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

วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 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. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง   
5. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
     6. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
7. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี    

     8. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    
9. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง) ( 
10. นายกิตติ  ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  

     11. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    
12. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
13. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
14. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

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

18. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     19. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
     20. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

21. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
22. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

     23. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
24. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
25. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   
            //26. นางสาว... 
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26. นางสาวนราทิพย์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
27. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
28. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
29. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 
30. นายทัตเทพ  เอ่ียมทรัพย์  ผู้ช่วยช่างส ารวจ  
31. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
32. นายสุชาติ  พระนิมิต  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   

     33. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    
34. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ       
35. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ               

     36. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       
37. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    
38. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป    

     39. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป    
40. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป  
41. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
42. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB  
43. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
44. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
45. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      

     46. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     47. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     48. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)   

49. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
50. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
51. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  
52. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)  
53. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ       
54. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ      
55. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
56. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
57. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
58. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
            //59.นางสาว... 
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59. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก    
60. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  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. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง     (ลา) 
6. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  (ลา)  

     7. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ (ลา)  
8. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน          (ลา) 
9. นางสาวพิฐชญาดา  ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน  (ลา)     
10. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  (รับช าระภาษี) 
11. นายชานนท์  ชื่นแดง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน        (เป็นกรรมการคัดเลือกทหาร) 
12. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ             (เป็นกรรมการคัดเลือกทหาร) 
13. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ลา)   
14. นางสาวปัญจาณี  ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (เป็นกรรมการคัดเลือกทหาร) 
15. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ            (ลา)        
16. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  (ลา) 
17. นายเกษม  เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา       (ลา) 
18. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า       (ท าป้าย) 

     19. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ลา)   
20. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   (ลา) 
21. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ท าป้าย) 

     22. นายวรวิทย์  เล้าฐานะเจริญ  คนงานทั่วไป   (ลา)   
23. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป                    (เป็นกรรมการคัดเลือกทหาร) 
24. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป                               (เป็นกรรมการคัดเลือกทหาร) 
25. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   (ป่วย)  
26. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ   (ขาดประชุม)  

     เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน เมษายน 2562 ขอเชิญ ผม

ขอเร่งรัดงานต่างๆที่ต้องด าเนินการแก้ไข ไม่ทราบว่าเรียบร้อยแล้วหรือไม่ครับ 
                    //ผู้อ านวยการ.... 
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ผู้อ านวยการกองช่าง -ตอนนี้ทุกโครงการใกล้เสร็จแล้วครับ เหลือบางโครงการที่ยังต้องตรวจสอบโดยละเอียดครับ 
และจะด าเนินการน าเรื่องเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯเพ่ือพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอให้เร่งด าเนินการครับ ต่อไปขอเชิญทุกส านัก/กอง ชี้แจงภารกิจที่ต้องด าเนินการในเดือนนี้ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกอง

สาธารณสุขฯ มีโครงการที่จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
1. โครงการ 7 วันอันตราย ได้ให้หน่วยกู้ชีพข้ึนมาประจ าการร่วมกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยฯ เพื่อให้บริการประชาชน  
2. โครงการก าจัดผักตบชะวา เริ่มด าเนินโครงการวันที่ 19 เมษายนนี้และจะด าเนินโครงการให้

ครบทุกหมู่บ้าน 
3. วันที่ 11 เมษายน 2562 ทางจังหวัดฯจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจบ่อขยะของเรา ผมได้เตรียม

ความพร้อมไว้แล้ว  
4. เรื่องปัญหาสุนัขจรจัดที่ได้รับร้องเรียนมา ผมได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองช่าง โครงการที่
  แก้ไขเรียบร้อยแล้ว และจะน าเข้าสู่สภาฯเพ่ือพิจารณาครับ จากนั้นจะเร่งด าเนินการโครงการหลักๆนี้ก่อน 
  ส าหรับงานอื่นๆที่เข้ามาเพ่ิมเติมจะด าเนินการไปตามระบบครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอให้กองช่างตรวจสอบเรื่องงบประมาณที่ต้องด าเนินการอีกครั้งว่าเกินหรือไม่ หากพบว่า
  จะต้องใช้งบประมาณมากขึ้นจารกที่ตั้งไว้ ให้เร่งด าเนินการแจ้งครับ 
หัวหน้าส านักงานปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับส านักงานปลัดมี
  โครงการที่ต้องด าเนินการในเดือนนี้ 2 โครงการ รายละเอียดขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงค่ะ 
นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์  -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ โครงการในส่วนของ

ส านักงานปลัด ฝ่ายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ในเดือนนี้รับผิดชอบโครงการ 7 วันอันตราย 
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 จะมีการจัดเวรอยู่ให้บริการประชาชนและเฝ้าระวังเหตุภัย
ฉุกฉิน 24 ชั่วโมง โดยมีผู้น าหมู่บ้าน อปพร. มาร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยครับ 

นักทรัพยากรบุคคล  -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ด้านงานบริหารบุคคล ใน
เดือนนี้ได้จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารงานฯ และมี
การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแบบประเมินและรวบรวมผลงานในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรด้วยค่ะ โครงการจัดในวันที่ 27 และ 28 เมษายน 2562 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ 
จ านวน 84 คน คือทั้งองค์กร จึงขอให้ทุกท่านน าเล่มการอบรมของปีที่แล้วมาประกอบการอบรมครั้งนี้
ด้วยค่ะ หากท่านใดมีข้อสงสัยในการจัดท าข้อตกลงการประเมิน ทางวิทยากรจะมีเวลาในการตอบข้อ
สงสัยให้กับทุกท่านเป็นรายบุคคลค่ะ และส าหรับผลงานในการประเมินของปีนี้ ขอให้ทุกส านัก/กอง 
เร่งรัดรวบรวมส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองด้วยค่ะ เพราะจากที่ก าหนดส่งไว้วันที่ 5 เมษายน 2561 
ขณะนี้เวลาล่วงเลยมาแล้วยังไม่ได้รับจากกองใด ขอให้ท่านเร่งรวบรวมและจัดส่งด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

                          //นางสาว... 
 



๕ 

 

นางสาวเบญจรักษ์ บัวตูม -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านวังมะเดื่อ ขอแจ้งให้ทราบว่าเปิดรับสมัครถึงวันที่ 30 เมษายนนี้ค่ะ ปัจจุบันมีเด็กมาสมัครเพ่ิม 16 
คน ท่านใดมีบุตรหลานขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวสุกัญญา คล้ายสังข์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคั่นกระได เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 มีเด็กทั้งหมด 40 
คน เป็นเด็กเก่า 25 คน รับสมัครมาเพ่ิม 15 คน ค่ะ  

นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -ผมมีเรื่องประชาสัมพันธ์ครับ ช่วงวันหยุดสงกรานต์วันที่ 14 เมษายน 2562 ท่านใดไม่ได้
เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมท าบุญตักบาตรตอนเช้าและพิธีสงฆ์น้ าพระ 
บริเวณถนนสู้ศึก และช่วงค่ ามีการแสดงแบบไทยๆ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ครับ 

นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง  -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับฝ่ายงานกิจกร
สภาฯ ขอฝากทุกท่านติดตามเรื่องที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาฯค่ะ ส านัก/กองใด มีเรื่องเสนอ
เข้าระเบียบวาระสภาฯเพ่ือพิจารณา ขอให้จัดส่งเอกสารภายในระยะเวลาที่งานกิจการสภาฯท าหนังสือ
แจ้งเวียนไปด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับเรื่องนี้ทางเลขานุการสภาฯได้มีการทักท้วงมาหลายครั้งแล้ว ในเรื่องของการติดตามเรื่อง
และเอกสารประกอบในการพิจารณาวาระเข้าสู่สภาฯ ขอให้ทุกท่านด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบงาน
กิจการสภาฯอย่างเคร่งครัดด้วยครับ 

นายหาญชัย สินสะอาด -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมขอฝากความห่วงใยใน
การเดินทาง ขอให้ทุกท่านระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนในช่วงนี้ครับ และขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข 
สวัสดีปีใหม่ไทยครับ ขอบคุณครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ       

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.           
 

ลงชื่อ........................กัญญา เล็กบ ารุง............................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
             วันที่  10  เมษายน 2562 

 
            ลงชื่อ........................ชานนท์  ชื่นแดง......................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                       (นายชานนท์  ชื่นแดง) 
        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

           วันที่  10  เมษายน 2562  
           //ลงชื่อ...
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          ลงชื่อ.....................เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ....................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 

           หัวหน้าส านักปลัด 
         วันที่  11  เมษายน  2562      

     
 
                                  ลงชื่อ....................พิศาล แพใหญ่....................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่  17  เมษายน  2562 
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 รูปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานฯ ประจ าเดือน เมษายน 2562  

วันอังคาร  ที่  9 เมษายน  2562 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  

  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


