
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 
วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 

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

ผู้เข้าประชุม          
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย   

2. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย    
3. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ       
4. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด   
5. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง     
6. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง       
7. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ(รก.หน.ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 
8. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
     9. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)  

10. นางสาวภมรรัตน ์ กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน         
     11. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ 
     12. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ  
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
3. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย  (ออกพ้ืนที่ ม.2) 
4. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี    (ไปราชการ) 
4. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง) (ออกพ้ืนที่ ม.2) 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
1. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (จดบันทึกและจัดท ารายงานฯ) 
2. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป 
3. นายศักดา  ชื่นจิต   ลูกจ้างประจ า 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ ผมขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน มิถุนายน 2562 ผม

ขอติดตามงานโครงการต่างๆที่ยังไม่ได้ด าเนินการครับ หลักๆคือ 5 โครงการ และ โครงการเสาทาวเวอร์ 
ขอเชิญผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ 

หัวหน้าส านักปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านค่ะ ขอชี้แจงโครงการดังนี้ค่ะ 
            //1. โครงการ.... 



 
1. โครงการ 5 โครงการ ได้ด าเนินการจัดท า 01 ส่งไปยังพัสดุเพ่ือด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
2. โครงการเสาทาวเวอร์ ได้หารือกับทางนายช่างไฟฟ้าให้ปรับลดความสูง และจะด าเนินการน า

เรื่องเสนอต่อสภาเพ่ือพิจารณาในคราวการประชุมครั้งต่อไปค่ะ 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ -ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ส าหรับโครงการเสาทาวเวอร์ ได้ด าเนินการปรึกษากับ
  ทางกองช่างว่าจะปรับลดความสูงให้เหลือ 24 เมตร ซึ่งในการด าเนินการนั้นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
  ชี้แจงงบประมาณด้วย จึงขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบว่าจะด าเนินการเสนอต่อสภาฯ  
   -เรื่องต่อไป เครื่องเลื่อยยนต์ ที่ได้ระบุไว้ในข้อบัญญัติฯนั้น ขณะนี้ได้ด าเนินการส่งเรื่องไปยังพัสดุ
  แล้วครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -เครื่อง Printer ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการได้ประชุมและพิจารณาอนุมัติ
  เรียบร้อยแล้ว สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ  ส าหรับกอง

สาธารณสุขฯ การด าเนินโครงการและงานต่างๆเรียบร้อยดี ยังไม่พบปัญหาใดๆครับ ทุกอย่างเป็นไปตาม
กระบวนการและข้ันตอนครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ส าหรับกองช่าง โครงการตาม
ข้อบัญญัติ ปี 2562 และ โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ด าเนินการเรียบร้อยแล้วครับ ส าหรับโครงการ
ตามข้อบัญญัติ ปี 2563 อยู่ระหว่างการด าเนินการครับ 

 ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังการจัดซื้อจัด
จ้างต่างๆด าเนินการเรียบร้อยหมดแล้ว เหลือเพียงการจัดซื้อตู้จัดเก็บแผนที่ภาษีค่ะ ซึ่งไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันจะต้องยกเลิกและด าเนินการใหม่ท้ังหมดค่ะ  

นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์ -ส าหรับ 5 โครงการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการอยู่ระหว่างการให้วิศวกรรับรองค่ะ และเครื่อง
เลื่อยยนต์ จะต้องหาร้านเพ่ือเปรียบเทียบราคา 3 ร้านด้วยกัน แต่ใบอนุญาตจะหมดอายุสิ้นเดือนนี้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนและจะให้ค าตอบในวันพรุ่งนี้ค่ะว่าจะด าเนินการต่อไป
อย่างไร 

ผู้อ านวยการกองช่าง -ขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับ ส าหรับโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2563 อาจจะด าเนินการล่าช้า
เนื่องจากต้องประสานกับทางที่ดินและขออนุญาตให้เรียบร้อยทั้งหมดก่อน ส่วนการขอชลประทาน หมู่ที่ 
2 และ หมู่ที่ 6 อยู่ระหว่างการด าเนินการครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับงานพัสดุตอนนี้ต้องเร่งด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2562 ให้เรียบร้อย จึงขอ
  ฝากเจ้าของทุกโครงการทุกช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายด้วยค่ะ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ขอแจ้งเพ่ิมเติมครับ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 มีโครงการซั้งกอ ท่านใดว่างเว้น
  ภารกิจขอเชิญร่วมกิจกรรมครับ 
   -โครงการอนามัยชุมชน อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงแผนครับ 
               //หัวหน้าส านักปลัด.... 
 



หัวหน้าส านักปลัด -ส านักงานปลัดขอแจ้งโครงการที่จ้องด าเนินการในเดือน มิถุนายน 2562 ดังนี้ค่ะ 
1. โครงการซ้อมแผนการดับเพลิงในสถานศึกษาของฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ 
2. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
3. โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

อ่าวน้อย ประจ าปี 2562 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.30 น. มีการประชุมแผนฯ ณ ห้องประชุมสภาฯ และ ในวันที่ 
   13 หรือ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. จะด าเนินการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาร่างแผนพัฒนา
   ท้องถิ่น ปี 2561 –2565 ครับ  
นิติกร -ที่ว่าการอ าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ขอเชิญประชุมหารือโครงการขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ทางเข้าวัดอ่าวน้อย หมู่ที่ 2 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยได้ตรวจสอบท่อระบายน้ าภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บริเวณทางเข้าวัดอ่าวน้อย ที่ถูกท าลายรื้อถอนเนื่องจากการด าเนิ นการตามโครงการ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงด่านสิงขร กิจกรรม ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าวัด
อ่าวน้อย ซึ่งทางอ าเภอได้พิจารณาสั่งระงับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างคู่สัญญาเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อทางราชการ จึงได้เชิญประชุมเพ่ือชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบ เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง
และท าความเข้าใจร่วมกัน จึงได้เชิญร่วมประชุมในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ศาลา
ประชาคม หมู่ที่ 2 ขอเรียนเชิญปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
  พร้อมเพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.  
 
          

                    ลงชื่อ.........................กัญญา เล็กบ ารุง........................ผู้จดบันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
            วันที่    6  มิถุนายน  2562 
 
 

 
   ลงชื่อ.....................ศักดิ์ชาย  ศุกระศร.....................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                   ( นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร ) 
                                                      นิติกรช านาญการ 
                                                 วันที่  11 มิถุนายน  2562 
                       //ลงชื่อ... 
 
 



 
 

  ลงชื่อ......................เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ.............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 
                                                      หัวหน้าส านักปลัด 
                                               วันที่  12 มิถุนายน  2562 
 
 

     ลงชื่อ...........................พิศาล แพใหญ่...............................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่  13  มิถุนายน  2562 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


