
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน เมษายน 2562 
วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

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

ผู้เข้าประชุม          
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  
     2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย   

3. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย    
4. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย   
5. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ       
6. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง   
7. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ(รก.หน.ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 
8. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)    
9. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)     
10. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี   

     11. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ   
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
2. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด  (ลา) 
3. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง      (ไปราชการ) 
4. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  (ไปราชการ) 
5. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) (ประชุม อปพร.)  
     6. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ (ลา) 
ผู้เข้าร่วมประชุม    

1. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (จดบันทึกและจัดท ารายงานฯ) 
2. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   

เริ่มประชุมเวลา 14.05 น. 
ปลัด อบต. -ขอเชิญ รองพิศาล แพใหญ่ เปิดการประชุมครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ ผมขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน เมษายน 2562 

โครงการ 3 โครงการ ที่นายก อบต. ได้เรียกปะชุมหารือกรณีพิเศษนั้น สรุปว่า ให้ด าเนินการ 2 โครงการ
ก่อน คือ 1. โครงการต่อเติมรางระบายน้ าที่จอดรถที่ท าการ อบต.อ่าวน้อย 

             2. โครงการป้ายประชาสัมพันธ์ 
            //ส่วนโครงการ... 



 ส่วนโครงการจัดสวนด้านหน้าที่ท าการ อบต.อ่าวน้อย ให้ยกเลิกโครงการไปก่อน เนื่องจากจังหวัดฯมี
นโยบายจะด าเนินโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนเพื่อให้เป็นทางเข้าตลาด OTOP เขาทุ่งกระต่ายขัง  

ปลัด อบต. -ผมมีความคิดเห็นว่าโครงการที่ 3 ที่นายก อบต. สั่งการให้ยกเลิกนั้นขอให้ชะลอโครงการไว้ก่อน และเมื่อ
จังหวัดฯด าเนินโครงการเสร็จ หากเราสามารถท าได้ก็อยากให้ด าเนินโครงการต่อครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ถ้าเช่นนั้นผมขอดูแบบโครงการของจังหวัดก่อน แต่เท่าที่ทราบเบื้องต้นเราไม่น่าจะด าเนิน
โครงการได้ครับ ส าหรับอีก 5 โครงการที่เหลือขอให้กองช่างตรวจสอบและทบทวนตามร่างฉบับใหม่ 
รวมถึงโครงการตามข้อบัญญัติและโครงการจ่ายขาดเงินสะสมด้วยครับ เมื่อตรวจสอบและแก้ไขเรียบร้อย
แล้วให้แจ้งเรื่องกับทางเลขานุการสภาฯเพ่ือน าเรื่องเข้าญัตติเสนอต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาและด าเนินการ
ต่อไปครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -โครงการที่แก้ไขด าเนินการเรียบร้อยแล้วครับ และจะน าเรื่องเสนอต่อสภาฯต่อไปครับ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี -ส าหรับโครงการต่างๆที่จะต้องเบิกจ่าย กองคลังขอตรวจสอบรายละเอียดให้ละเอียดก่อนค่ะ 
ปลัด อบต. -ผมได้ท าหนังสือแจ้งเวียนไปทุกส านัก/กองแล้ว ให้แจ้งเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯ ขอให้

จัดส่งตามวัน เวลาที่ก าหนดด้วยครับ  
รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับโครงการเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 หากท าหนังสือขอแก้ไขแล้ว หากสามารถน าเรื่องเข้าสู่

สภาฯรอบนี้ได้ทัน ขอให้เร่งด าเนินการครับ 
   -ต่อไปขอเชิญชี้แจงงานต่างๆรวมถึงกิจกรรมที่ต้องด าเนินการในช่วงนี้ครับ 
ปลัด อบต. -ผมขอฝากทุกท่านเก่ียวกับงานท่ีมีปัญหา ขอให้รีบแจ้งและนัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขครับ 
 -ผมขอแจ้งกิจกรรมในช่วงนี้ครับ ทุกท่านคงทราบการดีว่าช่วงนี้ทั่วประเทศจะต้องด าเนินกิจกรรมพิธี

อภิเษกน้ าและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ าอภิเษก ซึ่ง อบต.อ่าวน้อยของเราจะต้องเข้าร่วมพิธี ณ วัดคลอง
วาฬ โดยได้รับมอบหมายภารกิจในแต่ละวัน ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการเข้าร่ วมพิธี โดย
กิจกรรมจะด าเนินการในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 ส าหรับรายละเอียดผมจะให้เจ้าหน้าที่ท าหนังสือครับ 

ปลัด อบต. -ส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ กรณีเหตุอัคคีภัยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านเตรียมความพร้อม
และจัดเตรียมอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือไว้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา รถบรรทุกน้ า
ขอให้เตรียมความพร้อมไว้หากมีเหตุจะได้ลงพื้นที่ได้ทันทีครับ ส าหรับอุปกรณ์ใดที่มีความจ าเป็นขอให้แจ้ง
เรื่องมาเพ่ือขออนุมัติจัดซื้อได้ อาทิเช่น เครื่องพ่นน้ าแรงดันสูง ผมมีความคิดเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่าง
มาก กรณีรถดับเพลิงไม่สามารถเข้าระงับเหตุในพ้ืนที่แคบได้ครับ  ส าหรับโทรศัพท์ส านักงานขอให้
ตรวจสอบเพื่อประชาชนแจ้งเหตุเข้ามาจะได้ประสานงานได้ทันท่วงทีครับ 

นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์ -ขออนุญาตค่ะ ส าหรับโทรศัพท์ส านักงานทางผู้รักษาความปลอดภัยแจ้งมาว่า ในช่วง
วันหยุดราชการขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่เวรเป็นผู้รับโทรศัพท์ค่ะ เพ่ือจะได้ให้ข้อมูลของทางราชการได้ค่ะ 

ปลัด อบต. -ถ้าเช่นนั้น ขอให้รับทราบและถือปฏิบัติตามนี้และขอให้นิติกรท าหนังสือสั่งการให้ทุกคนที่อยู่เวรถือปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด และให้ลงรายละเอียดว่าต่อไปนี้จะใช้ห้องนิติกรในการอยู่เวรในช่วงวันหยุดราชการครับ  

ที่ประชุม -รับทราบ 
                //รองนคร... 
 



 
รองนคร ศรีสุทานันท์ -ผมขอแจ้งเรื่องส าคัญในช่วงเดือนนี้ครับ วันที่ 9 เมษายน 2562 จะมีการคัดเลือกทหาร และ

จากการที่ผมได้เข้าประชุมเกี่ยวกับพิธีการท าน้ าอภิเษกนั้น อบต.อ่าวน้อย ได้รับมอบหมายให้จอ LED โดย
การสนับสนุนงบประมาณครับ และ อบต.คลองวาฬกับ อบต.เกาะหลัก รับผิดชอบในการติดตั้งไฟส่อง
สว่างทั้งงานครับ จากการประชุมมีการแบ่งหน้าที่ให้ทุกหน่วยงานอย่างชัดเจน ส าหรับการเข้าร่วม
กิจกรรมขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามหนังสือที่เจ้าหน้าที่แจ้งไปครับ การแต่งกายขอให้ถือปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด และฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบด้วย หากประชาชนต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
สามารถเข้าร่วมได้ โดยทางอ าเภอฯจะจัดพ้ืนที่ไว้ให้ส าหรับประชาชน 1,000 ที่นั่งครับ 

  -วันที่ 12 – 15 เมษายน 2562 ด่านสิงขรได้จัดงานวันสงกรานต์เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์ 2 
แผ่นดิน ไทย-เมียนมาร์ โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมหลากหลาย และวนวันที่ 14 เมษายน 2562 มี
กิจกรรมวิ่งสานสัมพันธ์ โดยขอให้ทุกองค์กรสนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมหน่วยงานละ 2 ท่าน ค่าสมัครท่าน
ละ 400 บาท ครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ต่อไปขอเชิญทุกส านัก/กอง ชี้แจงภารกิจครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับส าหรับกอง

สาธารณสุขฯ ขอชี้แจงงานต่างๆดังนี้ครับ 
   1. โครงการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าด าเนินการใกล้เสร็จแล้วครับ  
   2. กฤษฎีกาเก่ียวกับสุนัขจรจัดตอนนี้ยังไม่ลงตัวครับ จะต้องมีการแก้ไขใหม่ 
   3. รัฐบาลมีนโยบายตรวจสอบบ่อขยะท่ัวประเทศ ซึ่งของเรายังพบปัญหาน้ าขังอยู่บางส่วน ผมจะ

เร่งด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยครับ 
   4. การยกเลิกถังขยะหลายหมู่บ้านเริ่มมาติดต่อแล้ว  
   5. โครงการก าจัดผักตบชะวาจะเริ่มโครงการวันที่ 19 เมษายน 2562 นี้ และจะด าเนินการให้

ครบทกุหมู่บ้านครับ 
   6. กรณีโรงเหล้าที่พบปัญหาร้องเรียนส่งกลิ่นเหม็นและน้ าเน่าเสีย ผมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้

แนวทางการแก้ไขไปแล้วครับ ทางผู้ประกอบการยินดีแก้ไขตามที่เสนอไป ผมจะติดตามผลและรายงานให้
ทราบครับ หากยังพบปัญหาอยู่จะท าหนังสือแจ้งให้งดการประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อแก้ไขให้เรียบร้อย 

   7. กรณีเหตุอัคคีภัย ฝากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ความส าคัญเกี่ยวกับการติดต่อประสานงาน
ด้วย เพราะส่วนมากจะติดต่อมาที่ผมมากพอสมควรเนื่องจากประชาชนไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ 
ขอให้แก้ไขเรื่องนี้ด้วยครับ 

นายหาญชัย สินสอาด -ผมขอชี้แจงโครงการที่แก้ไข ตอนนี้เรียบร้อยแล้วไปบางส่วน ส าหรับ 8 โครงการจะแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายใน  2 สัปดาห์นี้ครับ และฝากกองคลังช่วยติดตามเรื่องการเบิกจ่ายค่ากรรมการตรวจการจ้าง
ด้วยครับ 

หัวหน้าฝ่ายบัญชี -รับทราบค่ะ จะแจ้งให้ฝ่ายการเงินเร่งด าเนินการให้ค่ะ 
           //นายอนุภาพ.... 
 



 
นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมาเสนอครับ ทุกท่านคงรู้จัก คุณเคิร์ก นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาพัฒนา

และท ากิจกรรมเชิงอนุรักษ์ท่ีบ้านเราเป็นอย่างดี ซึ่งล่าสุดผมได้รับทราบมาว่าเขาจะย้ายมาอยู่ที่ต าบลอ่าว
น้อยของเรา และจะเปิดการสอนภาษาให้กับเยาวชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท่ีดี จึงขอแจ้งให้
ผู้บริหารฯได้รับทราบครับ 

นิติกร -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ผมขอแจ้งผลการด าเนินงานตาม
นโยบายผู้บริหารฯในด้านการรับเรื่องร้องเรียนที่ผมรับผิดชอบ ส าหรับครึ่งปีงบประมาณแรกนี้ผมสรุป
เรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด 150 เรื่อง เป็นเรื่องของกองช่าง 50 เรื่อง ด้านงานป้องกันภัย
ต่างๆ 88 เรื่อง และงานสาธารณสุขฯ 10 กว่าเรื่อง ซึ่งยังคงมีเรื่องค้าง 24 เรื่อง ซึ่งจากที่ผมได้
ด าเนินการมาตลอด 6 เดือนนี้ พบปัญหาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบและผมจะน าปัญหาไปแก้ไขและพัฒนาต่อไป 

 ปลัด อบต. -ส าหรับเรื่องนี้ผมเห็นว่าบางเรื่องล่าช้าไปมาก ซึ่งความจริงแล้วสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้แต่จะต้อง
ล าดับเหตุการณ์และวิธีการให้ดีเท่านั้นเอง ส าหรับการรายงานผลนั้นก็สามารถรายงานเป็นขั้นตอนก่อนได้ 
หากจะต้องแก้ไขต่อเนื่องหรือหาแนวทางก็สามารถรายงานผลมาก่อนว่าเรื่องนี้ยังไม่สามารถแก้ไขให้แล้ว
เสร็จภายในกี่วันได้ จะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไปครับ และ นายก อบต. ยังเน้นย้ าเรื่องงานพัสดุซึ่งเป็น
อีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องเร่งด าเนินการตามนโยบาย ขอฝากผู้รับผิดชอบด าเนินการและรายงานผลด้วยครับ 

รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
  พร้อมเพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.  
        
   

                    ลงชื่อ.......................กัญญา เล็กบ ารุง........................ผู้จดบันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
            วันที่   9  เมษายน   2562 
 
 

    ลงชื่อ......................ศักดิ์ชาย ศุกระศร.........................ผูต้รวจรายงานการประชุม 
                                         ( นายศักดิ์ชาย ศุกระศร ) 
                                             นิติกรช านาญการ 
                                      วันที่ 11 เมษายน   2562 

  
           //ลงชื่อ.... 
 



 
 
 

ลงชื่อ.................................-......................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายธนะกิจ แทนคุณ) 
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                               วันที่   -  เมษายน   2562 
 

   ลงชื่อ...........................พิศาล แพใหญ่........................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่ 17  เมษายน   2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


