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

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

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

2. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย    
     3. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง   

4. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  
(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  

5. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี   
6. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน   

     7. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     8. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    

9. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
10. นายกิตติ  ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
11. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน           
12. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
13. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

     14. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           
     15. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน 
      16. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

17. นายชานนท์  ชื่นแดง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน         
18. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
19. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ    
20. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
21. นางสาวปัญจาณี  ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

     22. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
     23. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

24. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     25. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

26. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
            //27.นางสาว... 
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27. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   
28. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
29. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
30. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 
31. นายทัตเทพ  เอ่ียมทรัพย์  ผู้ช่วยช่างส ารวจ  
32. นายเกษม  เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา        
33. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า        
34. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
35. นายสุชาติ  พระนิมิต  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
36. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
37. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ       
38. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ             

     39. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   
40. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    

     41. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       
42. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    
43. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป                     
44. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป                                
45. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป    

     46. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป    
47. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป  
48. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
49. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB  
50. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
51. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
52. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      

     53. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     54. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     55. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)   

56. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
57. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
58. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  
59. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ     
                 //60. นายกมล.... 
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60. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)  
61. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ       
62. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ      
63. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
64. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
65. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ     
66. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
67. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
68. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก    
69. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก   
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
3. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย  (เป็นกรรมการสอบ) 
4. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง     (ชี้แจงราชการกับ สตง.) 
5. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     (ประชุม สปสช.) 
6. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด  (เป็นกรรมการสอบ) 

     7. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)(ออกพ้ืนที่)  

     8. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   (ลาป่วย) 
9. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  (ลา)     
10. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   (เป็นกรรมการสอบ) 
11. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (รับช าระภาษี) 
12. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ประชุม สปสช.) 
13. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            (สอบสัมภาษณ์)        
14. นางสาวนราทิพย์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลา) 
15. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ลา) 

     16. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  (ออกพ้ืนที่) 
     17. นายวรวิทย์  เล้าฐานะเจริญ  คนงานทั่วไป   (สอบสัมภาษณ์)  
     เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562 ขอเชิญ 

เลขานุการนายก อบต. ได้มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ มารดาของ นายบุญถึง จวบนก พนักงาน
ของ อบต.อ่าวน้อย ครับ 

                    //ที่ประชุม.... 
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ที่ประชุม -พิธีมอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ มารดาของ นายบุญถึง จวบนก พนักงานของ อบต.อ่าวน้อย 
รองพิศาล แพใหญ ่ -เรื่องต่อไป ทางเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ขอเข้าที่ประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์แนะน า

สินเชื่อราย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉิน ส าหรับรายละเอียดขอเชิญเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงครับ 
เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ทางธนาคารออมสินขอชี้แจงรายละเอียดโดย

สรุปดังนี้ค่ะ 
    สินเชื่อเงินสดฉุกเฉิน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 
    ปัญหาหนี้นอกระบบ ถือเป็นเรื่องทางการเงินใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามว่ามี
  ผู้คนจ านวนมากที่มีการเป็นหนี้นอกระบบเนื่องจากอาจมีคุณสมบัติที่ไม่สามารถขอสินเชื่อโดยทั่วไปจาก
  ธนาคารหรือสถาบันการเงินได้ อีกทั้งการกู้เงินนอกระบบยังได้เงินอย่างรวดเร็วทันความต้องการแต่ก็ต้อง
  แลกกับดอกเบี้ยที่แพงแสนแพง โดยทางหน่วยงานภาครัฐได้เล็งเห็นความส าคัญของการเป็นหนี้นอกระบบ
  ของประชาชนส่วนใหญ่ และได้มีการยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเมื่อช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา
  หลังจากได้มีการอนุมัติการปล่อยสินเชื่อฉุกเฉิน ไม่เกิน 50,000 บาท โดยธนาคารออมสิน ที่มีคน
  ต้องการหาข้อมูลในพันทิปเพียบ  ว่าคืออะไร  กูแ้บบไหน  มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง? สินเชื่อฉุกเฉินมี  
  หลากหลายชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปทั้ง สินเชื่อประชารัฐ สินเชื่อเงินสดฉุกเฉิน สินเชื่อส าหรับผู้มี
  รายได้น้อย โดยผู้ให้กู้สินเชื่อคือ ธนาคารออมสิน ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 
  0.85 ต่อเดือน เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้หมดไป 

สินเชื่อฉุกเฉิน 50,000 บาท 
   -สมัครได้ที่ธนาคารออมสิน 
   -ดอกเบี้ย 12% ต่อปี ฟรีปีแรก 
   -ระยะเวลาในการกู้ 3-5 ปี 
   -ระยะเวลาในการกู้จะกู้กี่ปีต้องท าประกันตามนั้น 
   -วิธีการช าระเงิน คือต้องโอนเข้าในส่วนของธนาคารออมสินเท่านั้น 
   -หากไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสินต้องท าการเปิดบัญชีใหม่ก่อน 
   -บังคับท าบัตรเอทีเอ็ม (1,099 บาทต่อปี) 
   -ท าเรื่องและยื่นเรื่องได้ที่สาขาของธนาคารออมสิน และต้องรอผลอนุมัติ 
   -หากผ่านจะมีเจ้าหน้าที่โทรเข้าไปเรียนเซ็นสัญญาที่ธนาคาร และช าระเงินงวดแรกก่อนด้วย 
   ต้องใช้บุคคลค้ าประกัน 2 คน โดยไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวและไม่ใช่พนักงานออมสิน 

  ♦ คุณสมบัติผู้กู้ 
   -อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาช าระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ป ี
   -เป็นผู้มีอาชีพ รายได้ มีสถานที่ประกอบอาชีพ 
   -มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถติดต่อได้ 
   -บุคคลที่มีรายได้ในครอบครัวเดียวกัน กู้ร่วมกันได้ 
  ♦ วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่ในการเลือกขอสินเชื่อ 
   -ปิดหนี้นอกระบบ 
   -ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ 
   -ใช้จ่ายยามจ าเป็นฉุกเฉิน เช่น ค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
              //เอกสารประกอบ... 
 

https://promotions.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%95/bank/%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1-6-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%9b.html
https://promotions.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%95/bank/loan/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9a.html
https://promotions.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%95/bank/loan/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99-2561.html


๕ 

 

 
  ♦ เอกสารในการประกอบการกู้ 
   -ส าเนาบัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ าประกัน (2 คน) 
   -เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน (ถ้ามี) เอกสาร
   รายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี) 
   -รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ 
   -กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน โปรดน าส าเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ าประกันไปด้วย 
   หากใครที่ต้องการวงเงินกู้ท่ีมากกว่า 50,000 บาทก็สามารถเลือกในส่วนของสินเชื่ออ่ืนๆ จาก
  ธนาคารออมสินได้เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมเช็คตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีว่าวิธีการสมัครและได้รับการอนุมัติควรต้อง
  ท าอย่างไร ซึ่งเป็นโครงการประชารัฐเพ่ือประชาชน หนึ่งในโครงการของรัฐบาลนั่นเอง 

  **มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่คะ ถ้าไม่มีขอขอบคุณทาง อบต.อ่าวน้อย ที่ได้ให้ความร่วม
อนุญาตให้เราได้ประชาสัมพันธ์ค่ะ  

รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอขอบคุณทางธนาคารออมสินเช่นกันครับ ที่ได้น าเสนอทางเลือกที่ดีให้กับบุคลากรของเรา 
ท่านใดสนใจสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารหรือติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจก
ตามเอกสารให้กบัทุกท่านครับ 

- เรื่องต่อไปขอเชิญทุกส านัก/กอง ได้ชี้แจงงานต่างๆท่ีจะต้องด าเนินการครับ 
นายหาญชัย สินสอาด -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ในส่วนของกองช่างขณะนี้ได้
  เริ่มด าเนินการส ารวจโครงการและท าแบบประมาณราคาหลายโครงการแล้ว ส่วนโครงการของหมู่ที 1 
  และ 2 อยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมเอกสารให้คณะกรรมการตรวจสอบและจะด าเนินการเสนอวาระต่อ
  สภาฯเพ่ือพิจารณาต่อไปครับ 
หัวหน้าฝ่ายบัญชี -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังขอแจ้ง
  โครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 
  ประจ าปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2562 (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) ซ่ึง 
  กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลการของ อบต.อ่าวน้อย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่ง
  การต่างๆด้านการพัสดุ รวมถึงขั้นตอนในการปฏิบัติที่ถูกต้องเพ่ือให้ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
  พัสดุขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามที่ระเบียบก าหนด ทางกองคลังได้ด าเนินการ
  บันทึกแจ้งเวียนให้ทุกส านัก/กองทราบแล้ว ขอให้ทุกท่านเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ทุกคนค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองสาธารณสุขฯใน

การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่ก าหนด ยังไม่พบปัญหาใดๆ และในวันนี้ผมจะขอ
บอกบุญทุกท่านส าหรับการช่วยเหลือสมทบทุนในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ประสบภัยอาคารถล่ม ซึ่ง
งบประมาณจากหลายหน่วยงานได้ให้ความช่วยเหลือแล้ว แต่ไม่น่าจะเพียงพอที่จะสร้างเป็นที่อยู่อาศัย
อย่างมั่นคงและสมบูรณ์ได้ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะสมทบเงินหรือสิ่งของในการให้ความช่วยเหลือ
สามารถประสานกับผมได้ครับ ขอบคุณครับ 

                   //นิติกร... 

https://promotions.co.th/%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b9%86/investment/finance/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2562-%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88.html
https://promotions.co.th/%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%95/bank/%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%87-2-%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad-%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%81.html


๖ 

 

นิติกร -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพความโปร่งใส ITA ในปีนี้เราได้มีการพัฒนาโดยการให้ส่งข้อมูลการประเมินทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Line) ซึ่งระบบจะด าเนินการประมวลผลและส่งข้อมูลในทันที ขอให้ทุกท่านด าเนินการ
ตามท่ีได้แจ้งไปครับ ขอบคุณครับ 

นายชานนท์  ช่ืนแดง -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับส านักงานปลัด ใน
เดือนนี้ได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่บุคลากร (อปพร.) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ก าหนดการตั้งแต่วันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 และเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดกาญจนบุรี 
กลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้า อปพร. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยทั้งหมดและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกบางส่วน ขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบครับ ขอบคุณครับ 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับฝ่ายงาน
พัฒนาชุมชนขอแจ้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือบ้านผู้สูงอายุประสบเหตุอัคคีภัย ทางเราได้ประสานขอ
ความช่วยเหลือไปยังส านักงานพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประคีรีขันธ์และกาชาด
จังหวัดเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้รับการตอบในการสนับสนุนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ 
ซึ่งทาง อบต.อ่าวน้อย ได้ให้ความช่วยเหลือเชนกันเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุต่างๆที่นอกเหนือจากที่ได้รับการ
สนับสนุนมา ซึ่งอยู่ในช่วงของการจัดเตรียมเอกสารครับ 

   -เรื่องต่อ ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน 
ขณะนี้ระเบียบได้มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา 
จึงขอให้ทุกท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบและหากสนใจที่จะประสงค์ขอรับทุนการศึกษา
ขอให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ได้ครับ ซึ่งหลักเกณฑ์ต่างๆได้ลงรายละเอียดไว้ทางเว็บไซด์ อบต.อ่าวน้อย 
เรียบร้อยแล้วครับ 

   - เรื่องต่อไป เงินสงเคราะห์เด็กแรกเกิดขณะนี้ได้มีการงดการรับลงทะเบียนชั่วคราว
เนื่องจากระเบียบได้มีการปรับปรุงใหม่ และจะเปิดด าเนินการได้ในเดือน มิถุนายน 2562 ครับ 

นายทัตเทพ เอี่ยมทรัพย์ -ขออนุญาตสอบถามครับ กรณีผู้สูงอายุไม่ได้ขึ้นทะเบียนเมื่อปีที่แล้ว สามารถขึ้นทะเบียน
ย้อนหลังได้หรือไม่ครับ 

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน -สามารถมาด าเนินการขอขึ้นทะเบียนได้เลยครับ  
นางสาวเบญจรักษ์ บัวตูม -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านวังมะเดื่อ ขอแจ้งให้ทราบว่าได้ด าเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้วค่ะ และจะด าเนินการประชุม
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562นี้ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวสุกัญญา คล้ายสังข์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคั่นกระได ขอแจ้งให้ทราบว่าได้ด าเนินการรับสมัครเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะ และจะด าเนินการประชุม
ผู้ปกครองและปฐมนิเทศในวันที่ 29พฤษภาคม 2562นี้ ขอบคุณค่ะ 

              //รองพิศาล... 
 
 



๗ 

 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการต่างๆเพราะมีประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
เป็นอย่างมาก รวมถึงกิจกรรมและราชพิธีต่างๆเช่นเดียวกัน ขอให้องค์กรของเราเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการให้ความร่วมมือครับ มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุก
ท่านที่เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ 

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.           
 
 

ลงชื่อ....................กัญญา เล็กบ ารุง.................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
           วันที่  15  พฤษภาคม  2562 

 
 

            ลงชื่อ........................ชานนท์  ชื่นแดง......................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                       (นายชานนท์  ชื่นแดง) 

        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           วันที่  15  พฤษภาคม  2562  
            
 
 

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

           หัวหน้าส านักปลัด 
        วันที่ 16 พฤษภาคม  2562      

     
 
                                  ลงชื่อ......................พิศาล แพใหญ่....................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                 วันที่ 21 พฤษภาคม  2562 
 
 
 
  



๘ 

 

 รูปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานฯ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562  
วันอังคาร  ที่  14 พฤษภาคม  2562 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


