
 

 

บันทึกรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร/พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง 
ครั้งที่   4 /2561 

วันอังคาร  ที่    2    เมษายน   2561   เวลา   10.00 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   10.00  น. 

ระเบียบวาระท่ี   1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นำยประสิทธิ์  รวมสิน    -แจ้งขอบคุณพนักงำนทุกท่ำนที่ให้ควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมโครงกำรโรงเรียนป้องกัน 
นำยก อบต.นำพันสำม    และปรำบปรำมยุงลำยได้ส ำเร็จรุล่วงไปด้วยดีครับ  

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  3 /2561 
นำยประสิทธิ์   รวมสิน  - ขอให้ผู้บริหำรพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำงทุกท่ำนรับรองรำยงำนกำรประชุม  
นำยก อบต.นำพันสำม    ครั งที่   3 /2561  เมือวันที่    8   มีนำคม   2561 
ที่ประชุม           - มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุม  ครั งที่   3 /2561   เมือวันที่   8   มีนำคำม   2561 

ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

นำยวรวิสูตร  ฉิมพำลี 3.1 -แจ้งหลักกำรในกำรท ำงำนให้ท ำงำนให้เป็นระบบและหัวหน้ำแต่ละกองต้องมีภำวกำรณ์เป็น 
ปลัด อบต.นำพันสำม ผู้น ำในกำรท ำงำนให้งำนเดินออกไปให้ดีและจัดคนให้ถูกกับงำน ในกำรท ำงำนโครงกำรแต่ละ

โครงกำรให้แนบแผนพัฒนำสีปีด้วย 
-แจ้งหัวหน้ำแต่ละกองให้ไปศึกษำ ระเบียบ ข้อกฎหมำย ต่ำงๆ ต่อไปต้องสอบเลื่อนระดับ
เพรำะว่ำเป็นผลประโยชน์ของท่ำนเอง  

ที่ประชุม - รับทรำบ 
น.ส.รติมำ  ตำละลักษณ์ 3.2 –แจ้งกำรจัดกิจกรรมโครงกำรอบรมเพ่ิมทักษะภำษำอังกฤษเพ่ือก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน

ระหว่ำงวันที่  9 – 11 เมษำยน  2561  ณ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม 
 -วันที่  13  เมษำยน  2561  เชิญร่วมกิจกรรมโครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีใน

ท้องถิ่นวันสงกรำนต์และวันผู้สูงอำยุแห่งชำติ  เวลำ  09.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์ชำวนำวัดนำพรม
ให้แต่งกำยเสื อลำยดอกหรือชุดผ้ำไทย 

นำงวิจิตรพร  ส้มเทศ 3.3 –แจ้งเรื่องเบี ยยังชีพเนื่องจำกได้มีหนังสือสังกำรมำว่ำให้จ่ำยเบี ยก่อนวันที่  10 ของทุก 
นักพัฒนำชุมชน   เดือน และในขณะนี ก ำลังด ำเนินกำรแจกเก้ำอี สุขำ และโครงกำรส่งเสริมอำชีพผู้ พิกำร        

กำรเลี ยงไก่ไข่ 
นำงสุธิสำ   ววิัฒน์ 3.4 –แจ้งให้กองกำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรมจัดท ำบันทึกขอยกเลิกหม้อแปลงไฟฟ้ำ  
ผอ.กองคลัง เพ่ือน ำมำแนบเอกสำรฎีกำ เพรำะว่ำได้ติดตั งหม้อแปลงแล้วและให้จัดท ำเป็นจ้ำงเหมำเดิน

สำยไฟฟ้ำใหม่ 
-แจ้งเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินสะสม เหลือโครงกำร หมู่ที่ 4,8 และหมู่ 1 เชื่อม หมู่ 6  กำร
เบิกจ่ำยให้แต่ละกองตรวจสอบเอกสำรในกำรเบิกจ่ำยให้เรียบร้อยก่อนท ำกำรเบิกจ่ำย 

นำยวรวิสูตร  ฉิมพำลี  3.5 –แจ้งให้กองช่ำงด ำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ ให้แล้วเสร็จทันตำมก ำหนดระยะเวลำด้วย 
ปลัด อบต.นำพันสำม - แจ้งพนักงำนข้ำรำชกำรทุกคนใครประสงค์ที่จะไปอบรมกำรก ำหนดรำคำกลำงผมอนุญำตให้

ไปอบรมนะครับจะได้รู้ระเบียบ ข้อกฎหมำยต่ำงๆที่เกี่ยวกับกำรตรวจงำนจ้ำงเพรำะว่ำทุกคน
จะต้องเป็นคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงทุกคน 

 - แจ้งให้หัวหน้ำส ำนักปลัดจัดท ำค ำสั่งให้นำงสำวจ ำรัส  ศรีอ ำพรรณ ไปช่วยงำนกองคลัง
เพรำะเนื่องจำกนำงสำวพรศิริ  จันทรเพชร  ได้โอนย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งที่กรมควบคุมโรค 

 - แจ้งเรื่องกำรฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ำให้ด ำเนินกำรหลังเดือนเมษำยน เนื่องจำกวัคซีนได้หลัง
เดือนเมษำยน 2561 
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นำยบรรทมศิลป์  สุขปลั่งสดใส 3.6 – ขณะนี ก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำเรื่องจ่ำยขำดเงินสะสม โครงกำร หมู่ที่ 7 และ 
ผอ. กองช่ำง                       คลองระบำยน  ำ หมู่ที่ 8 

                     

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่อง รายงานสรุปผลรายรับ - รายจ่าย 

นำงสุธิสำ     วิวัฒน์ - แจ้งรำยงำนสรุปผลรำยรับรำยจ่ำยของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำพันสำม    
ผอ. กองคลัง             ประจ ำเดือน  มีนำคม  2561 
              - รายจ่าย    
     รำยจ่ำย                   =   1,737,775.66           
                               - รายรับ 
     รำยรับ   =     462,052.41 

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 

 

 

 

 

 


