สรุปรายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัย
---------------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายสมโภชน์
๒. นายวีระศักดิ์
๓. นายสุนันต์
๔. นางสาวเยาวรัตน์
๕. นายณรงค์
๖. นางฐิรยากานต์
๗. นางชนมน
๘. นายจาเริญ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอรุณรัตน์
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสมโภชน์ บุตรเผียน
ระเบียบวาระที่ ๑

นายสมโภชน์ บุตรเผียน
นายก อบต.

บุตรเผียน
เอ่งฉ้วน
คงนาค
จิรสูตรสกุล
เลี้ยงเครือ
ทองภิบาล
ลาภบารุง
ลิมปนะวัฒน์

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองช่าง

สุวรรณวิหก

นิติกร

นายสมโภชน์ บุตรเผียน นายก อบต.ปกาสัย กล่าวเปิดประชุม
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
๑.๑ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้
ส่วนราชการดาเนินการตามแนวทางที่ถูกต้องและสมพระเกียรติ
๑. ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณด้านหน้าอาคาร
สานักงาน ประดับธงชาติไทยและผ้าเหลืองขาวบริเวณรั้วอาคารสานักงาน
ตั้งแต่วันอาทิตย์ ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๒. จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณอาคารสานักงานที่เหมาะสม โดย
ตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทยและผ้าเหลืองขาว
โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพร และปากกาสีน้าเงิน สาหรับบุคลากรใน
สังกัดและผู้มาติดต่อราชการได้ร่วมลงนามถวายพระพรตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๓
ถึงวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
นายสมโภชน์ บุตรเผียน
นายก อบต.
นางฐิรยากานต์ ทองภิบาล
หัวหน้าสานักปลัด

-๒๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแล พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวธงชาติไทย โต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพรและปากกาให้อยู่
ในสภาพเรียบร้อย รวมทั้งให้จัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรไว้ ณ สถานที่
เหมาะสมเมื่อเสร็จพิธีฯ
๔. เชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในสังกัด และประชาชน แต่งกายด้วยเสื้อ
สีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดทั้งเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑
รับทราบ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่องติดตามผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ขอเชิญสานักงานปลัด

ขออนุญาตแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) กาหนดการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ประปี ๒๕๖๑ (LPA) ซึ่งจังหวัด
โดยคณะกรรมการฯ ได้แจ้งกาหนดวันเข้าตรวจประเมินฯ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๖๑ ขอให้ทุกส่วนได้เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจพร้อมกัน
๒) เรื่องการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยกาหนดจัดในวันที่ ๒๔ ก.ค.
๖๑ ร่วมกับประมงอาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
โครงการที่ยังไม่ดาเนินการ ดังนี้
๑. โครงการ อบต.สัญจร ตั้งจ่ายไว้
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. โครงการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๓. โครงการจัดทาวารสารประชาสัมพันธ์
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.
เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี
เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๖. โครงการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย ตั้งจ่ายไว้ ๔๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากโครงการดังกล่าว ได้มีหนังสือสั่งการฯ แจ้งแนวทางในการปฎิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งมี
แนวทางโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดให้ใช้งบประมาณในส่วนของงบกลาง โดยไม่ต้องใช้งบประมาณ
และได้มีการโอนงบประมาณโครงการนี้นาไปใช้จ่ายในโครงการอื่น ๆ ที่จาเป็นแล้ว
๗. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตั้งจ่ายไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท สาหรับ
ในปีงบประมาณ ๖๑ ปัญหาภัยแล้งไม่ได้เกิดผลกระทบต่อประชาชนมากนัก เนื่องจากมีฝนตกตลอดระยะเวลา
ในปี ๖๑ มีการดาเนินการแจกจ่ายน้าได้อย่างเพียงพอ ไม่ต้องใช้งบประมาณ

๘. โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตาบลปกาสัย เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท
เนื่องจากในช่วงระหว่างปีงบประมาณ เกษตรอาเภอได้ขอรับเงินอุดหนุน อบต.ปกาสัย เพื่อดาเนินโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔ ปี ๖๑) เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๙. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (อพ.สธ.)
โครงการอยู่ในระหว่างดาเนินการ ดังนี้
๑. โครงการดัดแปลงรถตู้โดยสาร
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
อยู่ในระหว่างดาเนินการทาสัญญากับผู้รับจ้าง
๒. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (cctv)
เป็นเงิน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท
(หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๗) กรณีกันเงินปี ๖๐ อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ขั้นตอนของพัสดุ (e-biding)
๓. โครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิดภายในสานักงาน เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท
อยู่ในระหว่างเสนอคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะ
ประชุมในวันที่ กรกฏาคม ๒๕๖๑
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ
๑. โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เนื่องจากงบประมาณที่
ตั้งไว้ไม่เพียงพอ ปัจจุบันเงินคงเหลือ ๔,๐๔๐ บาท มีความจาเป็นต้องหา
งบประมาณที่เหลือจ่ายมาเพิ่มเติม
๒. โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยทาง อบต.ปกาสัย ได้ดาเนินการจัดทา
โครงการไปแล้วเพียง ๑ ครั้ง โดยได้รับการอนุเคราะห์จากมูลนิธิรักสัตว์เกาะ
ลันตา มาให้ความร่วมมือทาหมันสุนัขและแมว ซึ่งขณะนี้ วัคซีนขาดตลาด ทา
ให้ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อวัคซีนดังกล่าวได้ และในปัจจุบันซึ่งมีวัคซีน
จาหน่ายแล้ว แต่ทาง อบต.ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ราษฎร มาขึ้น
ทะเบียน แต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร
นายสมโภชน์ บุตรเผียน
ขอเชิญกองช่าง ที่ผ่านมามีการดาเนินงานช้าอยู่หลายโครงการ บางโครงการก็
นายก อบต.
ยังไม่ได้เริ่ม ช่วยชี้แจงให้ที่ประชุมได้ทราบด้วย โดยเฉพาะโครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณอาคารสานักงาน เนื่องจากเป็นโครงการที่กันเงินไว้ หากไม่
ดาเนินการให้เสร็จ ส่วนโครงการก่อสร้างเมรุสานักสงฆ์ทุ่งสาคร หมู่ที่ ๔
ก็ยังไม่แล้วเสร็จ ชาวบ้านก็สอบถามกันมามาก ทาไมถึงมีความล่าช้า
นายจาเริญ ลิมปนะวัฒน์
ขออนุญาตเรียนชี้แจง ดังนี้
ผอ.กองช่าง
กรณีการก่อสร้างสานักสงฆ์ทุ่งสาคร เนื่องจากมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค.(กวจ.)
๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้กาหนดให้งานก่อสร้าง การปรับปรุง

การรื้อถอน การต่อเติม และการซ่อมแซม ต้องผ่านการรับรองจากผู้ได้รับใบ
ประกอบวิชาชีพ แต่องค์การบริหารส่วนตาบลปกาสัย ยังขาดบุคลากรที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งในการดาเนินการดังกล่าว กองช่างได้แจ้งขอ
ความอนุเคราะห์ไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๑ พ.ค.๖๑
ยังไม่ทราบความคืนหน้ากรณีโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสานักงาน อยู่
ในระหว่างดาเนินการ
นายสมโภชน์ บุตรเผียน
นายก อบต.

ผมขอเพิ่มเติมอีกเรื่อง คือ ผมเห็นรายการค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ มีความ
ยาวถึง ๓ หน้ากระดาษ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเป็นหลักหมื่น ซึ่งผมก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่า
รายการซ่อม/เปลี่ยน จานวนหลายรายการ ขอให้ผู้อานวยการกอง ควรจะ
พิจารณาถึงความ จาเป็นด้วย

นายสมโภชน์ บุตรเผียน
นายก อบต.

กองการศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมามีเหตุการณ์ปรากฏทางสื่อมากมายเกี่ยว
การจัดทาอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนจนเป็นวิพากวิจารณ์และกระแส
มากมาย จึงขอกาชับให้ ทางผู้อานวยการกองการศึกษา ได้เข้าไปดูแลอย่าง
ใกล้ชิดด้วย ผมเป็นห่วงเรื่อง ของนม ควรจัดให้มีน้าแข็งอย่างเพียงพอ เพื่อ
ป้องกันการบูดเน่า และอยากให้คุณครู ช่วยให้นมเด็กในเวลาเรียนให้มากที่สุด
เพราะว่าหากนากลับไปบ้าน เราจะไม่รูว่าเด็กได้ดื่มนม หรือเปล่า
สาหรับประเด็นอาหารกลางวัน ได้มีคณะกรรมการ ประกอบด้วยท้องถิ่นอาเภอ
ได้เข้ามาตรวจเยี่ยม เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ก็ไม่พบปัญหาอะไร สาหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กตอนนี้ มีปัญหาเร่งด่วนคือเพดานหลังคารั่ว ซึ่งต้องทาการซ่อมแซม
ด่วน นอกจากนั้นปัญหาของจานวนเด็กเล็ก ซึ่งไม่สามารถคีย์ข้อมูลเข้าระบบได้
เนื่องจากเด็กเล็กที่เข้ามาเรียนในศูนย์บางคน มีอายุไม่ครบตามเกณฑ์ ขาด
เพียง ๒-๓ เดือน ก็ไม่สามารถคีย์ข้อมูลเข้าระบบได้
ผมได้เข้าไปประชุมเกี่ยวกับงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เขาได้แจ้งแนวทาง
การทาแผนงาน/โครงการของศูนย์เด็กเล็กมีตัวอย่างหลายโครงการ เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อยากให้ทางศูนย์เด็กเล็กเข้าไปดู
ศึกษารายละเอียดการจัดทาโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีในหน้าเวบไซต์ของ สปสช.
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กของ อบต.ปกาสัย ซึ่งก็จะได้
เกิดผลสาเร็จของงานกองทุนฯ อีกด้วย เพราะในการใช้งบประมาณของกองทุน
ส่วนหนึ่งเขามีไว้สาหรับศูนย์เด็กเล็กโดยเฉพาะ ร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณ
ทั้งหมด ต่อไปขอเชิญกองคลัง
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มีประเด็นการแจ้งรายการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน และแจ้งการ
ประเมินภาษีป้าย รายปากาไสรีสอร์ท มีหนังสือชี้แจงเหตุผลว่า อบต.ปกาสัย
พิจารณาภาษีโรงเรือนและที่ดินจากขนาด พื้นที่ทาเลที่ตั้ง และการบริการ
สาธารณะที่ทรัพย์สินนั้นได้รับประโยชน์ มองว่าไม่เหมาะสมนั้น และพิจารณา
คาอุทธรณ์โดยใช้กิจการอื่น ๆ เป็นฐานข้อมูลนั้น สร้างความไม่เป็นธรรม ไม่
ยอมรับผลการวินิจฉัย และขอให้ทบทวนการอุทธรณ์การประเมินภาษีโรงเรือน
และที่ดินอีกครั้ง ซึ่งทางกองคลัง ได้มีหนังสือแจ้งขอเชิญให้มาพบ แต่
ผู้ประกอบการไม่ได้มาตามเวลาที่นัด เป็นเวลา ๒ ครั้งแล้ว จึงเห็นควรแจ้ง
หนังสือไปยังผู้ประกอบการฯ รายดังกล่าวอีกครั้ง ซึ่งหากยังไม่มาตามเวลา
นัด ทาง อบต.จะดาเนินการรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดาเนินการ
ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
สอบถามนิติกร มีเรื่องอะไรจะชี้แจงในที่ประชุมบ้าง
มีเรื่องที่ท่านนายกให้ไปดาเนินการ ๒ เรื่อง
๑. เรื่องการรังวัดที่สาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือ(นสล. ) บริเวณที่ตั้งที่ทา
การ อบต.ปกาสัย อยู่ระหว่างดาเนินการประสานงานกับเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดิน
จังหวัดกระบี่ ดาเนินการจัดทาแผนที่รังวัดยังไม่แล้วเสร็จ
๒. เรื่องถมที่รุกล้าลาเหมืองสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๙ ขณะนี้อยู่ในระหว่าง
ประสานที่ดินอาเภอเหนือคลอง เพื่อแจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าของที่ดินที่แท้จริง
ให้ดาเนินการรังวัด โดยออกหนังสือจากนายอาเภอเหนือคลอง
ท่านใดมีอะไรที่จะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุม
เวลา ๑๕.๓๐ น.
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