
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน มกราคม 2562 
วันจันทร์ ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 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. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย   
5. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ       
6. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง   
7. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง        
8. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ(รก.หน.ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 
9. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
10. นายหาญชัย  สินสะอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)    
11. นางสาวภมรรัตน ์ กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน         
12. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี   

     13. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ 
     14. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)       
     15. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ    
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
2. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด  (ไปราชการ)  

ผู้เข้าร่วมประชุม    
1. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ ผมขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ประจ าเดือน มกราคม 2562 

ขอเชิญปลัด ได้ด าเนินการประชุมในช่วงแรกครับ 
ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ 

เมื่อวันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562 ต าบลอ่าวน้อยของเราได้รับผลกระทบจากเหตุมรสุมพายุปลาบึกใน
บางพ้ืนที่ พบเหตุเรือล่ม,ถนน หมู่ที่ 13 ได้รับความเสียหายและคลื่นทะเลพัดเข้าบริเวณวัดอ่าวน้อย ท า
ให้ได้รับความเสียหาย ผมและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้ลงพ้ืนที่ในทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ รวมถึงมีหน่วยงาน
                //ราชการ... 



 ราชการหลายแห่งได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ซึ่งจาก
เหตุการณ์นี้ผมขอให้ทุกท่านช่วยกันเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมไว้ตลอดเวลา ตามที่ได้ประชุมซักซ้อม
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยครั้งล่าสุดผมได้มอบหมายให้ชุดหน่วยเคลื่อนที่เร็วทุกหมู่บ้าน
ด าเนินการ Add Line สร้างกลุ่มขึ้นมาเพ่ือใช้ในการประสานงาน ปรากฏว่ามีผู้ปฏิบัติตามค าสั่งเพียงไม่กี่
คน ผมขอให้ทุกท่านด าเนินการด้วยครับ เพ่ือใช้ส าหรับการรับ-ส่งข้อมูลรายละเอียดความเสียหายต่างๆ
และเก็บไว้รวบรวมเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยครับ จาก
การติดตามข่าวสถานการณ์ขณะนี้พายุได้สลายตัวแล้ว แต่เนื่องจากอากาศในพ้ืนที่ยังมีความเย็นค่อนข้าง
สูงส่งผลให้มีฝนตกหนัก ขอให้ทุกท่านเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไว้ด้วยครับ ส าหรับเรื่องงานต่างๆที่เป็น
กรณีเร่งด่วนจะเร่งด าเนินการ ผมขอให้ทุก่านแจ้งผมได้ทันทีครับ เชิญรองพิศาล แพใหญ่ ชี้แจงต่อครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับ และขอขอบคุณส าหรับการท างานที่ดีตลอดทั้งปี ส าหรับ
เดือน มกราคม นี้ ผมไม่มีเรื่องใดที่จะเร่งให้ด าเนินการนอกจากโครงการต่างๆที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 
ขอให้ด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้วยครับ ส าหรับโครงการที่จะด าเนินการ ในเดือนนี้ คือ 
โครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหารฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
อ่าวน้อย ก าหนดการะหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 โดยจะมีการอบรมที่ อบต.อ่าวน้อย 1 วัน 
และเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในครั้งนี้ผมจะขอตัวแทนพนักงาน
จากส านัก/กองทุกกองไปช่วยงานในครั้งนี้เกี่ยวกับการติดต่อประสานและอ านวยความสะดวกต่างๆให้แก่
ผู้เข้ารับการอบรมครับ จึงขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการกองทุกท่านในการพิจารณาอนุญาตและส่ง
รายชื่อตัวแทนให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการครับ  

  -ขอสอบถาม โครงการติดตั้งเสาเทาเวอร์ ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 
ปลัด อบต. -เนื่องจากผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการๆได้ประชุมก าหนดราคากลางไปแล้วครับ สรุปได้ว่าโครงการนี้ยังมี

การพาดพิงหน่วยงานอ่ืนๆอยู่ จะต้องมีการขออนุญาตและประสานงานก่อน จึงขอตรวจสอบก่อนแล้วจะ
ด าเนินการแจ้งให้ทราบครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -รบกวนช่วยเร่งรัดด าเนินการด้วยครับ ส าหรับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 
ด าเนินการใกล้จะส าเร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือโครงการ ปี 2562 ขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ 

 ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับโครงการของ ปี 2562 ขณะนี้ยังไม่มีแบบโครงการใดๆส่งมายังกองคลังเพ่ือตรวจสอบ
ค่ะ และมีข้อเสนอแนะว่า การใช้แบบประมาณราคากลางขอให้ตรวจสอบให้ดีค่ะ เพราะแบบจะไม่
เหมือนเดิม ส าหรับการสืบราคามีบางรายการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ขอให้ตรวจสอบด้วย ขอให้อ่าน
รายละเอียดให้ชัดเจนด้วยค่ะ 

ปลัด อบต. -ผมจะช่วยด าเนินการตรวจสอบให้โดยละเอียดครับ ส าหรับแบบที่ผมจะตรวจสอบผมจะเก็บไว้โครงการ
ละ 1 ชุด ส่วนที่เหลือจะส่งคืนให้ทุกท่านน าไปตรวจสอบโดยละเอียดเช่นกันครับ 

 -โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายอันเกิดจากอุทกภัยมีบางโครงการที่จะต้อง
ตรวจสอบว่าเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด และยังต้องตรวจสอบว่าสามารถ
ด าเนินการได้อย่างไรบ้างครับ 

                 รองพิศาล... 



รองพิศาล แพใหญ ่ -โครงการที่มีปัญหารอการตรวจสอบไปก่อน ให้เร่งด าเนินการโครงการในส่วนที่สามารถท าได้
ก่อนครับ 

นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์ -ตอนนี้ก าลังด าเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัย รอบที่ 1 อยู่ครับ เมื่อเบิกจ่ายเรียบร้อยรอบที่ 
2-3-4 จะด าเนินการตามล าดับครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับค าสั่งต่างๆต้องมีความชัดเจนและมีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่ยังต้องปรับปรุง งานพัสดุ
ต่างๆกรณีฉุกเฉินจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ เพราะค าสั่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอส าหรับ
ใช้ประกอบการด าเนินการได้ค่ะ  

  -ส าหรับการเบิกจ่ายรายการที่เป็นกรณีฉุกเฉินสามารถเบิกจ่ายได้ ส่วนองค์ประกอบต่างๆขอให้
เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนดพร้อมกับแบบรายงานเหตุความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการ รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่
ด าเนินการแก้ไขด้วยค่ะ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ส าหรับกรณีการลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติฉุกเฉิน จะมีบางรายการที่จะต้อง

ส ารองจ่ายไปก่อน เช่น อาหารและเครื่องดื่มส าหรับผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานลงพ้ืนที่ รวมถึง
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการแก้ไขปัญหา จึงขอให้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือมาใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ก่อนครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับเรื่องนี้ผมจะรายงานให้ท่านนายกทราบครับ และจะด าเนินการให้ครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับโครงการซ่อมแซมถนน 20 โครงการ ควรจะต้องมีผังเส้นทางที่ระบุชื่อถนนที่สาธารณะ

รู้จักใช้ประกอบให้ชัดเจนค่ะ และผังนี้สามารถน ามาใช้ในเป็นแบบส ารวจเส้นทางและใช้ในการรายงานผล
หากเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินอีกค่ะ และการเบิกจ่ายกรณีภัยพิบัติฉุกเฉินสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดนะคะ แต่
ขอให้เป็นไปตามเง่ือนไขค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ผมเห็นด้วยกับเรื่องแผนผังประกอบที่ใช้ระบุเส้นทางในการด าเนินโครงการ 
ปลัด อบต. -ผมก็เห็นด้วยเช่นกันครับ แต่กังวลเรื่องค่าอาหารว่าจะสามารถเบิกจ่ายหรือไม่ครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง -ผมคิดว่าค่าอาหารไม่น่ากังกลครับ เพราะสามารถส ารองจ่ายไปก่อนได้ หากเบิกไม่ได้ทาง

ผู้บริหารฯก็ยินดีจะอ านวยความสะดวกให้อยู่แล้วครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -สามารถเบิกจ่ายได้ค่ะ แต่ขอให้แนบเอกสารพร้อมใบเสร็จค่าใช้จ่ายตามจริงมาให้เรียบร้อยค่ะ 

เช่น บิลส่งของ หรือ บิลเงินสดค่ะ ส าหรับแผนป้องกันภัยฯขอให้ด าเนินการเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนได้รับ
ทราบด้วยค่ะ โดยเฉพาะชุดเคลื่อนที่เร็วจะต้องมีแผนฯฉบับนี้ไว้ใช้ในการด าเนินการค่ะ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะชี้แจงอีกหรือไม่ครับ เชิญครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมมีเรื่องแจ้งหลายเรื่องด้วยกันครับ  
 เรื่องแรก วันที่ 17 มกราคม 2562 นี้ จะมีการส่งมอบรถกู้ชีพท่ีจัดซื้อครับ 
 เรื่องต่อไป โครงการจ าจัดผักตบชวาครั้งนี้จะด าเนินการที่หมู่บ้านหนองยายเอม หมู่ที่ 11 ประสานกอง

ช่างให้ลงพื้นที่ส ารวจก่อน และจะเร่งด าเนินโครงการครับ     
                   //นิติกร... 



นิติกร -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมมีเรื่องเกี่ยวกับงานบุคคลมาชี้แจงครับ ส าหรับกรณีการ
ลงชื่อการมาปฏิบัติงานของข้าราชและพนักงานฯ เป็นที่ทราบกันดีว่าจะต้องด าเนินการลงชื่อทุกวันแต่ก็ยัง
พบปัญหาของการลืม การลางานแล้วไม่ส่งใบลาหรือส่งใบลาล่าช้า ดังนั้นเพ่ือเป็นการกระตุ้นและเป็นการ
ลงโทษในระดับภายใน จึงขอก าหนดว่า กรณีไม่ลงชื่อมาปฏิบัติงานให้ปรับ 100 บาทต่อวันและให้ลง
เป็นมาท างานสายในวันนั้นๆ ส่วนกรณีไม่มาปฏิบัติงานแล้วไม่ส่งใบลา ให้ถือว่าขาดราชการจะต้องท า
บันทึกชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วด าเนินการตามระเบียบต่อไปครับ 

ปลัด อบต. -ผมเห็นด้วยครับ เพ่ือเป็นการฝึกวินัย หากไม่มีบทลงโทษใดๆก็จะไม่เกิดระเบียบและไม่มีการปรับปรุงตัว
ครับ ขอให้เริ่มด าเนินการได้ในทันทีครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
  พร้อมเพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.           
      

                    ลงชื่อ.......................กัญญา เล็กบ ารุง....................ผู้จดบันทึกและจัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      
            วันที่  10  มกราคม   2562 
 

 
   ลงชื่อ.....................ศักดิ์ชาย ศุกระศร.......................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                      (นายศักดิ์ชาย ศุกระศร) 
                                                         นิติกรช านาญการ 
                                                 วันที่   14  มกราคม   2562 
    
  

  ลงชื่อ...................เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ...................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 
                                                    หวัหน้าส านักปลัด 
                                               วันที่  15   มกราคม   2562 

 
   ลงชื่อ......................พิศาล แพใหญ่....................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
     วันที่  18  มกราคม   2562 



 
 

 


