
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน มีนาคม 2562 
วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 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. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)    
8. นางสาวภมรรัตน ์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน         
9. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี   

     10. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ 
11. นายกิตติ  ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  

     12. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
13. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
14. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
15. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
16. นายชานนท์  ชื่นแดง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

     17. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           
     18. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
3. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด  (อบรมโครงการหมู่ที่ 14) 
4. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ(รก.หน.ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 
       (ไปราชการ) 
5. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) (อบรมโครงการ)  
     6. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)(ลา)       
     7. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ   (ลา) 
            //8.นายวันชัย... 



8. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน (ลา) 
9. นายอารย   ทองปลื้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า) 
10. นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  (ลา) 
11. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (รับช าระภาษี) 
12. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน (ออกพ้ืนที่ภาษี) 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
1. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (จดบันทึกและจัดท ารายงานฯ) 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
ปลัด อบต. -ขอเชิญ รองพิศาล แพใหญ่ เปิดการประชุมครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ ผมขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน มีนาคม 2562 ผม

ขอติดตามเร่งรัดโครงการต่างๆที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอให้ทุกท่านเร่งด าเนินการด้วยครับ ส าหรับ
ครุภัณฑ์/พัสดุต่างๆที่จะต้องด าเนินการจัดหาและจัดซื้อตามข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้ของทุกส านัก/
กอง ขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ ต่อไปเชิญทุกส านัก/กอง ได้ชี้แจงภารกิจต่างๆครับ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ  ส าหรับกอง
สาธารณสุขฯ ช่วงนี้มีงานค่อนข้างมากทั้งงานหลักๆในองค์กรและงานอ่ืนๆที่เพ่ิมเติมเข้ามา โดยเฉพาะการ
เข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนๆเกือบทุกภาคในประเทศไทยที่เราได้ไปศึกษาดูงานมาตลอดหลายปี ณ 
ปัจจุบันมีหลายองค์กรให้ความสนใจ อบต.อ่าวน้อย ของเราในเรื่องของการท างานหลายๆด้าน จึงได้ท า
หนังสือขอเข้าศึกษาดูงานเข้ามาหลายองค์กรมาก จึงขอฝากทุกท่านช่วยในการให้การต้อนรับและให้
ข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์และเป็นความรู้ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานจากทุกองค์กรครับ 

  -การออกพ้ืนที่ประชาคมการคัดแยกขยะ อยู่ระหว่างการด าเนินการครับ 
  -โครงการตรวจมะเร็งเต้านมเขียนโครงการเรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนินการแจ้งตั้งเรื่องเสนอกอง

คลังเพ่ือยืมเงินในการด าเนินโครงการครับ 
  -โครงการก าจัดผักตบชะวาด าเนินการยืมเงินเรียบร้อยแล้ว และจะเร่งด าเนินโครงการครับ 
  -การจัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการของกองสาธารณสุขฯด าเนินการไปตามระบบเรียบร้อยครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังขอแจ้งเรื่อง

การจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อบต.อ่าวน้อย ด้านการพัสดุ โครงการได้เสนอแล้วแต่ปลัด
ได้มีการทักท้วงมาถึงเหตุความจ าเป็นที่ต้องจัดโครงการนี้ ซึ่งกองคลังได้ท าบันทึกชี้แจงไป เรียบร้อยแล้ว
และได้ขอยืดระยะเวลาในการด าเนินการจัดโครงการออกไปเนื่องจากวิทยากรที่เราได้ขอความร่วมมือเพ่ือ
มาบรรยายความรู้เป็นวิทยากรระดับประเทศจะต้องมีการจองคิวล่วงหน้าและคาดว่าจะด าเนินโครงการ
ในช่วงเดือน พฤษภาคมนี้ค่ะ แต่ระหว่างนี้หากมีส านักงานอ่ืนๆหรือกรมฯส่ งหนังสือเชิญเข้าอบรมมา
เกี่ยวกับการซื้อจ้างหรือการบริหารงานคลังด้านอ่ืนๆขอให้ทุกท่านเข้าร่วมโครงการตามปกติค่ะ เพราะ
ระเบียบและความรู้ใหม่ๆจะมีเพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลาค่ะ 

                 //ขอแจ้ง.... 



  -ขอแจ้งเรื่องการปรับปรุงห้องจัดเก็บภาษี ขณะนี้ได้ด าเนินการปรับปรุงฝ้าเพดานห้องจัดเก็บภาษี 
จึงได้ปิดปรับปรุงเป็นการชั่วคราว และได้ใช้พ้ืนที่ห้องนิติกรในการบริการรับช าระภาษีค่ะ จึงขอแจ้งให้ทุก
ท่านทราบและฝากประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วยค่ะ และในเดือนนี้ทางฝ่ายพัฒนา
และจัดเก็บรายได้ มีบริการออกพ้ืนที่รับช าระภาษีนอกสถานที่ ฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ 

  -การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ขอให้มีการติดตามเรื่องและระเบียบอยู่
ตลอดเวลานะคะ เพราะมีการปรับและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งวิธีการและขั้นตอนในการด าเนินการ
เบิกจ่ายจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งมาก จึงขอให้ท่านศึกษาก่อนที่จะตั้งเรื่องส่งมายังกองคลังค่ะ  

ปลัด อบต. -ตอนนี้มีประชาชนเข้ามาร้องเรียนที่ผมเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และไม่มีงบประมาณที่
จะส ารองจ่ายในการซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหาย ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งให้ความช่วยเหลือโดยด่วนครับ ซึ่ง
จากที่ผมทราบรายละเอียดมา คือทางกองคลังได้ยกเลิกฎีกาเพราะใบเสร็จไม่ครบ ผมขอให้ท่านพิจารณา
ใหม่ เพราะกรณีนี้เป็นกรณีเร่งด่วน ประชาชนเดือดร้อนขอให้เราช่วยเหลือชาวบ้านไปก่อน ส่วนเอกสาร
ค่อยติดตามส่งมาภายหลังได้หรือไม่ครับ เนื่องจากประชาชนยากจน ไม่มีเงินที่จะส ารองจ่ายก่อนครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ถ้าเช่นขอให้แก้ไขฎีกาใหม่ เป็นฎีกายืมเงินค่ะ เพราะตามระเบียบใหม่ฉบับล่าสุด กรณีให้ความ
ช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินสามารถยืมเงินได้ค่ะ ส่วนเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น ใบเสร็จ หรือ 
บิลส่งของ ให้แนบมาภายหลัง แต่เอกสารการขออนุมัติขอให้ด าเนินการตามข้ันตอนค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ขออนุญาตแจ้งเรื่องเพ่ิมเติมครับ วันนี้เวลา 18.00 น. จะมีการประชุมแก้ไขปัญหาการ

เกิดอุบัติเหตุบริเวณสี่แยกบ้านบึง โดยใช้ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 เป็นสถานที่ในการประชุม โดยจะมี
หน่วยงานที่เกี่ยวทั้งหมดเข้าร่วมประชุมเพ่ือหาข้อยุติและหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันครับ จึงขอเรียน
เชิญผู้บริหารฯเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ส าหรับกองช่างมีภารกิจ
มากมายที่เข้ามา รวมถึงการให้ความร่วมมือในการท าซุ้มกาชาด ซึ่งต้องใช้เวลาหลายวัน และงานโครงการ
ต่างๆที่ต้องแก้ไข ส าหรับแบบโครงการที่ต้องปรับปรุงแก้ไขได้ด าเนินการแล้วเสร็จไปหลายโครงการแล้ว 
ส่วนที่เหลือจะเร่งด าเนินการให้เรียบร้อยครับ 

ปลัด อบต. -ผมเข้าใจว่ากองช่างมีภารกิจเข้ามามากทุกๆเดือน แต่ขอให้เร่งด าเนินการงานหลักๆของเราให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วที่สุด โครงการใดที่ด าเนินการแก้ไขแล้วขอให้ส่งมาตรวจก่อนเพ่ือความรวดเร็วครับ 

 -ขอแจ้งการประชุมสมัชชาในวันพรุ่งนี้ ขอให้ท่านที่มีรายชื่อในการประชุมที่ผมได้มอบหมายภารกิจไป เข้า
ประชุมอย่างพร้อมเพรียงและฝากแจ้งทางเทศบาลต าบล กม.5 ให้เข้าประชุมด้วยครับ  

รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอติดตามกองบช่างเรื่องใบค าร้องโครงการ 16 โครงการ ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใด
แล้วครับ 

นายหาญชัย สินสอาด -ผมได้ด าเนินการท าบันทึกรายงานเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบของ
ผู้อ านวยการกองช่างครับ  

              //ปลัด อบต... 



ปลัด อบต. -เรื่องแบบขออนุญาตก่อสร้าง ขอให้มีการติดตามด้วยครับ เพราะประชาชนได้สอบถามและได้ต่อว่าผมว่า
ลงนามช้า ซึ่งบางรายการยังไม่ได้เสนอมาท่ีผม ขอให้เจ้าหน้าแจ้งให้ถูกต้องด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -ผมจะก าชับบุคลากรในสังกัดและจะติดตามให้ครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ส าหรับส านักงานปลัด มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่พบปัญหาอยู่บ่อยครั้ง จะ

ติดตามและแก้ไขให้ครับ ส าหรับการลงพ้ืนที่ประชาคมหมู่บ้าน ในปีนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับ ไม่พบ
ปัญหาและอุปสรรคใดๆ และจะสรุปโครงการที่ได้ด าเนินการประชาคมทุกหมู่บ้านเสนอรายงานให้
ผู้บริหารฯทราบครับ  

  -ขอฝากในส่วนของโครงการที่ต้องแก้ไข ซึ่งเป็นโครงการจ่ายขาดเงินสะสมและเป็นโครงการของ
ปี 2562 ขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ เพราะระยะเวลามีไม่มากแล้ว และต้องด าเนินการโครงการในปี 
2563 อีก ผมเป็นห่วงว่างานจะล่าช้าและไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ครับ ขอบคุณครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ผมติดตามให้อยู่ครับ แต่จะขอเร่งโครงการจ่ายขาดเงินสะสมให้แล้วเสร็จก่อน และจะด าเนินการ
โครงการอื่นๆตามล าดับครับ  

นายกิตติ ศรีก าเหนิด -ผมขออนุญาตเสนอความคิดเห็นและหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวเรื่องแบบมาตรฐานของ อปท. 
เรื่องงานทางและรางระบายน้ า จากที่ผมได้ศึกษาในระเบียบแล้ว พบว่าแบบของเราไม่จ าเป็นต้องเป็นไป
ตามแบบมาตรฐานของ อปท. ทั้งหมด เพียงแค่เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างน้อย 90% ซึ่งจากการ
ตรวจสอบโครงการของเรามีหลายโครงการที่สามารถด าเนินการได้ครับ 

ปลัด อบต. -ผมเห็นด้วยครับ แต่อย่างไรก็ตามขอให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานและหนังสือสั่งการให้มากที่สุดเพ่ือ
ประสิทธิภาพของโครงการ หากจะน ามาประยุกต์ใช้ก็ควรที่จะเข้าข่ายตามแบบมาตรฐานในเปอร์เซ็นต์ที่
ก าหนดครับ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ผมได้อ่านในระเบียบและข้อก าหนดในแบบมาตรฐานของ อปท. แล้ว ซึ่งตามความ
เข้าใจของผมทุกโครงการที่เราจะต้องด าเนินการจะต้องเข้าข่ายตามแบบมาตรฐานมากที่สุด และจะต้อง
ให้วิศวกรรับรอง ถึงแม้บางโครงการจะไม่ต้องใช้วิศวกรรับรองก็ตามแต่ก็มีความคิดเห็นว่าควรจะส่ง
โครงการไปตรวจสอบเพ่ือความมั่นใจครับ เพราะหากพบข้อผิดพลาดหรือต้องแก้ไขจะได้ทันครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -เห็นด้วยตามที่กองช่างและหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯเสนอค่ะ ฝ่ายกองคลังในฐานะ
ผู้ด าเนินการในขั้นตอนของการเบิกจ่าย และตรวจสอบความถูกต้อง อยากให้แบบโครงการของเราเป็นไป
ตามแบบมาตรฐานของ อปท. มากที่สุด เพ่ือที่จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดและไม่ถูกทักท้วงจาก สตง. ค่ะ อีก
อย่างหากโครงการใดด าเนินการไปแล้วมาพบปัญหาภายหลังจะเป็นปัญหาใหญ่มากค่ะ ขอให้ปฏิบัติตาม
แบบมาตรฐานฯและหนังสือสั่งการจะดีกว่าค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ปลัด อบต. -จังหวัดฯฝากติดตามโครงการของกองสาธารณสุขฯ ดังนี้ 

1. โครงการก าจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ 
2. โครงการเลี้ยงสัตว์ปล่อยสัตว์ 
3. โครงการคัดแยกขยะ 60 วัน แยกก่อนทิ้ง 

            //ฝากผู้รับผิดชอบ... 



 ฝากผู้รับผิดชอบโครงการรายงานให้จังหวัดทราบด้วยว่าถึงขั้นตอนใดแล้วและการลงพ้ืนที่ฉีด
วัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้เริ่มด าเนินการในได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 และจังหวัดจะลง
พ้ืนที่ด้วย 1 วัน ขอให้ท่านจัดสรรพื้นที่ส าหรับการลงตรวจให้จังหวัดด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ขอเพ่ิมเติมค่ะ จากการตรวจสอบเอกสารการขอเบิกและการผ่านงานเอกสารของคณะกรรมการ
  แต่ละชุดพบข้อบกพร่องในการบันทึกรายงานผลต่างๆ คือ การระบุหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละชุดที่
  ระบุในรายงานการประชุม ในบันทึกที่รายงานมาก็ต้องระบุไว้ด้วยเช่นกันค่ะ ส าหรับรายละเอียดก็ต้อง
  สรุปสาระส าคัญลงในบันทึกด้วย ขอให้มีการแก้ไขในเรื่องนี้ด้วยค่ะ  
   -เรื่องสุดท้าย ขอฝากฝ่ายงานธุรการทุกส านัก/กอง ขอให้มีความละเอียดในการปฏิบัติงานธุรการ 
  และให้เป็นไปตามกระบวนการของงานสารบรรณ เพราะ ณ ปัจจุบันพบข้อผิดพรากมากพอสมควร ขอให้
  ปรับปรุงแก้ไขด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
  พร้อมเพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.           

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

 
   ลงชื่อ.......................ชานนท์  ชื่นแดง............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                   ( นายชานนท ์ ช่ืนแดง ) 
                                             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 
                                                 วันที่  12  มีนาคม   2562   
  

ลงชื่อ........................ธนะกิจ แทนคุณ.................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นายธนะกิจ แทนคุณ) 
                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                               วันที่ 15 มีนาคม   2562 

 
   ลงชื่อ........................................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                     วันที่ 15 มีนาคม   2562 



 
 
 
 


