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รายงานการประชุมพนักงาน อบต.อ่าวน้อย  ประจ าเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
วันอังคาร ที่ 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 

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

ผู้เข้าประชุม      
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย   

2. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย  
3. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก 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.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
9. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  
10. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   

     11. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     12. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
13. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
14. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    

     15. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
16. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
17. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   

     18. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
      19. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

20. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
21. นายชานนท์  ชื่นแดง   นักจัดการงานทั่วไป       
22. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
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. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
     29. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

30. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
31. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
32. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน             
33. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
34. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    
35. นายปิยภา  ชิดมั่น   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ         
36. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
37. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
38. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
39. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

     40. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
41. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
42. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ    
43. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า        
44. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ          

     45. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง        
46. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    

     47. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   
48. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
49. นายวรวิทย ์  เล้าฐานะเจริญ  พนักงานดับเพลิง 
50. นายธนกฤต  ศรีภิรมย์   พนักงานดับเพลิง   
51. นายภานุพงศ์  เหมือนมิตร  พนักงานดับเพลิง    
52. นายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งฤทธิ์   พนักงานดับเพลิง    
53. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป  
54. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป              
55. นายสิทธิโชค  แก้วอินทร์  คนงานทั่วไป    
56. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป    

     57. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป 
                     //58.นางสาว... 
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     58. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป 
59. นางสาวอรุณศร ี  ศรีงาม   คนงานทั่วไป  
60. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
61. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
62. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
63. นายธงชัย  ศรีทอง   พนักงานวิทยุ 
64. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
65. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      

     66. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)   
     67. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)  
     68. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)  

69. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
     70. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ      

71. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
72. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
73. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)  
74. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
75. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     
76. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   
77. นางสาวนิโยบล  นันทกิจโกศล  ผู้ดูแลเด็ก  
78. นางกนกอร  เลียบดี   ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
3. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน          (ติดต่อราชการ) 
4. นางสาวพชรภรณ์  ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (ลา) 
5. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน (ลา)   
6. นายกิตติ   ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ (ลา) 
7. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ไปราชการ) 
8. นายอนุชิต  ผิวผาด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ (ไปราชการ) 
9. นางสาวนราทิพย์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ไปราชการ) 
10. นายเกษม  เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา       (ลา) 
11. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก   (ลา) 
12. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ       (ลา) 
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เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562 เมื่อครั้ง

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ผ่านมา ผมได้พูดถึงกติกาในการเข้าประชุมให้กับหัวหน้าส่วนฯและ
ข้าราชการทุกคนได้รับทราบไปแล้วว่า ทุกครั้งที่มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯและการประชุม
พนักงานฯประจ าเดือน ท่านใดที่ไม่เข้าประชุมให้ท ารายงานเหตุความจ าเป็นชี้แจงผู้บริหารฯ หากไม่ถือ
ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ ให้ถือว่าขาดงานในวันนั้นครับ ต่อไปเชิญ ปลัด อบต. ได้ด าเนินการประชุมครับ 

ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ าใจร่วมแรงร่วมใจกันไป
ช่วยงานศพคุณพ่อของนายก อบต. ของเราเป็นอย่างมากครับ  

 -ส าหรับการประชุมขอให้ทุกท่านตรงต่อเวลา เพราะเรามีข้อราชการมากมายที่ต้องชี้แจงและแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน รวมถึงงานต่างๆท่ีพบปัญหาจะต้องน ามาหารือแก้ไขร่วมกันครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายก อบต. ได้ก าหนดจัดพิธีท าบุญ อบต.อ่าวน้อย เพ่ือเป็นการ
เสริมสิริมงคลให้กับหน่วยงาน และถือโอกาสเรียนเชิญหน่วยงานใกล้เคียงและประชาชนร่วมท าบุญในครั้ง
นี้ ในนามผู้บริหารฯ ผมขอเชิญทุกท่านท าบุญร่วมกันครับ ส าหรับรายละเอียดต่างๆขอให้ ปลัด อบต. ได้
เป็นผู้ด าเนินการครับ 

ปลัด อบต. -เราจะนิมนต์พระฉันท์เพล แต่ในช่วงเวลา 09.30 น. ท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมมิการาม จะโปรดแสดงพระ
ธรรมเทศนา และพระสงฆ์จะสวดท าพิธีในเวลา 10.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นพิธีตักบาตรและถวาย
อาหารแก่พระสงฆ์ครับ 

นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -ขอเพ่ิมเติมครับ ในวันนั้นเราจะถวายผ้าไตรจีวร ถวายสังฆทาน ด้วยครับ 
ปลัด อบต. -ขอให้ช่วยกันเตรียมเรื่องสถานที่ และสิ่งของต่างๆ รวมถึงภาชนะต่างๆ เช่น จาน ช้อน แก้วน้ า ให้พร้อม 

เพราะในวันนั้นจะมีคนมาร่วมท าบุญจ านวนมาก ฝากส านักงานปลัดด าเนินการจัดท าหนังสือเชิญร่วมงาน
ท าบุญในครั้งนี้ด้วยครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ  
รองพิศาล แพใหญ ่ -ท่านใดมีเรื่องชี้แจงเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ปลัด อบต. -โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ทางอ าเภอฯจะจัดชุดจิตอาสาลงพ้ืนที่

พัฒนา จึงขอให้เราเตรียมความพร้อมและลงพ้ืนที่ในครั้งนี้ด้วย 
 -ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงภัยแล้งแล้ว ฝากฝ่ายงานป้องกันภัยฯ เตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือและ

เข้าระงับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงจัดเวรยามในการเฝ้าระวังเหตุการณ์อันไม่ปกติด้วยครับ 
 -ขอแสดงความยินดีกับ คุณวันชัย ขวัญพะงุ้น และ คุณชานนท์ ชื่นแดง ที่ได้สอบเปลี่ยนต าแหน่งสายงาน

เพ่ือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ขอให้ท่านประสบความส าเร็จเช่นนี้ไปตลอดครับ 
 -การจัดท า MOU และ บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ขอให้ทุกท่านเร่งรัดด าเนินการด้วยครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -เชิญทุกส านัก/กอง ชี้แจงงานต่างๆครับ 
หัวหน้าส านักงานปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับในส่วนของส านักงานปลัดมีภารกิจหน้าที่

ในช่วงปลายปีนี้ ดังนี้ 
           //1.งานท าบุญ... 



๕ 

 

1. งานท าบุญ อบต.อ่าวน้อย อ านวยความสะดวกในเรื่องของการเตรียมสถานที่ การเชิญ
ผู้ร่วมงาน และเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆตลอดงาน 

2. โครงการรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง 
รองนคร ศรีสุทานันท์ จะเป็นตัวแทนองค์กรในการเข้าพิธีรับมอบในครั้งนี้ และเมื่อได้รับ
มาแล้วเราจะต้องจัดพิธีมอบให้กับประชาชนทุกหลังคาเรือน โดย นายก อบต. เป็นผู้มอบ
ให้กับประชาชน ส่วนวันและเวลาในการด าเนินการนั้น ต้องดูความพร้อมและช่วงเวลา 
สถานที่ที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งค่ะ 

3. โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติ ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารฯในการจัดสรรบุคลากรลงพ้ืนที่
ด าเนินการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามตลอดเส้นทาง  

4. กิจกรรมวิ่งในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ของส านักงานท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับ
มอบหมายให้ตั้งจุดบริการน้ าดื่มและอ านวยความสะดวก บริเวณสนามหญ้าเทียมอ่าวน้อย 
ซึ่งจะด าเนินการจัดหาน้ าดื่มบริการ หน่วยกู้ชีพอ านวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาล 
และ อปพร. อ านวยความสะดวกด้านการจราจร ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ปลัด อบต. -ขอเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเรื่องพิธีมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ขอเสนอให้แบ่งเป็น 2 วัน เนื่องจาก
  ประชาชนในพื้นท่ีของเรามีจ านวนมากครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ  
ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังมีเรื่องติดตามเร่งรัด ดังนี้ 

1. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ฝากคณะกรรมการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ให้
ส ารวจตรวจสอบพัสดุและรายงานหลังจากตรวจสอบแล้ว 

2. การจัดท าแผนซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ ให้ส่งภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นี้ 
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ กรณีที่เป็นลูกจ้างให้แต่งตั้งได้เฉพาะต าแหน่งที่เป็น

ตามภารกิจเท่านั้น 
4. การซ่อมรถ ขอฝากพนักงานขับรถติดตามใบส่งของเพ่ือใช้ประกอบการตรวจสอบในการ

ตรวจรับด้วย 
5. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลังได้ด าเนินการจัดท าแผ่นพับสรุปความหมายของภาษี

ต่างๆและระเบียบ ขั้นตอนในการด าเนินการโดยสรุปไว้ ตามที่ได้แจกให้กับทุกท่าน ขอให้ทุก
ท่านได้ศึกษาไว้เป็นความรู้และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาติดต่อสอบถามได้รับทราบไป
ตามแนวทางเดียวกันค่ะ และกองคลังจะด าเนินการลงพ้ืนที่ด าเนินการส ารวจใหม่ทั้งหมดทุก
หลังคาเรือน รวมถึงประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับทราบค่ะ 

ปลัด อบต. -กฎหมายตาม พรบ.ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งหมด เดิมเราแยกภาษีออกเป็น 3 
  ประเภท ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ ภาษีบ ารุงท้องที่ ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น ภาษีที่ดิน
  และสิ่งปลูกสร้าง กล่าวคือ เพ่ือความเสมอภาคนั้น ใครที่มีที่ดินไว้ครอบครองจะต้องเสียภาษีทั้งหมด จึง
  ขอฝากทุกท่านได้อธิบายให้ประชาชนเข้าใจด้วยครับ 
            //ผู้อ านวยการ.... 



๖ 

 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมขอฝากทุกท่าน
  ในเรื่องของการให้ความร่วมมือในการการด าเนินงานต่างๆ ซึ่งตอนนี้มีงานค่อนข้างมากทั้งงานหลักๆและ
  กิจกรรม/โครงการอ่ืนๆที่เพ่ิมเติมเข้ามา รวมถึงเอกสารประกอบการชี้แจงโบนัสขอให้เร่งด าเนินการและ
  ตรวจสอบก่อนที่คณะกรรมการจะมาประเมินโดยละเอียดครับ ส าหรับงานในส่วนของกองสาธารณสุขฯ 
  ตอนนี้เร่งด าเนินการเรื่องการพ่นยุงป้องกันโรคไข้เลือดออก งาน สปสช. อยู่ในช่วงการด าเนินการสรุปผล
  รายงานประจ าปี และการจัดท าแผนฯ ซึ่งต้องใช้เวลาในการด าเนินการพอสมควรเพราะมีรายละเอียด
  ค่อนข้างมาก ส าหรับกิจกรรมการวิ่งต่างๆของหลายๆหน่วยงานที่จะจัดท าโครงการนั้น กองสาธารณสุขฯ
  ยินดีให้ความร่วมมือในการอ านวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลตามจุดต่างๆของทุกโครงการที่ขอ
  ความอนุเคราะห์เข้ามาครับ ขอบคุณครับ 
ปลัด อบต. -ขอประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติม วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเดินขบวนวันสดุดี
  วีรชน ในเวลา 15.00 น. โดยพร้อมกันบริเวณด้านหน้าศาลหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับ การแต่งกาย
  เสื้อสีเหลืองครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา 

กองช่างได้เร่งด าเนินการจัดท างบประมาณโครงการต่างๆ รวมถึงการลงพ้ืนที่ตามค าร้องเรียนต่างๆ ซึ่ง
เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนตามนโยบายของผู้บริหารฯ โครงการต่างๆของปี 2563 ด าเนินการ
ไปตามข้ันตอนครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ - ขอให้กองช่างเร่งรัด 9 โครงการที่ต้องด าเนินการก่อนครับ ส าหรับโครงการเร่งด่วนที่ต้อง
จ่ายเงินสะสมขอให้รอหนังสือสั่งการก่อนจึงจะด าเนินการ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -ส าหรับหนังสือทางอ าเภอฯจะต้องเป็นผู้จัดส่งมาให้เรา เราจึงจะด าเนินการได้ เพราะเราจะต้อง
สนับสนุนงบประมาณให้ทางอ าเภอเป็นผู้ด าเนินโครงการ 

รองพิศาล แพใหญ ่ - ขอให้ด าเนินการตามข้ันตอน และเนื่องจากเป็นเงินสะสมเราจะต้องขออนุมัติต่อสภาก่อนครับ 
  -ท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆจะชี้แจงอีกหรือไม่ เชิญครับ 
ปลัด อบต. -ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ครับ 
นักทรัพยากรบุคคล -ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้เล่มเสนอการพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี ได้ด าเนินการแล้วและจะ

จัดส่งให้จังหวัดตรวจสอบในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 และคณะกรรมการจะเข้ามาตรวจในวันที่ 9 
ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ค่ะ 

  -ส าหรับสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วไปด าเนินการเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนเงินเดือนของพนักงาน
จ้างที่ยังไม่ออก ทางกองคลังจะเป็นผู้ด าเนินการให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับเงินเดือนของพนักงานจ้าง
ทั่วไปที่ยังไม่ได้รับนั้น ทางกองคลังจะเร่งด าเนินการให้ค่ะ ซึ่งจะต้องแยกเบิกจ่ายออกมาจากส่วนของ
เงินเดือนที่เคยเบิกทุกเดือน ขอเวลาในการด าเนินการ 2 วันค่ะ ขอบคุณค่ะ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ส าหรับฝ่ายนโยบายและแผนฯ จะด าเนินการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 
ดังนั้นจึงขอความมือจากทุกส านัก/กอง ที่มีความประสงค์จะเพ่ิมเติมหรือแก้ไขโครงการใดๆให้เร่งจัดส่ง
เอกสารประกอบภายในสัปดาห์หน้าครับ           //การจัดท า... 



๗ 

 

 -การจัดท าวารสาร อบต.อ่าวน้อย ให้แต่ละส านัก/กอง จัดส่งข้อมูลที่จะใช้จัดท าวารสาร ได้แก่ ไฟล์ข้อมูล 
ภาพถ่าย และรายละเอียดประกอบต่างๆ  ครับ 

 -ทางอนามัยฯฝากแจ้งมาว่า ต่อไปนี้การท าฟันโดยใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงและสิทธิ์ประกันสังคม ผู้เข้ารับการ
บริการไม่ต้องส ารองเงินจ่ายแล้วครับ ให้ยื่นบัตรประจ าตัวประชาชนและบัตรประกันสังคมได้เลยครับ 

ปลัด อบต. -ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ในอนาคตการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมฯ ต่อไป  
อปท. จะต้องเป็นผู้เขียนโครงการเสนอเอง ดังนั้นขอให้เตรียมความพร้อมและศึกษาหาข้อมูลไว้ครับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคั่นกระได -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ขอแจ้งให้ทราบว่าทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
  ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงโดยการให้เด็กๆเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ มาท ากระทงร่วมกับผู้ปกครอง ซึ่ง
  กิจกรรมผ่านได้ด้วยดีค่ะ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อ -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อได้จัด
  กิจกรรมวันลอยกระทงเช่นเดียวกันค่ะ และได้พาเด็กๆและผู้ปกครอง ไปลอยกระทางที่บริเวณฝายกักเก็บ
  น้ าบ้านวังมะเดื่อค่ะ กิจกรรมผ่านไปด้วยดีค่ะ  
   -จากการเปิดรับสมัครเด็กเพ่ิมครั้งที่ผ่านมา มีเด็กมาสมัคร 9 คน ตอนนี้มีทั้งหมด 45 คน ค่ะ ถือว่าเกิน
  เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในปีต่อๆไปอาจจะมีเด็กเพ่ิมเข้ามาอีกค่ะ 
   - เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมอบรมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริม
  สุขภาพต าบลชุมชน กม.5 เกี่ยวกับเรื่อง การถ่ายทอดบทเรียนด้านสุขภาพและการพัฒนาศักยภาพของ
  เด็ก และการแก้ไขปัญหาเด็กติดเทคโนโลยีและอุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งจากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้
  เพ่ิมเติมในหลายๆเรื่อง สามารถน ามาใช้ในการสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ 
นายไพบูลย์ อ่ิมไพบูลย์ -ขอแจ้งให้ทราบว่า รถบรรทุกน้ าสามารถใช้งานได้ตามปกติท้ัง 2 คันแล้วครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ - ฝากส านักงานปลัด แก้ไขปัญหาห้องน้ าช ารุด โดยให้ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆในห้องน้ าที่ช ารุด
  เสียหาย และด าเนินการซ่อมแซมในทันทีครับ 
นายศักดา ชื่นจิต  - เบื้องต้นได้ตรวจสอบทุกห้องเรียบร้อยแล้วครับ และจะด าเนินการแก้ไขให้โดยด่วนครับ 
ปลัด อบต. -ขอให้มีการตรวจสอบวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ในการด าเนินงานทุกเดือน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   -ขอสอบถามว่ารถไถสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือยังครับ 
นายสังคม พิชิตมโน -สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วครับ 
นายบุญยืน เลียบดี -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมได้สอบถามหมวดการทาง 
นายช่างโยธาช านาญงาน  เกี่ยวกับการท าทางเข้าตลาดว่าเหตุใดจึงท าลักษณะเช่นนั้น ได้รับค าตอบว่า เพ่ือให้รถที่จะเข้า

ตลาดใช้เส้นทางท่ีถูกต้อง เป็นการเลี่ยงการใช้ทางเข้าของ อบต.  
รองพิศาล แพใหญ ่ - ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นี้ ผมในนามตัวแทนฝ่ายบริหารฯ ขอเชิญทุกท่านร่วมท าบุญ
  อาคารส านักงานของเรา เพ่ือเป็นการเสริมสิริมงคลครับ มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้า
  ไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ  
ที่ประชุม -รับทราบ  
ปิดประชุมเวลา 16.40 น.                                                                                                                                      

                   //ลงชื่อ... 



๘ 

 

  
 

       ลงชื่อ...........................กัญญา เล็กบ ารุง...............................ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
           วันที่  15  พฤศจิกายน 2562      

 
          
 

                   ลงชื่อ............................นิรันดร์ ประยูรวงษ์..............................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
             (รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
              วันที่  19 พฤศจิกายน 2562      
 
      
 
            ลงชื่อ............................เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ..............................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 
                                                       หัวหน้าส านักปลัด 
                                               วันที่ 19  พฤศจิกายน 2562 
 
 
                              ลงชือ่..............................พิศาล แพใหญ.่..........................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่  20   พฤศจิกายน 2562 
 
 
 
 
 
 


