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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.อ่าวน้อย  ประจ าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
วันอังคาร ที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น. 

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

ผู้เข้าประชุม      
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย  

2. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย   
3. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     
4. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด อบต.   
5. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง      
6. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

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

     9. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
10. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)  

     11. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  

12. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
13. นายกิตติ  ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
14. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน           

     15. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
16. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
17. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
18. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
19. นายยาซีน  บุญนิมิต   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญการ 
20. นาวสาวสุกัญญา  ชูแก้ว   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
21. นางสาววิชชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  

     22. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
23. นายชานนท์  ชื่นแดง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ      
24. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน   
                //24. นางสาว.... 
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25. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
26. นางสาวภาวิณี  นะพะวาน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
27. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ    
28. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
29. นางสาวปัญจาณี  ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

     30. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     31. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     32. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

33. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
34. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
35. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
36. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน             
37. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
38. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    
39. นายปิยภา  ชิดมั่น   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ       
40. นางสาวนราทิพย์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
41. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
42. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
43. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
44. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
45. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ      
46. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า     
47. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ   
48. นายทัตเทพ  เอ่ียมทรัพย์  ผู้ช่วยช่างส ารวจ   
49. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
50. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
51. นายสังคม  พิชิตมโน  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
52. นายสุรินทร์  แดงโร่   พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  

     53. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ภารกิจ)       
54. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   
55. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
56. นายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งฤทธิ์   พนักงานดับเพลิง   
57. นายวรวิทย์  เล้าฐานะเจริญ  พนักงานดับเพลิง   
                  //57.นายวรวิทย์... 
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58. นายธนกฤต  ศรีภิรมย์   พนักงานดับเพลิง    
59. นายภานุพงศ์  เหมือนมิตร  พนักงานดับเพลิง    
60. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป              
61. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป  
62. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป    
63. นางสาวอรุณศร ี  ศรีงาม   คนงานทั่วไป  
64. นางนิวาพร  จงกัน   คนงานทั่วไป 
65. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
66. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
67. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
68. นายธงชัย  ศรีทอง   พนักงานวิทยุ 
69. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
70. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      

     71. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ)   
     72. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ)  
     73. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจ ารถขยะ  

74. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ        
75. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
76. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
77. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ 
78. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ    
79. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)  
80. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
81. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    
82. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)    
83. นางสาวจรัญญา  ขอพร   ผู้ดูแลเด็ก     
84. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก    
85. 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. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ส ารวจภาษี) 
             //5. นางสาว...   
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5. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  (ลา) 
6. นางสาวเคียงขวัญ  นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (ส ารวจภาษี) 
7. นายเกษม   เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา       (ส ารวจภาษี) 
8. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ภารกิจ) (ส ารวจภาษี)  

     9. นายจามร   หอมหวล  คนงานทั่วไป   (ส ารวจภาษี)  
10. นายสิทธิโชค  แก้วอินทร์  คนงานทั่วไป   (ส ารวจภาษี) 

     11. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถขยะ(ภารกิจ)  (ลา) 
     12. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถขยะ  (ลาอุปสมบถ) 

13. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ (ลา) 
14. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถขยะ  (ขาดประชุม) 

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น. 
ปลัด อบต. -สวัสดีทุกท่าน วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน มีนาคม 2563 ในวันนี้คณะผู้บริหารฯ ติด

ราชการ และ รองพิศาล แพใหญ่ ได้แจ้งเข้าประชุมล่าช้าเพราะไปพบแพทย์จึงมอบหมายให้ผมด าเนินการ
ประชุมไปก่อน และเมื่อวานได้แจ้งเลื่อนการประชุมหัวหน้าส่วนราชการมาประชุมพร้อมกับพนักงานใน
วันนี้ เนื่องจากหัวหน้าส่วนราชการหลายท่านติดราชการ จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ ผมขอเริ่มการ
ประชุมและแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี ้

1. เจ้าหน้าที่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งว่าจะลง
พ้ืนที่เข้าเยี่ยมผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่บ้านได้รับความเสียหายทั้งหลัง 

2. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ขอให้เร่งรัดด าเนินการจัดเวรเฝ้าระวังเหตุกรณีฉุกเฉิน 
เนื่องจากช่วงนี้พบเหตุอัคคีภัยบ่อยในพ้ืนที่ต าบลอ่าวน้อย ประกอบกับเจ้าหน้าที่บ้านอยู่ไกล
ท าให้เกิดความล่าช้าในการเข้าระงับเหตุการณ์ จึงขอให้จัดเวรยามผลัดเปลี่ยนประจ าอยู่ที่
หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เพ่ือสะดวกในการประสานงาน การลงพ้ืนที่ 
และการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการลงพ้ืนที่ให้ความช่วยเหลือครับ 

3. ขอเร่งรัดให้ด าเนินการไขปัญหาน้ าประปาที่มีปัญหา ขอให้เร่งด าเนินการเพราะประชาชน
ที่มาติดต่อราชการและพนักงานในองค์กรไม่มีน้ าใช้ครับ 

4. ตามที่เราได้ประกาศรับสรรหาพนักงานใหม่และได้ด าเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น ขณะนี้
พนักงานใหม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานแล้ว ขอเชิญทุกท่านแนะน าตัวครับ 

นายสุรินทร์ แดงโร่       -เรียนคณะผู้บริหารฯ ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และสวัสดีผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  ผมชื่อ นายสุรินทร์ แดงโร่ ต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัด  

ส านักงานปลัด ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต าบลอ่าวน้อย และยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านครับ 
นายสมภพ สิทธิวงศ์     -เรียนคณะผู้บริหารฯ ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน และสวัสดีผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ 
คนงานประจ ารถขยะ  ผมชื่อ นายสมภพ สิทธิวงศ์ ชื่อเล่น ภพ ครับ มาปฏิบัติงานในต าแหน่ง คนงานประจ ารถขยะ สังกัด  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ครับ ผมจะตั้งใจท างานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดครับ 
          //นายทัตเทพ... 



๕ 

 

นายทัตเทพ เอี่ยมทรัพย์  -เรียนคณะผู้บริหารฯ ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านและสวัสดีผู้เข้าประชุมทุกท่านครับ 
ผู้ช่วยช่างส ารวจ  ผมชื่อ นายทัตเทพ เอ่ียมทรัพย์ ชื่อเล่น เฟส ครับ ต าแหน่ง ผู้ช่วยช่างส ารวจ สังกัด กองช่าง บ้านผมอยู่ 

ต าบลเกาะหลัก แต่ผมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาปฏิบัติงานที่ อบต.อ่าวน้อย ครับ 
ปลัด อบต. -น้ ามันรถบรรทุกน้ า ตอนนี้มีปัญหาอย่างไรครับ 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -พบว่าน้ ามันเกินจากท่ีก าหนดไว้ค่ะ จะต้องขออนุมัติจัดซื้อเพ่ิมค่ะ 
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  -ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ เนื่องจากตอนนี้เข้าสู่สภาวะภัยแล้ง ประชาชน 

หลายพ้ืนที่ขาดแคลนน้ า ทาง อบต.อ่าวน้อย จึงได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
ในการบริการช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ าใช้ ดังนั้นจึงท าให้ใช้ปริมาณน้ ามันเกินกว่าที่ก าหนดไว้ ทาง
ส านักงานปลัด ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงได้จัดท าขออนุมัติจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมเติม 
เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการครับ 

ปลัด อบต. -ฝากผู้อ านวยการกองคลังช่วยด าเนินการตรวจสอบและชี้แนะแนวทางในการด าเนินการที่ถูกต้องตาม
ระเบียบต่อไปครับ 

 -แจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ส านักงานปลัด ได้จัดท าโครงการออกก าลังทุกวันพุธ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ดีได้
รับค าชื่นชมจากทางจังหวัดและหลายๆหน่วยงาน ถือเป็นองค์กรน าร่องในการออกก าลังกายเพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีและเป็นการสานสัมพันธ์อันดีในองค์กร จึงขอให้ทุกท่านเข้าร่วมโครงการนี้ต่อไปและ
ผมอาจจะเสนอผู้บริหารฯขอให้จัดเพิ่มทุกวันศุกร์อีก 1 วันครับ  

 -วันที่ 18 มีนาคม 2563 เป็นวันท้องถิ่นไทย จังหวัดได้ขอความร่วมมือหน่วยงานละ 10 คน แต่ง
เครื่องแบบสีกากี ร่วมกิจกรรม ขอให้ผู้รับผิดชอบจัดสรรบุคลากรเข้าร่วมด้วยครับ 

นายหาญชัย สินสอาด -ทาง  อบต.บ่อนอก เชิญชวนแข่งวอลเลย์บอล ครับ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร
ครับ ท่านใดสนใจแจ้งได้ครับ 

ปลัด อบต. -ท่านใดมีเรื่องชี้แจงที่ประชุมหรือไม่ครับ เชิญครับ 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -เรียนคณะผู้บริหารฯ ปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการทุกท่านและสวัสดีผู้เข้า

ประชุมทุกท่านค่ะ กองคลังขอสรุปงานพัสดุให้ทุกท่านทราบไปในแนวทางเดียวกัน ตามที่กองคลังได้มี
บันทึกแจ้งเวียน เรื่องงานพัสดุ โดยก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการในขั้นตอนไปแล้วนั้น ขอแจ้งให้ทุก
ส านัก/กอง ทราบว่า ต่อไปนี้หากการด าเนินการไม่เป็นไปตามที่ก าหนดทางกองคลังขอไม่รับฎีกามา
ด าเนินการเบิกจ่ายค่ะ เพราะเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลานาน ท าให้งานมีปัญหา การแก้งานก็
เช่นเดียวกัน ก่อนที่ท่านจะจัดส่งเอกสารมายังกองคลัง ขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดมา
ก่อน และหากถูกส่งกลับไปแก้ไขขอให้เร่งด าเนินการและจัดส่งคืนกองคลังโดยด่วน เพราะการด าเนินงาน
ต่างๆจะต้องให้เป็นไปตามท่ีระเบียบก าหนด จึงขอให้ทุกส านัก/กอง แก้ไขปัญหาของความล่าช้า และปรับ
ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดตามระเบียบด้วยค่ะ  
-การสืบราคา คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้ด าเนินการสืบราคามา และกองคลังจะเป็น
ฝ่ายพิจารณาว่าจะซื้อหรือจ้างร้านไหนค่ะ 
                     //หัวหน้าฝ่าย... 

 



๖ 

 

 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ปัญหาคือ เมื่อคณะกรรมการไปสืบราคามาแล้ว ไม่ได้เอาร้านที่ไปสืบราคามา พอครั้ง

ต่อไปปัญหาคือเราหาร้านที่จะสืบราคาไม่ได้ เพราะการสืบราคาจะต้องขอเอกสารร้านและใบเสนอราคา
ด้วย ปัญหาเช่นนี้จะท าอย่างไรครับ  

ผู้อ านวยการกองคลัง -ตามที่พัสดุกลางได้มีหนังสือแจ้งเวียนฉบับใหม่ให้ทุกส านัก/กอง ในการด าเนินการสืบราคาของ
คณะกรรมการไปแล้วนั้น ต่อไปให้ท าในลักษณะของการก าหนด TOR ของแต่ละงาน และท าบันทึกเสนอ
นายก อบต. พิจารณา โดยระบุรายละเอียดให้ชัดเจน ส าหรับใบเสนอราคาไม่ต้องแนบมาค่ะ ใช้เพียงราคา
ที่เทียบ 3 ร้าน แนบมาเท่านั้น หลังจากนั้นกองคลังจะด าเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะ 

นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -ขอให้ผู้ได้รับแต่งตั้งด าเนินการในส่วนของ TOR ครับ เพ่ือจะได้ระบุรายละเอียดในการก าหนด
รา่งขอบเขตต่างๆ ส่วนการสืบราคาขอให้เป็นหน้าที่ของพัสดุเพื่อจะได้ลดปัญหาในการท างาน 

รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้ผมเข้าประชุมล่าช้า เนื่องจากไปพบแพทย์มาต้องขออภัยทุกท่านด้ วย
ครับ จากที่ได้ฟังการประชุมเมื่อสักครู่ พบว่ามีหลายเรื่องที่พบปัญหาในการเบิกจ่ายและการด าเนินการ
จัดหาและจัดซื้อ ในส่วนของผู้บริหารฯขอแนะน าว่า ก่อนที่จะด าเนินการจัดหาหรือจัดซื้ออะไร ขอให้ท่าน
มาแจ้งผมก่อนและผมจะตรวจสอบและหาแนวทางในการด าเนินการให้ครับ ส าหรับงานที่ล่าช้าขอให้
ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย ผมเชื่อว่างานทุกอย่างที่มีปัญหาสามารถแก้ไขได้ครับ ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะ
ชี้แจงหรือไม่ เชิญครับ 

หัวหน้าส านักปลัด อบต.    -เรียนคณะผู้บริหารฯ ปลัด อบต. และสวัสดีทุกท่านค่ะ  ขอชี้แจงเรื่องการด าเนินการขอขยาย
เขตระบบประปา ทางส านักงานปลัดได้ด าเนินการจัดท าหนังสือประสานไปยังส านักงานประปาส่วน
ภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการขอขยายเขตระบบประปา ในการประมาณราคาใหม่ เนื่องจาก
ประมาณราคาเดิมเกินก าหนดในการยื่นราคาจึงต้องรอหนังสือตอบกลับมาค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านครับ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ผมได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVIT 
19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าว
น้อย จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการครับ 

นักทรัพยากรบุคคล - เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ขอแจ้งโครงการศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้บริหารฯ ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2563 ตามที่ก าหนดไว้เราจะด าเนินโครงการ
ในช่วงเดือน เมษายน 2563 ส าหรับสถานที่และจังหวัดที่จะไปศึกษาดูงานนั้น เมื่อได้ก าหนดการที่
ชัดเจนแล้วจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้งค่ะ  

นางสาวจรรยารักษ์ คุ้มมัน   -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่าน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคั่นกระได ได้ตรวจสุขภาพเด็กๆในเบื้องต้น พบว่าเด็กส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดธรรมดา ไม่ได้ติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า หรือ โควิด แต่อย่างใด และได้ให้เด็กพักรักษาตัวจนกว่าจะหายดีจึงให้กลับมาเรียนใหม่ค่ะ และได้
จัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือฝึกทักษะและเพ่ิมศักยภาพให้กับเด็กๆ ในวันที่ 11 มี นาคม 2563 ณ 
พิพิธภัณฑ์บ้านการ์ตูน และ กองบิน 5 (อ่าวมะนาว) ค่ะ 

                          //นางสาว... 



๗ 

 

นางสาวเบญจรักษ์ บัวตูม -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีผู้อ านวยการกอง/หัวหน้าฝ่ายฯทุกท่าน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านวังมะเดื่อ ได้ตรวจสุขภาพเด็กๆเช่นกัน และพบว่าเด็กป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดาเช่นกัน ทางศูนย์ฯ 

  ได้ตั้งกลุ่ม Line กับทางผู้ปกครอง เพ่ือส่งแนวทางการสังเกตอาการของเชื้อไวรัสต่างๆ รวมถึง
แนวทางการปฏิบัติหากเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส าหรับเรื่องการเรียนการสอนด าเนินการตามปกติ  
เปิดรับสมัครเด็กเข้าเรียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือฝึกทักษะและเพ่ิม
ศักยภาพให้กับเด็กๆ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ค่ะ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ ่ - มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง

พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ  
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.   
 

       ลงชื่อ..........................กัญญา เล็กบ ารุง............................ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
         วันที่  13  เดือน มีนาคม  2563   
             

          
 

                   ลงชื่อ..................................ธีราเมท พิหูสูตร.............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                          (นายธีราเมท พิหูสูตร) 
                            หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ 
            วันที่  13  เดือน  มีนาคม 2563     
      
 

                    ลงชื่อ..................เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ.......................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
( นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ ) 

หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
                                                    วันที่  17  เดือน  มีนาคม  2563 
 
 

                                       ลงชื่อ....................พิศาล แพใหญ่...........................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                          (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                            รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                  วันที่  18 เดือน มีนาคม 2563 
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