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รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.อ่าวน้อย 
 ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 

คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
วันศุกร์ ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561  เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 

**************************************************** 
ผู้เข้าประชุม      

1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย     
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต.อ่าวน้อย   

     3. นายจรรยา  พูลสวัสดิ์  เลขานุการนายก อบต. อ่าวน้อย    
     4. นายธนะกิจ  แทนคุณ   ปลัด อบต.อ่าวน้อย   

5. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ      
6. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด 

     7. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  
8. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม)  
9. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายบัญชี    
10. นางสาวภมรรัตน์ กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน   

     11. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     12. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    

13. นายกิตติ  ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ  
14. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
15. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
16. นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน       
17. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   

      18. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน            
19. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้  
20. นายอารย  ทองปลื้ม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
21. นายชานนท์  ชื่นแดง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

     22. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน           
     23. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน 
      24. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

25. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
            //26.นางสาว... 



๒ 

 

26. นางสาววิชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
27. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ      
28. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
29. นางสาวปัญจาณี  ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

     30. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
     31. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

32. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
33. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

     34. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
35. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
36. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   
37. นางสาวนราทิพย์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
38. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
39. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    
40. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                   
41. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ                 
42. นายทัตเทพ  เอ่ียมทรัพย์  ผู้ช่วยช่างส ารวจ  
43. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       
44. นายสุชาติ  พระนิมิต  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
45. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  
46. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ       
47. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า      
48. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ               

     49. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       
50. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    

     51. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
     52. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       

53. นายชัยณรงค์  เมฆขยาย  พนักงานประจ ารถดับเพลิง 
54. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป     
55. นายวรวิทย์  เล้าฐานะเจริญ  คนงานทั่วไป    
56. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป               
57. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป  
58. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
                    //59.นายมงคล... 
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59. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB  
60. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
61. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
62. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      

     63. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     64. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)    
     65. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)   

66. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ 
67. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ      
68. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ      
69. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ         
70. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ       
71. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ      
72. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
73. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)   
74. นายสุริยัน  สวัสดิมงคล  พนักงานวิทยุ    
75. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
76. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ         
ผู้ไม่เข้าประชุม  

     1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
2. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง     (ลา) 

     3. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) (ออกพ้ืนที่) 

4. นายหาญชัย  สินสะอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง) (ลาป่วย) 
5. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (รับช าระภาษี) 

     6. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ออกพ้ืนที่) 
7. นายเกษม   เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา       (ลา)  
8. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป   (ลา) 

     9. นายจามร   หอมหวล  คนงานทั่วไป   (ลา)   
     10. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                   (ประจ าศูนย์เด็กเล็กฯ) 

11. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   (ประจ าศูนย์เด็กเล็กฯ)  
12. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก   (ประจ าศูนย์เด็กเล็กฯ) 
13. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก   (ประจ าศูนย์เด็กเล็กฯ) 
                                //เริ่มประชุม...             
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เริ่มประชุมเวลา 14.10 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานฯ ประจ าเดือน 

ธันวาคม 2561 เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนจึงได้ด าเนินการประชุมรวมกันเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจใน
การปฏิบัติภารกิจต่างๆร่วมกัน ในช่วงแรกจะเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชกาฯก่อน และต่อด้วยการ
ประชุมพนักงานฯ และ ภารกิจเร่งด่วนต่างๆครับ  

 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ผมขอติดตามโครงการต่างๆท่ียังไม่ได้ด าเนินการครับ ขอให้ชี้แจงผู้รับผิดชอบชี้แจงครับ 
ผู้อ านวยการกองช่าง -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับโครงการที่ยังไม่ได้
  ด าเนินการนั้น ยังพบปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่บางโครงการ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าบางโครงการจะต้อง
 ท า Detail ขยายเพ่ิมเติมประมาณ 3 โครงการ ส่วนมากเป็นโครงการเกี่ยวกับรางระบายน้ า ตัวรูปแบบ
 ไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากข้ึนครับ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -หากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ขอให้กองช่างแจ้งด้วยครับ เพ่ือจะได้ด าเนินการขั้นตอนต่อไป 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอให้เร่งด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และผมต้องการให้น าเรื่องเสนอต่อสภาฯเพ่ือขอ

เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ภายในเดือนนี้ครับ  
ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอเชิญ กองสาธารณสุขฯ ได้ชี้แจงเรื่องงานครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ขณะนี้มีงานเข้ามามากพอสมควร ล่าสุดเป็นงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการท่องเที่ยว

ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้ท้องถิ่นน าเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่โดยการสนับสนุนและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัด ซึ่งในต าบลของเรามีอ่างเก็บน้ าคลองบึงเขื่อนราช
ภักดี โดยให้น าเสนอสถานที่ กิจกรรม และท่ีพักให้มีความน่าสนใจและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับ 

  -เรื่องต่อไป จังหวัดมีนโยบายให้ท้องถิ่นมีการขับเคลื่อนพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว โดยให้รวบรวมข้อมูล
และรายงานให้จังหวัดทราบ ซึ่งผมจะขอนัดประชุมเพ่ือหารือเรื่องนี้ ในวันอังคาร ที่ 11 ธันวาคม 2561 
เวลา 13.30 น. ครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอสอบถามโครงการ 8 โครงการที่จะต้องด าเนินการครับ 
หัวหน้าส านักปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันขอชี้แจงโครงการที่

จะต้องด าเนินการในส่วนขอส านักงานปลัดค่ะ  
- 3 โครงการ ที่ไม่ต้องใช้วิศวกรรับรอง ขณะนี้ได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการก าหนด

ราคากลางไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ค่ะ  
- ส าหรับ 5 โครงการ ส่งเรื่องไปที่กองคลังแล้ว คาดว่าน่าจะอยู่ในระหว่างการก าหนดขอบเขต

เพ่ือจ้างวิศวกรรับรองฯ 
- โครงการเสาทาวเวอร์ ได้ด าเนินการแจ้งเรื่องไปยังกองคลังแล้ว  รอประสานงานในขั้นตอน

ของการก าหนดราคากลางค่ะ  
- เครื่อง Printer จ านวน 2 เครื่อง ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้ด าเนินการน าเรื่องเสนอ

ญัตติต่อสภาฯเพ่ือพิจารณาขอโอนงบประมาณไปเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ ระหว่างรอมติรับรอง
จากสภาฯเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ                                                //ปลัด อบต... 
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ปลัด อบต. -ส าหรับมติของสภาฯนั้น ผมได้ด าเนินการร่างไว้แล้วครับ แต่รอการรายงานเรื่อง การขออนุญาตเข้าท า
  ประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าชายเลนเพ่ือจัดที่ดินท ากินให้ชุมชน หมู่ที่ 2 จากทางฝ่ายนิติกรก่อนครับ เพราะ
  มติสภาฯนั้นจะต้องสรุปทั้งหมดท่ีมีการประชุมในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา ครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับวัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆที่ต้องด าเนินการจัดซื้อขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ หากพบปัญหา

ขอให้เร่งด าเนินการแก้ไขและรายงานให้ทราบด้วยครับ 
นายกิตติ ศรีก าเหนิด -กรณีรถบรรทุกน้ าที่ซ่อมแซมและปรับปรุงมาพบปัญหาในการตรวจรับ ทางกรรมการได้

ด าเนินการตรวจแล้วและได้ด าเนินการหาแนวทางแก้ไขแล้วครับ  
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอบคุณครับ ขอให้เร่งด าเนินการทุกรายการให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่ก าหนดครับ 
ปลัด อบต. -ส าหรับกรณีการเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพ้ืนที่ต าบลอ่าวน้อย กรณีพืชผลทางการเกษตรได้รับ

ความเสียหายนั้น ทางเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้พิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือเรียบร้อย
แล้วครับ 

 -ขอสอบถามกองคลัง เรื่องการลงพ้ืนที่ส ารวจภาษี ไม่ทราบว่าด าเนินการเรียบร้อยไปกี่หมู่บ้านแล้วครับ 
นางสาวอารีรัตน์ โตมอญ  -ด าเนินการเรียบร้อยแล้วค่ะ เหลือหมู่ที่ 7 เป็นหมู่บ้านสุดท้ายค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ มีท่านใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเริ่ม

การประชุมพนักงานฯ และภารกิจเร่งด่วนในล าดับต่อไปครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ 
 ประชุมพนักงานฯ  
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอเชิญฝ่ายบุคลากรได้ชี้แจงครับ 
นักทรัพยากรบุคคล -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับการพิจารณาเงินรางวัล

ประจ าปี (โบนัส) สาเหตุที่ปีนี้การเบิกจ่ายล่าช้าเนื่องจากอ าเภอบางสะพานประสบภัยน้ าท่วม ท าให้ต้อง
ชะลอการเข้าตรวจประเมินจึงมีผลให้เกิดความล่าช้าค่ะ แต่อย่างไรก็ตามจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้
เรียบร้อยภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 นี้ค่ะ  

  -เรื่องต่อไป ขอแจ้งเรื่องของการลางาน การมาสายค่ะ ตามประกาศของนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอ่าวน้อย ได้ก าหนดจ านวนการลาและการมาสายซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว โดยจะขอสรุปคร่าวๆให้
ได้รับทราบค่ะ ส่วนรายละเอียดต่างๆสามารถดูได้ในเว็บไซด์ อบต.อ่าวน้อย ค่ะ 

  การลา สามารถลาได้ 15 ครั้ง/รอบการประเมิน (ไม่รวมลาพักผ่อน) 
  การมาสาย ได้ไม่เกิน 20 ครั้ง/รอบการประเมินค่ะ 
 หากเกินจากที่ก าหนดจะถือว่าไม่ผ่านการประเมินและไม่ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงไม่ได้รับการพิจารณา

เงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอเชิญแต่ละส านัก/กอง ชี้แจงงานต่างๆครับ 
           //นายอนุภาพ.... 
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นายอนุภาพ พูลสวัสดิ์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ วันที่ 23 ธันวาคม 2561 
จะมีพิธีสมโภชน์หลวงปู่ทวด ที่อ่างเก็บน้ าคลองบึง สวนราชภักดี จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานกุศลใน
ครั้งนี้ครับ ขอบคุณครับ 

นิติกร -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมขอประชาสัมพันธ์เรื่องการควบคุม
ภายใน โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ออกหลักเกณฑ์ โดยก าหนดให้หน่วยงานตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด 
เพ่ือจัดท าการรายงานการควบคุมภายในในองค์กร ผมจึงได้ด าเนินการท าค าสั่งใหม่ให้เป็นไปตามที่
ระเบียบก าหนด เพ่ือรายงานให้อ าเภอฯทราบ และทางอ าเภอฯจะด าเนินการรวบรวมและรายงานใน
ระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน จึงขอจะนัดประชุมคณะกรรมการทุกท่านเพ่ือด าเนินการจัดท า
การรายงานครับ 

ปลัด อบต. -ผมขอนัดวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ต่อจากการประชุมของกองสาธารณสุขฯ ครับ  
ที่ประชุม -รับทราบ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ขอติดตามโครงการ 7 วันอันตราย ครับ 
หัวหน้าส านักปลัด -โครงการอนุมัตเิรียบร้อยแล้วค่ะ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานค่ะ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -เรื่องต่อไป ขอเชิญชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว ที่จะต้องด าเนินการ

ในกรณีเร่งด่วนครับ เชิญ ปลัด อบต. ชี้แจงและมอบหมายภารกิจครับ 
ปลัด อบต.  -ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความดีใจกับทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาเงินรางวัลประจ าปี (โบนัส) ซึ่ง

เป็นผลตอบแทนจากการปฏิบัติงานที่ดีของทุกท่าน และขอแสดงความเสียใจกับ คุณอนุภาพ พูลสวัสดิ์ ที่
สูญเสียบิดาไปครับ ต่อไปผมจะขอชี้แจงเรื่องงาน/กิจกรรมต่างๆและขอมอบหมายภารกิจเร่งด่วนต่างๆ
ดังนี้ครับ 

1. วันนี้เวลา 15.30 น. ขอให้ทุกท่านร่วมกิจกรรมเดินขบวนวันสดุดีวีรชน  
2. วัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ภายในหน่วยงาน ขอให้ทุกส านัก/กอง ตรวจสอบความเสียหายและ

ด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากมีการน าไปใช้นอกสถานที่หรือ
หน่วยงานอื่นๆขอยืม ให้ท าหนังสือยืมและส่งคืนเป็นลายลักษณ์อักษรครับ 

3. การลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ผมจะท าหนังสือติดตามความคืบหน้าครับ 
4. กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรง

มีพระราชด าริให้ด าเนินโครงการ Bike อุ่นไอรัก คลายความหนาว ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 
ธันวาคม 2561 โดยให้จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ ปั่นอุ่นไอรัก และ กิจกรรมบ าเพ็ญ
สาธารณประโยชน์สายน้ าโดยจิตอาสา ซึ่งเราได้รับมอบหมายภารกิจในกิจกรรมแรก คือ ปั่น
อุ่นไอรัก โดยการอ านวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงการจัดเตรียมสถานที่และส ารวจความ
เรียบร้อยตลอดเส้นทาง โดยผมขอมอบหมายภารกิจ ดังนี้ 

4.1 อ านวยความสะดวกเรื่องของแสงสว่างตามจุดบริการและตลอดเส้นทางใน
เขตพ้ืนที่ของต าบลอ่าวน้อย 

4.2 อ านวยความสะดวกในการซ่อมแซมพ้ืนถนนและความสะอาด เพ่ือลดการ
เกิดอุบัติเหตุขณะด าเนินกิจกรรมของผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน 
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4.3 บริการน้ าดื่ม น้ าแร่ และอาหารว่างให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
4.4 บริการเครื่องเสียงในการประชาสัมพันธ์และด าเนินกิจกรรม 

 *ดังนั้นจึงขอให้ทุกส านัก/กอง เตรียมความพร้อมในการให้บริการทุกขั้นตอนและขอให้ฝ่ายเตรียม สถานที่
จัดเตรียมอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆให้พร้อมครับ 

หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ -ผมขอเสนอให้ติดตั้งเครื่องเสียงไว้บริเวณด้านทิศตะวันตก เพราะเป็นจุดที่คาดว่าจะเป็น
ศูนย์กลางและเหมาะสมครับ 

ปลัด อบต. -ขอให้ติดตั้งตามความเหมาะสมครับ และขอให้ด าเนินการกางเต็นท์ตามจุดบริการต่างๆด้วยครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ในช่วงเช้าผมจะด าเนินการจับสุนัขจรจัดขังกรงไว้ก่อน เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิด
  อุบัติเหตุครับ 
ปลัด อบต. -ผมเห็นด้วยครับ ฝากท่านด าเนินการด้วย และขอให้ทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ส าหรับการ 
  ด าเนินการต่างๆจะให้ผู้บังคับบัญชาของท่านแต่ละส่วนแจ้งภารกิจอีกครั้งครับ ขอบคุณครับ 
รองพิศาล แพใหญ่ -เรื่องต่อไป ผมขอสอบถามทุกท่านว่างานปีใหม่ในปีนี้เราจะจัดในรูปแบบเดิม และจะจัดช่วงหลัง
  โครงการ 7 วันอันตราย ท่านใดเห็นด้วย โปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม -เป็นเอกฉันท ์
รองพิศาล แพใหญ ่ -มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง

พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ       
ปิดประชุมเวลา 16.20 น.            
 

ลงชื่อ...................กัญญา เล็กบ ารุง.........................ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
    

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

                                                       (นายชานนท์  ชื่นแดง) 
        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

           วันที่   12  ธันวาคม   2561      
      
 

          ลงชื่อ......................นริันดร์ ประยูรวงษ.์..................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 

       เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน 
                                       รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
            วันที่  12  ธันวาคม   2561   
                         ลงชื่อ... 
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ลงชื่อ...............เสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ...................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                (นางสาวเสริมศิริ ก าเหนิดดิษฐ) 
                                                       หัวหน้าส านักปลัด 
                                                 วันที่  17 ธันวาคม   2561  
        
 

             ลงชื่อ......................ธนะกิจ  แทนคุณ....................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายธนะกิจ  แทนคุณ) 
                                            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
            
 
                     ลงชื่อ..................พิศาล แพใหญ.่.....................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 
 รูปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานฯ ประจ าเดือน  ธันวาคม  2561  

วันศุกร์  ที่  7  ธันวาคม  2561  เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  

 
 

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


