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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 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. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)  
9. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
10. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
11. นางสาวภมรรัตน์ กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน         

     12. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ 
      
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
3. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ลา)   
4. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) (ลา) 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
     1. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ  

2. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (จดบันทึกและจัดท ารายงานฯ) 
3. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป 

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

ส าหรับงานโครงการต่างๆผมได้ติดตามและเร่งรัดไปแล้วซึ่งหลายโครงการด าเนินการใกล้เรียบร้อยแล้ว 
ส าหรับโครงการเสาทาวเวอร์ ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 

ปลัด อบต. -โครงการนี้พบปัญหาครับ จะขอหารือกับคณะผู้บริหารฯเพ่ือหาแนวทางแก้ไขอีกครั้งครับ 
            //รองพิศาล... 
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รองพิศาล แพใหญ ่ -รับทราบครับ และส าหรับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ขอให้ทุกส านัก/กอง 
เร่งด าเนินการด้วยครับ ล าดับต่อไปขอเชิญ ปลัด อบต. ได้ชี้แจงครับ 

ปลัด อบต.   -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านครับ ก่อนอ่ืนผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ส าหรับการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคคลกร ประจ าปี 2562 ในปีนี้ได้รับการตอบรับดีมาก รวมถึง
สาระต่างๆที่ได้รับจากอบรมล้วนแต่มีประโยชน์ สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ประสิทธิภาพครับ  

   -เมื่อวานผมได้เข้าประชุมกับทางจังหวัดพร้อมกับผู้อ านวยการกองคลังและหัวหน้าส่วนราชการ 
ได้ชี้แจงปัญหาต่างๆให้ทางจังหวัดได้รับทราบ ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีท่ีเราได้มีโอกาสถ่ายทอดปัญหาครับ 

   -ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้การต้อนรับคณะกรรมการ ร่างกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  

   -ได้รับหนังสือจากปศุสัตว์จังหวัด ว่าจะมาด าเนินโครงการในพ้ืนที่ต าบลอ่าวน้อยของเรา บริเวณ
วัดอ่าวน้อย ขอให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกด้วยครับ ของคุณครับ 

           -โครงการ 1 อ าเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ทางจังหวัดและอ าเภอได้เข้ามาด าเนินโครงการนี้โดย
มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้น ส าหรับการด าเนินการโครงการนี้ก็จะมี
การปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทางให้สวยงาม โดยการท าความสะอาด ตัดหญ้า ปลูกต้นไม้ ซึ่งต้นไม้ทางจังหวัด
ได้ก าหนดให้ปลูกสลับกัน ระหว่าง ต้นรวงผึ้ง ต้นเหลืองสิรินธร และ ต้นทองอุไร อบต.อ่าวน้อยของเรา
รับผิดชอบถนนเส้นหนองเสือ ซึ่งมีความยาวประมาณ 300 เมตร รวม 2 ข้างทาง 600 เมตร ที่จะต้อง
ด าเนินการตามโครงการนี้  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพ้ืนที่ท าความสะอาดเส้นทางดังกล่าว ไม่ทราบว่าเราได้สนับสนุนบุคลากร
ไปอ านวยความสะดวกหรือไม่ครับ 

หัวหน้าส านักปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านค่ะ ส าหรับโครงการดังกล่าวที่ทาง
จังหวัดได้ขอบุคลากรไปช่วยในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นั้น ดิฉันได้ประสานงานกับทางจังหวัดแล้วและ
ได้ชี้แจงไปว่า เราไม่สามารถจัดสรรบุคลากรไปช่วยด าเนินโครงการในวัน เวลา ดังกล่าวได้ เนื่องจาก
บุคลากรจะต้องเดินทางไปราชการเพ่ืออบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจ าปี 2562 แต่ได้ให้
การสนับสนุนรถบรรทุกน้ า รถบรรทุกขยะ ไปช่วยอ านวยความสะดวกในเบื้องต้น และทางจังหวัดแจ้งว่า 
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 จะด าเนินการอีกครั้ง ซึ่งเราจะจัดสรรบุคลากรและสิ่งอ านวยความสะดวกไป
อีกครั้งค่ะ  

ปลัด อบต.  -ขอบคุณครับ ขอฝากหัวหน้าส านักปลัดในการประสานงานและจัดสรรบุคลากรในการด าเนินโครงการ
ครั้งนี้ด้วย เพราะส่วนหนึ่งเป็นพ้ืนที่ของเราครับ ส าหรับวันเฉลิมพระเกียรติมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึง
เย็น เริ่มตั้งแต่พิธีตักบาตร ปลูกต้นไม้ และจุดเทียนถวายพระพร ขอให้ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมครับ 

 - คุณปัทมา สายสกล ได้เปลี่ยนต าแหน่งสายงานจาก หัวหน้าฝ่ายบัญชี เป็น หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
ทรัพย์สินและพัสดุ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ 

 -เราได้รับสมัครพนักงานใหม่เข้ามาหลายอัตราด้วยกัน ได้แก่ต าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก /ต าแหน่ง
ดับเพลิง และ ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ซึ่งได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แล้ว ส าหรับต าแหน่ง /... 
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 พนักงานดับเพลิง ผมขอให้หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยละเอียด และ
อธิบายการใช้งานของวัสดุ/อุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานทุกชิ้นโดยละเอียด รวมถึงการออกพ้ืนที่ช่วยเหลือ
เหตุภัยพิบัติต่างๆด้วย และผมจะนัดวันเพื่อทดสอบทักษะในการปฏิบัติงานเบื้องต้นครับ 

 -ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากท่านติดตามข่าว ขณะนี้พบปัญหาในเรื่องของอาหารกลางวัน ขอให้เร า
ด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดทุกกรณี ในอนาคตจะมีการเพ่ิมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกหรือไม่ขอดูผล
ตอบรับก่อน ผมขอให้ทุกท่านให้ความส าคัญส าหรับเรื่องนี้ให้มาก ส าหรับงบประมาณที่จะขอสนับสนุนมา
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ฯนั้น ผมจะน าเรื่องเสนอต่อจังหวัดอีกครั้ง เพ่ือเด็กในต าบลของเราครับ 

 -ช่วงนี้ฝนตกหนัก ลมแรง ท าให้เกิดความเสียหายในพ้ืนที่ของเรา ขอให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ตรวจสอบด้วย
ครับ และแบบส ารวจความเสียหายขอให้เตรียมไว้ในรถยนต์ส่วนกลางทุกคันด้วยครับ  

รองพิศาล แพใหญ ่   -ขอสอบถามครับ ส าหรับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยยังคงค้างอยู่หลายครั้งหรือไม่ครับ  
หัวหน้าส านักปลัด -เหลือครั้งเกิดอัคคีภัยที่ หมู่ที่ 5 เท่านั้นค่ะ จะเร่งด าเนินการให้ค่ะ และขอฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ที่ลงพ้ืนที่ส ารวจ ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดต่างๆส าหรับการลงพ้ืนที่ด้วย เอกสารต่างๆขอให้รวบรวมมา
ให้ครบ เพื่อที่ฝ่ายท าเรื่องการเบิกจ่ายจะได้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่   -จากการเบิกจ่ายครั้งที่ผ่านมาพบว่าล่าช้ามาก ขอสอบถามสาเหตุของความล่าช้าครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -สาเหตุของความล่าช้าในครั้งนี้เนื่องจาก สตง. ได้มีการทักท้วงในเรื่องของเอกสารประกอบการ

เบิกจ่าย รวมถึงใบเสร็จต่างๆที่จะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ จึงท าให้เกิดความล่าช้าค่ะ และใน
การเบิกจ่ายสามารถจ่ายเป็นเงินสดได้ โดยสั่งจ่ายในนามของ ผอ.กองคลัง แต่ยอดเงินจะต้องไม่เกิน 
5,000 บาท หากเกินให้จ่ายให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์เท่านั้นค่ะ ส าหรับกรณีนี้กองคลังแนะน าให้ท า
เป็นลักษณะของการยืมเงินค่ะ 

ปลัด อบต.   -ส าหรับการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกกรณี ผมขอให้เร่งด าเนินการ หากพบปัญหา
หรืออุปสรรคใดๆขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหาโดยด่วน ขอให้สรุปการด าเนินการให้ชัดเจนเพ่ือความรวดเร็ว
ครับ เพราะประชาชนเดือดร้อนมาก บางรายไม่มีที่อยู่อาศัย ขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ 

   -ส าหรับหนังสือทุกฉบับที่ผมได้ทักท้วงและติดตามงานไป ขอให้ท่านรายงานผลให้ทราบด้วย 
เพราะทุกเรื่องที่ผมติดตามล้วนแต่เป็นเรื่องที่ส าคัญและจะต้องเร่งด าเนินการครับ 

   -งานธุรการของทุกส านัก/กอง ในปัจจุบันยังพบข้อผิดพลาดอยู่มาก โดยเฉพาะเรื่องของการขอ
ความอนุเคราะห์ต่างๆ การประชุมกรณีเร่งด่วนต่างๆ ผมขอให้รายงานผู้บริหารฯหรือผู้เกี่ยวข้องก่อนและ
จึงเสนอหนังสือตามระบบงานสารบรรณครับ และในช่วงนี้ รองนคร ศรีสุทานันท์ เข้ารับการผ่าตัดม่านตา 
ไม่สามารถมาปฏิบัติงานราชการได้ ดังนั้นการเสนอหนังสือหรือเอกสารราชการต่างๆขอให้เสนอกับผู้มี
อ านาจรักษาราชการแทนไปก่อนครับ   

นิติกร  -ตามค าสั่ง นายก อบต.อ่าวน้อย ได้มอบหมายผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนไว้ ได้แก่ ค าร้องขอซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 
การขอใช้รถกระเช้า รถบรรทุกน้ า ที่เป็นการบริการสาธารณะทุกกรณี และการขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ
นายก อบต. ได้มอบหมายให้ รองนคร ศรีสุทานันท์ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ ส่วนการซื้อจ้างต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับกองคลัง ให้เป็น รองพิศาล แพใหญ่ เป็นผู้พิจารณาและลงนาม แต่ส าหรับค าร้องอ่ืนๆ รวมถึง 

                   //เรื่องร้องเรียน... 
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 เรื่องร้องเรียนทุกกรณี นายก อบต. จะเป็นผู้พิจารณาเอง ส าหรับกรณีหนังสือราชการต่างๆที่ต้องเป็น รอง
นคร ศรีสุทานันท์ ลงนามนั้น กรณีลาป่วยให้ รองพิศาล แพใหญ่ เป็นผู้ลงนามแทน โดยใช้การรักษา
ราชการแทนครับ  ส าหรับค าร้องต่างๆ นายก อบต. ได้มอบหมายให้ผมพิจารณาเบื้องต้นและส่งให้ส านัก/
กอง ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนั้นท่านสามารถด าเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอนายกลงนามครับ แต่ต้อง
รายงานผลการด าเนินงานให้ นายก อบต. ทราบ ขอบคุณครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับการมอบอ านาจหรือการมอบภารกิจ ขอแนะน าให้ฝ่ายบุคลากรจัดท าเป็นรูปเล่มให้ทุก
ส านักกอง เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานราชการค่ะ  

นายบุญยืน เลียบดี -ขอสอบถามเรื่องการขออนุญาตก่อสร้างครับ ส าหรับแบบขออนุญาตมีหลายรายที่ต้องให้ รอง
นคร ศรีสุทานันท์ ลงนาม ไม่ทราบว่าจ าด าเนินการอย่างไรดีครับ 

ปลัด อบต.  -ให้เป็น รองพิศาล แพใหญ่ ลงนามครับ เพราะการขออนุญาตก่อสร้างมีระยะเวลาก าหนด 
ที่ประชุม  -รับทราบ 
นายหาญชัย สินสอาด -ส าหรับถนนบริเวณสี่แยกหนองเสือ ผมได้สอบถามไปยังทางหลวงชนบทแล้ว ทราบว่าถนนเส้นนี้

ใช้ชื่อเป็นหมายเลขแยกทางหลวงชนบท หมายเลข 4 เลขที่ 1042/11023 แต่ชื่อที่เป็นภาษาไทยไม่พบ
ข้อมูลที่ชัดเจนครับ 

ปลัด อบต.  -ชื่อเดิม คือ ถนนประจวบคีรีขันธ์ ครับ แต่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จัก แต่สรุปว่าทุกท่านทราบดีว่าถนนเส้นนี้อยู่จุด
ใด ขอให้ลงพื้นที่ด าเนินโครงการในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ด้วยครับ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ขอแจ้งเรื่องไมล์ห้องประชุมครับ จากการตรวจสอบพบว่าไม่พบความเสียหาย แต่ต้อง
ตั้งค่าระบบการใช้งานให้ตรงกันกับช่องส่งสัญญาณครับ ซึ่งผมได้ด าเนินการให้แล้ว 

รองพิศาล แพใหญ ่   -ขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการระบบประปา หมู่ที่ 9 ผมจะน าเรื่องเข้าสภาฯเพ่ือพิจารณาครับ ล าดับ
ต่อไป ขอเชิญทุกส านัก/กอง ได้ชี้แจงงานต่างๆครับ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ  ส าหรับกอง
สาธารณสุขฯ การด าเนินงานต่างๆเป็นไปตามขั้นตอน โครงการซั้งกอเรียบร้อยดีครับ ส าหรับเดือนพระ
ราชสมภพ จะมีการปลูกต้นไม้ โครงการต าบลนมแม่ เริ่มด าเนินโครงการวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
โครงการอนามัยชุมชน อยู่ระหว่างการตรวจสอบการด าเนินโครงการและการก าหนดกิจกรรมต่างๆและ
ต้องขยายแผนการด าเนินงานครับ แต่ปัญหาในการท างานที่พบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของรถบรรทุกขยะ 
และ รถไถ ที่เสียหายบ่อยต้องสลับกันซ่อมบ ารุงอยู่บ่อยครั้ง ท าให้การท างานล่าช้า จึงขอเรียนให้
ผู้บริหารฯทราบ ส าหรับการท าความสะอาดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ผมได้จัดสรรบุคลากรและ
รถบรรทุกขยะไปช่วยด าเนินการแล้ว และในวันที่ 10 ผมจะลงพื้นที่ในการด าเนินโครงการนี้ด้วยครับ 

รองพิศาล แพใหญ่    -ส าหรับเรื่องรถไถ หลักๆจะใช้งานอยู่ 2 ส านัก/กอง ขอให้ด าเนินการเรื่องของการเบิกจ่ายน้ ามัน
ด้วยครับ  

ปลัด อบต.  -ขอฝากทุกส านัก/กอง ติดตามการเบิกจ่ายในการซ่อมแซมต่างๆให้รวดเร็วด้วยครับ 
  -ส าหรับการปลูกต้นไม้ตามโครงการที่ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯกล่าวไว้ข้างต้น ผมขอให้เน้นบริเวณ

เขาทุ่งกระต่ายขังครับ เชิญกองช่างชี้แจงงานครับ 
            //นายบุญยืน..... 
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นายบุญยืน เลียบดี -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ส าหรับกองช่าง 9 โครงการ

ตรวจรับแล้ว 3 โครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 6 โครงการ ส าหรับการประเมินกรณีบ้านพัง กอง
ช่างยินดีให้ความช่วยเหลือครับ แต่ในข้ันตอนอ่ืนๆให้เจ้าของงานเป็นผู้ด าเนินการเองครับ 

รองพิศาล แพใหญ่    -ส าหรับโครงการตามข้อบัญญัติ ปี 2563 ขอให้ด าเนินการให้เรียบร้อยตามที่ตกลงไว้ครับ เชิญ
ผู้อ านวยการกองคลัง ชี้แจงงานต่างๆครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังก่อนอ่ืนต้องขอ
แสดงความยินดีกับ คุณปัทมา สายสกล ที่ได้ปรับเปลี่ยนต าแหน่งใหม่ ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญมาก 
ส าหรับการด าเนินงานในต าแหน่งนี้เป็นอย่างไรขอให้ คุณปัทมา สายสกล เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 

นางสาวปัทมา สายสกล -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านค่ะ ส าหรับต าแหน่ง หัวหน้าฝ่าย
ทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ นั้น หลักๆจะเป็นการตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆและบริหารงานพัสดุ การ
เบิกจ่ายต่างๆให้เป็นไปตามระบบ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกส านัก/กอง ให้ด าเนินงานตามระบบ
อย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ เพราะระเบียบมีการปรับเปลี่ยนใหม่รวมถึงข้อก าหนดต่างๆค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ปลัด อบต. -ผมขอเพ่ิมเติมในส่วนของการเสนอโครงการ ตามที่ก าหนดไว้จะต้องส่งก่อน 1 เดือน ที่จะด าเนินการ 
ดังนั้น ขอให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยครับ 

 -การตรวจสอบทะเบียนทรัพย์สิน ขอให้วางแผนและน ามาประชุมหารือกันก่อนครับ เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจึง
จะจัดส่งให้ทุกส านัก/กอง ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ขอเพ่ิมเติมในเรื่องของการจัดท าร่างข้อบัญญัติ ปี 2563 จากการตรวจสอบโครงการต่างๆยัง
พบข้อผิดพลาดในการเขียนโครงการ โดยเฉพาะการก าหนดวัตถุประสงค์ และความคุ้มค่าของโครงการ จึง
ขอให้ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบโครงการของท่านตามระเบียบและขอก าหนดอย่างละเอียดก่อนค่ะ 

หัวหน้าส านักปลัด -ส านักงานปลัดขอแจ้งให้ทราบว่า การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ค่าใช้จ่ายประจ า
  ให้แจ้งภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2562    
นางสาวปัทมา สายสกล -ส าหรับการด าเนินการเบิกจ่าย ปัญหาที่พบจะเป็นเรื่องของการติดตามเอกสารประกอบล่าช้าค่ะ 
  ขอให้ทุกส านัก/กอง ปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
หัวหน้าส านักปลัด -ส าหรับโครงการของส านักงานปลัด ที่จะต้องด าเนินการ มีดังนี้ 

1. โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
2. โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา 
3. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 

ส าหรับการด าเนินการปักธง และ ปลูกต้นไม้ 2 ข้างทาง บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ อยู่ระหว่างรอ
หนังสือสั่งการจากทางจังหวัดค่ะ 

นิติกร  -ขออนุญาตนัดประชุมการพิจารณาเปิดเผยข้อมูล ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องประชุม
  พร้อมกัน วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ต่อจากการประชุมการคิดค่าเสื่อมและการพัสดุครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ         //รองพิศาล.... 
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รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
  พร้อมเพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.  
 
          

   ลงชื่อ........................กัญญา เล็กบ ารุง..........................ผูจ้ัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
            วันที่  8  กรกฎาคม  2562 
 
 

 
   ลงชื่อ..........................ศักดิ์ชาย  ศุกระศร.......................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

                                                   ( นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร ) 
                                                      นิติกรช านาญการ 
                                                   วันที่  11 กรกฎาคม  2562 
 
 

  ลงชื่อ.........................เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ......................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 
                                                      หัวหน้าส านักปลัด 
                                               วันที่  12  กรกฎาคม  2562 
 
 

     ลงชื่อ............................พิศาล แพใหญ่...........................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่  18 กรกฎาคม  2562 
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