
 

 

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ครั้งที่   3 /2561 

วันอังคาร  ที่    8    มีนาคม   2561   เวลา   11.00 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   11.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นำยประสิทธิ์  รวมสิน   -  ไม่มี 
นำยก อบต.นำพันสำม     

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  2 /2561 
นำยประสิทธิ์   รวมสิน  - ขอให้ผู้บริหำรพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทุกท่ำนรับรองรำยงำนกำรประชุม  
นำยก อบต.นำพันสำม    ครั งที่   2 /2561  เมือวันที่    5   กุมภำพันธ์   2561 
ที่ประชุม           - มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม  ครั งที่   2 /2561   เมือวันที่   5   กุมภำพันธ์   2561 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

นำยวรวิสูตร    ฉิมพำลี – แจ้งกำรติดตำมงำนกำรจัดตั งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร ได้มอบหมำยให้นำงสำวชิสำ   มงคลฉัตรพร 
ปลัด อบต.นำพันสำม เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นระบบ และสำมำรถสืบค้นได้งำยเมื่อมีผู้มำ

ติดต่อขอข้อมูลข่ำวสำรจำกหน่วยงำนและจัดท ำลงในเว็บไซต์ของ อบต.นำพันสำมให้
เรียบร้อย และมอบให้เป็นผู้รับผิดชอบเว็บไซต์ อบต.นำพันสำม 

 -แจ้งเรื่องกำรต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนอ่ืนนั นมอบหมำยให้ น.ส.นัดดำ  ยิ มน้อย
และนำงรัตนำ  ทิมวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบในกำรต้อนรับและจัดท ำเรื่องเก่ียวกับกำรท่องเที่ยว 

 -แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนสำธำรณสุขเตรียมจัดท ำกำรเบิกจ่ำยกำรจัดซื อวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้ำ และให้จัดท ำตำรำงกำรกำรฉีดวัคซีนไว้ด้วย 

 -แจ้งกำรจัดเตรียมกำรเปิดงำนโครงกำรป้องกันและปรำบปรำมยุงลำยมอบให้หัวหน้ำส ำนัก
ปลัดเป็นเจ้ำของโครงกำรและมอบนำงสำวชิสำ   มงคลฉัตรพร เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดเตรียม
ตกแต่งห้องเพ่ือจัดท ำโรงเรียนป้องกันและปรำบปรำมยุงลำย ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่  27  
มีนำคม  2561 

ที่ประชุม -รับทรำบ 
                     

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง รายงานสรุปผลการฝึกอบรมและรายรับ-รายจ่าย 

นำงสำวบุญส่ง  คล  ำพงษ ์– แจ้งรำยงำนผลกำรฝึกอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร กำรให้บริกำรสำธำรณะโดยกำรมีส่วน 
รองปลัด อบต.               รว่มของประชำชนรุ่นที่  21  บัดนี  ข้ำพเจ้ำนำงสำวบุญส่ง  คล  ำพงษ์ ต ำแหน่ง รองปลัด   
                                 อบต.นำพันสำม ได้เข้ำร่วมฝึกอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตร กำรให้บริกำรสำธำรณะโดยกำรมี  
                                 สว่นร่วมของประชำชนรุ่นที่ 21 ระหว่ำงวันที่ 1-10 กุมภำพันธ์ 2561  จังหวัดนครนำยก 
     รำยงำนผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรดังนี  
    - กำรฝึกปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรร่วมคิดร่วมท ำร่วมรับผลประโยชน์คะ 
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นำงสุธิสำ     วิวัฒน์ - แจ้งรำยงำนสรุปผลรำยรับรำยจ่ำยของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม    
ผอ. กองคลัง              ประจ ำเดือน  กุมภำพันธ์  2561 
              - รายจ่าย    
     รำยจ่ำย                   =   7,465,937.75             
                               - รายรับ 
     รำยรับ   = 12,292,093.42   

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 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


