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

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  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. นายประเสริฐ  ลิ้นจี่   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ      
5. นางสาวปัทมา  สายสกล   หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   

     6. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     7. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
8. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
9. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    
10. นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน      
11. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
12. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน           
13. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน  
14. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
15. นางสาวเคียงขวัญ นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้   

     16. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติงาน 
       17. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

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

     24. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ    
     25. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

26. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
            //27.นางสาว.... 
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     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. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
35. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
36. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
37. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

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

     46. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   
     47. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง       

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

     54. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป    
55. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป 
56. นางสาวอรุณศร ี  ศรีงาม   คนงานทั่วไป  
57. นายสิทธิโชค  แก้วอินทร์  คนงานทั่วไป 
58. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
59. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB  
                 //60.นายทรงวุฒิ.... 
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60. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
61. นายธงชัย  ศรีทอง   พนักงานวิทยุ 
62. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
63. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      

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

67. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
68. นายธงชัย  สืบนุช   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  
69. นายสมภพ  สิทธิวงศ ์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ    
70. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
71. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
72. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)  
73. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ         
74. นายทวีศักดิ์  ปานน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ         
75. นายไพศาล  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ         
76. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   
77. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก  
78. นางสาวนิโยบล  นันทกิจโกศล  ผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
3. นางสาวเสริมศิริ  ก าเหนิดดิษฐ  หัวหน้าส านักปลัด  (ลา) 
4. นายธรรมนูญ  จวนกระจ่าง  ผู้อ านวยการกองช่าง  (ประชุม) 
5. นางพนาไพ  สุขโข   ผู้อ านวยการกองคลัง     (ลา) 
6. นายอนุภาพ  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  

(รก.หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม) (ประชุม) 
7. นางสาวภมรรัตน์  กลิ่นเกลี้ยง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  (ลา) 
8. นายกิตติ   ศรกี าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ (ลา) 

     9. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   (ลา) 
10. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ลา) 
11. นายภานุพงศ์  เหมือนมิตร  พนักงานดับเพลิง   (ออกพ้ืนที่) 
12. นายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งฤทธิ์   พนักงานดับเพลิง   (ออกพ้ืนที่) 
                 //13.นายศิริวัฒน์... 
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13. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ (ไปราชการ) 
14. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ประจ าศูนย์ฯ) 
15. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  (ประจ าศูนย์ฯ) 

เริ่มประชุมเวลา 14.40 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562 ขออภัยทุก

ท่านในความล่าช้าเนื่องจากมีประชุมด่วนที่ฝ่ายบริหารฯและหัวหน้าส่วนต้องหารือกัน ต่อไปขอเชิญ ปลัด 
อบต. ชี้แจงเรื่องต่างๆครับ 

ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านครับ ก่อนที่จะเริ่มการประชุมผมต้องขอแสดงความเสียใจกับ คุณ
พิมพ์ลภัส กลางสุรินทร์ ที่ได้สูญเสียบิดาไป และขออนุญาตเรียนเชิญทุกท่านร่วมฟังพระอภิธรรมศพ ณ 
วัดธรรมมิการาม พระสวดเวลา 20.00 น. ครับ ก าหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 
15.00 น. ครับ 

 -เรื่องต่อไป ขอขอบคุณทุกท่านส าหรับการเข้าร่วมกิจการ/ราชพิธีต่างๆ ซึ่งผมเองจะไม่บังคับในเรื่องนี้ 
เพราะผมถือว่าการท าความดี ผู้ใดท าผู้นั้นย่อมได้ แต่ขอฝากว่าทุกครั้งที่เราร่วมกิจกรรมขอให้มีการบันทึก
เก็บไว้ด้วยครับ 

 -กองทุนแห่งชาติ รัฐบาลให้อ าเภอฯหาสมาชิกในการเข้าร่วมโครงการออมเงิน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี โดย
อัตราการออมข้ันต่ า 50 ขึ้นไป แต่ไม่สามารถถอนมาใช้ได้จนกว่าจะครบอายุสัญญาการออม และรัฐบาล
จะสนับสนุนเงินสมทบให้ในรูปแบบของดอกเบี้ย ถือว่าเป็นการสร้างบ านาญให้กับคน สามารถ ใช้เป็น
ทุนการศึกษาของบุตรในอนาคต หรือ เป็นเงินที่ใช้ในการรักษาพยาบาลในอนาคต เป็นต้น 

 -ขอสอบถาม กองช่าง เรื่องกฎหมายโรงแรม ของ คสช. ไม่ทราบว่าด าเนินการอย่างไรบ้างครับ 
นายหาญชัย สินสอาด -เบื้องต้นได้ตรวจสอบโรงแรมในพ้ืนที่แล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปลงทะเบียน ส าหรับโรงแรม

ที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายนี้ก าหนดได้ให้ค าแนะน าให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง บางแห่งที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์
อาจจะต้องปิดกิจการไป ซึ่งในการขออนุญาตปลูกสร้างโรงแรมนั้น จะต้องมาขออนุญาตก่อนจึงจะ
สามารถปลูกสร้างได้ เพราะจะต้องมีการตรวจสอบแบบและเอกสารต่างๆ แต่ส าหรับโรงแรมที่ปลูกสร้าง
และด าเนินกิจการมาก่อนกฎหมายนี้ กองช่างได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบและให้ค าแนะน าแล้วครับ 

ปลัด อบต. -ขอฝากในเรื่องของการช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการด้วยครับ  
 -เรื่องต่อไป การลงทะเบียนจิตอาสา สาเหตุที่ผมแนะน าให้ทุกท่านไปสมัครนั้นเพราะถือว่าเราท างานใน

องค์กรของรัฐ เราควรมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมและถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ ชุดจิตอาสาไม่ใช่ว่าทุกคน
จะได้ครอบครอง ขอให้ตระหนักไว้ว่า เราควรภูมิใจที่ได้ท าหน้าที่ประชาชนคนไทยครับ 

 -การสร้างทางลอด ทางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 16 จะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก
การใช้รถใช้ถนนบริเวณสี่แยกบ้านบึงเพ่ือขอด าเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งในการด าเนินการนั้นต้องเป็นไป
ตามท่ีระเบียบก าหนด จะต้องมีเอกสารหลายอย่างในการขอด าเนินการ  

 -การคัดแยกขยะ ขอให้ด าเนินการได้ทันทีโดยเริ่มจากในองค์กรของเราก่อนและตามด้วยระดับหมู่บ้าน 
ส าหรับปุ๋ยอินทรีย์ที่ด าเนินการด้านหลังที่ท าการขอให้ตรวจสอบว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้หรือไม่  

           //ผู้อ านวยการ.... 



๕ 

 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับกอง 
  สาธารณสุขฯ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการปลูกต้นไม้และโครงการต าบลนม
  แม่ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลชุมชน กม.5  
  -ส าหรับโครงการคัดแยกขยะผมได้ด าเนินการขอถังขยะส าหรับแยกขยะไปเรียบร้อยแล้วครับ ส าหรับขยะ
  เปียกในถังด้านหลังที่ท าการผมได้จัดท าเพ่ิมแล้ว ขอให้ปิดถังเดิมแล้วทิ้งเศษอาหารในถังใหม่ได้เลยครับ 
  ถังเก่าผมจะตรวจสอบคุณภาพของปุ๋ยก่อนและจ าเดินการกลบให้เรียบร้อยครับ 
  -โครงการถนนปลอดภัยบริเวณสี่แยกบ้านบึง ผมได้ประสานกับหลายๆหน่วยงานในการด าเนินการเพ่ือ
  ท าทางลอด ซึ่งได้รับค าแนะน าว่าจะต้องเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความประสงค์ให้
  ท าทางลอด ไม่น้อยกว่า 400 รายชื่อ เพ่ือขออนุมัติด าเนินโครงการ ซึ่งผมก าลังด าเนินการอยู่ครับ ซึ่ง
  เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่ หนังสือจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และ 16 ถึงนายก อบต. /รายชื่อที่กล่าวไว้
  ข้างต้น/ภาพประกอบ ณ จุดที่จะขอด าเนินการ ฯลฯ 
  -โครงการผักตอชวาผมได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบอยู่เป็นระยะๆ และจะด าเนินการก าจัดจุดที่หนาแน่น 
  ตามล าดับครับ 
  -โรคไข้เลือดออก/โรคชิกุนคุณย่า ขอให้ทุท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้ระมัดระวังเพราะโรคเหล่านี้มีพาหะมา
  จากยุง ผมได้ด าเนินการฉีดพ่นยุ่งทุกหมู่บ้านเพ่ือลดปัญหานี้ อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการเผยแพร่ความรู้ใน
  การป้องกันตัวเองจากพาหะเหล่านี้ครับ ล่าสุดระบาดอยู่หมู่ที่ 6 และ ชุมชน กม.5 ในพ้ืนที่อ่ืนขอให้เฝ้า
  ระวังด้วยครับ 
ปลัด อบต. -ผมได้ท าหนังสือถึงหัวหน้าส านักปลัด ในการติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ขอให้
  รายงานผลภายในวันนี้ด้วยครับ และได้มีหนังสือถึงผู้อ านวยการกองช่างให้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบการหมู่ที่ 2 
  ขอให้รายงานภายในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ครับ 
  -การฝึกอบรมอาชีพ หมู่ที่ 12 (การผูกผ้า) ฝากให้ต่อยอดโครงการให้สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนให้เกิด
  เป็นอาชีพหนึ่งในอนาคตด้วยครับ 
  -วันที่ 15 สิงหาคม 2562 งานกิจการสภาฯได้ก าหนดเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญประจ า สมัยที่สาม 
  ประจ าปี พ.ศ. 2562 เพ่ือพิจารณาการขอขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ ปี 2562 
  เนื่องจากยังมีหลายโครงการที่ยังไม่เรียบร้อย ในปีต่อไปหากจ าเป็นต้องล่าช้า ขอให้เป็นโครงการใหม่ๆ 
  โครงการเดิมๆขอให้เร่งด าเนินการครับ ส าหรับการประชุมสภาฯขอให้ผู้เข้าประชุมทุกท่านแต่งเครื่องแบบ
  ให้ถูกต้องตามระเบียบการประชุมครับ 
  -ขอสอบถามกองช่างเรื่องรถกระเช้าไฟฟ้า ไม่ทราบว่าซ่อมเสร็จหรือยังครับ 
นายสัญชัย เนินทราย -ใกล้เสร็จแล้วครับ เหลือซ่อมแอร์อย่างเดียวครับ 
ปลัด อบต. -รถไถก็เช่นเดียวกัน ขอให้เร่งด าเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยด่วนครับ  แต่ต่อไปผม
  จะเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือตรวจสอบสภาพความพร้อมในการใช้งาน หากไม่เพียงพอจะได้
  จัดหาเพิ่มครับ 
ที่ประชุม -รับทราบ  
                         //รองพิศาล... 



๖ 

 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับวันที่มีการประชุมพนักงานฯ ผมขอให้ทุกท่านเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง หากท่าน
ใดติดภารกิจหรือลาขอให้แจ้งล่วงหน้า ส่วนท่านที่ไม่แจ้งผมถือว่าขาดประชุมครับ 

ปลัด อบต. -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคั่นกระได ผมจะนัดประชุมเพ่ือหาแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ให้เป็นระบบ
กว่าเดิม ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อขอให้ปฏิบัติตามเดิมครับ  

 -ถนนเฉลิมพระเกียรติที่เราได้ไปร่วมกันปลูกต้นไม้และพัฒนา ผมจะหาเวลานัดทุกท่านไปร่วมกันพัฒนา
อีกครั้งให้สวยงามยิ่งข้ึนครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับขอขยายระยะเวลาเสนอร่างข้อบัญญัติฯนั้น เราขอขยายไปอีก 30 วัน อย่างไรก็ตาม
ขอให้ทุกท่านเร่งด าเนินการด้วยครับ เพราะถือว่าให้เวลามานานพอสมควรแล้ว ต่อไปขอเชิญทุกส านัก/
กอง ได้ชี้แจงงานต่างๆครับ 

นายนิรันดร์ ประยูรวงษ ์ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส าหรับฝ่ายงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยฯ ได้จัดโครงการอบรมวิทยุแบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท 2 ตามมาตรฐาน กส.ทช. 
ซึ่งได้ครอบคลุมเรื่องคลื่นวิทยุไว้หมดแล้ว ซึ่งทุกหน่วยงานจะต้องฝึกอบรมเพ่ือให้บุคลากรมีคุณสมบัติใน
การใช้วิทยุอย่างถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการในวันที่ 23 สิงหาคม 
2562 ครับ 

นายชานนท์ ช่ืนแดง -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ส านักงานปลัดได้ก าหนดจัด
โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันของชาติ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้เชิญวิทยากรจากกรมการ
ปกครองฯมาบรรยาย กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ได้แก่ คณะผู้บริหารฯ/สมาชิกสภาฯ/ข้าราชการและ
พนักงานฯ/อปพร.และกลุ่มจิตอาสา สถานที่ด าเนินโครงการคือ อาคารที่ท าการ อบต.อ่าวน้อย จึงขอเชิญ
ทุกท่านเข้าร่วมโครงการครับ 

ปลัด อบต. -การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ผมได้ท าหนังสือทวงถามไป ขอให้กองคลังท าหนังสือชี้แจงด้วย 
 -ขอสอบถามฝ่ายธุรการเกี่ยวกับหนังสือจากส านักงานพลังงาน ไม่ทราบว่าได้รับแล้วหรือยังครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -ได้รับแล้วครับ เป็นหนังสือเข้ากองสาธารณสุขฯ ในการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุก

ขยะในการด าเนินโครงการ และเชิญเข้าร่วมโครงการ หรับก าหนดการและจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ -ส าหรับพนักงานใหม่ที่เข้ามาคงยังไม่ทราบหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานและความประพฤติต่างๆ
ที่จะต้องถือปฏิบัติ ผมขอสรุปดังนี้ 

 -การลงชื่อมาปฏิบัติงาน ให้ลงชื่อทุกวันทั้งเช้าและเย็น 08.30น./16.30น. 
 นโยบายของ นายก อบต. 3 ข้อ ที่ห้ามเกิดขึ้นในองค์กรเด็ดขาด 3 ข้อ ดังนี้ 

1. ยาเสพติด 
2. การพนัน 
3. เรื่องชู้สาว 

ส าหรับการลาขอให้ถือปฏิบัติตามระเบียบการลา ขอเชิญฝ่ายงานบุคคลได้ชี้แจงโดยสรุปครับ 
          //นักทรัพยากรบุคคล.... 
 



๗ 

 

นักทรัพยากรบุคคล -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับระเบียบว่าด้วยการลา 
แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ขอสรุปเฉพาะพนักงานจ้างให้ทราบ ดังนี้ 
1. การลาป่วย  

-พนักงานจ้างตามภารกิจ ใน 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 60 วันท าการ  
-พนักงานจ้างทั่วไป  
 -ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 15 วันท าการ 
 -ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 9 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1 ปี มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 8 วันท าการ 
 -ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 6 วันท าการ 
 -กรณีมีระยะเวลาการจ้างต่ ากว่า 6 เดือน มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 4 วันท าการ 

2. การลากิจส่วนตัว 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ใน 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 45 วันท าการ เว้นแต่ในปีแรกท่ีได้รับการจ้าง ลาได้ไม่
เกิน 15 วันท าการ 
-พนักงานจ้างทั่วไป ไม่มีสิทธิลากิจส่วนตัว 

3. การลาพักผ่อน 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ใน 1 ปี ลาได้ไม่เกิน 10 วันท าการ  
-พนักงานจ้างทั่วไป  
 -ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี มีสิทธิลาได้ไม่เกิน 10 วันท าการ 

4. การลาคลอดบุตร 
-พนักงานจ้าง มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วันท าการ 

5. การลาอุปสมบท 
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ลาได้ไม่เกิน 120 วันท าการ  
-พนักงานจ้างทั่วไป ไม่มีสิทธิลาอุปสมบท 

6. การลาเพ่ือตรวจคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร  
-พนักงานจ้างตามภารกิจ ลาได้ตามระยะเวลาที่เข้าฝึก แต่เมื่อพ้นแล้วต้องมารายงานตัวเพ่ือเข้า
ปฏิบัติงานภายใน 7 วัน  
-พนักงานจ้างทั่วไป ลาได้ไม่เกิน 60 วันท าการ  

   องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย ได้ประกาศหลักเกณฑ์จ านวนครั้งของการลา การมาท างาน
  สายในการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 
  29 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งมีผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการประเมินพิจารณาโบนัส โดยขอสรุปดังนี้  
   -การลาป่วยและลากิจส่วนตัว ในรอบครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลัง รวมกันไม่เกิน 15 ครั้งและไม่เกิน 
  23 วันท าการ 
   -การลาพักผ่อน 10 ครั้ง/รอบการประเมิน 
   -การมาสายไม่เกิน 20 ครั้ง/รอบการประเมิน                
            //การประเมิน.... 



๘ 

 

   การประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ยังไม่
  สามารถประเมินได้ เนื่องจากกองคลังยังไม่ได้ส่งผลคะแนนการประเมินมาเพ่ือสรุปค่ะ ท าให้ไม่สามารถ
  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาได้ ซึ่งจะมีผลต่อการเลื่อนข้ันเงินเดือนและการพิจารณาโบนัสประจ าปี
  ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  ปลัด อบต. -ฝากแจ้งผู้อ านวยการกองคลังให้เร่งด าเนินการด้วยครับ 
  -ผมขอฝากเรื่องด่วนที่เสนอผู้บริหารฯ ขอให้ท่านแยกแฟ้มเสนอและขอให้มีการติดตามด้วยครับ 
  นักทรัพยากรบุคคล -ขอแจ้งเพ่ิมเติมค่ะ วันที่ 2 กันยายน 2562 นี้ จะมีข้าราชการมาบรรจุใหม่ ต าแหน่ง  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ขอแจ้งให้ทราบค่ะ และในปีงบประมาณหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคลจะจัด
  โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ คาดว่าจะด าเนินโครงการช่วงเดือน พฤศจิกายน 
  2562 นี้ค่ะ  
  ปลัด อบต. -ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว พนักงานสังกัดกองสาธารณสุขฯ ที่ ได้สอบแข่งขัน
  คัดเลือกผ่านในต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานให้เต็มความสามารถและ
  ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ -ต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯชี้แจงครับ 
นางสาวจรรยารักษ์ คุ้มมัน -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับศูนย์พัฒนา
  เด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ ขณะนี้อยู่ในช่วงเฝ้าระวังโรคมือ ปาก เท้า เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านวังมะเดื่อ
  พบเด็กที่ป่วย 8 ราย แล้ว จึงต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วน เบื้องต้นได้ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อ 
  ท าความสะอาดของเล่นและอุปกรณ์ต่างๆ ขอแจ้งให้ผู้บริหารฯได้รับทราบค่ะ 
นิติกร  -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ผมขอแจ้งเรื่องคดีทรัพย์สินของทาง
  ราชการ สูญหาย ตามที่เราได้ด าเนินการร้องทุกข์กับทางต ารวจไว้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่บ่อขยะสูญหาย ทาง
  เจ้าหน้าที่ต ารวจได้จับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว และศาลได้พิพากษาให้จ าคุก 9 เดือน ไม่รอลงอาญา จ าเลยรับ
  สารภาพ ขอแจ้งให้ทราบครับ 
  -เรื่องต่อไป ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 62/2 กรณีผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา คู่สัญญาจะต้องไม่
  เป็นผู้น าท้องถิ่น เช่น นายก อบต./รองนายก อบต.หรือสามาชิกสภา อบต. และ พนักงานเจ้าหน้าที่ของ
  รัฐ คือ จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับรายได้ในการด าเนินโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ขอฝากให้
  ตรวจสอบและฝากไว้เป็นความรู้ครับ 
รองพิศาล แพใหญ ่ - มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง
พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ 
ปิดประชุมเวลา 16.45 น.           
 

       ลงชื่อ.............................กัญญา เล็กบ ารุง.................................ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
             วันที่ 15 สิงหาคม  2562             //ลงชื่อ...  



๙ 

 

 
 

              ลงชื่อ.............................ชานนท์  ชื่นแดง..............................ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                       (นายชานนท์  ชื่นแดง) 

        เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
            วันที่  20  สิงหาคม  2562 
        
          
 

                   ลงชื่อ...............................นิรันดร์ ประยูรวงษ์.....................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
             (รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
              วันที่  22  สิงหาคม  2562     

      
 
                              ลงชือ่...............................พิศาล แพใหญ่..................................ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่  23  สิงหาคม  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

 

         รูปการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน สิงหาคม 2562  
วันอังคาร ที ่13 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


