
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 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. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ       
5. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด   
6. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง        
7. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ(รก.หน.ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 
8. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
9. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)    
10. นางสาวภมรรัตน ์ กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน         
11. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี   

     12. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ 
     13. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)       
     14. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ    
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
3. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ไปราชการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
1. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
2. นายกิตต ิ   ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
ปลัด อบต. -ขอเชิญ รองพิศาล แพใหญ่ เปิดการประชุมครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ ผมขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562 

ขอเชิญปลัด ได้ด าเนินการประชุมในช่วงแรกครับ 
ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ในเดือนที่ผ่านมาเราได้จัดโครงการวัน

เด็กแห่งชาติไป ผลการตอบรับดีขึ้นจากปีที่แล้วเป็นอย่างมากครับ แต่ในปีหน้าขอให้เพ่ิม 
                //กิจกรรม... 



 กิจกรรมให้มากกว่าเดิมครับ เพราะเด็กๆชอบและเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กๆ หลายๆ รูปแบบครับ 
 -เรื่องต่อไป ขอติดตามเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทน โครงการ 7 วันอันตราย ให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่ ไม่

ทราบว่าด าเนินการถึงข้ันตอนใดแล้วครับ 
หัวหน้าส านักปลัด -ส านักงานปลัดวางฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วค่ะ  
ปลัด อบต. -ขอให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายด้วยครับ เพราะไม่อยากให้เวลาล่วงเลยไปนานมากเกินไป และเรายังต้องขอ

ความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานอยู่ทุกปีครับ 
 -ขอฝากเรื่องเอกสารโครงการขุดลอกล าห้วยวังตะเคียน หมู่ที่ 5  ให้ติดตามเรื่องเอกสารให้ครบด้วยครับ 
 -ช่วงเดือนนี้ผมได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตที่ 1 อาจต้อง

ออกปฏิบัติหน้าที่ภายนอก หากท่านใดมีเรื่องด่วนขอให้รีบแจ้งผมล่วงหน้าผมจะรีบเข้ามาด าเนินการให้ครับ 
 -ในวันพรุ่งนี้ เวลา 10.00 น. จะมีการประชุมก าหนดข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ขอให้ทุกท่านเตรียม

ความพร้อมในการประชุม พร้อมทั้งข้อสงสัยต่างๆในการก าหนดตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติงานมา
สอบถามและท าความเข้าใจกัน และขอให้เข้าประชุมตรงเวลาเพราะเราต้องใช้เวลาในการประชุมเรื่องนี้
มากพอสมควรครับ และช่วงบ่ายโมงจะเป็นการประชุมคัดแยกจ าหน่ายลูกหนี้ภาษี ขอให้ทุกท่านเข้า
ประชุมให้ตรงต่อเวลาและครบองค์ประชุมด้วยครับ 

 -เหมือนเดิม จ าหน่ายพัสดุ ขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ เพราะเป็นเรื่องที่ส าคัญที่ทุกองค์กรจะต้อง
ด าเนินการ ท่านใดมีเรื่องใดเพ่ิมเติมเชิญชี้แจงครับ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ผมขอสอบถาม เรื่องการรายงานผลโครงการหรือภารกิจถ่ายโอนที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 
ไม่ทราบว่ามีปัญหาในเรื่องใดครับ 

นายหาญชัย สินสะอาด -ส าหรับเรื่องนี้สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถรายงานผลได้เกิดจากเอกสารการถ่ายโอนภารกิจเป็น
โครงการตั้งแต่ปี 2549 และไม่ทราบว่าเอกสารฉบับนั้นอยู่กับใครซึ่งจะต้องใช้ประกอบการรายงาน จึง
ท าให้ไม่ทราบข้อมูลในการด าเนินการ ณ ตอนนั้นอย่างแท้จริง และคิดว่าหากรายงานไปโดยที่ข้อมูลยังไม่
ชัดเจนอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังได้ครับ 

ปลัด อบต. -ถ้าเช่นนั้นให้รายงานผลไปตามความเป็นจริงอย่างท่ีท่านได้ชี้แจงในวันนี้ครับ อย่างน้อยเพ่ือเป็นการชี้แจง
เหตุและผลครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ผมขอติดตามงานต่างๆที่ยังไม่ได้ด าเนินการครับ และในเดือนหน้าผมจะเชิญข้าราชการเข้า

ประชุมด้วย เพื่อให้ชี้แจงงานในส่วนต่างๆของแต่ละคนครับ  
  -โครงการติดตั้งเสาทาวเวอร์ ด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี -อยู่ในขั้นตอนการเสนอร่าง TOR ค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าในเดือนนี้จะมีการเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งได้ก าหนดสมัยไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว 
ดังนั้นส านัก/กองใดมีวาระที่ส าคัญขอให้ท าบันทึกแจ้งฝ่ายงานกิจการสภาฯพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมให้เรียบร้อยด้วยครับ โดยในเบื้องต้นให้จัดส่งให้เลขานุการสภาฯพิจารณารายละเอียดล่วงหน้าเพ่ือ
ตรวจสอบก่อนครับ            //โครงการ... 



  -โครงการอีก 5 โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการไม่ทราบว่ามีปัญหาเรื่องใดครับ 
นายหาญชัย สินสะอาด -ส าหรับ 5 โครงการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการนั้น อยู่ระหว่างการด าเนินการก าหนดราคากลางครับ 

เพราะต้องท าการสืบราคาทุกโครงการก่อนเพราะมีบางรายการราคาเปลี่ยนแปลงไปจากราคาเดิม คาดว่า
จะเรียบร้อยภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้แน่นอนครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับวิศวกรที่จะต้องรับรอบแบบโครงการจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับแบบที่ต้องรับรองและ
ระเบียบ กฎหมาย อยู่แล้ว ขอให้ทุกท่านไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ แต่เอกสารต่างๆขอให้ตรวจสอบอย่าง
ละเอียด หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการรับรองแบบของวิศวกรจะต้องเป็นไปตามระเบียบ
และเบิกจ านวนเต็ม ดังนั้นขอให้ทุกท่านศึกษาข้อมูลเกณฑ์การเบิกจ่ายและค านวณงบประมาณให้เพียงพอ
ในการด าเนินการด้วยค่ะ 

ปลัด อบต. -จากที่ทราบข้อมูลก่อนหน้านี้ คือเบิกจ่ายไม่เกิน 2.5% แต่หากกฎหมายระบุให้เบิกจ านวนเต็มขอให้
ด าเนินการตามนั้นครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายหาญชัย สินสอาด -ขอฝากเรื่องการเลือกตั้งครับ หากมีเรื่องใดให้เหล่าข้าราชการ อบต.อ่าวน้อย ช่วยด าเนินการ

ขอให้ท่านแจ้งรายชื่อและรายละเอียดไดทันทีครับ พวกเรายินดีให้ความร่วมมือครับ 
ปลัด อบต. -ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรับสมัครครับ และช่วงระหว่างวันที่ 2 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นช่วงของ

การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ซึ่งในปีนี้ให้ส าหรับเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการเลือกตั้งที่มี
ค าสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ดังนั้นหากท่านได้รับค าสั่งแล้วให้ด าเนินการในเรื่องนี้ด้วยครับ 

 -ผมขออนุญาตที่ประชุมไปปฏิบัติหน้ารับสมัครและสัมภาษณ์ผู้สมัครก่อนครับ ขอบคุณครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับทุกโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้เร่งด าเนินการโดยด่วนครับ และในเดือนหน้ามี

โครงการใดที่จะต้องด าเนินการขอให้มีการตรวจสอบให้ละเอียดในทุกๆด้านก่อน โดยเฉพาะระเบียบ 
กฎหมายต่างๆครับ 

หัวหน้าส านักปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านค่ะ ส าหรับเดือนหน้ามีโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ได้ด าเนินการเตรียมทุกเรื่องไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่าค่ะ งานพัสดุเกี่ยวกับค่าออกแบบ
อาคารที่ช ารุดเสียหายการซ่อมแซมหลังคา อบต.อ่าวน้อย (หลังเก่า) ซึ่งงบประมาณในการด าเนินการตั้งไว้
ไม่เพียงพอ ขอให้ด าเนินการขอโอนงบประมาณในการด าเนินการและให้จัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ซ่อมแซมหลังคา อบต.อ่าวน้อย (หลังใหม่) ไว้ด้วย เพราะเป็นการด าเนินการในหมวดค่าใช้จ่ายเดียวกันจะ
ได้ไม่ต้องโอนงบประมาณหลายๆครั้งค่ะ และแก้ไขแบบซื้อจ้างให้ถูกต้องด้วยค่ะ  

  -เรื่องต่อไป ได้รับแจ้งจากยามว่ามีหลายครั้งที่พบว่าบางห้องไม่ได้ปิดไฟ ขอให้ทุกส านัก/กอง จัด
ผู้รับผิดชอบในการปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าประจ าห้องของท่านด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ส าหรับฝ่ายนโยบาย
และแผนฯ ในเดือนนี้จะด าเนินการลงพ้ืนที่จัดท าแผนประชาคมหมู่บ้าน จึงขอให้แจ้งทุกท่านรับทราบครับ 
รายละเอียดตารางการลงพื้นที่ในแต่ละวันตามเอกสารที่ผมได้แจกให้กับทุกท่านครับ 

                  //ฝ่ายงานบุคคล... 



   -ฝ่ายงานบุคคลฝากแจ้งเรื่อง โครงการศึกษาดูงานข้าราชการและพนักงานฯ ขอให้ทุก
ท่านได้มีส่วนร่วมในการเสนอสถานที่และหัวข้อที่อยากศึกษาครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับโครงการนี้ยังไม่ได้ด าเนินการช่วงต้นปี อาจจะมีเวลาในการศึกษาข้อมูล ถ้าจะให้เสนอ
ขอให้เป็นจังหวัดและพ้ืนที่ใกล้เคียงน่าจะดีครับ  

ผู้อ านวยการกองคลัง -ขอเสนอหัวข้อที่จะศึกษาดูงาน จากที่ทราบข้อมูลมามีหลายองค์กรใกล้เคียงได้รับรางวัล ในด้าน
ต่างๆ หากเป็นไปได้อยากให้ส ารวจ อบต. ที่อยู่ในจังหวัดหรืออ าเภอใกล้เคียงกับเราค่ะ เพราะภูมิล าเนา
และสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับเราน่าจะมีข้อมูลที่น่าสนใจที่เราจะสามารถน าพาปรับปรุงและ
พัฒนาต าบลของเราได้ค่ะ 

  -ขอประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมค่ะ ฝ่ายงานจัดเก็บภาษีจะลงพ้ืนที่ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ 
โดยจะตั้งจุดบริการที่ตลาดนัดนิคม กม.5 ทุกสัปดาห์ ขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 

  -กฎหมาย สปสช. ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว ขอฝากส านัก/กองที่เกี่ยวข้องศึกษาด้วยค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ กองสาธารณสุขฯ
ตอนนี้โครงการและงานต่างๆด าเนินการไปตามระบบยังไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆ ส าหรับการศึกษาดู
งานของข้าราชและพนักงานฯ ผมขอเสนอ จังหวัดชุมพรครับ เพราะอยู่ไม่ไกลมาก ใช้ระยะเวลาในการ
เดินทางไม่มากจนเกินไปและเป็นจังหวัดที่มีสภาพพ้ืนที่ใกล้เคียงกับเรา มีหลาย อบต. ในจังหวัด ได้รับ
รางวัลดีเด่น ซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจและเราสามารถน าความรู้มาปรับปรุงและพัฒนาได้จริงขอฝากผู้บริหารฯ
พิจารณาครับ ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ขอแจ้งให้ผู้ด าเนินโครงการทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินโครงการศึกษาดูงานฯค่ะ ตาม
ระเบียบใหม่การศึกษาดูงานไม่จ าเป็นต้องอบรมก่อน ขอบคุณค่ะ 

นายบุญยืน เลียบดี -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ผมได้มีโอกาสไปอบรม EGP 
และได้ข้อมูลมาพอสมควรมีหลายหัวข้อที่จะเราต้องปรับและด าเนินการให้ถูกต้อง ผมขอเวลาศึกษาก่อน
และจะน ามาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะชี้แจงอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมมีเรื่องแจ้งหลายเรื่องด้วยกันครับ  
 เรื่องแรก วันที่ 17 มกราคม 2562 นี้ จะมีการส่งมอบรถกู้ชีพท่ีจัดซื้อครับ 
 เรื่องต่อไป โครงการจ ากัดผักตบชวาครั้งนี้จะด าเนินการที่หมู่บ้านหนองยายเอม หมู่ที่ 11 ประสานกอง

ช่างให้ลงพืน้ที่ส ารวจก่อน และจะเร่งด าเนินโครงการครับ     
ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
  พร้อมเพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.           
                    //ลงชื่อ...

    
 



 
  

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

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

                                                      (นายศักดิ์ชาย ศุกระศร) 
                                                         นิติกรช านาญการ 
                                                 วันที่  13  กุมภาพันธ์  2562 
     
  

ลงชื่อ..................เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ..........................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 
                                                    หวัหน้าส านักปลัด 
                                               วันที่   13 กุมภาพันธ์   2562 
 

 
   ลงชื่อ.......................พิศาล แพใหญ่.........................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                 วันที่  22 กุมภาพันธ์   2562 
 
 
 


