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

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

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

2. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย    
3. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย  
4. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด   
5. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง   
6. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง      
7. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ      
8. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
9. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  

     10. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     11. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
12. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
13. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    
14. นายกิตติ  ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
15. นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน      

     16. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    
17. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน           
18. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
19. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
20. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   

     21. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน 
       22. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

23. นายชานนท์  ชื่นแดง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน      
24. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
25. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
            //26.นางสาว... 
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26. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
27. นางสาวปัญจาณ ี ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

     28. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
     29. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

30. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     31. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

32. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
33. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
34. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน             
35. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
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. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       

49. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    
50. นายวรวิทย ์  เล้าฐานะเจริญ  พนักงานดับเพลิง 
51. นายภานุพงศ์  เหมือนมิตร  พนักงานดับเพลิง 
52. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป                     
53. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป            
54. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป    

     56. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป    
57. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป 
58. นางสาวอรุณศร ี  ศรีงาม   คนงานทั่วไป  
                 //59.นายสิทธิโชค... 



๓ 

 

59. นายสิทธิโชค  แก้วอินทร์  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. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
70. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
71. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  
72. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ    
73. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
74. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
75. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)  
76. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
77. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
78. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   
79. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก  
80. นางสาวปิยะนาถ  ศรีสุภผล  ผู้ดูแลเด็ก 
81. นางสาวนิโยบล  นันทกิจโกศล  ผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
3. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  (ไปราชการ) 
4. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   (ลา) 
5. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ    (ลา) 
6. นางสาวนราทิพย์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลา) 
7. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ        (ไปราชการ)          
8. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ลา) 
9. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ลา) 
           //10.นายธนกฤต.... 
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10. นายธนกฤต  ศรีภิรมย์   พนักงานดับเพลิง   (ขาดประชุม) 
11. นายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งฤทธิ์   พนักงานดับเพลิง   (ขาดประชุม) 
12. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ        (ขาดประชุม) 
13. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ        (ขาดประชุม) 
14. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ        (ขาดประชุม) 

เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่อ าเภอเมืองฯและจังหวัด (ปปส.) เข้าตรวจปัสสาวะ ตามโครงการปัดกวาดบ้านให้สะอาด 
ปลอดยาเสพติดฯ 
เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ขอเชิญ 

ปลัด อบต. ชี้แจงเรื่องต่างๆครับ 
ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านครับ ก่อนที่จะเริ่มการประชุมผมต้องขอแสดงความเสียใจกับ คุณ

กมล ชาวแพรกน้อย พนักงานของเรา ที่ได้สูญเสียภรรยาไป และขออนุญาตเรียนเชิญท่านเลขานุการ
นายก อบต. ได้มอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจครับ 

ที่ประชุม -พิธีมอบเงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ  
ปลัด อบต. -ล าดับต่อไป ขอเชิญพนักงานใหม่ได้แนะน าตัวครับ 
นายสังคม พิชิตมโน -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมชื่อ นายสังคม พิชิตมโน 

ชื่อเล่น คม มาปฏิบัติงานในต าแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ครับ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้
ร่วมงานกับทุกท่านและได้ท างานในพื้นท่ีต าบลอ่าวน้อยครับ 

นายภานุพงศ์ เหมือนมิตร  -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมชื่อ นายภานุพงศ์ 
เหมือนมิตร ชื่อเล่น แจ๊ค ครับ มาปฏิบัติงานในต าแหน่ง พนักงานดับเพลิง มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้
ร่วมงานกับทุกท่านครับ ขอบคุณครับ 

นางสาวปิยะนารถ ศรีศุภผล -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวปิยะนารถ 
ศรีศุภผล ชื่อเล่น จี้ มาปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อค่ะ ดิฉัน
ดีใจที่ได้เป็นพนักงานของ อบต.อ่าวน้อย ซึ่งเป็นหน่วยงานในต าบลบ้านเกิดของดิฉันค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวนิโยบล นันทกิจโกศล -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวนิ
โยบล นันทกิจโกศล มาปฏิบัติงานในต าแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคั่นกระไดค่ะ 

ปลัด อบต. -ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานเพ่ือองค์กรและต าบลอ่าวน้อยของเรา ส าหรับพนักงาน
ใหม่ที่ลาการประชุมในวันนี้ ขอให้รายงานตัวในการประชุมครั้งหน้าครับ 

 -เรื่องต่อ ส าหรับการเข้าตรวจปัสสาวะตามโครงการปัดกวาดบ้านให้สะอาด ปลอดยาเสพติดฯ ในวันนี้ 
ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากทางอ าเภอฯเป็นอย่างยิ่งครับ ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากและเป็นนโยบายที่
ส าคัญของจังหวัด อบต.อ่าวน้อย ยินดีให้ความร่วมมือครับ  

 -ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆ และในการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ต่อไปผมจะให้ผู้ที่ไปรับการอบรมมาเผยแพร่ความรู้ให้ที่ประชุมได้รับทราบครับ 

               //วันที่ 10 ... 



๕ 

 

 -วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. จะมีการตรวจการประเมิน LPA ขอให้ผู้เกี่ยวข้องพร้อมกัน 
ณ ที่ท าการเทศบาลเมืองฯ ครับ       
 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ในปีนี้มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้า รวมถึงถนนเส้นที่เราจะต้องพัฒนาตาม
โครงการของจังหวัดและอ าเภอฯ ขอให้เตรียมความพร้อมในการอ านวยความสะดวกและให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาตามโครงการนี้ด้วยครับ ส าหรับกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติจะมีพิธีตั้งแต่ช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่
พิธีตักบาตร กิจกรรมปลูกต้นไม้ และพิธีจุดเทียนถวายพระพร ครับ ส าหรับก าหนดการที่ชัดเจนรอจังหวัด
ส่งหนังสือสั่งการครับ 

 -เรื่องต่อไป การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและการลงพ้ืนที่ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่ง
มอบหมายภารกิจฉบับเดิม และให้เตรียมความพร้อมตลอดเวลาครับ ส าหรับการลงพ้ืนที่ให้จัดเตรียม
เอกสาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือให้พร้อมครับ การเบิกจ่ายเงินก็เช่นเดียวกัน 
ขอให้เร่งด าเนินการเพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ขอให้ฝ่ายจัดท าเอกสารและฝ่าย
เบิกจ่ายเร่งรัดด าเนินการโดยด่วนครับ 

 -เรื่องต่อไป งานธุรการ ขอฝากทุกส านัก/กอง แก้ไขปรับปรุงระบบการท างานด้านงานสารบรรณให้เป็นไป
ตามระบบ และรวดเร็วกว่าเดิม โดยเฉพาะค าร้องต่างๆ หนังสือขอความอนุเคราะห์ต่างๆ และหนังสือด่วน
ขอให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการทันทีครับ 

 -ส าหรับปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่พบเรื่องของความล่าช้า ต่อไปผมจะขอเชิญผู้อ านวยการกองที่
เกี่ยวข้องมาชี้แจงพร้อมกัน เพ่ือหาสาเหตุของความล่าช้าและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาครับ 

 -เรื่องต่อไป หนังสือติดตามงานต่างๆขอให้รายงานตอบกลับผมด้วย เพราะทุกเรื่องเป็นเรื่องท่ีส าคัญครับ 
 -ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ส าหรับก าหนดการขอให้เจ้าหน้าที่

ชี้แจงในที่ประชุมในวาระของโครงการแต่ละส านัก/กอง ครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ล าดับต่อไป ขอเชิญทุกส านัก/กอง ได้ชี้แจงงานต่างๆครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกองช่าง ส าหรับ
  โครงการที่ค้างอยู่ ได้ด าเนินการใกล้เรียบร้อยทั้งหมดแล้ว ช่วงนี้งานกองช่างค่อนค้างเยอะ ทั้งงานหลักๆ
  และงานเพ่ิมเติมอ่ืนๆที่เข้ามาทุกวัน ส าหรับโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 จะเร่งด าเนินการให้ครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอให้กองช่างเร่งด าเนินการโครงการที่ผมติดตามไว้ เพ่ือน าเรื่องเสนอต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง -รับทราบครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกอง 
  สาธารณสุขฯ งานต่างๆด าเนินการไปตามระบบเรียบร้อยดี ได้มีการประชุมกู้ชีพเพ่ือปรับเปลี่ยนเวรการ
  ให้บริการประชาชน และได้จัดระบบงานบางส่วนใหม่เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
  ยิ่งขึ้น ส าหรับการด าเนินการในส่วนของเรื่องการก าจัดขยะ เร่งด าเนินการอยู่ บ่อขยะจะด าเนินการปรับ
  สภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน  
  -ส าหรับการตรวจประเมิน LPA ในปีนี้ คณะกรรมการค่อนข้างเข้มงวดในเรื่องของเอกสาร ดังนั้นขอให้
  ผู้จัดท าทุกท่านตรวจสอบและด าเนินการจัดเตรียมเอกสารอย่างละเอียดด้วยครับ 
                    //นิติกร... 



๖ 

 

นิติกร -ตามหลักของการประเมินข้อก าหนดในแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกัน ซึ่งเอกสารที่ใช้ประกอบการประเมิน
จะเป็นของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องที่ด าเนินการไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นผลของการประเมินจะ
ออกมาเป็นเช่นไรก็ต้องเป็นไปตามเอกสารครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอเชิญส านักงานปลัดชี้แจงงานต่างๆครับ 
หัวหน้าส านักปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

รัชกาลที่ 10 อยู่ระหว่างรอหนังสือสั่งการจากทางจังหวัดและอ าเภอฯ ค่ะ เบื้องต้นได้เตรียมความพร้อม
ไว้แล้วในการอ านวยความสะดวกต่างๆค่ะ ส าหรับโครงการอ่ืนๆที่ต้องด าเนินการขอให้เจ้าของโครงการ
เป็นผู้ชี้แจงค่ะ 

นักพัฒนาชุมนุม  -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับงานพัฒนาชุมชนมี
โครงการและงานต่างๆที่ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1. วันที่ 10 – 11 โครงการอบรมป้องกันแก้ไขปัญหาการตังครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ โรงเรียน
อ่าวน้อยวิทยานิคม 

2. วันที่ 26 -27 อบรมอาชีพ (การผูกผ้าในงานพิธีต่างๆ) หมู่ที่ 12 
3. โครงการซ่อมบ้านผู้พิการ ได้รับงบประมาณมาแล้ว อยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอน 
4. บ้านพัง หมู่ที่ 10 ด าเนินการได้ 90% แล้ว 
5. การซ่อมบ้านผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 เรียบร้อยแล้ว 
6. การรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดยังเปิดรับอยู่ โดยการรับรวบรวมเอกสารไว้และเมื่อระเบียบที่

ปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว จะด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปครับ 
7. เดือน สิงหาคม 2562 ฝ่ายพัฒนาชุมชน จะด าเนินการลงพื้นที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้

พิการ ขอแจ้งให้ทราบครับ  
ปลัด อบต. -ขอฝากเรื่องการปรับเปลี่ยนระเบียบหรือเรื่องใดๆที่ต้องมีการปรับปรุง ให้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้
  ประชาชนทราบด้วยครับ 
  -ฝากกองสาธารณสุขฯ ในการหาแนวทางป้องการโรคระบาดต่างๆที่อาจเกิดในพ้ืนที่และ ศพด.ของเราครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เราด าเนินการตาหนังสือสั่งการทุกเรื่องครับ 
ปลัด อบต. -วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือใน
  ทุกกิจกรรมครับ 
นิติกร -ขอแจ้งกิจกรรมวันเข้าพรรษาครับ วันที่ 5 – 14 กรกฎาคม 2562 ได้จัดสถานที่ส าหรับพิธีหล่อเทียนพรรษาไว้
 หน้าอาคารที่ท าการ อบต.อ่าวน้อย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมหล่อเทียนพรรษาครับ และวันที่ 8 -12 กรกฎาคม 
 2562 จะด าเนินการลงพื้นที่ตามตลาดนัดต่างๆในต าบลอ่าวน้อย ในการให้บริการกิจกรรมหล่อเทียนพรรษานอก
 สถานที่ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมทางศาสนาและได้ร่วมท าบุญเพ่ือเป็นสิริมงคล 
 และในวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 จะเป็นกิจกรรมถวายเทียนพรรษาให้แก่วัดและส านักสงฆ์ต่างๆในพ้ืนที่ต าบล
 อ่าวน้อย ส าหรับการแบ่งสายและก าหนดการจะแจ้งเวียนให้ทุกท่านทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอีกครั้ง ในเบื้องต้น
 การแบ่งสายมีด้วยกัน 2 สาย สายที่ 1 ให้ส านักงานปลัดและกองสาธารณสุขฯเป็นผู้น าเทียนไปถวาย และ สายที่ 
 2 เป็น กองคลังและกองช่าง ครับ              //-ขอแจ้ง... 



๗ 

 

 -ขอแจ้งให้ทราบ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ทางส านักงานป้องกันการทุจริต ได้มาขอให้สถานที่ของเรา บริเวณ
 อาคาร อปพร. ฝากทุกท่านในการให้การต้อนรับด้วยครับ 
 -การประเมิน ITA ประจ าปี 2561 อบต.อ่าวน้อย ได้รับผลคะแนนจัดอยู่ในระดับสูง ได้คะแนน 74.39  ในระดับ
 จังหวัด ได้คะแนนอยู่ที่ 54.55 และจากการจัดอันดับในระดับอ าเภอเราที่ที่ 2 ครับ  
 -วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 – 19 สิงหาคม 2562 จะด าเนินการลงพ้ืนที่ในการจัดท าที่ดินสาธารณะประโยชน์
 ในต าบล ได้หารือกับทางกองช่างในการลงพื้นที่แล้วครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอเชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯได้ชี้แจงงานครับ 
นางสาวสุกัญญา คล้ายสังข์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านคั่นกระได วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จะด าเนินการจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ส าหรับ
 โครงการอาหารกลางวัน ปัจจุบันได้แก้ไขเมนูอาหารให้เป็นไปตามที่ก าหนดแล้วและได้มีการประชาสัมพันธ์
 ผู้ปกครองทราบทุกสัปดาห์ค่ะ 
นางสาวเบญจรักษ์ บัวตูม -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บ้านวังมะเดื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 จะด าเนินการจัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค โดยจะมี
 กิจกรรมเป็นฐานให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมและฝึกทักษะ ส าหรับโครงการอาหารกลางวัน ปัจจุบันได้แก้ไขเมนูอาหาร
 ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดแล้วและได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองทราบทุกสัปดาห์เช่นกันค่ะ  
ปลัด อบต. -ขอฝากทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 แห่ง ในการควบคุมอุณหภูมิของนมโรงเรียน ขอให้ใช้ระดับความ
 เย็นในอุณหภูมิที่เป็นไปตามมาตรฐานด้วยครับ ต่อไปเชิญกองคลังชี้แจงครับ 
หัวหน้าฝ่ายการเงิน -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังเรื่องการวาง
 ฎีกาเบิกจ่ายและการยืมเงินขอให้ด าเนินการวางฎีกาและท าเรื่องยืมเงินก่อนการด าเนินโครงการ 7 วันค่ะ เพ่ือให้
 กองคลังได้มีเวลาตรวจสอบและด าเนินการค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ปลัด อบต. -ขอติดตามงานไฟฟ้าครับ 
นายกิตติ ศรีก าเหนิด -งานไฟฟ้าเรียบร้อยดีครับ ด าเนินการไปตามระบบและตามล าดับของใบค าร้องครับ ส าหรับรถ
 กระเช้าไฟฟ้า ได้รับหนังสือจากทางโรงเรียนในการขอความอนุเคราะห์ในการอ านวยความสะดวกตัดกิ่งไม้ใน
 โรงเรียนครับ ทางกองช่างได้ด าเนินการไปแล้ว 1 แห่ง เหลืออีก 2 แห่งครับ 
ปลัด อบต. -ส าหรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอให้เร่งด าเนินการโดยด่วน โดยเฉพาะหนังสือจากวัด/โรงเรียน/
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง หรือจากทางหมู่บ้าน ขอให้เร่งด าเนินการและประสานงานในทันทีครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ - มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง

พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.           
 

       ลงชื่อ..............................กัญญา เล็กบ ารุง.....................................ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
           วันที่  11  กรกฎาคม  2562             //ลงชื่อ...
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            ลงชื่อ.....................................ชานนท์  ชื่นแดง...............................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                       (นายชานนท์  ชื่นแดง) 

        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
           วันที่  12   กรกฎาคม  2562 
        
          
 

                   ลงชื่อ.......................................เสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ.................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                    (นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ) 

             หัวหน้าส านักปลัด 
              วันที่ 12 กรกฎาคม  2562     

      
 
                        ลงชื่อ.....................................พิศาล แพใหญ.่.........................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                 วันที่ 18 กรกฎาคม  2562 
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  รูปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานฯ ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562  

วันอังคาร ที ่9 กรกฎาคม  2562 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


