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

วันอังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

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

2. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย   
3. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด   
4. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

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

     7. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     8. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

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

     11. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
12. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
13. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน           
14. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
15. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   

      16. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
17. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 
18. นายชานนท์  ชื่นแดง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       
19. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
20. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
21. นายอนุชิต  ผิวผาด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
22. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ     
23. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
24. นางสาวปัญจาณ ี ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

     25. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
                         //26. นางสาว...    
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     26. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
     27. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

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

     39. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
40. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
41. นายสุชาติ  พระนิมิต  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
42. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ    
43. นายทัตเทพ  เอ่ียมทรัพย์  ผู้ช่วยช่างส ารวจ    
44. นายเกษม  เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา        
45. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า        
46. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ             

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

     65. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
66. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
67. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  
68. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
69. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
70. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
71. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)  
72. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ         
73. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ        
74. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
75. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   
76. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก  
77. นางสาวนิโยบล  นันทกิจโกศล  ผู้ดูแลเด็ก  
78. 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. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ    (ลา) 
5. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ลา) 
6. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง     (ไปราชการ) 
7. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน (ลา)   
8. นายกิตติ   ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ (ลา) 

     9. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 
10. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ลา) 

     11. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       (ลา) 
12. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   (ลา) 
                 //13. นายมงคล... 
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13. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB   (ไปราชการ)  
     14. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ) (ไปราชการ)   
     15. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ) (ไปราชการ)    
     16. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ     (ไปราชการ) 

17. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ           (ขาดประชุม) 
18. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก        (ลา) 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน ตุลาคม 2562 เชิญ ปลัด 

อบต. ได้ด าเนินการประชุมครับ 
ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านครับ  ส าหรับเดือนนี้ถือเป็นปีงบประมาณใหม่ งานต่างๆที่ต้อง

ด าเนินการก็มีเข้ามามากพอสมควรทั้งงานเก่าและงานใหม่ ขอให้ทุกส านัก/กองเร่งรัดและด าเนินการให้
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด และการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯในเดือนนี้ ขอเชิญข้าราชการทุกท่าน
เข้าประชุมเพ่ือหารือเก่ียวกับงานทุกโครงการที่ต้องด าเนินการในปีนี้ รวมถึงการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัด
กิจกรรมต่างๆครับ 

 -เราได้เปิดสับสมัครและสอบคัดเลือกพนักงานใหม่เข้ามา ในต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ เชิญแนะน า
ตัวครับ 

นายปิยภา ชิดมั่น -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่าน ชื่อปิยภา ชิดมั่น ชื่อเล่น น๊อต มา
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน
และจะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

ปลัด อบต. -อบต. อ่าวน้อย ของเราได้เปิดรับพนักงานเข้ามาใหม่หลายต าแหน่งพอสมควร ดังนั้นขอให้ทุกท่านตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดี การปฏิบัติงานทุกอย่างในทุกต าแหน่งจะต้องได้รับการประเมินจาก
คณะกรรมการ ซึ่งในองค์กรของเราก็มีกฎ มีข้อห้ามตามนโยบายของนายก อบต. ที่ทุกคนต้องถือปฏิบัติ 

1. เรื่องชู้สาว 
2. การพนัน 
3. ยาเสพติด 

 ซึ่งทุกข้อที่ห้ามนั้นล้วนแต่จะส่งผลดีให้กับทุกท่านครับ 
 -เรื่องต่อไป  ในช่วงเดือน พฤศจิกายนนี้ เราจะมีการท าบุญ อบต. ของเรา เพ่ือเป็นสิริมงคล จึงขอเชิญทุก

ท่านร่วมกันท าบุญครับ 
 -วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของรัชกาลที่ 9 ฝากส านักงานปลัดช่วยติดตามเรื่อง

พระราชพิธีและกิจกรรมต่างๆด้วยครับ และในการร่วมกิจกรรมฝากฝ่ายประชาสัมพันธ์ช่วยลงภาพการ
ร่วมกิจกรรมต่างๆในเว็บไซด์ อบต. ด้วยครับ  

 -โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติขอให้ช่วยกันดูแลโดยเฉพาะต้นไม้ที่ปลูกไว้ ขอให้จัดบุคลากรไปรดน้ าต้นไม้
และโยงโคนต้นไม้ไม่ให้ตาย และให้ท าความสะอาด ตัดหญ้าและเก็บขยะตลอดเส้นทางที่เรารับผิดชอบทุก
วันครับ            //ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... 



๕ 

 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเรื่องของอาหารกลางวันขอให้ด าเนินการตามที่ก าหนด ให้ถูกหลักโภชนาการและ
รวมถึงการเสริมสร้างทักษะต่างๆให้กับเด็กๆขอให้มีการพัฒนาอยู่อย่างสม่ าเสมอด้วยครับ 

 -การเสนองานต่างๆกรณีเร่งด่วน ขอให้เสนองานผ่านหัวหน้าฝ่ายและผู้บังคับบัญชาของท่านมาด้วยครับ 
 -อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานขอให้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ กรณีที่เกิดการ

ช ารุดเสียหายขอให้ด าเนินการซ่อมแซม หรือจัดหาให้เพียงพอต่อการใช้งาน ส าหรับกรณีที่มีหน่วยงานอ่ืน
ขอยืมอุปกรณ์ไปใช้งานนั้นขอให้ด าเนินการยืมวัสดุ/อุปกรณ์ให้ถูกต้องตามระเบียบด้วยครับ 

 -ส าหรับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ขอให้เร่งด าเนินการจัดท าค าสั่งเจ้าหน้าที่อยู่เวรด้วยครับ
และขอให้มีการสาธิตการปฏิบัติงานในการดับเพลิงและสอนทักษะในการใช้อุปกรณ์ต่างๆให้กับพนักงาน
ใหม่ด้วยครับ หลังจากนั้นขอให้มีการทดสอบอย่างจริงจังครับ  

 -ฝากกองช่างแก้ไขห้องน้ าชายอาคาร อปพร. ด้วยครับ  
 -ในการประชุมเดือนหน้าขอให้กองคลังชี้แจงเกี่ยวกับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้ที่ประชุมได้รับ

ทราบรายละเอียดด้วยครับ 
 -ฝากทุกส านัก/กอง ตรวจสอบการใช้งานของรถส่วนกลางทุกคัน เกี่ยวกับสภาพการใช้งานให้อยู่ในสภาพ

ที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดครับ 
 -ฝากคนขับรถไถช่วยไถข้างทางบริเวณด้านหน้าที่ท าการ อบต. ด้วยครับ 
 -โครงการไร้ถังขยะของกองสาธารณสุขฯ ขอให้ปรับปรุงในเรื่องของจุดวางถังคัดแยะขยะให้เกิดความ

เหมาะสมด้วยครับ และแก้ไขปัญหาเรื่องของกลิ่นด้วยครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ - การปรับทัศนียภาพบริเวณอาคารที่ท าการ อบต. ฝากตรวจสอบและด าเนินการให้เรียบร้อย 

ส าหรับการเข้าประชุมท่านใดที่ลาหรือไม่เข้าประชุมขอให้แจ้งล่วงหน้าด้วยครับ 
 -ถนน หมู่ที่ 9 ที่ได้รับการร้องเรียน นายก อบต. ได้ให้ด าเนินการตรวจสอบเงินสะสมและให้ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาในทันที ฝากผู้เกี่ยวข้องด าเนินการด้วยครับ 
  -ต่อไปเชิญทุกส านัก/กองได้ชี้แจงงานต่างๆครับ 
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับงานบัญชีได้ด าเนินการใน

ระบบเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว และจะด าเนินการนัดประชุมเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างทั้งระบบเอกสารและในระบบให้ทุกส านัก/กอง ได้เข้าใจและปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันค่ะ 

 -ส าหรับงานฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ จะท าหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
และจะแจ้งให้จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ซึ่งกองคลังจะส่งหนังสือให้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดส่ง
แบบฟอร์มให้ทางไลน์กลุ่มของ อบต. ค่ะ ส าหรับการท างานที่ผ่านมาในข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นจากกอง
คลัง ดิฉันขอน้อมรับและขออภัยทุกท่านในความล่าช้า และจะปรับปรุงให้ดีขึ้นค่ะ ขอบคุณค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ - ขอฝากเรื่องการเบิกจ่ายต่างๆ ในปีนี้ขอให้เร่งด าเนินการให้รวดเร็วกว่าเดิมครับ  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับฝ่ายการเงินขอแจ้งให้แต่ละส านัก/กอง 

ด าเนินการคุมยอดงบประมาณประจ ากองไว้ด้วยค่ะ ว่าหมวดนี้ใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่ 
เพ่ือเป็นการตรวจสอบและหากไม่เพียงพอจะได้ด าเนินการกันเงิน หรือ โอนงบประมาณได้ทันค่ะ และ 

                 //ส าหรับ... 



๖ 

 

 ส าหรับการยืมเงินต่างๆ เช่น โครงการต่างๆ ค่าลงทะเบียน ให้ส่งเรื่องมายังกองคลังก่อนที่จะมีการอบรม 
7 วันท าการ เพ่ือให้กองคลังได้มีเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องและด าเนินการค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายช่างโยธาช านาญงาน -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองช่างมีเรื่องแจ้งให้
ที่ประชุมได้รับทราบ 4 เรื่องด้วยกัน ดังนี้ 

1. แบบข้อบัญญัติฯ ปี 2563 วิศวกรได้รับรองแบบเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว 
2. ภารกิจการควบคุมงานโครงการต่างๆ มีหลายโครงการที่ยังคงค้างอยู่ จะเร่งด าเนินการ 
3. เรื่องบ่อกุ้งที่ได้รับร้องเรียน กองช่างได้ด าเนินการจัดส่งหนังสือไปยังผู้ประกอบการแล้ว 
4. ฝากเรื่องการแต่งตั้ง หรือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานใดๆ ขอให้แจ้งให้บุคคลนั้นๆ

ได้รับทราบล่วงหน้าก่อนที่จะด าเนินการแต่งตั้งหรือมอบหมายภารกิจด้วยครับ  
นักวิชาการสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองสาธารณสุขฯ มี
  งานค่อนข้างมากพอสมควรโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องขยะ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ
  เกี่ยวกับการสารณสุขฯ จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าไปบ้าง ประกอบกับการแก้ไขปัญหาต้องใช้ระยะเวลา
  พอสมควร จึงขอแจ้งให้ฝ่ายบริหารฯได้รับทราบ และขอชื่นชมการท างานของหลายๆคนที่ได้อุทิศตนและ
  เวลาในการท างานอย่างเต็มที่ ถึงแม้บางคนแทบจะไม่ได้มีโอกาสได้พบผู้บริหารฯเลย ก็ยังคงตั้งใจท างาน 
  และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่าการท าดีถึงใครไม่เห็นแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็น ขอให้ท่านมุ่งมั่นและตั้งใจท าความดี
  เช่นนี้ตลอดไปครับ ขอบคุณครับ 
ปลัด อบต. -ฝากกองสาธารณสุขฯ เรื่องป้ายห้ามทิ้งขยะที่อ่าวน้อย ขอให้แก้ไขปรับปรุงป้ายให้มั่นคงกว่าเดิม  และ
  ขอให้ตรวจสอบขยะบริเวณโรงน้ าแข็งที่น าขยะมาทิ้งให้แจ้งปรับปรุงให้หาที่ทิ้งที่อ่ืน เพ่ือลดปัญหาเรื่อง
  ขยะครับ 
หัวหน้าส านักงานปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับส านักงานปลัดงานโครงการต่างๆก็ได้

ด าเนินการไปตามขั้นตอนและการเบิกจ่ายต่างๆก็เรียบร้อยหมดแล้ว ส าหรับโครงการถนนเฉลิมพระ
เกียรติจากที่ได้ไปประชุมร่วมกับทางจังหวัดก็ได้รับแนวทางในการด าเนินโครงการมาและได้รายงานให้
ผู้บริหารฯทราบเรียบร้อยแล้วว่าต้องด าเนินการอย่างไรต่อไปบ้าง ซึ่งในเบื้องต้นจะต้องลงพ้ืนที่ปรับ
ทัศนียภาพให้สวยงามกว่าเดิม ต้องท านุบ ารุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ด้วยการโยงโคนและปรับสภาพดินเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ตาย ส่วนการด าเนินโครงการด้านอ่ืนๆที่ต้องใช้งบประมาณนั้นจะด าเนินการไปตาม
ขั้นตอนค่ะ 

 -เรื่องต่อไป ขอติดตามสอบถามกองคลังเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค528 ที่
ช ารุดเสียหาย ซึ่งทางส านักงานปลัดได้ด าเนินการขออนุมัติซ่อมบ ารุงไปนานแล้ว ไม่ทราบว่าขณะนี้กอง
คลังได้ด าเนินการไปถึงกระบวนการใดแล้ว เพราะเวลาได้ล่วงเลยมามากพอสมควร ท าให้มีผลกระทบกับ
การปฏิบัติงานของทางราชการเนื่องจากรถยนต์ส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการใช้งาน รบกวนติดตามและเร่ง
ด าเนินการให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ -ขณะนี้อยู่ในข้ันตอนของการตรวจสภาพก่อนซ่อมของคณะกรรมการค่ะ จะเร่ง
ด าเนินการให้ค่ะ 

                       //รองพิศาล.... 



๗ 

 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับกรณีการซ่อมแซมต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถส่วนกลางหรือครุภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ใน
การปฏิบัติงานนั้น ผมขอให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับการเร่งด าเนินการเพราะต้องใช้งาน ฝาก
พิจารณาเรื่องนี้ด้วย  

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ฝากกองคลังเก่ียวกับไฟล์รูปแบบต่างๆที่ลงในระบบเพื่อให้ทุกส านัก/กองน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานขอให้เป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์ -ส าหรับฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ จะด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ เวรตามที่ได้รับมอบหมาย และจะมีการทดสอบภาคปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและ
  ให้ความรู้เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะให้กับผู้ปฏิบัติงานครับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคั่นกระได -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ในภาคเรียนนี้เราไม่ได้เปิดรับสมัครเด็กเพ่ิม
  เนื่องจากเรามีเด็กครบตามจ านวนแล้วค่ะ การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีค่ะ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อ -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ในภาคเรียนนี้เราเปิดรับสมัครเด็กเพ่ิมค่ะ 
  เนื่องจากขาดเด็กประมาณ 7 คน จึงจะครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ การเรียนการสอน อาหารกลางวัน 
  และการด าเนินการต่างๆเรียบร้อยดีค่ะ 
นักทรัพยากรบุคคล -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับฝ่ายงานบุคคลขอแจ้ง
  ให้ทราบว่ามีพนักงานจ้างตามภารกิจและทั่วไปบางรายที่ครบก าหนดสัญญาจ้าง จะต้องต่อสัญญาจ้างใหม่
  จึงท าให้ไม่ได้รับเงินเดือนในเดือนตุลาคมนี้ แต่จะได้รับในเดือนต่อไปตามปกติค่ะ ได้แก่ 

1. นายสุชาติ พระนิมิต 
2. นางสาวบงกช ข าเจริญ 
3. นางสาวดวงนภา จิตรถนอม 
4. นางสาวชัชดา มังกรแก้ว 
5. นายธนกร มีท่อธาร 

  -เรื่องต่อไป ขอฝากทุกส านัก/กอง เร่งรัดรวบรวมผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานใน
  สังกัด ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นี้ด้วยค่ะ 
ปลัด อบต. -ฝากทุกส านัก/กอง เรื่องการอยู่เวรในช่วงเช้าและพักเท่ียง ขอให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ในวันพรุ่งนี้ เวลา 09.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนด าเนินงาน ขอ
  เชิญผู้เกี่ยวข้องตามหนังสือเชิญประชุมเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันครับ 
นักทรัพยากรบุคคล -ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลาค่ะ ส าหรับการพิจารณาการเลื่อนขั้นสามารถแนบเอกสาร
  หลักฐานการลาเพ่ือขอพิจารณาเลื่อนขั้นได้ค่ะ ส าหรับเกณฑ์การลาของพนักงานจ้างให้ถือปฏิบัติตาม
  ระเบียบการลาตามที่เคยแจ้งไป หรือสามารถดูได้จากเว็บไซด์ อบต.ค่ะ  
   -การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานทางฝ่ายงานบุคคลได้จัดส่งหนังสือประกาศให้ทุกท่านแล้ว 
  ขอให้ด าเนินการตามที่ระบุในหนังสือค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นิติกร -ส าหรับนโยบายของ นายก อบต. จะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562 และข้อตกลงการปฏิบัติงาน 
 นายก อบต. ได้ก าหนดให้ทุกส านัก/กอง จัดส่งภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ ขอให้ทุกท่านด าเนินการตามอย่าง
 เคร่งครัดครับ            //หัวหน้าฝ่ายการเงิน... 
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หัวหน้าฝ่ายการเงิน -ขออนุญาตแจ้งเพ่ิมเติมค่ะ ส าหรับแผนการใช้จ่ายเงินขอให้จัดส่งก่อนสิ้นเดือนนี้ค่ะ  
ที่ประชุม -รับทราบ  
รองพิศาล แพใหญ ่ - มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
  พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ   
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.           
 
 
 

       ลงชื่อ.........................กญัญา เล็กบ ารุง................................ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
             วันที่ 11 ตุลาคม  2562      

 
          
 

                   ลงชื่อ..............................นิรันดร์ ประยูรวงษ์................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
             (รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
              วันที่  16 ตุลาคม  2562      
 
      
 
      ลงชื่อ...............................นิรันดร์ ประยูรวงษ์....................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 
                                                       หัวหน้าส านักปลัด 
                                               วันที่  16 ตุลาคม  2562  
 
                              ลงชือ่............................พิศาล แพใหญ่..............................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่ 28  ตุลาคม  2562  
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