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 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน มกราคม  2563 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 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. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง   
5. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.   
6. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง      
7. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  

     8. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
9. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   
10. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
11. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
12. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    
13. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ  

ผู้ไม่เข้าประชุม    
1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย (ไปราชการ) 
2. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย (ไปราชการ) 
3. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  (ไปราชการ) 
4. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) (ลา) 
ผู้เข้าร่วมประชุม    
     1. นางสาวพชรภรณ์  ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

2. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
3. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน มกราคม 2563 ผม

ขอติดตามงานโครงการต่างๆท่ียังไม่แล้วเสร็จของกองช่างครับ 
                  //นางสาว... 
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นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน -โครงการ 9 โครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ตอนนี้ก าหนดราคากลางเรียบร้อย
แล้วค่ะ จะเร่งด าเนินการในข้ันตอนต่อไปค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ขอให้เร่งด าเนินการเนื่องจากเข้าสู่ไตรมาส 2 แล้วครับ 
นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน -โครงการที่จ่ายเงินสะสมเรียบร้อยแล้วค่ะ รอหนังสือสั่งการจากจังหวัดก็สามารถ

ด าเนินการได้ทันทีค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -มีท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงโครงการอ่ืนๆเพ่ิมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญ รองนคร ศรี

สุทานันท์ ได้ชี้แจงงานหรือกิจกรรมต่างๆของทางราชการครับ 
รองนคร ศรีสุทานันท์ -สวัสดีทุกท่านครับ จากที่ได้เข้าประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ที่ผ่าน

มากับทางอ าเภอเมืองฯ มีงานกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ครับ  
1. งานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว (งานกาชาด) ปี 2563 ได้รับมอบ

ภารกิจให้ร่วมเดินริ้วขบวน และช่วยเหลือการประจ าจุดจ าหน่ายบัตรกาชาด ส่วนการมอบ
ของให้กับทางกาชาด จะด าเนินการมอบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จวนผู้ว่าราชการ 
(หลังเก่า) 

2. อธิบดีกรมการปกครอง ได้แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา โลหิตในคลัง
แห่งชาติลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมบริจาคโลหิต 

3. การคัดเลือกก านัน/ผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจ าปี ในปีนี้ทางผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นางลั่นทม งุ่ยไก่ 
ได้เสนอชื่อเข้าประกวด จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ 

4. ค าสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโรงสีข้าวพระราชทาน ซึ่ง
มีรายชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย เป็น 1 ในคณะกรรมการ และจากการ
ตรวจสอบการด าเนินการกิจการของโรงสีข้าวพระราชทานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า ขาดทุน 
จึงต้องมีการหารือเพ่ือหาแนวทางในการด าเนินการแก้ไขปัญหา  

5. โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้ด าเนินการปรับทัศนียภาพให้สะอาดและสวยงามอยู่เป็น
ระยะๆ และด าเนินการจัดหาต้นไม้มาปลูกใหม่แทนต้นที่ตาย 

6. การสรุปยอดผู้ประสบอุบัติเหตุและเสียชีวิตทางถนนในช่วงวันหยุดปีใหม่ที่ผ่านมา ในระดับ
จังหวัดพบว่าอ าเภอเมืองฯ เป็นอันดับ 1 ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด 

-มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอให้ด าเนินการตามที่ได้แจ้งให้ทุกท่านทราบ 
ขอบคุณครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ผมขอสอบถามทางส านักปลัด เรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ที่เหลือ จะด าเนินการอย่างไรครับ 
เพราะ ส าหรับผมเห็นควรว่าให้แจกผู้ใหญ่บ้านด าเนินการจัดพิธีในหมู่บ้านครับ 

หัวหน้าส านักปลัด -รับทราบค่ะ จะเร่งด าเนินการ แต่จะขอหารือกับ ปลัด อบต. ก่อนค่ะ เพราะจะต้องจัดพิธีให้สม
พระเกียรติเหมือนที่เราจัดไปค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -เชิญทุกส านัก/กอง ได้ชี้แจงงานต่างๆครับ 
                    //ผู้อ านวยการ.... 
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ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังมี 2 
เรื่อง ที่จะขอความร่วมมือและแจ้งให้ทราบดังนี้ค่ะ 

1. การจัดหาพัสดุตามแผนการพัสดุ ปี 2563 ได้ให้ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและการพัสดุ
ตรวจสอบ ซึ่งพบว่าการจัดหาโต๊ะเอนกประสงค์และเก้าอ้ีของส านักงานปลัด ไม่เป็นไปตามที่
แผนก าหนด ฝากเร่งรัดด าเนินการด้วยค่ะ 

หัวหน้าส านักปลัด -ได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบอยู่ในระหว่างการด าเนินการในขั้นตอนของการเสนอราคา จะเร่ง
ด าเนินการค่ะ 

ผู้อ านวยการกองคลัง 2. เจ้าหน้าที่กองคลัง ฝ่ายงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้จะลงพ้ืนที่ส ารวจภาษีใหม่ทั้งหมดทุก
หลังคาเรือน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบใหม่ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ ส าหรับก าหนดการในการลง
พ้ืนที่ด าเนินการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านครับ โครงการก่อสร้าง
ถนนที่ขอจ่ายเงินสะสมไป จากการไปชี้แจงที่ท าเนียบรัฐบาลที่ผ่านมาทุกอย่างผ่านไปด้วยดี เหลือเพียงพอ  

นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์         -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านครับ ส าหรับกอง 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ สาธารณสุขฯ ส่วนมากจะเป็นงานเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ซึ่งที่มีปัญหามาระยะยาว คือ โรง 

เหล้าที่ส่งกลิ่นเหม็นท าให้ประชาชนเดือดร้อนและร้องเรียนมาให้ อบต.อ่าวน้อย ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและ
แก้ไขปัญหา ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ  
 -งานเชิดชูขุนรองปลัดชูที่ผ่านมาได้รับผลการตอบรับดีมาก กิจกรรมต่างๆผ่านไปด้วยดี ใน
อนาคตคาดว่าจะเป็นที่รู้จักมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับ 

หัวหน้าส านักปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านค่ะ ส าหรับส านักงาน
ปลัดในเดือนนี้มีกิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดในวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 เริ่มลงทะเบียน
เวลา 08.00 น. มีกิจกรรมต่างๆให้เด็กๆได้ร่วมสนุกเพ่ือฝึกทักษะ และมีรางวัลมอบให้ทุกกิจกรรม และ
ยังมีการแสดงของเด็กๆ รวมถึงของรางวัล อาหารและเครื่องดื่มตลอดงาน ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้ค่ะ 

  -กรณีการจัดหาพัสดุที่มีปัญหา ฝากกองคลังช่วยเร่งด าเนินการเรื่องของการตรวจสอบให้รวดเร็ว
กว่าเดิม เพราะส านักงานปลัดได้จัดส่งไปนานแล้ว หากต้องมีการแก้ไขหรือเพ่ิมเติม ขอความร่วมมือช่วย
เร่งด าเนินการจัดส่งคืนให้ส านักงานปลัดโดยด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นิติกร         -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านครับ นายก อบต. ได้มี
ค าสั่งให้ตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้ง นางลั่นทม งุ่ยไก่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ในการปฏิบัติงานต่างๆของทาง
ราชการ เพ่ือรวบรวมเสนอประกวดผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจ าปี จึงขอความร่วมมือจากทุกส านัก/กอง ใน
การค้นหาค าสั่งต่างๆที่เก่ียวข้องครับ 

  -ศาลปกครองสูงสุดมีค าสั่งให้ อบต. ท าเรื่องการขอแก้ค าอุทรณ์กรณีคดีเรื่องเขื่อน หมู่ที่ 2 ซึ่งได้
เคยแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบความเป็นมาของกรณีนี้แล้ว และมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงขอแจ้งให้
ทราบครับ 

                  //อบต.คลองวาฬ... 
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  -อบต.คลองวาฬ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ได้เชิณคุณปรเมท อิทรชุมนุม มาเป็น
วิทยากรบรรยาย ทาง อบต.คลองวาฬจึงขอเชิญชวนเข้าร่วมอบบรมในครั้งนี้เพ่ือท า MOU ร่วมกันในการ
ด าเนินงานต่างๆ ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องเป็นสมาชิกสภาฯหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ส าหรับก าหนดการจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ฝากเรื่องการสร้างอนุสรณ์สถานขุนรองปลัดชู ในการด าเนินการต่างๆ ขอให้ตรวจสอบก่อนว่า
ทาง อบต. สามมารถท าอะไรได้หรือไม่ได้บ้าง เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะ 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน   - เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านค่ะ ส าหรับ
เรื่องของการตรวจสอบต่างๆที่ทางส านักงานปลัดได้แจ้งไปข้างต้นนั้น ทางกองคลังจะเร่งรัดด าเนินการให้
รวดเร็วกว่าที่ผ่านมาค่ะ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย และขอแจ้งรายการที่ยังคงค้างที่จะต้องเร่งด าเนินการ 
ได้แก่ การติดตั้ง GPS และ การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ขอฝากผู้รับผิดชอบเร่งด าเนินการส่งเรื่อง
มายังกองคลังด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ธนาคารกรุงไทย สาขาประจวบคีรีขันธ์ ฝากประชาสัมพันธ์กรณีการเปลี่ยนรหัสบัตร ATM จาก 
4 หลัก เป็น 6 หลัก ท่านใดยังไม่ได้ด าเนินการขอให้รีบไปติดต่อด าเนินการก่อนวันที่ 15 มกราคม 
2563 หากล่าช้าจะต้องเสียค่าบริการค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม - รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ่       -มีท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่างพร้อม

เพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
     
  
      

                ลงชื่อ..................................กัญญา เล็กบ ารุง.....................ผู้จดบันทึกและจัดพมิพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
         วันที่   13  เดือน มกราคม 2563 
 
 
 

   ลงชื่อ.......................ศักดิ์ชาย ศุกระศร..............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายศักดิ์ชาย ศุกระศร) 
                                                         นิติกรช านาญการ 
                                             วันที่   14  เดือน มกราคม 2563 
                //ลงชื่อ...
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 ลงชื่อ........................เสริมศิริ ก าเหนิดิษฐ................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดิษฐ) 
                                                          หัวหน้าส านักปลัด 
                                                วันที่   15  เดือน มกราคม 2563 
 

 
 

     ลงชื่อ............................พิศาล แพใหญ่...............................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
       วันที่   17  เดือน มกราคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


