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 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์  2563 
วันพฤหัสบดี ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
**************************************************** 

ผู้เข้าประชุม          
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย   

2. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย  
3. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   
4. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.   
5. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง      
6. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  

     7. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
8. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
9. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
10. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
11. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    
12. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ  

ผู้ไม่เข้าประชุม    
1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย (ไปราชการ) 

     2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย (ไปราชการ)  
3. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
4. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง (ไปราชการ) 
5. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) (ไปราชการ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม    
     1. นางสาวพชรภรณ์  ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

2. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ตอนนี้โครงการเสร็จเรียบร้อยไปหลายโครงการแล้ว เหลือโครงการถังประปา หมู่ที่ 9 ที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
ขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ ส าหรับโครงการใหม่ขอฝากกองช่างช่วยด าเนินการตามแผนด้วยครับ 
ส าหรับการซื้อจ้างและโครงการอ่ืนๆ ขอให้ทุกส านัก/กอง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการตามระยะเวลาครับ 

             //หัวหน้าส านักปลัด.... 
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หัวหน้าส านักปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส านักงานปลัดขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เครื่องปั๊มน้ า
ช ารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ จึงต้องขอโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและจะน าเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเพ่ือพิจารณาค่ะ และยังมีโครงการติดตั้ง GPS ที่จะต้องขอโอน
งบประมาณฯ มีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ รายการจัดหาเครื่องแฟ็กซ์ ส าหรับรายละเอียดจะ
ด าเนินการแจ้งผู้บริหารฯและจัดส่งให้ฝ่ายงานกิจการสภาฯด าเนินการต่อไปค่ะ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ขอฝากเรื่องระเบียบในการด าเนินการทุกโครงการด้วยค่ะ ขอให้ตรวจสอบโดยละเอียดค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับเรื่องเครื่องปั๊มน้ า ขอให้ตรวจสอบก่อนว่าสามารถซ่อมได้หรือไม่ และฝากประสานไปยัง

การประปาส่วนภูมิภาคเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการใช้ระบบประปาครับ 
นายหาญชัย สินสอาด -จากการตรวจสอบเครื่องปั๊มน้ าพบว่าเสีย 1 ตัว ไม่สามารถซ่อมได้ จึงขอเสนอให้ซื้อใหม่ครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ผมได้หารือกับทางการประปาส่วนภูมิภาคแล้ว ในการด าเนินการขอใช้ระบบประปา

ส่วนภูมิภาค ได้ค าตอบว่าสามารถด าเนินการได้ครับ แต่จะต้องหารืออีกครั้งว่าจะด าเนินการในรูปแบบใด 
ซึ่งจากที่ได้สอบถามสามารถท าได้ 2 วิธี คือ 1.ขอขยายเขตระบบประปา และ  2. ขอด าเนินการใน
ลักษณะของการจ้างเหมาบริการ ครับ  

  -ขอเสนอฝ่ายบริหารฯครับว่า หากตรวจสอบงบประมาณส่วนใดแล้วมีเงินคงเหลือ ขอเสนอให้
ด าเนินการจัดซื้อขาไมล์และเครื่องขยายเสียงชุดเล็ก เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการนอกสถานที่ครับ  

รองพิศาล แพใหญ ่ -ฝ่ายบริหารฯเห็นด้วยกับทุกเรื่องที่เสนอมา และขอให้ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบ อุปกรณ์และ
รายการต่างๆที่จะต้องใช้ในการปฏิบัติงานราชการ หากพบว่าช ารุดเสียหายหรือขาดแคลน ให้ด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดหาได้ เพราะหากตรวจสอบงบประมาณแล้วมีเงินคงเหลือ ฝ่ายบริหารฯยินดีสนับสนุนครับ 

-ขอเชิญทุกส านัก/กอง ชี้แจงงานต่างๆครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองสาธารณะสุขฯ มีหลาย

โครงการที่ต้องด าเนินการ ได้แก่  
1. โครงการสัตว์ปลอดโรค อยู่ในขั้นตอนการส ารวจ 
2. โครงการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด าเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะจัดส่งเจ้าหน้าที่

ไปอบรมการฉีดวัคซีนเพ่ิม อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
3. โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องพ่นยุง และ

ซ่อมแซมเครื่องที่ช ารุดเสียหาย จะเร่งด าเนินการและจะจัดตารางลงพ้ืนที่ทันทีครับ 
4. รถกู้ชีพ (คันเก่า) มีโครงการจะปรับปรุงใหม่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐาน อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการ รวมถึงมีโครงการจะจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในรถกู้ชีพเพ่ิมเติม 
5. แจ้งให้ทราบ สปสช. ได้อนุมัติโครงการทั้งหมด 54 โครงการ ไม่ได้อนุมัติ 2 โครงการ 
6. การป้องกันโรคระบาดต่างๆ มีงบประมาณส่วนหนึ่งสามารถน ามาใช้ได้ หากต้องการใช้เพ่ือ

การจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาด ขอให้แจ้งมาครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลัง ขอฝากเรื่องการบันทึกการประชุม

ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขอให้ระบุมติที่ประชุมด้วยจึงจะถือว่ารายงานการประชุม
นั้นสมบูรณ์           //การก าหนด... 
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 -การก าหนดร่างขอบเขตงาน ขอให้ศึกษาระเบียบและรายละเอียดต่างๆตามระเบียบมาตรา 11 
คือ ในการก าหนดนั้นจะต้องไม่ตรงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือหากมีความจ าเป็น  เช่น การ
ซ่อมแซมจะต้องใช้ยี่ห้อนั้น ให้ระบุเหตุผลให้ชัดเจนค่ะ 

 -กองคลัง ได้ขออนุมัติจัดซื้อ Tablet เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานด้านการส ารวจภาษี ซึ่งจะน าเรื่อง
เข้าสภาเพ่ือพิจารณาค่ะ 

นายหาญชัย สินสะอาด -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองช่างงานโครงการต่างๆเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และมีงานนอกเพ่ิมเติมเข้ามา ได้แก่ การจัดท าซุ้มกาชาด จึงขอแจ้งให้ทราบ
ครับ        

นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน -ขอแจ้งเพ่ิมเติมค่ะ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ นี้ มีโครงการที่จะต้องด าเนินการทั้งหมด 6 
โครงการค่ะ ซึ่งทุกโครงการอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนค่ะ 

นิติกร -ขอฝากให้เร่งด าเนินการเรื่องถังน้ าประปาที่มีปัญหา เพราะมีชาวบ้านกว่า 30 หลังคาเรือน ได้รับความ
เดือดร้อนครับ 

ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านครับ ขอฝากนิติกรช่วยร่างหนังสือถึงการประปาส่วนภูมิภาค
เกี่ยวกับการขอขยายเขตระบบประปาด้วยครับ และส าหรับระบบประปา หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 9 ฝากกอง
ช่างช่วยลงพ้ืนที่ตรวจสอบด้วยครับว่าพบปัญหาตรงจุดใดและจะด าเนินการแก้ไขอย่างไร 

นายบุญยืน เลียบดี  -จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ หมู่ที่ 9 ตัวถังยังใช้งานได้ดีครับ แต่ทางหมู่บ้านจะขอตัดตัวขาให้สั้นลงครับ 
ส่วนหมู่ที่ 5 จากการตรวจสอบพบว่าเกิดรอยรั่วตรงจุดใต้ถังของฐานแฌมเปญ จะต้องขอหารือกับฝ่าย
บริหารฯอีกครั้งครับ 

ปลัด อบต. -ผมมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ครับ 
1. เรื่องปั๊มน้ า หมู่ที่  11 ยังไม่ได้รับถ่ายโอน ดังนั้นเป็นหน้าที่ของทางหมู่บ้านที่จะต้อง

ด าเนินการ 
2. งานกาชาด ในปีนี้มีการจัดริ้วขบวน ขอให้เตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามหนังสือสั่ง

การของทางจังหวัด รวมถึงการให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ 
3. ฝากองสาธารณสุขฯ ให้จัดโครงการอบรมฝึกทักษะในการให้ความช่วยเหลือการ CPR 

เบื้องต้น ให้พนักงานของเราด้วยครับ 
4. จากการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ทางหมู่บ้านได้เสนอขอเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง 

และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโรงยิม ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดี ขอแจ้งให้ทราบครับ 
5. ฝากกองคลังในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การลงพ้ืนที่ส ารวจที่ดิน ขอให้แจ้งล่วงหน้า

ประมาณ 3 วัน ก่อนลงพ้ืนที่จริง เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีเวลาในการเตรียมเอกสารและเตียมค
วามพร้อมในการส ารวจ รวมถึงจัดสรรเจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกับการลงพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 
ในขั้นตอนของการลงระบบขอให้ลงให้ละเอียดตามท่ีก าหนด 

นิติกร  -ขออนุญาตสอบถามครับ กรณีเป็นที่ดินสาธารณะจะต้องลงรายละเอียดในระบบหรือไม่ครับ 
ปลัด อบต. -ลงทั้งหมดโดยละเอียดครับ 
                //รองพิศาล... 
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รองพิศาล แพใหญ ่ -การต่อเติมห้องประชุมเล็ก  จะด าเนินการหรือไม่ครับ รวมถึงเรื่องที่ทุกส านัก/กอง จะขยายห้อง

ด้วย คณะผู้บริหารฯเห็นควรให้ด าเนินการ แต่ยังไม่เห็นความคืบหน้าแต่อย่างใดครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ส าหรับเรื่องนี้ต้องรอให้กองช่างด าเนินการออกแบบก่อนครับ แต่เนื่องจากช่วงนี้กอง

ช่างมีภารกิจเข้ามามากคงต้องรอก่อนครับ  
ปลัด อบต. -ผมเห็นด้วยกับการต่อเติมอาคาร เพราะเนื่องจากปัจจุบันแต่ละส านัก/กอง มีพ้ืนที่คับแคบ ในการ

ออกแบบอาคารและห้องที่จะขยายขอให้น าแบบมาหารือกันก่อนครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ผมรับทราบข้อมูลมาว่าทางอ าเภอฯได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เราประมาณ 19 

โครงการ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับหนังสือที่จะน ามาด าเนินการเลย จึงอยากขอสอบถามครับ 
ปลัด อบต. -ส าหรับเรื่องนี้ผมได้ประสานเรื่องไปยังอ าเภอฯแล้ว ยังต้องรอทางอ าเภอฯส่งหนังสือมาครับ 
นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์   -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านครับ ขอแจ้งให้ทราบเรื่อง 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ ที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งมะเม่า ที่จะด าเนินการก่อสร้างอนุสรณ์สถานขุนรองปลัดชู  

ตอนนี้ได้ด าเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินไปแล้ว อยู่ระหว่างรอผู้ว่าราชการจังหวัดฯลงนาม ผลเป็นประการ
ใดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 

ปลดั อบต. -ผมจะติดตามให้ครับ  
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน   - เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านค่ะ ส าหรับ 

กองคลังมีเรื่องแจ้ง 2 เรื่องด้วยกัน ดังนี้ค่ะ 
1. การจัดท าแผนซื้อ/จ้าง ต่อไปจะแยกเป็นส านัก/กอง เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบ 
2. การจ าหน่ายทรัพย์สินอยู่ระหว่างการตรวจสอบ มี 3 รายการที่ยงไม่เรียบร้อย ได้แก่ เครื่อง

ตบดิน (กองช่าง) ,เครื่องวิทยุและเลื่อยยนต์ (ส านักงานปลัด) ,ยาก าจัดยุง (สาธารณสุขฯ) จะ
เร่งด าเนินการและรายงานผลให้ทราบค่ะ 

ปลัด อบต. -เอกสารการประชาสัมพันธ์เรื่องภาษีขอให้ด าเนินการแก้ไขให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมมากกว่านี้ โดยเฉพาะ
รายละเอียดในการช าระภาษี ฝากด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับเรื่องนี้ทางกองคลังได้แจ้งให้ประชาชนทราบแล้วว่า เอกสารที่แจกประชาสัมพันธ์ไปนั้น 
จะใช้แค่ 2 ปี และจะมีแบบใหม่แจกให้เกี่ยวกับการด าเนินการทุกข้ันตอนค่ะ  

ที่ประชุม - รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ่       -มีท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่างพร้อม

เพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
      

                ลงชื่อ............................................................................ผู้จดบันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
       วันที่   7  เดือน กุมภาพันธ์ 2563           //(ลงชื่อ)... 
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   ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายศักดิ์ชาย ศุกระศร) 
                                                         นิติกรช านาญการ 
                                            วันที่   13   เดือน กุมภาพันธ์  2563 
            
  
 
 ลงชื่อ....................................................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายธีราเมท พิหสููตร) 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลดั อบต. 
                 วันท่ี   13  เดอืน กุมภาพันธ์ 2563 

 
 
 

     ลงชื่อ....................................................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
     วันที่  14  เดือน กุมภาพันธ์  2563 
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