
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อบต. อ่าวน้อย ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 
วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

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

ผู้เข้าประชุม          
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย   

2. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย    
3. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย   
4. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ       
5. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด   
6. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง     
7. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง       
8. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ(รก.หน.ฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) 
9. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)    

     10. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)(ลา)       
11. นางสาวภมรรัตน ์ กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน         
12. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี   

     13. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ 
     14. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญการ  
ผู้ไม่เข้าประชุม    

1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ)  
3. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) (ลาป่วย)  
ผู้เข้าร่วมประชุม    

1. นางสาวพชรภรณ์  ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
2. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสัวสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
3. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (จดบันทึกและจัดท ารายงานฯ) 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
ปลัด อบต. -ขอเชิญ รองพิศาล แพใหญ่ เปิดการประชุมครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ ผมขอเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 

ขอเชิญ ปลัด.อบต. ได้ชี้แจงกิจกรรมต่างๆท่ีจะต้องด าเนินการ และข้อราชการที่ส าคัญครับ 
 ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ช่วงนี้ อปท.และหน่วยงานภาครัฐทุก

แห่งมีกิจกรรมส าคัญระดับประเทศที่จะต้องด าเนินการ อบต.อ่าวน้อย ของเราก็เช่นเดียวกันครับ ซึ่งผมได้



เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่ได้รับหนังสือแจ้งเชิญเข้าร่วม ซึ่งพิธีต่างๆถือว่ามีความส าคัญและถือเป็น
ประวัติศาสตร์และเป็นเกียรติอย่างมากท่ีได้เข้าร่วม เมื่อวานนี้ช่วงเวลา 17.00 น. – 19.00 น. มีพิธีสวด
เจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดคลองวาฬ และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็นพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 12 บ้านย่านซื่อ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต าบลของเราคับ 

    -เมื่อวันที่  30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา เกิดเหตุอาคารถล่มในพ้ืนที่ต าบลอ่าวน้อยของเรา พบ
ผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสลดใจ จากเหตุการณ์ครั้งนั้นมีหลายหน่วยงาน
เข้ามาให้ความช่วยเหลือ อบต.อ่าวน้อย ของเรา ได้ลงพ้ืนที่ทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ และขอขอบคุณคุณกิตติ  
ศรีก าเหนิด ที่ได้สนับสนุนรถเครน ในการอ านวยความสะดวกในการค้นหาผู้บาดเจ็บอย่างทันท่วงที และ
เจ้าหน้าที่ที่ได้ลงไปให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ซึ่งผมเมื่อทราบข่าวได้ลงพ้ืนที่เช่นกันและได้เห็นหลายๆ
หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งน่าประทับใจที่เมื่อมีเหตุเร่งด่วนเช่นนี้มีหลายกลุ่มคนยินดีที่จะให้ความ
ร่วมมือครับ ส าหรับกองบิน 5 ได้ให้ทหาร ประมาณ 20 นาย มาช่วยค้นหาทรัพย์สินและของใช้ต่างๆที่
สามารถให้ประโยชน์ได้ให้แก่ผู้เสียหาย ในส่วนของ อบต.อ่าวน้อย คงต้องเร่งด าเนินการให้ความช่วยเหลือ
ตามระเบียบ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินในด้านต่างๆ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการเรื่อง
เอกสารโดยเร่งด่วนครับ  และส าหรับผู้เสียชีวิตนั้น ขณะนี้ศพได้ตั้งบ าเพ็ญกุศลอยู่ ณ วัดเกาะหลัก ท่านใด
ว่างเว้นภารกิจเชิญร่วมพิธีฟังพระอภิธรรมศพครับ 

   -เรื่องต่อไป ฝากกองช่างช่วยด าเนินการตรวจสอบภรกิจถ่ายโอน อ่างเก็บน้ าอ่างหิน และ อ่างเก็บ
น้ าบ้านน้ าโจน ว่าด าเนินการถ่ายโอนภารกิจเรียบร้อยแล้วหรือไม่ อีกเรื่องผมได้รับการประสานให้
ตรวจสอบพื้นท่ีที่เหมาะสมในการท าฝายชะลอน้ า ขอให้กองช่างตรวจสอบและรายงานด้วยครับ 

นายหาญชัย สินสอาด -ผมขออนุญาตชี้แจงครับ ส าหรับอ่างเก็บน้ าบ้านน้ าโจนได้ด าเนินการถ่ายโอนภารกิจเรียบร้อย
แล้วครับ ส่วนอ่างเก็บน้ าอ่างหินยังต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์ในการโอนภารกิจ จะเร่งด าเนินการ
ตรวจสอบให้ครับ และส าหรับการท าฝายชะลอน้ าที่ทางหมู่บ้านจะด าเนินการนั้น จากการส ารวจพ้ืนที่
พบว่า พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นพ้ืนที่กว้าง หากจะด าเนินการจัดท าฝายชะลอน้ าจะต้องท าบริเวณต้นน้ าครับ 
ทางกองช่างจะลงพื้นที่ส ารวจให้ครับ ว่าสามารถท าได้ตรงจุดใดและจะรายงานให้ทราบครับ 

ปลัด อบต. -ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จากที่ผ่านมาในการลงพ้ืนที่พบปัญหาความล่าช้า ขอให้จัดตั้งค าสั่ง
ผู้อยู่เวรปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินระงับเหตุอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัยด้วยครับ 
เพ่ือความรวดเร็วและสามารถเข้าระงับเหตุได้ทันท่วงทีครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ขออนุญาตเพิ่มเติมค่ะ ฝากถึงคณะกรรมการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆ ขอให้
ตรวจสอบข้อกฎหมาย ระเบียบโดยละเอียด ส าหรับกรณีอาคารถล่มสามารถให้ความช่วยเหลือได้ เพราะ
มีระเบียบรองรับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แต่ส าหรับภัยอ่ืนๆให้
ศึกษาและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบเป็นกรณีไปค่ะ เพราะแต่ละเหตุการณ์ แต่ละภัยพิบัติ มี
หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยไม่เหมือนกัน ซึ่งจากเหตุอาคารถล่มนี้
สามารถให้ความช่วยเหลือตามท่ีได้ศึกษาระเบียบมาได้ ดังนี้                             //กรณีท่ีอยู่อาศัย... 



 กรณีท่ีอยู่อาศัยเสียหายทั้งหลัง ช่วยเหลือตามระเบียบ  33,000 บาท 
- เสียชีวิต ช่วยเหลือ 25,000 บาท 
- หากเป็นหัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ช่วยเหลือเพ่ิมอีก 25,000 บาท 
- ค่าอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ช่วยเหลือ 11,000 บาท ฯลฯ 

หลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือทั้งหมดจะต้องแนบเอกสารประกอบตามระเบียบก าหนด และเหตุ
อาคารถล่มนี้ สามารถใช้ ว119 ในการให้ความช่วยเหลือแบบไม่จ ากัดวงเงินได้ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ สั่งจ้าง
ต่างๆ ในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยฯ แต่จะต้องยื่นเรื่องต่อพัสดุพร้อม
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย ภายใน 5 วันท าการ อาทิ เช่น ใบส่งของ เอกสารร้าน และหลักฐานรายงาน
เหตุฉุกเฉินโดยละเอียดค่ะ ซึ่งทางกองคลังยินดีให้ค าปรึกษาเกี่ยวระเบียบต่างๆที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือเหตุอาคารถล่มค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ่    -ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือเหตุอาคารถล่มครั้งนี้ และขอให้เร่งด าเนินการ
  ด้านเอกสารการขอรับการช่วยเหลือครับ เพราะผู้เสียหายไม่มีที่พักอาศัยและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
  ไปมากครับ เรื่องต่อไปผมขอติดตามงานโครงการต่างๆที่ยังคงค้างและต้องด าเนินการทั้งหมดครับ 

- โครงการ ปี 2562 ด าเนินการแล้ว 9 โครงการ ส าหรับโครงการที่เหลือจะด าเนินการ
อย่างไร และโครงการที่โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายจ่ายใหม่ โครงการจ่ายเงินสะสม ด าเนินการไป
ถึงข้ันตอนใดแล้วครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ในส่วนของฝ่ายพัสดุ ได้รับรายงานมติที่ประชุมสภาฯแล้ว ฝากทางกองช่างส่งเอกสารการรับ
มอบต่างๆ และแผนพัสดุพร้อมบันทึกส่งกองคลังด้วยค่ะ ส าหรับแผนการด าเนินงานให้จัดส่งไปยังฝ่าย
นโยบายและแผนฯค่ะ ซึ่งรูปแบบในการจัดท าแผนต่างๆสามารถดาวโหลดน์ได้ท่ีเว็บไซด์หน่วยงานค่ะ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -โครงการที่ต้องโอนงบประมาณด าเนินการเรียบร้อยแล้วครับ เหลือโครงการที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณครับ สาเหตุที่ยังไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากยังไม่ได้รับแผนการ
ด าเนินงานและแผนพัสดุจากกองช่างครับ 

นางสาวพชรภรณ์  ทองเงิน -รับทราบค่ะ จะเร่งด าเนินการค่ะ 
นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์ -ส าหรับโครงการตามข้อบัญญัติฯที่เสนอต่อสภาฯแก้ไข หมู่ที่ 7 ,9,12 ไม่ต้องใช้แผน

ประกอบ อยู่ในขั้นตอนของการก าหนดราคากลางและประกาศจัดซื้อจัดจ้างค่ะ ส่วนโครงการหมู่ที่ 8 และ 
16 ต้องรอ TOR ร่างขอบเขตงานค่ะ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ในส่วนของ TOR ร่างขอบเขตงาน ผมจะเร่งด าเนินการให้ครับ และยังมีโครงการของ
หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณและโอนงบประมาณครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่   -ตามประกาศงานกิจการสภาฯ ในช่วงวันที่ 17 – 31 พฤษภาคม 2562 ได้ก าหนดให้มีการประชุม
สภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ. 2562 ไว้ ขอให้ทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเอกสาร
ต่างๆให้แล้วเสร็จ และเสนอญัตติเข้าสภาเพ่ือพิจารณาในวาระนี้ครับ ส าหรับโครงการอ่ืนๆที่ด าเนินการ
แล้วให้เร่งจัดท าเอกสารประกอบให้ครบถ้วนและด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณนี้ครับ 

                      //หัวหน้าฝ่าย.... 



หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ผมมีเรื่องเสนอเพ่ือหารือเก่ียวกับโครงการปรับปรุงถนน หมู่ที่ 2 ว่าจะตีเส้นถนนหรือไม่
ครับ เพราะจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจนครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -ผมเสนอให้ตีเส้นครับ เพ่ือเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  
ปลัด  อบต.  -เห็นด้วยครับ แต่ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่าควรตีเส้นข้างด้วย เพราะจากที่เห็นรูปแบบพบว่ามีรางระบายน้ า

ด้วย ผู้ใช้รถบรรทุกและผู้ใช้รถจักรยานจะได้ทราบระยะห่างในการขับชี่ครับ 
นิติกร -ขอสอบถามเพ่ิมเติมว่า join กลางถนน จ าเป็นต้องมีหรือไม่ครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง -ผมขอชี้แจงทุกค าถามดังนี้ครับ 
   1. ตามหลักการท าแบบก่อสร้างถนนเส้นที่จะตีจะแตกต่างจากเส้นการจราจร ซึ่งการใช้เส้นทาง

ตามแนวเส้นที่เราออกแบบจะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในระดับชุมชน หากน าแบบเส้นของกรมทางหลวง
มาเปรียบเทียบจะมีความแตกต่างกัน 

   2. เส้นแบ่งถนน ผมจะตีเป็นเส้นทึบ ซึ่งหมายความว่า ห้ามแซงทุกกรณี  
   3. ตรงจุดที่เป็นรางระบายน้ า ผมจะท าเส้นสัญลักษณ์เป็นแนวทแยงเพ่ือให้ผู้ใช้ถนนทราบว่า จุด

นี้เป็นรางระบายน้ าให้ลดความเร็วลงและระมัดระวัง 
   4. join กลางถนน เราไม่จ าเป็นต้องไปดู เนื่องจากเราได้ตีเส้นกลางไว้แล้ว ประกอบกับเส้นทึบ

กลางถนนที่หมายความถึง ห้ามแซง เพราะฉะนั้นจะไม่เกิดปัญหาของการขับเกินเลนถนน 
ปลัด  อบต.  -ผมเห็นด้วยตามที่ผู้อ านวยการกองช่างชี้แจงครับ แต่เพ่ือความมั่นใจผมขอหารือกับทางกรมทางหลวง

ก่อน เกี่ยวกับรูปแบบในการตีเส้นต่างๆครับ  
นายบุญยืน เลียบดี -ผมขอชี้แจงการด าเนินการโครงการเพ่ิมเติมครับ 3 โครงการที่ต้องใช้วิศวกรรับรองเรียบร้อย

แล้วครับ / 5 โครงการ กองคลังได้ให้น ามาตรวจสอบใหม่เก่ียวกับ TOR ร่างขอบเขตงานครับ  
ปลัด  อบต.  -โครงการเสาทาวเวอร์ ไม่ทราบว่าด าเนินการเรียบร้อยแล้วหรือไม่ครับ เพราะผมได้ด าเนินการตรวจสอบ

แล้ว และได้สั่งให้ด าเนินการได้ ขอให้ตรวจสอบด้วยครับ 
ประชุม -รับทราบ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ผมขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการตามข้อบัญญัติฯ ปี 2563 ผมจะน าเรื่องเสนอต่อสภาฯ

ในการจัดท าแผนฯ ขอฝากกองช่างช่วยเร่งด าเนินการด้านเอกสารต่างๆให้ฝ่ายนโยบายและแผนฯครับ 
รองพิศาล แพใหญ่    -ผมขอสอบถามเรื่องรถยนต์ส่วนกลางที่จะเช่ามาใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ไม่ทราบว่าจะ

ด าเนินการเมื่อใดครับ 
ผู้อ านวยการกองคลัง -ก าลังศึกษาแนวทางปฏิบัติอยู่ค่ะเนื่องจากเป็นการเช่าระยะยาว 3 - 5 ปี จึงต้องศึกษาเกี่ยวกับ

การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่าย และขอแจ้งให้ทราบว่าในปีงบประมาณหน้า กองคลังจะด าเนินการขอ
จัดซื้อรถตู้ 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการค่ะ  

ปลัด  อบต.  -ในปีงบประมาณหน้าผมขอเสนอให้ด าเนินการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ าด้วยครับ เพ่ือใช้เกี่ยวกับการบรรเทาสา
ธารณภัย กรณีเหตุอัคคีภัย เพราะถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความจ าเป็นมากและสามารถใช้ระงับเหตุใน
ระยะใกล้ได้ดีครับ เพราะบางพ้ืนที่รถบรรทุกน้ าไม่สามารถเข้าถึงได้ในระยะใกล้ครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -จะต้องน าเรื่องเข้าบรรจุในแผนฯและต้องระบุความจ าเป็นให้ชัดเจนจึงจะจัดซื้อได้ค่ะ 
                    //ผู้อ านวยการ..... 



ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีหัวหน้าส่วนราชการฯทุกท่านครับ ผมขอชี้แจงโครงการ
ต่างๆของกองสาธารณสุขฯ ดังนี้ 

   1. โครงการผักตบชวา ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
   2. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 มีชี้แจงเอกสารโครงการของกองสาธารณสุขฯกับทาง สตง. 
   3. โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ่    -มีท่านใดจะชี้แจงหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
  พร้อมเพรียง ปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.40 น.  
 
          

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

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

                                                   ( นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร ) 
                                                      นิติกรช านาญการ 
                                                 วันที่   13  พฤษภาคม  2562 
   
 

  ลงชื่อ.....................เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ.........................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 
                                                      หัวหน้าส านักปลัด 
                                               วันที่  13 พฤษภาคม  2562 
 
 

   ลงชื่อ........................................................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติราชการแทน 
                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่ 15  พฤษภาคม  2562 
 



 
 
 
 
 
 


