
๑ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
รายงานการประชุมพนักงาน อบต.อ่าวน้อย  ประจ าเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 

คณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบล/ลูกจ้างประจ า/พนักงานจ้างฯ องค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
วันพุธ ที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
**************************************************** 

ผู้เข้าประชุม      
     1. นายพิศาล  แพใหญ ่  รองนายก อบต. อ่าวน้อย   

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

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

     11. นายธีราเมท  พิหูสูตร   หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ  
     12. นายนิรันดร์  ประยูรวงษ ์     นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 

(รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
13. นายหาญชัย  สินสอาด  นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายงานก่อสร้าง)  
14. นายบุญยืน  เลียบดี   นายช่างโยธาช านาญงาน(รก.หน.ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร)    
15. นายศักดิ์ชาย  ศุกระศร   นิติกรช านาญงาน           
16. นางสาวพชรภรณ์ ทองเงิน   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
17. นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

     18. นางพิมพ์ลภัส  กลางสุรินทร์  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   
19. นางสุพรรษา  ใจเสงี่ยม  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
20. นางศิริเนตร  ข าส าอาง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
21. นาวสาวสุกัญญา  ชูแก้ว   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
22. นางสาววิชชุดา  วิสุทธิประเสริฐ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ไปราชการ) 

     23. นางสาวอารีรัตน์  โตมอญ   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน   
24. นายวันชัย  ขวัญพะงุ้น  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการฃ 
                //25. นายชานนท์... 
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25. นายชานนท์  ชื่นแดง   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       
26. นางสาวนันตพร  หมุยจินดา  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     
27. นางสาวภาวิณี  นะพะวาน  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
28. นายศักดา  ชื่นจิต   นักการ     
29. นางสาวกัญญา  เล็กบ ารุง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
30. นางสาวปัญจาณี  ยะก๊บ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   

     31. นางสาวปราณี  รอดด ารง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
     32. นางสาวมะปราง  แคล้วคลาด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

33. นางสาวชัชดา  มังกรแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   
     34. นางสาวบงกช  ข าเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  

35. นางสาวปัทมา  เปียปองวิทย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
36. นางสาวกมลวรรณ แอบทิพย์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน             
37. นางสาวริญรดา  คงสิน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์  
38. นางสาวไพรินทร์  เรืองฤทธิ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ    
39. นายปิยภา  ชิดมั่น   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ       
40. นางสาวนราทิพย์ ปุ่มเพชร   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
41. นางสาวสุนทรี  บุญอภิบาลนุกูล  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
42. นางสาวรัษฎาภรณ์ ทาบทอง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้     
43. นางสาววีราภรณ์  อ่ิมพราหมณ์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   
44. นายอนุกูล  บัวเจริญ   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

     45. นายไพบูลย์  อ่ิมไพบูลย์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา   
46. นายสัญชัย  เนินทราย  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
47. นายเกษม  เย็นใจ   ผู้ช่วยช่างโยธา        
48. นายวศิน  ดิษยบุตร  ผู้ช่วยช่างส ารวจ    
49. นายชนวิทย์  เต็มทวี   ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า        

     50. นายอโนชา  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง        
51. นายเกียรติศักดิ์  เหมือนมิตร  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง    

     52. นายอมรศักดิ์  ปรีดิ์เปรม  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง   
53. นายชัยชาญ  บูรณะกูล  พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง  
54. นายวรวิทย ์  เล้าฐานะเจริญ  พนักงานดับเพลิง 
55. นายธนกฤต  ศรีภิรมย์   พนักงานดับเพลิง   
56. นายภานุพงศ์  เหมือนมิตร  พนักงานดับเพลิง    
57. นายณรงค์ฤทธิ์  รุ่งฤทธิ์   พนักงานดับเพลิง   
                          //58.นางขนิษฐา... 



๓ 

 

58. นางขนิษฐา  ข าทวี   คนงานทั่วไป  
59. นายสุทธิชัย  กาบแก้ว   คนงานทั่วไป              
60. นายสิทธิโชค  แก้วอินทร์  คนงานทั่วไป    
61. นายกรพัฒน์  แย้มคล้าย  คนงานทั่วไป    

     62. นายจามร  หอมหวล  คนงานทั่วไป 
     63. นางสาวณัฐวราพร ช้างแก้ว   คนงานทั่วไป 

64. นางสาวอรุณศร ี  ศรีงาม   คนงานทั่วไป  
65. นายแสน  กลึงกลม   พนักงานขับรถยนต์ (รถกู้ชีพ)    
66. นายมงคล  จ๊อกกวี้   คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
67. นายทรงวุฒิ  แตงอ่อน  คนงานทั่วไป (ประจ ารถกู้ชีพ)EMTB    
68. นายธงชัย  ศรีทอง   พนักงานวิทยุ 
69. นายสังข์  วรพิน   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      
70. นายธนกร  มีท่อธาร   พนักงานขับรถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)      

     71. นายเสน่ห์  คล้ายเอี่ยม  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)   
     72. นายพีรยุทธ  มณีรัตน์   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)  
     73. นายค ารณ  จันทร์แจง  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ(ภารกิจ)  

74. นายชัยมงคล  คงศรี   คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ   
     75. นายศิริวัฒน์  คันธมาลย์  คนงานประจ ารถบรรทุกขยะ  

76. นายเทียนชัย  นวลจันทร์  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ        
77. นายสุริยะ  ปลีสุวรรณ  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
78. นายบุญถึง  จวบนก   คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ  
79. นายกมล  ชาวแพรกน้อย  คนงานประจ ารถเตาเผาขยะ(ภารกิจ)  
80. นางเบญจรักษ์  บัวตูม   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
81. นางสาวจรรยารักษ ์ คุ้มมัน   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก     
82. นางสาวอุทัยวรรณ จิรโพธิธรรม  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)  
83. นางสาวสุกัญญา  คล้ายสังข์  ผู้ดูแลเด็ก    
84. นางสาวนิโยบล  นันทกิจโกศล  ผู้ดูแลเด็ก  
85. นางกนกอร  เลียบดี   ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ไม่เข้าประชุม  
1. นายพันธุ์ศักดิ ์  ใจใหญ ่   นายก อบต. อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
2. นายนคร   ศรีสุทานันท์  รองนายก อบต.อ่าวน้อย  (ไปราชการ) 
3. นายกิตติ   ศรีก าเหนิด  นักจัดการงานช่างปฏิบัติการ (ออกพ้ืนที่) 
4. นางสาวเคียงขวัญ  นิลลักษณ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ (ลา) 
                     //5. นางสาว... 
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5. นางสาวดวงนภา  จิตรถนอม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  (ลา) 
6. นายกิตติศักดิ์  แก้วอาษา  ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ    (ลา)       

เริ่มประชุมเวลา 14.15 น. 
รองพิศาล แพใหญ ่ -สวัสดีทุกท่านครับ วันนี้จะเป็นการประชุมพนักงานฯ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 ขอเชิญ 

ปลัด อบต. ได้ด าเนินการประชุมครับ 
ปลัด อบต. -เรียนคณะผู้บริหารฯ และสวัสดีทุกท่านครับ ใกล้สิ้นปี พ.ศ. 2562 แล้ว ขอให้ทุกท่านเตรียมความพร้อม

รับมือกับงานต่างๆที่เข้ามาในปีหน้า รวมถึงกิจกรรมต่างๆด้วยครับ และได้รับแจ้งจากฝ่ายงานบริหารงาน
บุคคลว่าได้รับโอนพนักงานมาใหม่ 2 ท่าน ขอเชิญแนะน าตัวด้วยครับ 

นางสาวสุกัญญา ชูแก้ว -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวสุกัญญา ชูแก้ว ชื่อเล่น จิ้ง มา
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง นักวิชาการตรวจตอบภายในปฏิบัติการ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทุกท่าน
ค่ะ และจะตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถค่ะ 

นางสาวภาวิณี นะพะวาน  -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาวภาวีณี นะพะวาน ชื่อเล่น ต้อย มา
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทุกท่านค่ะ  

ปลัด อบต. -ยินดีต้อนรับทั้ง 2 ท่านครับ ผมมีหลายเรื่องท่ีจะแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบดังนี้ 
1. ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อ ได้ประกาศปิดศูนย์

เป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบว่าเด็กป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก และหากตรวจสอบสอบแล้วยัง
พบเด็กป่วยด้วยโรคนี้อีก จะประกาศต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

2. วันที่ 15 ธันวาคม 2562 กิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้
ประจ าจุดบริการขอให้เตรียมความพร้อมด้วยครับ 

3. วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2562 โครงการศึกษาดูงานผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมา ขอให้พนักงานทุก
ท่านที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือด าเนินโครงการและอ านวยความสะดวกต่างๆเตรียมความพร้อม
ด้วยครับ  

4. การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ต่อไปผมจะน ามาใช้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย เพราะ
ที่ผ่านมาการให้ความส าคัญและให้ความร่วมมือน้อยมากครับ 

5. วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเดิน
เทิดเกียรติวันสดุดีวีรชน 

6. จิตอาสา ท่านใดท่ียังไม่ได้งลสมัครขอให้เร่งด าเนินการด้วยครับ 
7. โครงการถนนเฉลิมพระเกียรติเป็นโครงการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง ขอฝากให้ลงพ้ืนที่

พัฒนาโครงการเป็นระยะๆด้วยครับ 
8. ฝากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ให้เฝ้าระวังเรื่องอัคคีภัย เนื่องจากเข้าสู่ภัยแล้ง

และเป็นช่วงที่เกิดเหตุไฟไหม้บ่อย ขอให้จัดสรรบุคลากรและเตรียมอุปกรณ์ในการด าเนินการ 
              //ให้พร้อม.... 
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ให้พร้อมครับ และขอให้จัดการประชุมและซักซ้อมการด าเนินงานด้านการป้องกันและ    
บรรเทาสาธารณภัยฯรวมถึงการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เอกสารในการด าเนินการให้เจ้าหน้าที่ทุก
คนเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน และ
แบบฟอร์มต่างๆขอให้เตรียมไว้ในรถยนต์ส่วนกลางทุกคันครับ 

9. ขอฝากกองช่างเร่งรัดด าเนินการจัดการประชุมเกี่ยวกับการด าเนินการ ปร.4 /ปร.5 และการ
ด าเนินโครงการต่างๆด้วยครับ รวมทั้งฝากเร่งด าเนินการตรวจสอบถนน หมู่ที่ 5 ที่มีปัญหา
ด้วยครับ 

10.  วันที่ 23 ธันวาคม 2562 การรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา 
80.00น. เป็นต้นไป ขอให้ทุกท่านแต่งกายชุดเครื่องแบบปกติขาว/ชุดสีกากี หรือ ชุดจิต
อาสา เข้าร่วมพิธีการ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภารกิจขอให้ตรงต่อเวลาและให้
ความส าคัญด้วยครับ  

ที่ประชุม -รับทราบ  
รองพิศาล แพใหญ ่ -ทุกเรื่องที่ปลัด อบต. ได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบและเร่งรัดด าเนินการ ขอให้ปฏิบัติตตามอย่าง

เคร่งครัดครับ ต่อไปเชิญทุกส านัก/กอง ได้ชี้แจงงานต่างๆครับ 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ  กองสาธารณสุขฯ 

ขอชี้แจงภารกิจดังนี้ 
1. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 โครงการอบรมนักเรียนเกี่ยวการป้องกันโรคเอดส์ ณ 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองยายเอม  
2. วันที่ 16 ธันวาคม 2562 รับคณะดูงาน เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนผู้สูงอายุ 
3. แจ้งให้ทราบ บิดา นายบุญถึง จวบนก พนักงานประจ ารถเตาเผาขยะ เสียชีวิต  ศพ

ไว้ที่บ้าน ฟังสวดพระอภิธรรมศพ เวลา 20.00 น. พิธีฌาปนิกิจวันที่ 18 ธันวาคม 
2562 

ผู้อ านวยการกองช่าง -เรียนคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ และสวัสดีทุกท่านครับ  ส าหรับกองช่างมีงาน
โครงการตามข้อบัญญัติฯ ที่ต้องด าเนินการ ส าหรับการลงพ้ืนที่ส ารวจกรณีสาธารณภัยต่างๆ กองช่างยินดี
ให้ความร่วมมือครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับกองคลังช่วงนี้ต้องเร่งรัดด าเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องภาษีตามระเบียบใหม่ ซึ่งจะต้องส ารวจใหม่ทั้งหมดทุกหลังคาเรือน และจะต้องประกาศให้ประชาชน
ได้รับทราบ ส าหรับระเบียบใหม่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้สอย ค่าวัสดุต่างๆที่ใช้ ว119 กองคลังจะจัดส่ง
รูปแบบในการด าเนินการเบิกจ่ายให้ใหม่ค่ะ  

  -การรายงานผลของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขอให้ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส าหรับ ถนนหมู่ที่5 ที่พบปัญหานั้น ให้คณะกรรมการตรวจสอบตามกระบวนการค่ะ 

หัวหน้าส านักงานปลัด -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ส าหรับในส่วนของส านักงานปลัดมีภารกิจที่ต้อง
ด าเนินการหลายโครงการด้วยกัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แจ้งให้ทุกส านัก/กอง
ทราบแล้ว ส าหรับจิตอาสา เจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานปลัดได้สมัครครบทุกคนแล้ว และโครงการถนน
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เฉลิมพระเกียรติได้ลงพ้ืนที่ร่วมกับ อบต.เกาะหลัก ได้ด าเนินการท าความสะอาด 2 ข้างทาง ตัดหญ้า รด
น้ าต้นไม้ และส ารวจต้นไม้ท่ีเสียหายเรียบร้อยแล้วค่ะ 

  -โครงการรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ได้ด าเนินการส่งหนังสือเชิญผู้น าท้องถิ่นทั้งหมด
แล้ว แต่เตรียมความพร้อมในการด าเนินโครงการค่ะ  

รองพิศาล แพใหญ ่ - ขอสอบถามกองช่าง เรื่องอาคารโดมที่โรงเรียนคั่นกระไดที่ก่อสร้างนั้น ทางฌรงเรียนจะต้อง
ด าเนินการอย่างไรครับ 

ผู้อ านวยการกองช่าง -ทางโรงเรียนจะต้องด าเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องครับ โดยจะต้องมีแบบโครงการพร้อมวิศวกร
รับรองมาประกอบการขออนุญาตครับ 

รองพิศาล แพใหญ ่ - ขอสอบถามกองคลัง โครงการที่ยังคงค้างอยู่ไม่ทราบว่าถึงขั้นตอนใดแล้วครับ 
นางสาวพิฐชญาดา ศรีสุขสวัสดิ์ -ถึงขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลางแล้วค่ะ ส่วนการจัดซื้อตาม

ข้อบัญญัติฯ จะเร่งด านเนินการให้ค่ะ และส าหรับโครงการเสียงตามสาย หมู่ที่ 5 และ โครงการติดตั้งเสา
ทาวเวอร์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารค่ะ 

นักทรัพยากรบุคคล -ขอแจ้งเกี่ยวเรื่องเรื่องเงินรางวัลประจ าปีค่ะ จากการตรวจประเมินของคณะกรรมการในปีนี้เรา
ได้ 0.5 เท่า ค่ะ คาดว่าจะได้รับเงินในเดือน กุมภาพันธ์ นี้ค่ะ และขอแจ้งข้าราชการทุกท่านที่แจ้งตรวจ
สุขภาพประจ าปีไว้ ขอให้เริ่มงดอาการตั้งแต่เวลา 20.00น. ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

รองพิศาล แพใหญ ่ - ขอแจ้งให้ทราบว่าในปีนี้เราจะจัดงานปีใหม่กันเช่นเดิม ส่วนวันอละเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ครับ เชิญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชี้แจงเรื่องต่างๆครับ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคั่นกระได -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ขอแจ้งให้ทราบว่าทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านคั่นกระได ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการระบาดของโรคมือเท้าปากค่ะ ได้ด าเนินการท าความ
สะเอาดของเล่นและสื่อการเรียนการสอนต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ใช้ประกอบการเรียนของเด็กๆ และท าความ
สะเอาดพ้ืนที่โดยรอบเพ่ือป้องกันแล้วค่ะ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อ -เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านค่ะ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมะเดื่อ ได้แจ้ง
ปิดศูนย์เพ่ือท าความสะอาดและฆ่าเชื้อแล้วค่ะ อยู่ในช่วงของการเฝ้าระวัง และได้มีการติดตามอาการของ
เด็กท่ีป่วย เมื่อเข้าสู่ระยะปลอดภัยแล้วจะด าเนินการเปิดศูนย์ตามปกติค่ะ 

นายหาญชัย สินสอาด - เรียนคณะผู้บริหารฯและสวัสดีทุกท่านครับ ช่วงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยขอให้ทุกท่านระมัดระวังด้วย 
และอากาศช่วงนี้ค่อนข้างเย็นขอให้ดูแลสุขภาพด้วยครับ ส าหรับเรื่องของการท างานผมขอให้พวกเรา
ช่วยกัน หากพบปัญหาหรืออุปสรรคใดขอให้ช่วยกันหาแนวทางในการแก้ไขครับ ปีใหม่นี้ผมขอให้ทุกท่าน
มีสุขภาพที่แข็งแรง ครอบครัวมีแต่ความสุขครับ ขอบคุณครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ  
รองพิศาล แพใหญ ่ - มีท่านใดจะชี้แจงเรื่องใดเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าประชุมกันอย่าง

พร้อมเพรียง ขอปิดประชุมครับ  
ที่ประชุม -รับทราบ  
ปิดประชุมเวลา 16.40 น.                                                                                                                                      

                   //ลงชื่อ... 
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       ลงชื่อ.....................กัญญา เล็กบ ารุง..........................ผู้จัดพิมพ์รายงานการประชุม 
                                                   (นางสาวกัญญา เล็กบ ารุง) 
                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       
           วันที่   13  ธันวาคม  2562      

 
          
 

                   ลงชื่อ........................นิรันดร ์ประยูรวงษ์...................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                     (นายนิรันดร์ ประยูรวงษ์) 
                นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 
             (รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป)  
              วันที่  26 ธันวาคม  2562      
 
      
 
            ลงชื่อ...................................ธีราเมท พิหสููตร......................ผู้รับรองรายงานการประชุม 

( นายธีราเมท พหิูสตูร ) 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนฯ ปฏิบตัิราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลดั อบต. 
                                                วันท่ี 26  เดือน  ธันวาคม  2562 
 
 
                              ลงชือ่.............................พิศาล แพใหญ่.................................ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                       (นายพิศาล แพใหญ่) 
                                          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย 
                                                   วันที่ 26  ธันวาคม   2562 
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