามที่ระเบียบฯวาดวยงานสารบรรณกําหนดไว จึงขอให ผอ.กองทุกกองชวย
ตรวจสอบรายละเอียดความถูกตองตามหลักการจัดทําหนังสือราชการ โดยขอให
กําชับเจาหนาที่ใหจัดทําหรือเสนอหนังสือราชการใหถูกตองตามแบบที่ระเบียบวาดวย
งานสารบรรณกําหนดไว ทั้งหนังสือภายใน หนังสือภายนอกหรือคําสั่ง ประกาศตางๆ 
ซ่ึงรายละเอียดการจัดพิมพหนังสือราชการจะอยูในเอกสารที่แจกใหแตละกองทราบ 
หากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานมีความสงสัยหรือไมเขาใจในการจัดทําหนังสือใหสอบถาม
ไปยังบุคลากรภายในกองที่ผานการอบรมหลักสูตรเจาพนักงานธุรการ โดยขอใหผูผาน
การอบรมหลักสูตรเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงานในการจัดทําหนังสือราชการใหเปน
ตัวอยางที่ถูกตองและเปนผูใหคําแนะนําเจาหนาที่ในกองใหจัดทําหนังสือราชการให
ถูกตองตอไปดวย 

ที่ประชุม  รับทราบ  
 
ปลัด อบจ.ตาก  เรื่องอื่นๆ ใครมีอะไรจะหารือหรือเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา เชิญครับ  
ที่ประชุม  ไมมี   
ปลัด อบจ.ตาก  ถาไมมีทานใดใดมีขอหารือหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมหรือเปลา ผมขอเลิก

ประชุมครับ  
 
เลิกประชุม   เวลา ๑1.0๐ น. 
 
 

(นายจรัญ  สทุธิมาส) 
นิติกรชาํนาญการพิเศษ 
ผูจดรายงานการประชุม 

 
 
 

 (นายธัชชัย  ศรีสวัสดิ์) 
    ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดตาก 

     ผูตรวจสอบรายงานการประชุม 
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