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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน กันยายน 2562 
วันพุธ ที่ 4 เดือน กันยายน 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. 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. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
11. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
12. นางสาวภมรรัตน์ กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน         

     13. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ 
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
2. นายนคร   ศรสีุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
3. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด  (ลาป่วย) 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
     1. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ  
     2. นางสาวพชรภรณ์  ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     3. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

4. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (จดบันทึกและจัดท ารายงานฯ) 
5. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป 

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

ติดตามโครงการ 5 โครงการ ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอให้เร่งด าเนินการด่วนครับ 
                  //นางสาว... 
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นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์ -ขอแจ้งเกี่ยวกับการด าเนินโครงการให้ทุกท่านได้รับทราบค่ะ ส าหรับโครงการที่วงเงินไม่
เกิน 5 ล้านบาท จะต้องประกาศภายใน 5 วันท าการ ประมูลโครงการ 1 วันท าการ ประกาศผลหลังจาก
ประมูล 3 วันท าการ และนับระยะเวลาในการอุทธรณ์อีก 7 วันท าการ รวม 16 วันท าการ กองคลังขอ
เพ่ิมอีก 1 วันท าการ ในการตรวจสอบ ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบถึงกระบวนนี้ และขอความ
ร่วมมือในการเร่งด าเนินการ เพราะทุกข้ันตอนมีระยะเวลาก าหนดไว้อย่างชัดเจนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ปลัด อบต. -ขอให้ด าเนินการตามที่ระเบียบก าหนด จากที่ผ่านมาผมได้ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดมากพอสมควร 
ดังนั้นขอให้ตรวจสอบโดยละเอียด เพราะหากด าเนินการแล้วพบข้อผิดพลาดกะทันหัน จะท าให้เกิดความ
เสียหายครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -โครงการใดที่มีปัญหาจากการโอนครั้งที่แล้ว ขอให้ด าเนินการขออนุมัติกันเงินงบประมาณเสนอ
ญัติติเข้าสภาฯในวนัท่ี 12 กันยายน 2562 นีด้้วยครับ 

ปลัด อบต. -ส าหรับการซื้อจ้าง การเบิกจ่ายเงินต่างๆ รวมถึงการพัสดุ และการด าเนินงานในระบบ ฝากกองคลังช่วย
เร่งด าเนินการด้วยครับ 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์และพัสดุ  -รับทราบค่ะ จะเร่งด าเนินการค่ะ และส าหรับงานซื้อจ้างต่างๆที่ไม่ใช่กรณีเร่งด่วน
ขอให้ส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ปลัด อบต. -ในปีหน้าการจัดซื้อวัสดุส านักงาน/ครุภัณฑ์ส านักงาน ขอให้ด าเนินการในไตรมาสแรก ส่วนการขออนุมัติ
เบิกจ่ายหรือซ่อมแซมต่างๆ ให้ด าเนินการในไตรมาสที่ 2 ,3,4 เพ่ือที่เดือนกันยายน จะได้ไม่ต้องมีการ
เบิกจ่ายมากครับ 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน -ส าหรับฎีกากองคลังจะรับถึงวันที่ 25 กันยายน 2562 ยกเว้นฎีกากรณีเร่งด่วนค่ะ เพราะต้อง
ใช้เวลาตรวจสอบค่ะ ขอบคุณค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่   -โครงการเงินสะสม 4 โครงการ ต้องกันเงินกรณีไม่ก่อหนี้ผูกพันหรือไม่ครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ไม่ต้องค่ะ เพราะเป็นเงินสะสมค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ่    -โครงการที่ต้องขอกันเงินงบประมาณขอให้ทุกส านัก/กอง เร่งด าเนินการน าเรื่องเข้าสภาฯภายใน

วันที่ 12 กันยายน 2562 นี้ครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ  
ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับการด าเนินการต่างๆขอให้ปฏิบัติตามที่ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ในส่วนของศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กก็เช่นเดียวกันค่ะ ในการด าเนินงานทางกองคลังได้แจ้งข้อตกลงไปแล้ว ขอให้ด าเนินการตามที่กอง
คลังแจ้งไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -ส าหรับกองช่างเร่งด าเนินการโครงการต่างๆอยู่ครับ ทั้งโครงการใหม่และโครงการที่ต้องแก้ไข 
ปลัด อบต. -ในการตรวจสอบขอให้ตรวจสอบโดยละเอียด และขอให้ช่วยกันพิจารณาทุกรายการที่แก้ไข ซึ่งยังมีอีก

หลายโครงการที่ยังไม่เรียบร้อย ผมขอให้ทุกฝ่ายน าโครงการที่มีปัญหามาหารือกันและร่วมกันแก้ไขครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ในส่วนของส านักงานปลัด ขอฝากเรื่องการถ่ายเอกสารครับ ตามระเบียบไม่ได้ก าหนด

ไว้ว่าใช้ได้ก่ีแผ่น ซึ่งในการด าเนินงานของส านักงานปลัดจะต้องใช้เกินที่ก าหนดเพราะมีเอกสารที่ต้องถ่าย
ค่อนข้างมาก จึงขอเสนอว่าในกรณีที่เกินนั้น ไม่ต้องก าหนดได้หรือไม่ว่าสามารถเกินได้กี่แผ่น ให้เบิกจ่าย
ตามจ านวนที่เกินได้หรือไม่ครับ                         //ผู้อ านวยการ... 
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ผู้อ านวยการกองคลัง -สามารถแก้ไขได้ค่ะ แต่ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบก่อนว่าทางกองคลังได้ด าเนินการตามที่แต่ละ
ส านัก/กองก าหนดไว้ตั้งแต่การตั้งงบประมาณ และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในปีหน้าจะด าเนินการตาม
แบบสัญญาอัตราก้าวหน้าค่ะ โดยเบิกจ่ายตามจริงที่เกินไป ไม่ก าหนดว่าเกินได้กี่แผ่นค่ะ  

ผู้อ านวยการกองช่าง -ส าหรับกองช่างมีเรื่องแจ้งให้ทุกท่านทราบ เนื่องจากผู้เจ้าพนักงานธุรการสังกัดกองช่าง ได้ลา
คลอดบุตรไป 1 คน ทางกองช่างจึงได้ท าหนังสือขออนุมัติบุคลากรไปช่วยงานราชการ สังกัดกองช่าง 1 
อัตรา คือ นางขนิษฐา ข าทวี โดยให้ปฏิบัติงานแทน นางสาวชัชดา มังกรแก้ว จนกว่าจะครบวันลาครับ ขอ
แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ 

ปลัด อบต. -ทางฝ่ายบริหารฯได้รับหนังสือและพิจารณาอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองสาธารณสุขฯ ขณะนี้ ได้

ด าเนินการโครงการส านักงานไร้ถังขยะ ซึ่งจังหวัดได้เข้ามาประเมินไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 
ส าหรับรายละเอียดโครงการได้ก าหนดให้จัดพ้ืนที่ส าหรับวางถังที่ใช้ในการแยกขยะทุกประเภทไว้เพียงจุด
เดียว ตามห้องต่างๆจะต้องไม่มีถังขยะ ซึ่งโครงการนี้จะมีการประเมินและประกวดรางวัลตามตัวชี้วัดของ
จังหวัด ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ และขอความร่วมมือในการด าเนินโครงการด้วยครับ  

รองพิศาล แพใหญ ่   -ทางฝ่ายบริหารฯ เห็นด้วยกับโครงการนี้ และถือเป็นโครงการที่ ในอนาคตเราควรจะด าเนินการตาม
ชุมชนด้วยครับ 

ปลัด อบต. -ขอให้ปฏิบัติตามนโยบายครับ และหากเป็นไปได้ผมขอให้ลดการใช้โฟมและถุงพลาสติกครับ เพราะเป็น
ขยะที่ย่อยสลายยาก  

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ขอเพ่ิมเติมอีก 1 เรื่องครับ วันที่ 16,17 กันยายน 2562 ผมจะพาทางส านักงาน
พัฒนาการจังหวัดไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจะไม่มีการเบิกจ่ายที่เกิดผลกระทบต่อองค์กรอย่าง
แน่นอน แต่ขอแจ้งให้ทราบครับ 

ปลัด อบต. -ฝากทุกส านัก/กอง ติดตามงานธุรการและโครงการต่างๆให้เป็นไปตามระบบ ในการตรวจสอบค าร้อง
ต่างๆเช่นเดียวกันขอให้เร่งรัดโดยด่วน โดยเฉพาะเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อนขอให้เร่งแก้ไข กรณีบ่อกุ้ งที่
ชาวบ้านร้องเรียนมาขอให้ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยด่วนครับ 

นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -ตอนนี้การด าเนินการได้หยุดลงแล้วครับ เพราะต้องตรวจสอบก่อนและจะต้องท าการประชา
พิจารณ์ครับ 

นิติกร  -ส าหรับเรื่องนี้ ตามจริงแล้วโครงการนี้ได้ด าเนินการมาก่อนหน้านี้นานมากแล้ว ซึ่งเราเองก็ไม่ทราบว่าการ
ด าเนินการได้ผ่านการขออนุญาตจากหน่วยงานใดแล้วหรือไม่ ซึ่งในฐานะที่เราเป็นเจ้าของพ้ืนที่จะต้องลง
พ้ืนที่ตรวจสอบเบื้องต้นก่อนว่าโครงการนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากน้อยเพียงใด 

ผู้อ านวยการกองช่าง -เบื้องต้นทางกองช่างและฝ่ายนิติกรได้หารือกันว่าจะลงพ้ืนที่ตรวจสอบผลดีหรือผลเสียต่อ
ประชาชนก่อน ส าหรับการตรวจสอบว่าผ่านการอนุญาตจากหน่วยงานใดจะด าเนินการอีกครั้งครับ 

ปลัด อบต. -ฝากตรวจสอบด้วยว่าก่อนการด าเนินการได้ผ่านหน่วยงานใดมาแล้วบ้าง  
ที่ประชุม -รับทราบ          
รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
  พร้อมเพรียง ปิดประชุมครับ             //ปิดประชุม... 
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ปิดประชุมเวลา 16.30 น.  
 
          

   ลงชื่อ..................................กัญญา เล็กบ ารุง....................................ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
            วันที่  6  กันยายน  2562 
             
 

   ลงชื่อ................................ศักดิ์ชาย  ศุกระศร...............................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   ( นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร ) 
                                                      นิติกรช านาญการ 
                                                   วันที่  9 กันยายน  2562 
 
 

  ลงชื่อ...........................ธีราเมท พิหูสูตร..................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายธีราเมท พิหูสูตร) 
                                   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ ปฏิบัติราชการแทน 
                         หัวหน้าส านักปลัด 
                                                 วันที่  10  กันยายน  2562 
 
 

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


