
 

 

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ครั้งที่   2 /2561 

วันอังคาร  ที่      5    กมุภาพันธ์   2561   เวลา   10.30 น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาพันสาม 

ผู้มาประชมุ 

 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ
1 นำยประสิทธ์ิ     รวมสิน      นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม นำยประสิทธ์ิ     รวมสิน       
2 นำยประทิว       ปังข ำ รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม นำยประทิว       ปังข ำ  
3 นำยชอบ          แกล้งกลั่น   รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม นำยชอบ          แกล้งกลั่น    
4 นำยพรเทพ       นำถกร เลขำนุกำรนำยกองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำพันสำม นำยพรเทพ       นำถกร  

 

ผู้เข้าร่วมประชมุ 
 

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ หมำยเหต ุ
1 นำยวรวิสตูร       ฉิมพำลี ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม วรวิสูตร       ฉิมพำลี  
2 นำงสำวบุญส่ง         คล  ำพงษ์ รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม บุญส่ง         คล  ำพงษ์  
3 นำงชมภูนุช            มะลิลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด ชมภูนุช            มะลิลำ  
4 นำยบรรทมศิลปป์  สุขปรลั่งสดใส ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง บรรทมศลิปป ์   สุขปรลั่งสดใส  
5 นำงสุธิสำ               วิวัฒน์ ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง สุธิสำ           วิวัฒน์  
6 นำงสำวรตมิำ          ตำละลักษณ ์ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ รติมำ            ตำละลักษณ ์  
7 นำงสำววิจิตรพร      ส้มเทศ นักพัฒนำชุมชน วิจิตรพร          ส้มเทศ  
8 นำงจีรวรรณ           อินทรดิษฐ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน จีรวรรณ           อินทรดิษฐ์  
9 นำงสำวทิพธนำ       ภู่ทอง นักบริหำรงำนกำรเงินและบัญช ี ทิพธนำ           ภู่ทอง  

10 นำงสำวพรศิริ         จันทรเพชร นักวิชำกำรพัสด ุ พรศิริ            จันทรเพชร  
11 นำงพิณทอง           จับใจ นักจัดกำรงำนท่ัวไป พิณทอง           จับใจ  
12 นำสำวนัดดำ          ยิ มน้อย นักทรัพยำกรบุคคล นัดดำ              ยิ มน้อย  
13 นำงกุสุมำ              แมลงทับ ครูผูดู้แลเด็ก กุสุมำ              แมลงทับ  
14 นำงวรำภรณ ์  ทองขำว ครูผูดู้แลเด็ก วรำภรณ ์         ทองขำว  
15 นำงสำวชิสำ           มงคลฉัตรพร เจ้ำพนักงำนธุรกำร ชิสำ           มงคลฉัตรพร  
16 นำงสำวปริศนำ       เครือเหลำ นักวิชำกำรศึกษำ ปริศนำ       เครือเหลำ  
17 นำงสำวจ ำรสั         ศรีอ ำพรรณ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร จ ำรัส            ศรีอ ำพรรณ  
18 นำงสำวธิดำรตัน์      ทวีศรี  ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร ธิดำรัตน์         ทวีศรี   
19 นำงนันทยำ   อินทรำพงษ์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์ นันทยำ         อินทรำพงษ์  
20 นำงรัตนำ               ทิมวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัฒนำชุมชน รัตนำ         ทิมวัฒน์  
21 นำงสำวอำรีรตัน ์   ชะเอมน้อย ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนพัสด ุ อำรีรัตน ์          ชะเอมน้อย  
22 นำงอัดสรำ  เอี่ยมสะอำด ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได ้ อัดสรำ         เอี่ยมสะอำด  
23 นำยณัฐวัฒน ์  บุญทับ ผู้ช่วยนำยช่ำงโยธำ  ณัฐวัฒน ์         บุญทับ  
24 นำยอังกูล              ละมั่งทอง พนักงำนขับรถยนต ์ อังกูล         ละมั่งทอง  
25 นำยกิตติพงษ ์  ฉิมพำล ี พนักงำนขับรถดับเพลิง กิตติพงษ ์         ฉิมพำลี  
25 นำงสำวจินตนำ  บัวสะอำด คนงำนท่ัวไป จินตนำ       บัวสะอำด  
26 นำยจิรโรจน ์  สุนทร คนงำนท่ัวไป จิรโรจน ์       สุนทร  
27 นำยเพทำย  สุนทร คนงำนท่ัวไป เพทำย       สุนทร  
28 นำยสมพร  โตทรัพย ์ คนงำนท่ัวไป สมพร       โตทรัพย์  
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เปิดประชุมเวลา   10.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นำยประสิทธิ์  รวมสิน   - ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม จะด ำเนินโครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  
นำยก อบต.นำพันสำม    กำรแต่งงำนโบรำณ เพ่ืออนุรักษป์ระเพณีกำรแต่งงำนโบรำณให้คงอยู่และเป็นกำรสืบทอดใหค้งไว้  
                        และยังเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจและกำรท่องเที่ยวให้ดีขึ น  รำยละเอียดนั นเดี๋ยว  
                        ให้นำงสำวรติมำ   ตำละลักษณ์  เป็นผู้ชี แจง 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  1 /2561 
นำยประสิทธิ์   รวมสิน  - ขอให้ผู้บริหำรพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทุกท่ำนรับรองรำยงำนกำรประชุม  
นำยก อบต.นำพันสำม    ครั งที่   1 /2561  เมือวันที่    3   มกรำคม  2561 
ที่ประชุม           - มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม ครั งที่   1 /2561   เมือวันที่   3   มกรำคม   2561 
ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
นำงสำวรติมำ  ตำละลักษณ ์ 3.1 1. ฝ่ำยจัดเตรียม/จัดเก็บสถำนที่ 
ผอ. กองกำรศึกษำฯ         พนักงำนทุกคนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

     - จัดเตรียมสถำนที่ เพ่ือด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมกำรแต่งงำนโบรำณ 
                (ตั งแต่ วันที่ 6-12 ก.พ.2561) 

                               - ตกแต่งซุ้มถ่ำยรูป ,จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับพระท ำพิธีสงฆ์,จัดเตรียม โต๊ะ เก้ำอี   
                      ชุดรับรองแขกส ำหรับผู้ว่ำ 

2. ฝ่ำยดูแล/ต้อนรับ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเพชรบุรี/ถือพำนดอกไม้/จัดกระเช้ำ 
2.1 นำงสุธิสำ วิวัฒน์   ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      ประธำนกรรมกำร 
2.2 นำงสำวทิพย์ธนำ ภู่ทอง นักวิชำกำรเงินและบัญชี กรรมกำร 
23 นำงสำวพรศิริ จันทร์เพชร     นักวิชำกำรพัสดุ  กรรมกำร 
2.4นำงสำวธิดำรัตน์ ทวีศรี ผช.จพง.ธุรกำร  กรรมกำร 
3. ฝ่ำยเตรียมพิธีไหว้เศียรพระในวิหำร/ฝ่ำยจัดเตรียมของขวัญคู่รัก 
3.1 นำงวรำภรณ์ ทองขำว คร ู   ประธำนกรรมกำร 
3.2นำงสำววิจิตรพร ส้มเทศ นักพัฒนำชุมชน  กรรมกำร 
4.ฝ่ำยประสำนงำนประชำสัมพันธ์/นักข่ำว/เปิดเพลง 
4.1  นำงนันทยำ อินทรำพงษ์ ผช.จนท.ประชำสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร 

4.2 นำงสำวพรศิริ จันทร์เพชร นักวิชำกำรพัสดุ  กรรมกำร 
5.ฝ่ำยจัดเตรียมของในขบวนแห่ 
5.1 นำงสำวบุญส่ง คล  ำพงษ์ รองปลัดอบต.นำพันสำม ประธำนกรรมกำร 
5.2 นำงสำวธิดำรัตน์ ทวีศรี ผช.จพง.ธุรกำร  กรรมกำร 
5.3 นำงสำวจ ำรัส ศรีอ ำพรรณ ผช.จพง.ธุรกำร  กรรมกำร 

6. ฝ่ำยจัดเตรียมของไหว้ครูกลองยำว/แตรวง/ประสำนคู่แต่งงำนท ำกิจกรรมต่ำงๆ 
6.1 นำงชมภูนุช มะลิลำ  หัวหน้ำส ำนักปลัด  ประธำนกรรมกำร 
6.2 นำงสำววิจิตรพร ส้มเทศ นักพัฒนำชุมชน   กรรมกำร 
6.3 นำงรัตนำ ทิมวัฒน์  ผช.จพง.พัฒนำชุมชน  กรรมกำร 
6.4 นำงสำวธิดำรัตน์ ทวีศรี ผช.จพง.ธุรกำร   กรรมกำร 
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7. ฝ่ำยสำธิตท ำขนมแต่งงำนโบรำณ 
      7.1  นำงสำวบุญส่ง คล  ำพงษ์ รองปลัดอบต.นำพันสำม  ประธำนกรรมกำร 
      7.2  นำงสำววจิิตรพร ส้มเทศ นักพัฒนำชุมชน   กรรมกำร 

8. ฝ่ำยพิธีสงฆ์ 
8.1  นำยสุรินทร์ สุขส ำรำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธำนกรรมกำร 

     8.2  นำงนันทยำ อินทรำพงษ์ ผช.จนท.ประชำสัมพันธ์  กรรมกำร 
9. ฝ่ำยกั นประตูเงิน ประตูทอง 

     9.1 นำงสำวนัดดำ ยิ มน้อย เจ้ำพนักงำนพัสดุ   ประธำนกรรมกำร 
    9.2 นำงพิณทอง จับใจ  นักจัดกำรทั่วไป   กรรมกำร 

10. ฝ่ำยรับขนม ต้นกล้วย ต้นอ้อย 
10.1 นำยบรรทมศิลป์ สุขปลั่งสดใส ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  ประธำนกรรมกำร 
10.2 นำงจีรวรรณ อินทรดิษฐ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กรรมกำร 
10.3 นำยจิรโรจน์  สุนทร คนงำนทั่วไป   กรรมกำร 
10.4  นำยเพทำย  สุนทร คนงำนทั่วไป   กรรมกำร 
10.5  นำยณัฐวัฒน์ บุญทับ ผช.นำยช่ำงโยธำ   กรรมกำร 
10.6  นำยกิตติพงษ์ ฉิมพำลี พนักงำนขับรถดับเพลิง  กรรมกำร 
11 ฝ่ำยจัดเตรียมภัตตำหำรพระ 
11.1 นำงสำวจินตนำ บัวสะอำด     คนงำนทั่วไป   ประธำนกรรมกำร 
11.2 นำงสำวอัดสรำ เอี่ยมสะอำด  ผช.จนท.จัดเก็บรำยได้  กรรมกำร 

                               11.3 นำงสำวอำรีรัตน์ ชะเอมน้อย    ผช.จนท.พัสด ุ           กรรมกำร 
              11.4 นำงพิณทอง จับใจ     นักจัดกำรทั่วไป  กรรมกำร 

12. ฝ่ำยบันทึกภำพ  
   12.1 นำงสำวรติมำ  ตำละลักษณ์    ผอ.กองกำรศึกษำฯ    ประธำนกรรมกำร 
                      12.2 นำงสำวปริศนำ เครือเหลำ    นักวิชำกำรศึกษำ  กรรมกำร 

                               13. ฝ่ำยดูแล ตักอำหำร น ำเด็กไปรับประทำนอำหำร (ข้ำวต้ม) 
13.1 นำงสำวชสิำ มงคลฉัตรพร เจ้ำพนักงำนธุรกำร  ประธำนกรรมกำร 

    13.2 นำงสุภำณี   มูลจั่น  ผช.ครูผดด.   ธุรกำร  

14. ฝ่ำยจัดเตรียมเงินส ำหรับถวำยพระสงฆ์/เงินส ำหรับให้เด็กถือขันหมำก 
   14.1  นำงชมภูนุช มะลิลำ หัวหน้ำส ำนักปลัด  ประธำนกรรมกำร 

15.ฝ่ำยจัดเตรียมชุดเด็กเดินขบวน 
15.1 นำงสำวรติมำ  ตำละลักษณ์  ผอ.กองกำรศึกษำฯ    ประธำนกรรมกำร 
16.ฝ่ำยพิธีรดน  ำสังข์ 
16.1 นำงสำวกุสุมำ แมลงทับ คร ู     ประธำนกรรมกำร 
16.2 นำงสำวจ ำรัส ศรีอ ำพรรณ ผช.จพง.ธุรกำร   กรรมกำร 

   17. ฝ่ำยจัดพำนดอกไม้/ดอกไม้ส ำหรับถวำยพระ/ร้อยดอกรัก 
17.1 นำงสำวรติมำ ตำลละลักษณ์  ผอ.กองกำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร 
17.2 นำงสำวจ ำรัส ศรีอ ำพรรณ   ผช.จพง.ธุรกำร   กรรมกำร 

                   และพนักงำนหญิงทุกคน 
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18. ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 

1.  นำยสมพร โตทรัพย์  คนงำน    ประธำนกรรมกำร 
2.  นำยเพทำย สุนทร  คนงำน    กรรมกำร  

ที่ประชุม  - รับทรำบ 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง รายงานสรุปผลรายรับ - รายจ่าย 

นำงสุธิสำ     วิวัฒน์ - แจ้งรำยงำนสรุปผลรำยรับรำยจ่ำยของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม    
ผอ. กองคลัง              ประจ ำเดือน  มกรำคม  2561 
              - รายจ่าย    
     รำยจ่ำย                   = 5,524,174.46             
                               - รายรับ 
     รำยรับ   = 10,480,311.27   

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืนๆ 

นำยวรวิสูตร   ฉิมพำลี - มีท่ำนใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม่ 
ปลัด อบต.นำพันสำม        ถ้ำไม่มีขอปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลำ       11.30 น. 

 

      

นำงสำวจ ำรัส     ศรีอ ำพรรณ 
ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 

 

 

นำยวรวิสูตร     ฉิมพำลี 
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 

 

 

 

 



 

 

 


