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

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

ผู้เข้าประชุม          
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย   

2. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย    
3. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด   
4. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง       
5. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ(รก.หน.ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 
6. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
7. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    
8. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน         

     9. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ 
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ลาประชุม)  
3. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย  (ลา) 
4. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  (ไปราชการ)       
5. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ไปราชการ)  
6. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) (ลา) 
     7. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)  

(ไปราชการ) 
ผู้เข้าร่วมประชุม   
     1. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ  
     2. นางสาวพชรภรณ์  ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     3. นายกิตต ิ   ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ 

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

เริ่มประชุมเวลา 13.40 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ ผมขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 

วันนี้รองนคร ศรีสุทานันท์และ ปลัด อบต. ลาประชุมครับ ปลัดฝากให้ติดตามงานต่างๆที่ได้มอบหมายไป 
เช่น การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ และต้นไม้ที่ต้องปลูก รวมถึงโครงการต่างๆท่ีต้องด าเนินการด้วยครับ      //... 
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   -ส าหรับส่วนของฝ่ายบริหารฯขอติดตามโครงการต่างๆท่ียังไม่แล้วเสร็จ เช่น 
 1. โครงการเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 
 2. โครงการเสาเทาเวอร์  
 3. โครงการจุดเสี่ยง 
 4. โครงการต่อเติมอาคาร 5 โครงการ 
 5. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม 4 โครงการ 
  ทุกโครงการขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เพราะเหลืออีก 2 เดือนก็สิ้น

ปีงบประมาณแล้ว ส าหรับราคากลาง 5 โครงการ ขอให้เสร็จภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นี้ครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะ ส าหรับการทบทวนราคากลางจะต้องท าบันทึกถึง นายก อบต. ผ่านพัสดุ 

เพ่ือแจ้งให้ทราบและอธิบายรายละเอียดที่แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ผมขอให้น าทุกโครงการมาประชุมกันอีกครั้งเพ่ือหารือและหาข้อสรุปเพ่ือให้สามารถด าเนินการ

ได้ครับ 
นายหาญชัย สินสอาด -กรณีโครงการที่มีการแก้ไขหากต้องน าเข้าสภาฯใหม่ อยากทราบว่าเราสามารถด าเนินการขอ

เปิดประชุมสภาฯได้ทันทีหรือไม่ครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ขอชี้แจงในส่วนนี้ครับ ส าหรับโครงการที่มีการแก้ไข มี 2 กรณี คือ ต้องน าเรื่องเข้า

ประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาใหม่ และ ไม่ต้องน าเข้าสู่สภาฯครับ ส าหรับกรณีที่ต้องน าเรื่องเข้าสู่ สภาฯเพ่ือ
พิจารณาใหม่นั้นจะเป็นกรณีท่ีโครงการนั้นๆ คุณลักษณะเปลี่ยน/ปริมาณงานเปลี่ยน/ราคาปรับเปลี่ยน/ค า
ชี้แจงงบประมาณเปลี่ยน เป็นต้น ซึ่งในการขออนุญาตเปิดประชุมสภาฯนั้นไม่ต้องกังวล เพราะในกรณี
เร่งด่วนสามารถขออนุญาตต่อนายอ าเภอเพ่ือขอเปิดการประชุมสภาสมัยวิสามัญได้ครับ แต่ขอให้แจ้งเรื่อง
เข้าระเบียบวาระตามระยะเวลาที่ระเบียบงานกิจการสภาฯก าหนด 

ผู้อ านวยการกองคลัง -กรณโีครงการที่แก้ไขหากไม่เข้าระเบียบงบประมาณ ไม่ต้องน าเรื่องเข้าสภาฯค่ะ เช่น การแก้ไข
เฉพาะในส่วนของการพัสดุ เป็นต้น 

รองพิศาล แพใหญ ่ -วันที่ 15 สิงหาคม 2562 นี้ จะมีการประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 
2562 ขอให้ตรวจสอบทุกโครงการ ทุกงานที่จะต้องน าเรื่องเข้าสู่สภาฯเพ่ือพิจารณาและเร่งด าเนินการ
ตามข้ันตอนด้วยครับ 

นายกิตติ ศรีก าเหนิด -ถนนเส้นจันทร์มณีที่ต้องแก้ไขโครงการนั้น ต้องน าเข้าสู่สภาฯเพ่ือพิจารณาแก้ไขหรือไม่ครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ต้องน าเข้าสู่สภาฯครับ เพราะคุณลักษณะเปลี่ยน/รูปแบบโครงการเปลี่ยนครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -โครงการหมูที่ 7 และ หมู่ที่ 16 ขอให้ด าเนินการท าบันทึกชี้แจงการแก้ไขและน าเรื่องเข้า

ระเบียบวาระสภาฯเพ่ือพิจารณาด้วยครับ 
   -การโอนเงินเหลือจ่ายถังประปา หมู่ที่ 9 ขอให้น าเรื่องเข้าสู่สภาฯเพ่ือพิจารณาในคราวการ

ประชุมครั้งนี้เลยครับ 
   -เชิญแต่ละส านัก/กอง ได้ชี้แจงงานและภารกิจต่างๆที่ต้องด าเนินการครับ 
            //นายอนุภาพ... 
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นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ส าหรับกองสาธารณสุขฯ ขอ
แจ้งโครงการที่ต้องด าเนินการ คือ โครงการต าบลนมแม่ ก าหนดจัดโครงการวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชน กม.5 ครับ 

หัวหน้าส านักปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านค่ะ ส าหรับส านักงานปลัดมี
โครงการที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานได้ส่งหนังสืออนุญาตด าเนินโครงการปลูก
ต้นไม้และท าความสะอาด ณ เขื่อนคลองบึง โดยขอสนับสนุนรถบรรทุกขยะในการด าเนิน
โครงการ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบค่ะ 

2. วันที่ 23 สิงหาคม 2562 ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดโครงการฝึกอบรม
วิทยุ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารฯ และ อปพร. สังกัด อบต.อ่าวน้อย เพ่ือเสริมสร้าง
ทักษะในการใช้วิทยุให้สามารถพกพาวิทยุโดยมีใบอนุญาตรับรองอย่างถูกต้อง เพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

3. วันที่ 30 สิงหาคม 2562 (ช่วงเช้า) จัดโครงการปกป้องสถาบัน และ (ช่วงบ่าย) โครงการ
ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยจะมีการปักธงและปลูกต้นไม้ตลอดเส้นทาง ซึ่งเป็นโครงการที่
เพ่ิมเติมเข้ามา ในการเบิกจ่ายจะต้องโอนงบประมาณมาด าเนินการค่ะ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังขอติดตาม
  รายจ่ายต่างๆเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการกันเงิน ซึ่งตามระเบียบสามารถกันเงินได้ 2 ครั้ง คือ เดือน 
  สิงหาคม และ เดือน กันยายน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี และขอเร่งรัดการเบิกจ่ายเกี่ยวกับ
  สวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าเดินทางไปราชการ ค่าเช่าบ้าน ขอให้จัดส่งให้กองคลังได้มีเวลาตรวจสอบล่วงหน้า 
   -กาเบิกจ่ายกิจกรรม/โครงการต่างๆตามระเบียบ ว119 ขอความร่วมมือในการจัดส่งให้ รวดเร็ว
  กว่าเดิม หลักการเขียนโครงการหลักการและเหตุผลจะต้องสอดคล้องกับโครงการค่ะ 
นายหาญชัย สินสอาด -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ส าหรับกองช่างก่อนอ่ืนต้อง
  ขออภัยในความล่าช้าของโครงการต่างๆ เนื่องจากพบข้อผิดพลาดจะต้องแก้ไขอยู่หลายโครงการ บาง
  โครงการต้องน าเรื่องเข้าสู่สภาฯเพ่ือพิจารณาแก้ไขใหม่ แต่อย่างไรก็ตามจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ
  ภายในปีนี้ครับ ส าหรับ 4 โครงการ อยู่ระหว่างการลงในระบบครับ และกองช่างยินดีให้ความร่วมมือใน
  การลงพ้ืนที่ส ารวจที่ดินสาธารณะกับทางนิติกร แต่ขอด าเนินการโครงการให้แล้วเสร็จก่อนครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ก่อนสิ้นปีงบประมาณขอให้เร่งด าเนินการโครงการต่างๆ การกันเงิน การโอนงบประมาณให้
  เรียบร้อยก่อนครับ ส าหรับงานการเงินขอให้มีการแจ้งรายละเอียดให้ทุกส านัก/กองทราบด้วย ว่าต้อง
  ด าเนินการอะไรอย่างไรบ้าง  
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -รับทราบค่ะ จะด าเนินการแจ้งเวียนเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ต่อไปขอเชิญ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ ได้ชี้แจงการด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติ
  งบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2563 ครับ 
            //หัวหน้าฝ่าย... 
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หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ส าหรับการ 
  ด าเนินการจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผมได้มีการติดตาม
  โครงการต่างๆจากทุกส านัก/กองแล้ว ยังขาดโครงการของกองสาธารณสุขฯและส านักงานปลัดอยู่ ซึ่ง
  ได้รับการชี้แจงเหตุผลความล่าช้าตอบกลับมาแล้ว ซึ่งในการจัดท าร่างข้อบัญญัติฯนี้จะต้องขออนุญาต
  สามัญประจ า สมัยที่สาม ประจ าปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 นี้ครับ ส าหรับเงินอุดหนุน
  ที่เพ่ิมเติมเข้ามาจะต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กันยายน นี้ ดังนั้นขออนุญาตเร่งรัดทุก
  ฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินการด้วยครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ขอฝากส านักงานปลัดในเรื่องของการเบิกค่าอาหารกลางวัน ของ สพฐ. ที่ใช้ท า MOU(ใหม่) ซึ่ง
  จะต้องมีการแก้ไขโครงการเพ่ิมเติม ฝากตรวจสอบและด าเนินการด้วยค่ะ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ฝากกองคลังตรวจสอบค่าตอบแทนคณะกรรมการซื้อจ้าง ขอให้ตรวจสอบโครงการและ
  ตั้งงบประมาณให้เพียงพอด้วยครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -รับทราบค่ะ จะเร่งด าเนินการและแจ้งรายละเอียดให้ทราบ ในปีหน้ามีโครงการมากพอสมควร 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ขอฝากทุกส านัก/กอง ช่วยเร่งรัดการจัดส่งรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติฯ เพ่ือ
  สรุปยอดเบื้องต้นด้วยครับ ขอบคุณครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ขอเพ่ิมเติมเกี่ยวกับงานพัสดุค่ะ ส าหรับกรณีการจัดหาพัสดุมาท าเอง ในระเบียบการจัดซื้อจัด
  จ้างจะต้องบันทึกในรายละเอียดให้ชัดเจนในการขออนุมัติ จะต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบไว้ในบันทึกด้วยค่ะ 
นิติกร  -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ตามที่ผมได้เข้าร่วมประชุมกับทาง 

ปปช. เกี่ยวกับเรื่องการสร้างเครือข่ายเพ่ือตรวจสอบ อปท. เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของนม
โรงเรียนและอาหารกลางวัน ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าขณะนี้ทาง ปปช. จะลงพ้ืนที่ด าเนินการ
ตรวจสอบทั้ง 2 เรื่องนี้ ทุก อปท. ขอให้เราด าเนินการตามมาตรฐานให้ถูกต้องด้วยครับ ทาง ปปช . ฝาก
ประชาสัมพันธ์ครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ          
รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
  พร้อมเพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.  
 
          

   ลงชื่อ..........................กัญญา เล็กบ ารุง...............................ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
            วันที่  7 สิงหาคม  2562 
            //(ลงชื่อ)..... 
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   ลงชื่อ...............................ศักดิ์ชาย  ศุกระศร...............................ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                                                   ( นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร ) 
                                                      นิติกรช านาญการ 
                                                   วันที่  8  สิงหาคม  2562 
 
 

  ลงชื่อ...............................เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 
                                                      หัวหน้าส านักปลัด 
                                                วันที่  14  สิงหาคม  2562 
 
 

     ลงชื่อ................................พิศาล แพใหญ่..............................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่  19 สิงหาคม  2562 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


