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 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

**************************************************** 

ผู้เข้าประชุม          
1. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย   
2. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.   
3. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง      
4. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  

     5. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
6. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
7. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
8. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    

     9. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
10. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
11. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ  
12. นางสาวสุกัญญา  ชูแก้ว   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ    
13. นายกิตติ  ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ   
14. นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  
15. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
16. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   

       17. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
     18. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 

19. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
20. นางสาวภาวิณี  นะพะวาน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

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

     2. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
     3. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  

4. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย   (ไปราชการ) 
5. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    (ลา) 
6. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ลา) 
                    //7.นายนิรันดร์... 
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7. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)(ลา)  
8. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
9. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
10. นางสาววิชชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
11. นายชานนท์  ชื่นแดง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       

ผู้เข้าร่วมประชุม    
1. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
ปลัด อบต. -สวัสดีทุกท่านครับ เนื่องด้วยวันนี้คณะผู้บริหารฯติดราชการไม่สามาราถเข้าประชุมได้ ผมจึงขอเปิดการ

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ในวันนี้เรามีพนักงานใหม่เข้ามาปฏิบัติงาน 2 
ท่านด้วยกัน ขอเชิญแนะน าตัวครับ 

นักวิชาการตรวจสอบภายใน -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านและสวัสดี
ข้าราชการ/พนักงานทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวสุกัญญา ชูแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ชื่อเล่น จิ้งค่ะ ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านนะคะ  

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน    -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านและสวัสดี
ข้าราชการ/พนักงานทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวภาวิณี นะพะวาน ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน ชื่อเล่น ต้อย ค่ะ ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านค่ะ 

ปลัด อบต. -ยินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่านครับ และส าหรับพนักงานในต าแหน่งต่างๆที่ขาดหายไป ขอให้เร่งรัดประกาศรับ
สมัครโดยด่วนครับ เพราะเรามีงานค่อนข้างมากเกรงว่าบุคลากรจะไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานครับ 

 -ขอสอบถามเรื่องการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบเหตุวาตภัย ไม่ทราบว่าไปถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 
หัวหน้าส านักปลัด -ด าเนินการวางฎีกาเรียบร้อยแล้วค่ะ 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน -ด าเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วค่ะ 
ปลัด อบต. -ส าหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทุกกรณีขอให้เร่งรัดในการด าเนินการทุกขั้นตอน เริ่ม

ตั้งแต่การลงพ้ืนที่ส ารวจจนถึงขั้นตอนในการเบิกจ่าย เพราะประชาชนเดือดร้อน ให้พิจารณาด าเนินการ
เป็นกรณีพิเศษครับ ในการลงพ้ืนที่ทุกครั้งขอให้เตรียมเอกสารในการส ารวจไปให้พร้อม รวมถึงอุปกรณ์ใน
การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยครับ 
- ต่อไปจะด าเนินการท า MOU กับทุกคน ขอให้เตรียมความพร้อมไว้ด้วยครับ 
- วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และต่อไปจะ

ขอใช้การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นเกณฑ์ในการประเมินของพนักงานด้วยครับ 
- ฝากทุกท่านด าเนินการลงทะเบียนจิตอาสา ทางอ าเภอฯเปิดรับสมัครทุกวันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน 

             //วันที่ 9 ธันวาคม.... 
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- วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ได้ก าหนดเปิด
ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาจ่ายเงินสะสม ส านัก/กองใด มีเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมขอให้
ด าเนินการจัดส่งเรื่องและเอกสารประกอบการชี้แจงให้งานกิจการสภาฯตามก าหนดที่ได้แจ้งไปครับ 
ท่านใดมีเรื่องแจ้งเพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ 

นักทรัพยากรบุคคล -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านและสวัสดีข้าราชการ/
พนักงานทุกท่านค่ะ ในวันที่  9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. จะมีการตรวจแบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เพ่ือเสนอขอรับเงินรางวัลประจ าปีส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบปราะมาณ พ.ศ. 2562 ณ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ 

ปลัด อบต. -ขอให้ตรวจสอบเอกสารโดยละเอียดก่อนน าไปเสนอครับ ต่อไปเชิญทุกส านัก/กอง ชี้แจงงานต่างๆครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านค่ะ ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน เกี่ยวกับค่าใช้สอย ค่าวัสดุ มีการปรับข้อก าหนด 
ระเบียบในการเบิกจ่าย รวมถึงรูปแบบต่างๆในการด าเนินการ จึงขอฝากทุกส านัก/กอง ศึกษารายละเอียด
ก่อนที่จะด าเนินการ ส าหรับแบบฟอร์มต่างๆทางกองคลังจะด าเนินการจัดส่งให้ค่ะ  

ปลัด อบต. -ขอให้กองคลังด าเนินการก าหนดนัดประชุมภายในองค์กรเพ่ือซักซ้อมและชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินการ
พัสดุและการเบิกจ่ายต่างๆด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -จะเร่งด าเนินการให้ค่ะ เพราะจากการตรวจสอบพบว่าการด าเนินการพัสดุไม่เป็นไปตาม
กระบวนการที่ก าหนดค่ะ 

ปลัด อบต. -ขอสอบถามเรื่องโครงการศึกษาดูงานสมาชิกสภาฯ ไม่ทราบว่าการด าเนินการเป็นถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 
และรถท่ีจะใช้ในการเดินทางเรียบร้อยหรือไม่ครับ 

หัวหน้าส านักปลัด   -ขออนุญาตชี้แจงค่ะ ได้ด าเนินการเขียนโครงการเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้วค่ะ อยู่ในขั้นตอนของ
การวางฎีกายืมเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนรถที่จะใช้ในการเดินทางได้ด าเนินการประสานเรียบร้อยแล้วค่ะ 

นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์  -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านครับ ส าหรับกอง
นักวิชาการสาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ ตอนนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาหลายเรื่องด้วยกัน ด าเนินการแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนของประชาชนตามกระบวนการและตามล าดับค าร้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีครับ  
  -ขอประชาสัมพันธ์ ในอนาคตกรมสรรพากรจะเก็บภาษีเพ่ิมตามนโยบายของรัฐบาล ส าหรับ

หลักเกณฑ์ที่จะเก็บเพ่ิมด้วยเหตุใดนั้นยังไม่ทราบแน่ชัด ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบไว้ก่อนครับ 
  -พนักงานของกองสาธารณสุขฯขาดหายไปหลายคนตามที่ทุกท่านทราบเหตุผลดี ซึ่งมีผลกระทบ

กับการปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก จึงขอแจ้งให้ทราบเพ่ือหาแนวทางแก้ไขครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับกรณีนี้สามารถจ้างเหมาบริการเป็นรายวันได้ค่ะ ขอให้น าเรื่องมาปรึกษากองคลังได้ค่ะ 
ปลัด อบต. -ฝากส านักงานปลัดเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนช่วยเหลืองานราชการ ของ อปพร. ด้วยครับ 
นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์  -ขอประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม ในวันที่ 10 ธันวาคม 2562 จะมีพิธีตักบาตรเที่ยงคืน บริเวณ 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ สะพานสราญวิถี โดยพิธีเปิดจะเริ่มในเวลา 19.00 น. มีการแสดงมากมาย และมีพิธีท าบุญตัก 

บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในเวลา 24.00 น. จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้ครับ 
                      //ปลัด อบต... 



4 
 

ปลัด อบต. -ช่วงนี้ลมค่อนข้างแรงเกิดเหตุอัคคีภัยบ่อย ล่าสุดเป็นเหตุที่หมู่บ้านย่านซื่อ ไฟได้ลุกลามเข้าเขตพ้ืนที่เขา 
ทาง อบต. ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาด าเนินการระงับเหตุ และทาง อบต.ก็ได้เข้าช่วยเหลือ
ด้วย ฝากประชาสัมพันธ์ทุกพ้ืนที่ให้เฝ้าระวัง 

 -วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้มีการจัดงานเชิดชูขุนรองปลัดชู ครั้งที่ 1 ในวันนั้นจะมีการแสดงเหตุการณ์
จ าลองเสมือนจริง จึงขอเชิญทุกท่านร่วมงานในครั้งนี้ครับ และยังมีกิจกรรมอ่ืนๆอีกหลายกิจกรรม ขอให้
ทางส านักงานปลัดได้ชี้แจงครับ 

หัวหน้าส านักปลัด   -ส าหรับกิจกรรมที่จะต้องเข้าร่วมในช่วงเดือนนี้ มีดังนี้ค่ะ 
  -วันที่ 7 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเดินเทิดเกียรติวันสดุดีวีรชน เดินจากหน้าศาลากลางไปถึง

กองบิน 5 พร้อมกัน เวลา 15.00 น. การแต่งกายเสื้อสีเหลืองค่ะ 
  -วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. เดินขบวนต่อต้านการคอรัปชั่น การแต่งกายชุดสุภาพ

เสื้อสีขาวค่ะ 
  -วันที่  15 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเดิน -วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ของส านักท้องถิ่นจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป ท่านใดที่ลงทะเบียนแข่งขันวิ่งไว้ให้รับเสื้อได้ที่
ส านักงานปลัดค่ะ  

  -วันที่ 23 ธันวาคม 2562 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ทางส านักงานปลัดจะ
ด าเนินการส่งหนังสือเชิญและแบบตอบรับให้กับทุกท่านรวมถึงผู้น าท้องถิ่นในพ้ืนที่ทั้งหมดค่ะ โดยพิธีจะ
เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป การแต่งกายและก าหนดการแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีก
ครั้งค่ะ ส าหรับประชาชนทั่วไปเราจะด าเนินการตรวจสอบตามทะเบียนราษฎร์ก่อนเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนกับ
ผู้น าค่ะ และจะด าเนินการจัดพิธีการรับฯ ให้แล้วเสร็จตามก าหนดค่ะ 

นางพิมพ์ลภัส กลางสุรินทร์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านค่ะ ขอแจ้ง 
นักจัดการงานทั่วไปฯ  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ในปีนี้จัดวันที่ 11 มกราคม 2563 เริ่ม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มีกิจกรรมต่างๆ อาหารและเครื่องดื่มส าหรับเด็กๆและผู้เข้าร่วม
โครงการ ส าหรับก าหนดการจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งค่ะ 

ปลัด อบต. -ฝากเรื่องกิจกรรมขอให้เน้นเกี่ยวกับการสร้างเสริมทักษะให้กับเด็กๆครับ ระยะเวลาในการด าเนินการให้ดู
ตามความเหมาะสม อาหารและเครื่องดื่มให้เน้นตามสุขอนามัยที่เด็กๆรับประทานได้ครับ 

นายกิตติ ศรีก าเนิด -กองช่างขอแจ้งโครงการตามข้อบัญญัติฯ เหลือคงค้าง 1 โครงการ /โครงการเงินสะสม 2 โครงการ 
นักจัดการงานช่าง  /โครงการต่อเติมด้านหลัง อบต. 3 โครงการ และโครงการตามข้อบัญญัติฯ ปี 2563 ท าบันทึก 01 

ไปแล้ว 9 โครงการ เป็นไปตามไตรมาสที่ตั้งไว้ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -จากการตรวจสอบโครงการดาดด้านหลัง อบต. พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจ านวนเงินที่จะเรียกเงิน

คืน 3,000 บาท ซึ่งเกิดจากการคิดค่างานลดลง ดังนั้นจะต้องแก้ไขเอกสารใหม่ให้ถูกต้อง  
นายกิตติ ศรีก าเนิด -ส าหรับกรณีนี้กองช่างจะขอหารือเพ่ือชี้แจงให้ทราบก่อนครับว่าเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งจะต้อง 
นักจัดการงานช่าง  ดูตามความเหมาะสมของโครงการครับ 
ปลัด อบต. -ให้ตรวจสอบโดยละเอียดครับ หากจะต้องแก้ไขขอให้เร่งด าเนินการ 
          //หัวหน้าฝ่ายการเงิน.... 
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หัวหน้าฝ่ายการเงิน -ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้รถตู้ ของ อบต. ส่งซ่อมแซมอยู่ค่ะ หากจะต้องใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
รับ-ส่ง คณะกรรมการตรวจประเมินโบนัส ขอให้ใช้รถยนต์ส่วนกลางคันอ่ืนไปก่อนค่ะ 

ปลัด อบต. -เจ้าหน้าที่ของเราที่จะต้องไปชี้แจงมีหลายท่าน ขอให้ช่วยกันรับ-ส่ง คณะกรรมการฯ ด้วยครับ 
ที่ประชุม - รับทราบ 
ปลัด อบต.       -มีท่านใดจะชี้แจงเพิ่มเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง    

ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
      
      

                ลงชื่อ.........................กัญญา เล็กบ ารุง.............................ผู้จดบันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
         วันที่   11  เดือน ธันวาคม  2562 
 
 

   ลงชื่อ..............................ศกัดิ์ชาย ศุกระศร..............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายศักดิ์ชาย ศุกระศร) 
                                                         นิติกรช านาญการ 
                                             วันที่   23  เดือน ธนัวาคม  2562 
            
  
 ลงชื่อ......................เสริมศิริ ก าเหนิดิษฐ.................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดิษฐ) 
                                                          หัวหน้าส านักปลัด 
                                                วันที่  23  เดือน ธันวาคม  2562 

 
 
 

   ลงชื่อ......................พิศาล แพใหญ่.........................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
       วันที่  25  เดือน ธันวาคม  2562 
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