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 รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 
วันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
**************************************************** 

ผู้เข้าประชุม          
1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย   
2. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย   
3. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง   
4. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด   
5. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง       
6. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ(รก.หน.ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)    
7. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
     8. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ 

9. นายหาญชัย  สินสะอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง) 
10. นางสาวภมรรัตน์ กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน    
11. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี  

     12. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)       
     13. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ    
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
     2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  

3. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย   (ไปราชการ) 
4. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ      (ลา) 

ผู้เข้าร่วมประชุม    
1. นางสาวพชรภรณ์  ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
2. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
3. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ ผมขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 

ส าหรับโครงการต่างๆที่ได้ติดตามนั้นเรียบร้อยดี เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี เชิญปลัด อบต. ได้ชี้แจงงานต่างๆครับ 

                        //ปลัด อบต... 



2 
 

ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านครับ เดือนนี้เป็นเดือนแรกของ
ปีงบประมาณแต่ยังคงมีงานเข้ามาอยู่เป็นระยะจึงต้องมีการติดตามการด าเนินการอยู่ตลอด ขอให้ทุกท่าน
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดระยะเวลาไว้ด้วยครับ 

 -การจัดพิมพ์หนังสือราชการพบข้อผิดพลาดในการเว้นวรรคและค าผิดอยู่บ่อยครั้ง ขอให้ทุกส านัก/กอง 
ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณด้วยครับ 

 -ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ได้ประกาศใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ด าเนินโครงการตามที่ก าหนดไว้ด้วยครับ 
 -ผมได้เข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์ เกี่ยวกับการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเรียบร้อย
แล้ว และสามารถใช้ในการด าเนินการได้แล้วครับ 

 -โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ ได้ด าเนินโครงการสร้างไฟฟ้ารายทางอย่างดี ให้ประชาชนได้ใช้ในการ
สัญจรไปมา บริเวณถนนเส้นค่ายลูกเสือ แต่ทางโยธาธิการฯ ไม่สามารถส่งมอบได้เนื่องจากยังไม่เกิดความ
ชัดเจนในเรื่องของหน่วยงานที่จะรับมอบ จึงขอฝากกองช่างช่วยตรวจสอบด้วยครับว่าหน่วยงานที่จะต้อง
เป็นผู้รับมอบคือ อบจ. หรือ อบต.อ่าวน้อย ครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -ส าหรับเรื่องนี้ต้องตรวจสอบจากผังเมืองครับ กองช่างจะด าเนินการให้ครับ 
ปลัด อบต. -โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ผมได้มอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัดเข้าประชุมแทน ไม่ทราบว่าที่ประชุม

ได้มอบหมายภารกิจหรือชี้แจงการด าเนินการว่าอย่างไรบ้างครับ 
หัวหน้าส านักปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านค่ะ ตามที่ได้เข้าประชุม

กับทางจังหวัดเกี่ยวกับโครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ เบื้องต้นได้มอบภารกิจให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง
ลงพ้ืนที่บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ และในส่วนของ อบต.เกาะหลัก ได้ตั้งงบประมาณวางท่อคอนกรีตเพ่ือ
ระบายน้ าป้องกันน้ าท่วมขังบริเวณไหล่ทาง และให้ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ตลอดเส้นทาง 
ส าหรับเรื่องการจัดเก็บสายไฟตลอดเส้นทางจังหวัดได้แจ้งให้บริษัทผู้เป็นเจ้าของสายไฟและสายสัญญาณ
เป็นผู้ด าเนินการเก็บสายไฟทุกเส้น ส่วนซุ้มเฉลิมพระเกียรติให้ด าเนินการตามแบบที่โยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดออกแบบ โดยให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการนี้ แต่ส าหรับเบื้องต้น
ให้ลงพื้นที่ท าความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามก่อนค่ะ 

ปลัด อบต. -ถ้าเช่นนั้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ให้ส านักงานปลัดจัดสรรบุคลากรลงพ้ืนที่ด าเนินการตามที่จังหวัดได้
มอบหมาย โดยให้ด าเนินการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป อนุญาตให้เบิกอุปกรณ์ไปใช้ในการ
ด าเนินการ พร้อมรถยนต์ส่วนกลางที่ใช้อ านวยความสะดวกจนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านค่ะ ขอเพ่ิมเติมในส่วน
ของค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน ขอให้จัดท าเป็นค าสั่งมอบหมายภารกิจเพ่ือเป็นการป้องกัน
กรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะปฏิบัติงานราชการ และอุปกรณ์ในการด าเนินงานรวมถึงรถยนต์ส่วนกลางทุก
ชนิดที่จะน าไปใช้ในการด าเนินโครงการให้ขออนุญาตใช้ตามที่ระเบียบก าหนดค่ะ 

ปลัด อบต. -ฝากส านักงานปลัดด าเนินการตามนี้ด้วยครับ ส าหรับอุปกรณ์ใดที่จ าเป็นต้องใช้หากยังไม่มีให้ด าเนินการ
จัดซื้อไว้ครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ                                       //รองพิศาล... 
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รองพิศาล แพใหญ ่   -เชิญแต่ละส านัก/กอง ได้ชี้แจงภารกิจให้ที่ประชุมทราบครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับกองคลังในปีนี้ต้องรับมืออย่างหนักในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีตาม

ระเบียบใหม่ ซึ่งได้ด าเนินการจัดสรรบุคลากรไปเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งจะเป็น
การปรับรูปแบบการจัดเก็บภาษีใหม่ทั้งหมด จะต้องลงพ้ืนที่ส ารวจใหม่ทั้งหมดทุกตารางวา รวมถึงจัดท า
บัญชีรายชื่อลูกหนี้ภาษีใหม่ด้วย สิ่งที่น่ากังวลคือชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บ
ภาษีรูปแบบใหม่ กองคลังจึงคิดว่าจะด าเนินการประชาสัมพันธ์เป็นเอกสารให้ประชาชนได้ท าความเข้าใจ  

ปลัด อบต. -ขอแนะน าให้สรุปเป็นรูปแบบของแผ่นพับครับ และเบื้องต้นให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเพ่ือให้
ประชาชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมก่อนลงพ้ืนที่ครับ 

 -ฝากกองช่าง เรื่อง นากุ้ง ของคุณไชโย ไม่ทราบว่าด าเนินการส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ประกอบการมาขอ
อนุญาตให้ถูกต้องนั้นเรียบร้อยแล้วหรือยังครับ 

นายบุญยืน เลียบดี -กองช่างด าเนินการแล้วครับ อยู่ระหว่างการเสนอผู้บริหารฯลงนามครับ 
นายหาญชัย สินสอาด -เรียนคณะผู้บริหารฯ ผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านครับ ผมขออนุญาตหารือเกี่ยวกับ

เรื่องร้องเรียนต่างๆ บางขั้นตอนกองช่างไม่สามารถด าเนินการต่อได้ เช่น บางโครงการเราไม่ทราบว่ามีอยู่
ในแผนหรือไม่ หรือ งบประมาณมีเพียงพอหรือไม่ อยากขอค าปรึกษาว่าจะด าเนินการอย่างไรครับ 

ปลัด อบต. -ถ้าเป็นขั้นตอนในการด าเนินการนั้น ผมขอสรุปโดยสังเขปดังนี้ 
1. แยกประเภทค าร้องเรียน 
2. เสนอผู้บริหารฯพิจารณา 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ด าเนินการตามค าสั่งผู้บริหารฯสั่งการ 
5. กรณีตรวจสอบแผนฯ/งบประมาณ ให้ประสานส านักงานปลัด และ กรณีระเบียบที่เกี่ยวใน

การด าเนินการให้ประสานกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมค่ะ กรณีโครงการที่ต้องขอโอนงบประมาณหรือต้องกันเงินงบประมาณ 
  ให้น าโครงการมาหารือและตรวจสอบก่อนค่ะ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ส าหรับการด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องนั้น ขั้นตอนแรกกองช่างต้องแจ้งมาก่อนว่า

เป็นโครงการอะไร จะต้องแก้ไขอย่างไร ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่  ฝ่ายแผนฯจึงจะสามารถบอกได้ว่าจะ
ด าเนินการอย่างๆไรครับ โดยเฉพาะงบประมาณที่ต้องใช้ เบื้องต้นกองช่างจะต้องประมาณราคาโครงการ
นั้นๆก่อนครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -ปัญหาคือ กองช่างไม่ทราบว่างบประมาณที่สามารถใช้ได้มีอยู่เท่าไหร่ ใช้จากหมวดใด บาง
โครงการไม่มีอยู่ในแผนจะด าเนินการอย่างไรต่อ เป็นต้นครับ 

นิติกร -กรณีปัญหาความล่าช้าส่วนใหญ่แล้วจะพบในเรื่องของการด าเนินการโครงการกรณีที่ไม่มีอยู่ในแผนฯ
มากกว่า ซึ่งจะต้องท าการประชาคมหมู่บ้านจึงจะสามารถด าเนินการได้ ในส่วนของเรื่องงบประมาณนั้น 
นายกจะมอบให้เจ้าหน้าที่งบประมาณด าเนินการ ส่วนกองช่างก็ลงพื้นที่ส ารวจโครงการและประมาณราคา 

              //มาว่าต้องซ่อมแซม... 
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 มาว่าจะต้องซ่อมแซมหรือก่อสร้างใหม่ ส าหรับการด าเนินการขั้นตอนของแผนฯหรือการโอนงบประมาณ
ก็ให้ฝ่ายแผนฯเป็นผู้ด าเนินการ การตรวจสอบระเบียบการเบิกจ่ายก็ให้กองคลังเป็นผู้ด าเนินการครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
ปลัด อบต. -ในปีงบประมาณ 2563 เราจะด าเนินการประเมินการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความ

เสมอภาคและให้งานเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้ 
รองพิศาล แพใหญ ่   -ขอเร่งรัดเรื่องงานที่ยังคงค้างอยู่บางโครงการขอให้ด าเนินการให้เรียบร้อย  
 -จากการประชุมสภาฯที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติว่าจะไปศึกษาดูงานในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 นี้ ขอ

ฝากผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการด้วยครับ 
 -ส าหรับโครงการต่อเติมอาคารที่ยกเลิกไปนั้น ขอให้ด าเนินการในปีต่อไปให้เรียบร้อยด้วยครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ส าหรับการด าเนินงานต่างๆ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดข้ึนคือในแต่ละส านัก/กอง ไม่ได้มีการ

หารือกัน ผมขอเสนอให้มีการประชุมกองทุกเดือนครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่   -เห็นด้วยครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ในการปรับปรุงอาคารส านักงาน หากสามารถด าเนินโครงการได้ กองคลังขอเสนอให้ต่อเติมห้อง

ให้แต่ละกองเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการประชุมหรือเก็บของค่ะ และเสนอให้มีการขยายโรงจอดรถเพ่ิมค่ะ 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -ส าหรับงานบัญชีได้ปิดงบประมาณในระบบเรียบร้อยแล้ว เหลือรวบรวมใน

ส่วนของเอกสารค่ะ และขอขอบคุณทุกส านัก/กอง ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ 
 -ปี 2563 กองคลังได้จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และจะด าเนินการจัดท า

บันทึกให้ทุกส านัก/กองท าแผนจัดซื้อพัสดุประจ าปี และให้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ ากองค่ะ 
ปลัด อบต. -ในการจัดท าค าสั่งเวรยามของฝ่าย ปภ. ขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ 
นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์ -รับทราบครับ จะเร่งด าเนินการครับ 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ฝาก ปภ. เกี่ยวกับการจัดเวรยามและการลงชื่อการปฏิบัติราชการของผู้ที่อยู่เวรยามด้วยว่าจะ

ด าเนินการอย่างไร จะต้องแยกเล่มลงชื่อหรือไม่ ฝากหารือกับฝ่ายงานบุคคลด้วยค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่   -ในการอยู่เวรของฝ่าย ปภ. ผมขอให้จัดเวรละ 3 คน เข้าเวร 24 ชม. เข้า 1 วัน พัก 1 วัน ส าหรับ

การลงชื่อให้หารือกับฝ่ายงานบุคคลครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ฝากส านักงานปลัดในการด าเนินการต่อสายโทรศัพท์ของส่วนงานป้องกันไว้รับแจ้งเหตุหรือ

จัดหาเป็นโทรศัพท์มือถือเพ่ือแยกส่วนจาก อบต. ด้วยค่ะ 
ปลัด อบต. -ฝากกองช่างตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยว่าการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะนั้น แต่ละหมู่บ้านใช้เวลาในการ

ด าเนินการกี่วันครับ  
ผู้อ านวยการกองคลัง -ขอแจ้งให้ทุกส านัก/กองทราบว่า ในปีงบประมาณ 2563 นี้ กองคลังจะขอเข้มงวดเกี่ยวกับการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามระบบค่ะ และ ฝากกองสาธารณสุขฯเกี่ยวกับเรื่อง
กองทุนฯ กองคลังจะจัดท าหนังสือแจ้งให้ปรับปรุงการด าเนินการค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม -รับทราบ                          //รองพิศาล... 
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รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่างพร้อม

เพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 
              
      
      

                    ลงชื่อ.................กัญญา เล็กบ ารุง.....................ผู้จดบันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
              วันที่  7 ตุลาคม  2562 
 
 

   ลงชื่อ......................ศักดิ์ชาย ศุกระศร..................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                      (นายศักดิ์ชาย ศุกระศร) 
                                                         นิติกรช านาญการ 
                                                   วันที่ 10 ตุลาคม  2562      

           
   

  
ลงชื่อ..................เสริมศิริ ก าเหนิดิษฐ.........................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                               (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดิษฐ) 
                                                    หวัหน้าส านักปลัด 
                                               วันที่  10 ตุลาคม  2562 

 
 

   ลงชื่อ...................พิศาล แพใหญ่....................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
       วันที่  28 ตุลาคม  2562 
 


