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 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 

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

ผู้เข้าประชุม          
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย   

2. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย    
3. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย   
4. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด   
5. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง      
6. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
7. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
8. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   

     9. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
10. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
11. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    

     12. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
13. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
14. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน           
15. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
16. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   

      17. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
18. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
19. นายชานนท์  ชื่นแดง   นักจัดการงานทั่วไป       
20. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
21. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
22. นายอนุชิต  ผิวผาด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 

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

     2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
3. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    (ไปราชการ) 
                 //4. นายธรรมนูญ... 
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4. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ไปราชการ) 
5. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)(ลา)  
6. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน (ลา)   

ผู้เข้าร่วมประชุม    
1. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ ผมขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 

2562 ซึ่งในวันนี้ผมได้เชิญข้าราชการทุกท่านเข้าประชุมด้วยเพื่อชี้แจงและติดตามงานต่างๆ ส าหรับท่าน
ที่ไม่ได้เข้าประชุมในวันนี้ขอให้ท าบันทึกแจ้งให้ผู้บริหารฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยครับ เพ่ือเป็น
ตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานครับ ขอสอบถามฝ่ายบุคลากรส าหรับการประชุมครั้งล่าสุดได้ด าเนินการ
ตรวจสอบและแจ้งผู้ไม่เข้าประชุมให้ชี้แจงหรือไม่ครับ 

นักทรัพยากรบุคคล -ได้ด าเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่เข้าประชุมและแจ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -เรียนเชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงและติดตามการด าเนินงานต่างๆครับ 
ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณ

ทุกท่านที่ไปช่วยงานศพท่านอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณวิเศษ ใจใหญ่ ครับ  
 -เรื่องต่อไป ส าหรับแบบการด าเนินงานต่างๆที่กองคลังได้แจ้งเวียนไปยังทุกส านัก/กอง ขอให้ด าเนินการ

ตามนั้น รวมถึงระเบียบต่างๆที่ปรับเปลี่ยนขอให้ศึกษาและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้เป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนดครับ 

 -เรื่องต่อไป ขอให้ส านักงานปลัด และ กองช่าง ด าเนินการประชุมเพ่ือซักซ้อมขั้นตอนในการด าเนินการ
ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยฯ เช่น แบบฟอร์ม เอกสารที่ต้องใช้ การประเมินราคา
ค่าใช้จ่ายกรณีทรัพย์สินเสียหาย อาทิเช่น ที่อยู่อาศัย ผลผลิตทางการเกษตร การปศุสัตว์ และวัสดุ/
อุปกรณ์ต่างๆในการด ารงชีวิตและใช้ในการประกอบอาชีพที่เข้าหลักเกณฑ์ในการประเมิน เป็นต้น 

 -เรื่องต่อไป วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จะมีกิจกรรมปั่นจักรยาน Rion ณ เขื่อนคลองบึงบ้านย่านซื่อ 
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรับทราบ 

 - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวิ่ง Hero Run ของกองบิน 5 บริเวณถนนเส้นเขาตาม่องล่าย ซึ่งได้รับ
ประสานขอความร่วมมืออ านวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลและรถกู้ชีพและได้ด าเนินการตอบรับ
การให้ความร่วมมือไปเรียบร้อยแล้วครับ 

 - วันที่ 15 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดฯ วัตถุประสงค์เพ่ือ
หารายได้ช่วยเหลือเด็กผู้ด้อยโอกาส ซึ่งกิจกรรมนี้ให้ลงชื่อเข้าสมัครร่วมกิจกรรมแต่จังหวัดขอความ
ร่วมมือจากผู้บริหารฯและหัวหน้าส่วนราชการฯทุกหน่วยงานเป็นผู้วิ่งในระดับVIP ส าหรับพนักงานท่านใด
สนใจสามารถลงชื้อสมัครได้ครับ และให้จัดสรรบุคลากรส่วนหนึ่งอ านวยความสะดวกด้านการบริการน้ า
ดื่มและอาหารว่างตามจุดบริการต่างๆด้วยครับ        //ปลัด อบต... 
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ปลัด อบต. -เรื่องต่อไป โครงการก่อสร้างถนนที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 5 ล้านบาท เป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า โครงการดังกล่าวซ้ ากับในแผนฯที่ อบต. 
ก าหนดไว้ จะด าเนินการอย่างไรครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านค่ะ ส าหรับกรณีนี้จะต้อง
ดูเงื่อนไขก่อนว่าสามารถด าเนินการในแนวทางใดได้ แต่ทราบว่า อบต. จะต้องสนับสนุนงบประมาณ
ครึ่งหนึ่งในการด าเนินโครงการนี้ ดังนั้นจะต้องตรวจสอบทั้งแนวทางการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายและการ
แก้ไขโครงการกรณีซ้ าซ้อน ซึ่งตามระเบียบแล้วหากการด าเนินโครงการเป็นไปตามรูปแบบโครงการที่ 
อบต. ก าหนดไว้แล้วนั้นก็สามารถด าเนินโครงการได้ ซึ่งงบประมาณที่จะน ามาใช้จะเป็นส่วนของเงินสะสม 
เบื้องต้นขอให้ตรวจสอบโครงการก่อนว่าจะต้องน าเรื่องเข้าสภาฯพิจารณาหรือไม่ค่ะ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ก่อนอื่นจะต้องตรวจสอบก่อนครับว่าจะต้องแก้ไขหรือไม่ เพราะโครงการนี้มีอยู่ในแผน
อยู่แล้ว เมื่อแก้ไขให้ตรงกับแผนฯของ อบต. แล้วจึงจ่ายจากเงินสะสม โดยผ่านคณะกรรมการและเสนอ
ต่อสภาฯ พิจารณาครับ 

ปลัด อบต. -ขอฝากทุกส านัก/กอง ครับว่า ต่อไปหากพบปัญหาหรืออุปสรรคในเรื่องใดๆก็ตาม ขอให้น ามาประชุม
หารือและหาข้อสรุปกันโดยด่วนครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับเรื่องนี้ขอให้รอหนังสือที่ชัดเจนก่อนครับ จึงจะด าเนินการ และขอเพ่ิมเติมเรื่องโครงการ
ถังประปา หมู่ที่ 9 ขอให้เร่งด าเนินการเพราะจะครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้แล้วครับ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ครับ ฝ่ายนโยบายและแผนฯจ าส่งหนังสือให้ทุกส านัก/กอง 

ส่งโครงการที่จะเพ่ิมเติมในแผนฯครับ ขอให้เตรียมข้อมูลไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ฝากฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เร่งรัดการจัดท าค าสั่งอยู่เวรด้วยครับ  เชิญแต่ละ

ส านัก/กอง ชี้แจงครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -กองคลังได้แจกเอกสารหนังสือสั่งการ/ระเบียบและแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในการด าเนินการด้าน

การพัสดุ ขอให้ทุกท่านได้พิจารณาและท าความเข้าใจเพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน หากพบข้อสงสัยใน
ขั้นตอนใดสามารถสอบถามได้ค่ะ และขอให้ทุกส านัก/กอง จัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบด้านงานพัสดุ ให้กอง
คลังทราบเพ่ือกองคลังจะได้ด าเนินการขออนุญาตบุคคลนั้นๆในการแต่งตั้งคณะกรรมหรือด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆค่ะ  

 -ต่อไปเป็นเรื่องที่นายก อบต. ได้ฝากให้แจ้งทุกส านัก/กอง เร่งรัดด าเนินการค่ะ 
  1. การจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงานให้ส่งภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 
  2. ควบคุมภายใน/พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ให้เร่งรัดด าเนินการ 
  3. การจัดท าผังลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้เร่งด าเนินการ 
  4. การวางฎีกาและการเบิกจ่ายเงินต่างๆให้ด าเนินการตามก าหนดระยะเวลา 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอให้ทุกท่านด าเนินการตามนโยบายและเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนด และขอฝาก

คุณอนุภาพ พูลสวัสดิ์ ในการด าเนินการเรื่องการจัดงานท าบุญ อบต. ของเราด้วยครับ 
           //นายอนุภาพ.... 
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นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -ตามที่ได้ตกลงกันไว้ เราจะจัดพิธีท าบุญเลี้ยงพระในวันที่  22 พฤศจิกายน นี้ แต่ขอปรึกษา 
นายก อบต. อีกครั้งเพื่อความชัดเจนครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ฝากฝ่ายงานบุคคลเร่งรัดการด าเนินการต่อสัญญาจ้างต าแหน่งคนงานทั่วไปด้วยครับ 
นักทรัพยากรบุคคล -เร่งด าเนินการอยู่ค่ะ 
ปลัด อบต. -ขอฝากกองช่างเร่งรัดเรื่องการรายงานประจ าสัปดาห์ด้วยครับ 
นายหาญชัย สินสอาด -รับทราบครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -จากการตรวจสอบโครงการหมู่ที่ 9 พบว่าไม่ต้องแก้ไขค าชี้แจงงบประมาณ สามารถ

ด าเนินการได้ไม่ต้องน าเรื่องเข้าสภาฯพิจารณาใหม่ครับ 
ปลัด อบต. -เรื่องถนนเฉลิมพระเกียรติผมได้รายงานให้อ าเภอทราบแล้วว่าเราติดช่วยงานศพคุณพ่อของท่านนายก 

อบต. และจะเร่งด าเนินการเมื่องานฌาปนกิจเสร็จสิ้น ขอให้จัดสรรบุคลากรด าเนินการด้วยครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ส าหรับซุ้มทาง อบจ. จะเป็นผู้ด าเนินการครับ 
ปลัด อบต. -ทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน ทางอ าเภอเปิดรับสมัครจิตอาสา ขอให้ทุกท่านไปสมัครด้วยครับ 
นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันลอยกระทง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีไทย 

ร่วมกิจกรรมลอยกระทงกะลา ณ อ่างเก็บน้ าคลองบึง ครับ 
นายบุญยืน เลียบดี -ขอแจ้งเรื่องแผนที่ อบต.อ่าวน้อย ครับ ใน Google Map ยังเป็นที่เก่าอยู่ ขอให้ด าเนินการแจ้งที่

อยู่และพิกัดใหม่ครับ เพราะมีประชาชนเดินทางไปที่เก่าเป็นจ านวนมากครับ  
ที่ประชุม -รับทราบ                           
รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่างพร้อม

เพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
      
      

                    ลงชื่อ....................กัญญา เล็กบ ารุง.......................ผู้จดบันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
            วันที่  8  พฤศจิกายน  2562 
 
 

   ลงชื่อ........................ศักดิ์ชาย ศุกระศร..........................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายศักดิ์ชาย ศุกระศร) 
                                                         นิติกรช านาญการ 
                                                  วันที่ 13 พฤศจิกายน  2562 
               //ลงชื่อ...
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 ลงชื่อ.....................เสริมศิริ ก าเหนิดิษฐ...........................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดิษฐ) 
                                                    หวัหน้าส านักปลัด 
                                             วันที่  18  พฤศจิกายน  2562 

 
 
 

   ลงชื่อ.......................พิศาล แพใหญ่..........................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
          วันที่ 20 พฤศจิกายน  2562 
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