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รายงานการประชุมพนักงาน อบต.อ่าวน้อย  ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
วันอังคาร ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น. 

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

ผู้เข้าประชุม      
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย   

2. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง      
3. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     
4. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง   
5. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
6. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
7. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   

     8. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     9. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
10. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
11. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน           

     12. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
13. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
14. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
15. นายยาซีน  บุญนิมิต   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ 
16. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ  
17. นาวสาวสุกัญญา  ชูแก้ว   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
18. นางสาววิชชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

     19. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
20. นายชานนท์  ชื่นแดง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       
21. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
22. นางสาวภาวิณี  นะพะวาน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
23. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ    
24. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
                      //25.นางสาว... 
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25. นางสาวปัญจาณี  ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

     26. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     27. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     28. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

29. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
30. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
31. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน             
32. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
33. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    
34. นายปิยภา  ชิดมั่น   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ       
35. นางสาวนราทิพย ์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
36. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
37. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
38. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ      
39. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า       
40. นายสังคม  พิชิตมโน  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

     41. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง        
42. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    
42. นายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งฤทธิ์   พนักงานดับเพลิง   
44. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป  

     45. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป     
46. นายสิทธิโชค  แก้วอินทร์  คนงานทั่วไป    
47. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป    
48. นางสาวอรุณศร ี  ศรีงาม   คนงานทั่วไป  
49. นางนิวาพร  จงกัน   คนงานทั่วไป 
50. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
51. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
52. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
53. นายธงชัย  ศรีทอง   พนักงานวิทยุ 
54. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
55. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      

     56. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)   
                  //57.นายพีรยุทธ... 
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     57. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)  
     58. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)  
     59. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
     60. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  

61. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ        
62. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
63. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
64. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ 
65. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ 
66. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)  
67. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
68. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    
69. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    
70. นางสาวจรัญญา  ขอพร   ผู้ดูแลเด็ก     
71. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก    
72. นางสาวนิโยบล  นันทกิจโกศล  ผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
3. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย (ไปราชการ) 
4. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
5. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.  (ไปราชการ) 
6. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)  
           (ไปราชการ)   
7. นายกิตติ   ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ (ลา) 
8. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  (ลา) 
9. นางสาวพชรภรณ์  ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (ไปราชการ) 
10. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน  (รับช าระภาษี) 
11. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ลา) 

     12. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (ส่งน้ า) 
13. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ลา) 
14. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ     (ลา) 
15. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ลา) 
              16. นางสาว.... 
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16. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (รับช าระภาษี)  
17. นายเกษม  เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา       (ป่วย) 
18. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  (ขาดประชุม) 
19. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ไปธนาคาร) 
20. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป             (ลา) 
21. นายวรวิทย์  เล้าฐานะเจริญ  พนักงานดับเพลิง   (ลา) 

     22. นายธนกฤต  ศรีภิรมย์   พนักงานดับเพลิง   (ส่งน้ า) 
23. นายภานุพงศ์  เหมือนมิตร  พนักงานดับเพลิง   (ส่งน้ า) 
24. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   (อยู่เวรเตาเผาขยะ) 

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 

รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 เมื่อคราว
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ผมได้ติดตามงานต่างๆแล้ว ดังนั้นขอเชิญพนักงานใหม่แนะน าตัวครับ  

นางสาวจรัญญา ขอพร -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวจรัญญา ขอพร  
มาปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อค่ะ 

นางนิวาพร จงกัน  -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ  นางนิวาพร จงกัน มา
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง คนงานทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอเชิญทุกส านัก/กอง ชี้แจงงานและภารกิจต่างๆที่ต้องด าเนินการครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านครับ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วันนี้ผมขอ

อนุญาตให้ นายชัยมงคล คงศรี ไม่เข้าประชุมเพราะวันนี้ได้จ้างรถไถมาด าเนินการไถขยะที่บ่อขยะ จะต้อง
ดูความเรียบร้อยครับ และผมขอชี้แจงงานต่างๆ ดังนี้ 

1. เตรียมความพร้อมโครงการฉีดวัคซีนและส ารวจสุนัขในพ้ืนที่ต าบลอ่าวน้อย 
2. งานด้านการก าจัดขยะ มีการด าเนินการตรวจสอบอยู่เป็นระยะๆ และการคัดแยกขยะใน

องค์กรผลการด าเนินการค่อนข้างดี 
3. ฝากประชาสัมพันธ์เรื่องการขอความช่วยเหลือตามค าร้องของประชาชน ขอให้ตรวจสอบ

ก่อนว่าเรื่องที่ขอความช่วยเหลือมาเราสามารถด าเนินการหรือไม่ 
4. ขอขอบคุณน้องๆกู้ชีพที่ไปช่วยกันที่งานประจ าปีวัดนิคมราษฎร์รังสรรค์ ในปีนี้ได้รับเงิน

บริจาคมากกว่าปีแล้ว เราจะน าเงินส่วนนี้มาด าเนินการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมาก
ที่สุดครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังขอฝากเรื่องการบันทึกรายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขอให้ระบุมติที่ประชุมด้วยจึงจะถือว่ารายงานการประชุมนั้น
สมบูรณ์ค่ะ 

            //ผู้อ านวยการ... 
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ผู้อ านวยการกองช่าง -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองช่างในส่วนของงานโครงการด้าน
งบประมาณด าเนินการไปตามระยะเวลาที่ก าหนดครับ ส่วนงานส ารวจที่ดินเพ่ือด าเนินการด้านภาษีตาม
ระเบียบใหม่ กองช่างได้ร่วมลงพ้ืนร่วมกับกองคลังด าเนินการตามแผนการส ารวจ และได้รับแจ้งจากทาง
จังหวัดเกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการด าเนินการจัดท าซุ้มกาชาด ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือทุกส านัก/
กอง ในการจัดสรรบุคลากรไปช่วยงานนี้ครับ  

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับส านักงานปลัดตอนนี้อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าการประชาคมหมู่บ้านและการจัดพิธีมอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ให้ทุกหมู่บ้าน  และ
ส าหรับเรื่องการด าเนินการประสานเรื่องไปยังการประปาส่วนภูมิภาคนั้น ทางนิติกรได้ด าเนินการจัดท า
หนังสือไปถึงการประปาส่วนภูมิภาคเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการในกระบวนการขั้นตอนต่อไป
ครับ 

นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์    -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่านครับ ขอแจ้งให้ทราบว่า 
นักวิชาการสาธารณสุขฯ ตอนนี้เราสามารถใช้ที่ดินสาธารณะด าเนินการจัดท าอนุสรณ์สถานขุนรองปลัดชูได้แล้ว ซึ่งถือว่า 

เรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ ในอนาคตหากด าเนินการแล้วเสร็จ และผลตอบรับดีจะท าให้ต าบลของเรา
มีสถานที่ท่ีน่าสนใจและเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมากครับ 

นิติกร -ส าหรับที่ดิน หมู่ที่ 1 บริเวณสระน้ า ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่าจะขอด าเนินการอุทิศที่ดินเพ่ิม จึงจะ
ขอให้ทางกองช่างช่วยด าเนินการตรวจสอบพื้นท่ีดังกล่าวว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่ 

นักทรัพยากรบุคคล -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่าน ส าหรับงานฝ่าย
บริหารงานบุคคลขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตร 
“การเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานด้านธุรการ งานสารบรรณ และการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร” ในวันที่ 
22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ส าหรับรายละเอียด
ในการอบรมจะจัดส่งให้ทุกท่านอีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวจรรยารักษ์ คุ้มมัน -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่าน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านคั่นกระได จะด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 ในวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ณ อ าเภอหัวหิน และ อ าเภอชะอ า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ค่ะ 

นางสาวเบญจรักษ์ บัวตูม -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่าน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังมะเดื่อ ด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เช่นเดียวกันค่ะ  

รองพิศาล แพใหญ ่ -ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ครับ แต่สถานที่ผมมีความคิดเห็นว่าไกลไป เพราะเด็กๆอายุยังน้อยไป
ครับ 

นางสาวเบญจรักษ์ บัวตูม -ขอชี้แจงเหตุผลค่ะ ในปีที่แล้วเราพาเด็กๆไปทัศนศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า ณ 
หว้ากอ แล้ว ในปีนี้จึงต้องเปลี่ยนสถานที่ศึกษาดูงานค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -เช่นนั้น ผมขอหารือเรื่องสถานที่ใหม่ก่อนครับ 
นางสาวปัญจาณี ยะก๊บ -ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ในเดือนนี้จะด าเนินการหักเงินเดือนทุกท่านเป็นค่าสลากกาชาดค่ะ 

ส าหรับสลากกาชาดจะแจกให้ทุกท่านตามส านัก/กองค่ะ ขอบคุณค่ะ       
    //รองพิศาล... 
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รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอฝากเรื่องห้องน้ าด้วยครับ ขอให้ทุกท่านช่วยกันรักษาความสะอาด และเมื่อเข้าแล้วขอให้ปิด
น้ าด้วยครับ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ขอแจ้งเพ่ิมเติมครับ ผมจะด าเนินการจัดท าโครงการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ฉุกเฉิน กรณีการช่วยชีวิตด้านการ CPR เบื้องต้น ให้แก่บุคลากรในองค์กร ตามนโยบายของ ปลัด อบต. 
ส าหรับก าหนดการจะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ ่ - มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง

พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ  
ปิดประชุมเวลา 15.30 น.   
 

       ลงชื่อ................................กัญญา เล็กบ ารุง...................................ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
       วันที่  14  เดือน กุมภาพันธ์ 2563   
             

          
 

                   ลงชื่อ...........................นิรันดร์ ประยูรวงษ์...................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
             (รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
           วันที่   14   เดือน กุมภาพันธ์ 2563     
      
 

            ลงชื่อ.................................ธีราเมท พิหูสูตร.................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
( นายธีราเมท พิหูสูตร ) 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติราชการแทน 
หัวหน้าส านักปลัด อบต. 

                                                วันที่   14   เดือน  กุมภาพันธ์  2563 
 
 

                              ลงชือ่.............................พิศาล แพใหญ่....................................ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                              วันที่   17  เดือน กุมภาพันธ์ 2563 
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