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รายงานการประชุมพนักงาน อบต.อ่าวน้อย  ประจ าเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 
คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

วันอังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

**************************************************** 
ผู้เข้าประชุม      
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย     

2. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    
3. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด   
4. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
5. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน   

     6. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     7. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
8. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
9. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    
10. นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   

     11. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ     
12. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
13. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   

     14. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน 
       15. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

16. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
17. นายอนุชิต  ผิวผาด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
18. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ     
19. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
20. นางสาวปัญจาณี  ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

     21. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
     22. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
     23. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

24. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
25. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
            //26.นางสาว... 
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26. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน             
27. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
28. นางสาวนราทิพย์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
29. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ         
30. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
31. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
32. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
33. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

     34. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
35. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
36. นายสุชาติ  พระนิมิต  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
37. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ    
38. นายทัตเทพ  เอ่ียมทรัพย์  ผู้ช่วยช่างส ารวจ    
39. นายเกษม  เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา        
40. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า        
41. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ             

     42. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   
43. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    
44. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
45. นายวรวิทย ์  เล้าฐานะเจริญ  พนักงานดับเพลิง 
46. นายธนกฤต  ศรีภิรมย์   พนักงานดับเพลิง   
47. นายภานุพงศ์  เหมือนมิตร  พนักงานดับเพลิง    
48. นายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งฤทธิ์   พนักงานดับเพลิง    
49. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป                     
50. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป    

     51. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป    
52. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป 
53. นางสาวอรุณศร ี  ศรีงาม   คนงานทั่วไป  
54. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
55. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB  
56. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
57. นายธงชัย  ศรีทอง   พนักงานวิทยุ 
58. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
                    //59.นายธนกร... 
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59. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
     60. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     61. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)  
     62. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)   

63. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
64. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  
65. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
66. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  
67. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
68. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
69. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)  
70. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ         
71. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ         
72. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
73. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
74. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   
75. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก  
76. นางสาวนิโยบล  นันทกิจโกศล  ผู้ดูแลเด็ก  
77. นางกนกอร  เลียบดี   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. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ไปราชการ) 
6. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง     (ลา) 
7. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  (ลา) 
8. นายกิตติ   ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ (ลา) 
9. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   (ไปราชการ) 
10. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน          (ไปราชการ) 
11. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน(ไปราชการ) 
12. นายชานนท์  ชื่นแดง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      (ลา) 
13. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    (ลา) 
            //26.นางสาว... 
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14. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ลา) 
     15. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       (ออกพ้ืนที่ ม.9) 

16. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป             (ออกพ้ืนที่ ม.9) 
17. นายสิทธิโชค  แก้วอินทร์  คนงานทั่วไป   (ออกพ้ืนที่ ม.9) 
18. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ        (ขาดประชุม) 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน กันยายน 2562 เมื่อวันที่ 4 

กันยายน 2562 ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯเพ่ือติดตามงานไปแล้ว ในวันนี้คงจะพูดคุยในเรื่อง
ของงานต่างๆท่ีต้องเร่งด าเนินการ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นเดือนสุดท้าย
ของปีงบประมาณ การเบิกจ่ายทุกอย่างต้องเรียบร้อยภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 ดังนั้น การซื้อจ้าง 
การพัสดุ การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆขอให้ทุกส านัก/กองเร่งด าเนินการครับ ส าหรับเรื่องของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มีปัญหาอยู่นั้น ไม่ทราบว่าจะด าเนินการได้หรือไม่ครับ 

หัวหน้าส านักงานปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับรายการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ขณะนี้ได้
ด าเนินการเสนอราคาแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ซึ่งจะเร่งด าเนินการให้เรียบร้อย
ตามระยะเวลาที่ก าหนดค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -หากไม่ทันขอให้รีบแจ้งให้ทราบด้วยครับ และขอฝากกองช่าง ส าหรับเอกสารประกอบการ
ประชุมสภาฯ ในวันที่ 12 กันยายน 2562 นี้ ขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ ส าหรับผลการประเมินในปีนี้
ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรบ้างครับ 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ในรอบการประเมินครั้งแรกผ่านทุกคนครับ ส่วนรอบที่ 2 ยังไม่ทราบผลครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอเชิญข้าราชการและพนักงานใหม่ แนะน าตัวครับ 
นายอนุชิต ผิวผาด -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมชื่อ นายอนุชิต ผิดผาด 

ชื่อเล่น นุ ครับ มาปฏิบัติงานในต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ยินดีที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน
ครับ 

นางกนกอร เลียบดี -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ นางกนกอร เลียบดี 
มาปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ยินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่านครับ ต่อไปเชิญแต่ละส านัก/กอง ชี้แจงครับ 
นายหาญชัย สินสอาด -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองช่างการ

ด าเนินงานต่างๆที่มีปัญหาสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จทันอย่างแน่นอนครับ และขอขอบคุณคณะผู้บริหารฯ
ที่คอยติดตามงานอยู่ตลอด ท าให้ในหลายครั้งได้รับแนวทางในการแก้ไขปัญหาและผ่านไปได้ ส าหรับ
ข้อผิดพลาดขอแจ้งให้ทราบว่าส่วนมากจะเป็นการแกไขเพราะระเบียบปรับปรุงใหม่ การตรวจสอบมีความ
เข้มข้นข้ึน แบบโครงการก็ต้องแก้ไขใหม่เกือบทั้งหมด จึงขอแจ้งให้ทราบถึงเหตุความล่าช้าครับ 

นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับส านักงานปลัด การ
ด าเนินงานต่างๆด าเนินไปตามกระบวนการและขั้นตอน ส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เกิดจากการปรับปรุง
แก้ไขตามระเบียบและหนังสือสั่งการใหม่ จึงท าให้งานมีปัญหาไปบ้างครับ        //หัวหน้า... 



๕ 

 

หัวหน้าฝ่ายการเงิน -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังขอเร่งรัดใน
การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ รวมถึงรายการกันเงินงบประมาณของทุกส านัก/กอง การจัดท าฎีกา
เบิกจ่ายทั้งหมด ยกเว้นฎีกากรณีเร่งด่วน ขอให้ส่งภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 ขอความร่วมมือค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ฝากกองคลังช่วยตรวจสอบการกันเงินงบประมาณโดยละเอียดก่อนที่จะเสนอสภาฯพิจารณา 
นายหาญชัย สินสอาด -ขอสอบถามครับ กรณีค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน กรณีเบิกข้าม

ปีงบประมาณจะเบิกอย่างไรครับ 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน -กรณีเบิกในเดือนกันยายนไม่ทัน ให้เบิกในปีงบประมาณหน้าค่ะ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ  ส าหรับกอง

สาธารณสุขฯ ขณะนี้ก าลังด าเนินโครงการจัดการขยะหรือโครงการจังหวัดสะอาด ทุกท่านคงเห็นแล้วว่า
ในองค์กรของเราถังขยะทั้งหมดหายไป และมีการจัดพ้ืนที่ในการด าเนินการคัดแยกขยะ ซึ่งผมได้
ด าเนินการตามโครงการดังกล่าว ถังทุกใบที่วางเรียงไว้จะแยกประเภทของขยะทุกชนิด และจังหวัดจะเข้า
มาประเมินตามตัวชี้วัด จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านครับ 

 -งาน สปสช. ในเดือนนี้ผมจะพาคณะกรรมการไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี ขอแจ้งให้ทราบครับ 
 -การประเมินผลการปฏิบัติงานยังพบปัญหาอยู่บ้าง ยังต้องมีการปรับเกณฑ์ในการพิจาณาเพ่ือให้เท่าเทียม

กันในทุกต าแหน่งงาน และคณะกรรมการจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบและเป็นกลาง 
 -ในวันนี้ อบต. ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพมารดาของ นายธนกร มีท่อธาร ณ ส านักสงฆ์บ้านบึง และ

ก าหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ครับ 
 -ขอฝากเรื่องโครงการกันเงินงบประมาณ กรณีก่อหนี้ผูกพัน ขอให้เร่งด าเนินการเพราะต้องน าเข้าสภาฯ

ภายในเดือนนี้ครับ 
นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์ -ส าหรับโครงการเสาทาวเวอร์และโครงการเสียงไร้สาย คาดว่าสามารถด าเนินการได้ทัน

ค่ะ แต่โครงการโรงจอดรถคาดว่าจะไม่ทันค่ะ แต่จะพยายามอย่างสุดความสามารถค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่ - ขอความร่วมมือทุกท่านในเดือนนี้หากไม่มีความจ าเป็นต้องลา ขอให้มาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ

ตามก าหนด โครงการโรงจอดรถหากไม่ทันก็ไว้ด าเนินการในปีหน้า แต่โครงการที่เป็นการอ านวยความ
สะดวกให้แก่ประชาชนขอให้เร่งด าเนินการครับและในปีหน้าเดือนแรกของปี ผมจะขอนัดประชุมเพ่ือ
วางแผนงาน ทุกส านัก/กองก็เช่นเดียวกัน ขอให้มีการประชุมกองทุกเดือน เพ่ือติดตามและวางแผนการ
ด าเนินงานครับ ส าหรับเรื่องอาหารกลางวันเด็กเล็กขอให้มีการตรวจสอบและด าเนินการตามที่ระเบียบ
ก าหนดครับ 

 -ในวันที่ 12 กันยายน 2562 นายอ าเภอเมืองฯ จะเข้าร่วมประชุมสภาฯกับเราด้วย ขอให้ทุกท่านช่วยให้
การต้อนรับด้วยครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ  
รองพิศาล แพใหญ ่ - มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ 
            //ปิดประชุม.... 
 



๖ 

 

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.           
 
 
 

       ลงชื่อ...............................กัญญา เล็กบ ารุง......................................ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
             วันที่  12 กันยายน  2562      

 
          
 

                   ลงชื่อ.................................นิรันดร์ ประยูรวงษ์.............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
             (รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
              วันที่ 17 กันยายน  2562      
 
      
 
      ลงชื่อ..........................เสรมิศิริ ก าเหนิดดิษฐ.......................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 
                                                       หัวหน้าส านักปลัด 
                                               วันที่  18  กันยายน  2562 
 
 
                         ลงชื่อ................................พิศาล แพใหญ่................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่  20  กันยายน  2562 
 
 
 
 


