
รายงานการประชุม  
ผู้บริหาร หนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.นาสี 

ครั้งที่  1 / 2562 
วันที ่ 3  มกราคม  2562 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
ผู้มาประชุม (ผู้บริหาร) 

ลำดับที่ ชื่อ  -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิเชียร  พูดเพราะ นายก อบต.นาสี นายวิเชียร  พูดเพราะ  
2 นางอุมาพร  วรรณวงศ์ รองนายก อบต.นาสี นางอุมาพร  วรรณวงศ์  
3 นายสัญญา  ดวงแก้ว รองนายก อบต.นาสี นายสัญญา  ดวงแก้ว  
4 นายอนันต์  ปะทังโข เลขานุการฯนายก อบต. นายอนันต์  ปะทังโข  

ผู้มาประชุม  (พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง) 

ลำดับที่ ชื่อ  -สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 

นางนิยดา  จวงโส 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 

รักษาราชการแทน ปลดัองค์การ
บริหารส่วนตำบลนาส ี

นางนิยดา  จวงโส 
 

2 นายศักดิ์ดา  ภาชู หัวหน้าสำนักปลัด นายศักดิ์ดา  ภาชู  
3 นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร ผอ.กองสวัสดิการสังคม นางสาวปลิดา  มณีนภัสสร  
4 จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์  
5 นายประพันธ์  ภูผัน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ นายประพันธ์  ภูผัน  
6 นางสาวศิวรัตน์  ภูมิวงค ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวศิวรัตน์  ภูมิวงค์  
7 

นางศศิประภา  จันทรัตน์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ นางศศิประภา  จันทรัตน์ 

 

8 นางวราภรณ์  ชาติคำด ี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางวราภรณ์  ชาติคำดี  
9 นายสิทธิพล  สงนอก นายช่างโยธาชำนาญงาน นายสิทธิพล  สงนอก  

10 นางสาวจันทร์ชนพร  ใหทอง คร ูคศ.2 นางสาวจันทร์ชนพร  ใหทอง  
11 นางสาวรสสุคนธ์  แนวบุตร คร ูคศ.2 นางสาวรสสุคนธ์  แนวบุตร  
12 นางสาวฐิติรัตน์ ลุนละวงษ์ คร ูคศ.1 นางสาวฐิติรัตน์ ลุนละวงษ์  
13 

น.ส. ชุติกาญจน์  กันหา 
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน น.ส. ชุติกาญจน์  กันหา 

 

14 น.ส.นวรัตน์  พานคำ ผช.นักวิชาการศึกษา น.ส.นวรัตน์  พานคำ  
15 นายวงธวัฒน์  ชาลีกุล ผช.นักวิชาการเกษตร นายวงธวัฒน์  ชาลีกุล  
16 น.ส.สิรธิัญญ์  ผาดำ ผช.นักทรัพยากรบุคคล น.ส.สิรธิัญญ์  ผาดำ  
17 น.ส.จิราพัชร  นามเคน ผช.จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว น.ส.จิราพัชร  นามเคน  
18 

นายอภิชาติ  จันทสิงห์ 
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย 

นายอภิชาติ  จันทสิงห์ 
 

19 นายจตุรภัทร  บุตรีสุวรรณ ผช.จพง.ธุรการ นายจตุรภัทร  บุตรีสุวรรณ  
20 นายทองพูล ศรีสุวรรณ คนสวน นายทองพูล ศรีสุวรรณ  



21 นางมะลิวัลย์  วิเป แม่บ้าน นางมะลิวัลย์  วิเป  
22 นางฟ้าลิขิต  ขะทุม ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี นางฟ้าลิขิต  ขะทุม  
23 น.ส.วรนชุ  บุญนาง ผช.จพง.การเงินและบัญชี น.ส.วรนชุ  บุญนาง  
24 น.ส.เพลินจิต  ศรีหาไชย ผช.จพง.พัสดุ น.ส.เพลินจิต  ศรีหาไชย  
25 นางกชกร  ศรีทับทิม ผช.จพง.ธุรการ นางกชกร  ศรีทับทิม  
26 น.ส.วริศรา  จำปโีชต ิ ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ น.ส.วริศรา  จำปโีชต ิ  
27 นายปิยะพงษ ์ คำสิงห์ศรี ผช.นายช่างโยธา นายปิยะพงษ์  คำสิงห์ศรี  
28 น.ส.พีระพรรณ  ป้านวัน ผช.จพง.ธุรการ น.ส.พีระพรรณ  ป้านวัน  
29 น.ส.พัชนี  ผาสีดา ผช.จพง.พัฒนาชุมชน น.ส.พัชนี  ผาสีดา  
30 นายพรชัย  ภูขำ  ผช.จพง.ประปา นายพรชัย  ภูขำ   
31 นางสาวศสิพร  อุดม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก นางสาวศสิพร  อุดม  
32 นางสาวสมสมัย  กรมแสน

พิมพ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
นางสาวสมสมัย  กรมแสน
พิมพ์ 

 

33 นางเด่นนภา  มณีโรจน์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก นางเด่นนภา  มณีโรจน์  
34 นางสาวจริยา  ก้อนพิลา ผู้ดูแลเด็ก นางสาวจริยา  ก้อนพิลา  
35 นางแตงอ่อน  ลำมะนา คนงานทั่วไป นางแตงอ่อน  ลำมะนา  
36 นายสุรณัฐ  รักษาภักดี พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง นายสุรณัฐ  รักษาภักดี  
37 นายพีรวัฒน์  สีม่วง พนักงานประจำรถบรรทุกน้ำฯ นายพีรวัฒน์  สีม่วง  
38 นายสมบัติ  แก้วสิงหา คนงานทั่วไป นายสมบัติ  แก้วสิงหา  

39 นายแช่ม  จันทะมณี คนงานทั่วไป นายแช่ม  จันทะมณี  
40 นายสุวรรณ  มหาพรหม คนงานทั่วไป นายสุวรรณ  มหาพรหม  
41 นายอุทัย  คำภูแก้ว คนงานทั่วไป นายอุทัย  คำภูแก้ว  

42 นายแมน  ฤทธิ์เทพ คนงานทั่วไป นายแมน  ฤทธิ์เทพ  

43 นายพลกฤต  แนวบุตร คนงานประจำรถบรรทุกขยะ นายพลกฤต  แนวบุตร  
44 

นายสุทธิพัฒน์  พลยามา 
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
(งานกู้ชีพ) นายสุทธิพัฒน์  พลยามา 

 

45 นายนิคม  มธิปิไข จา้งเหมาบริการ นายนิคม  มธิปิไข  

46 นายบุญธรรม  นินหล้า จา้งเหมาบริการ นายบุญธรรม  นินหล้า  

47 นายบุญเสียน อินทะ จา้งเหมาบริการ นายบุญเสียน อินทะ  

48 นางจำเรียง  สงนอก จ้างเหมาบริการ นางจำเรียง  สงนอก  
49 นายบุญสงค ์ บุญประกอบ จ้างเหมากู้ชีพ นายบุญสงค ์ บุญประกอบ  
50 นายเลิง  พินิช จ้างเหมากู้ชีพ นายเลิง  พินิช  
51 นางอนุชธิดา  บุดดี จา้งเหมาบริการ นางอนุชธิดา  บุดดี  

52 นายสนิท  ชูโชต ิ จา้งเหมาบริการ นายสนิท  ชูโชต ิ  

 
 
 



เริ่มประชุม   เวลา 10.00 น. 
    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายวิเชียร  พูดเพราะ นายก อบต.นาสี ประธานที่ประชุมกล่าวเปิด
    การประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว 
    รายงานการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ของ อบต.นาสี 
    ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม
    องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี 
มติที่ประชุม     - รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี  3    เรื่องเสนอพิจารณา 
นายวิเชียร  พูดเพราะ  เรื่องการทำงานภายในของเราให้แต่ละส่วนรายงานการดำเนินการของตนเอง แต่ก่อนอ่ืนจะ
นายก อบต.นาสี พูดเรื่องการส่งน้ำก่อนนะครับ ตามที่มีคนมาขอน้ำไปส่งที่วัดถ้ำผากูกนะครับ เพ่ิงจะมาอยู่ได้ 
 2 - 3 วัน ก็มาขอแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กี่วัน ได้ยินว่าไปขอไฟฟ้าด้วย ผมก็มีความหนักใจอยู่
 และเจ้าหน้าที่ก็คงจะหนักใจเช่นกัน ก็จะปรึกษาหารือกันในที่ประชุมนี้เลยนะครับเรื่องการ
 จัดส่งน้ำ ถ้าเป็นการขอส่วนตัวบอกเลยว่าเราไม่สามารถส่งให้ได้ แต่ถ้าเป็นงานบุญ งาน
 แต่งงาน อะไรแบบนี้ ถ้าน้ำไม่พอใช้เราก็สามารถไปส่งให้ได้นะครับ และวัดผากูกเนี่ย เคยถูก
 จำเรื่องยาเสพติดมาแล้ว 2 ครั้งนะครับ ข้างบนมีถึงเครื่องผลิดยาเสพติดเลยนะครับ ได้
 สอบถามไปทางชาวบ้านก็บอกว่าไม่ให้ความร่วมมือนะครับ แต่คนที่ศรัทธาก็ให้ความร่วมมือ
 อยู่ ส่วนในเรื่องของยาเสพติด ผมก็ขอเน้นย้ำนะครับ ในส่วนของพนักงานของเรา ถ้ามีการจับ
 ได้ โดนจับ เราให้ออกจากงานอย่างเดียวนะครับ ไม่มีข้อยกเว้นนะครับ ยังไงก็ฝากพนักงาน
 เราทุกคนด้วยครับ 
จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์  ขออนุญาตท่านนายกนะครับ เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะออกไปตรวจสอบอีกครั้งครับ 
นักทรัพยากรบุคคล    
นายวิเชียร  พูดเพราะ  ในส่วนของการประชุมในวันนี้เกี่ยวกับงานวันเด็กแห่งชาตินะครับ มอบให้รองปลัดเป็นคน
นายก อบต.นาสี   ชี้แจงนะครับ เชิญครับ 
นางนิยดา  จวงโส  เรียนท่านนายก ผอ.กอง เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกท่านนะคะ วันนี้ก็เป็นการประชุม 
รองปลัด อบต.นาสี  ประจำเดือน มกราคม 2562  เรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุมวันนี้มี 2 เรื่องค่ะ 
    1. การจัดงานโครงการวันเด็ก ซึ่งที่ผ่านมา อบต. ของเราไปร่วมงานที่โรงเรียนทั้งสองนะคะ 
    คือ โรงเรียนบ้านหินฮาว และโรงเรียนบ้านนาสี เสร็จแล้วในปีนี้มีความคิดเห็นว่า เราควรจะ
    จัดเป็นโครงการของเราเอง เพราะปีที่ผ่านมาก็ได้เข้าร่วมแค่การแสดง แต่ปีนี้มีแนวความคิด
    ว่าเราจะจัดการแสดง ประกวดการวาดภาพ การเขียนตามรอยปะ และก็มีเกมส์ เพ่ือพัฒนา



    เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะคะ รายละเอียดในการจัดโครงการในครั้งนี้ มอบให้
    นักวิชาการศึกษา นำเรียนต่อที่ประชุม และแจ้งคำสั่งในการจัดโครงการในครั้งนี้ด้วยคะ 
นายประพันธ์  ภูผัน  เรียนท่านนายก ท่านปลัด และพนักงานทุกท่านครับ สำหรับการจัดโครงการวันเด็ก 2562  
นักวิชาการศึกษา   ก็เป็นปีแรกนะครับที่เราจะบริหารจัดการเองไม่ได้ไปร่วมกับทางโรงเรียน โดยจะมีการ 
    ประกวดดังนี้ครับ 
    - การประกวดวาดภาพระบายสี 
    - การเขียนตามรอยปะ 
    - ภาพตัดปะ 
    - ปั้นดินน้ำมัน 
    การประกวดจะประกวดกันที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมามอบรางวันที่งานนะครับ เพ่ือเป็น
    การย้นระยะเวลาลง รางวัลทุกประเภทจะมีอยู่ 4 รางวัลนะครับ และก็จะมีอาหารจัดเลี้ยง
    ให้กับเด็กๆ และผู้ปกครองด้วย มีโรงทานไอศกรีม รายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับ 
นางนิยดา  จวงโส  ค่ะ สำหรับการจัดโครงการก็คงไม่ยากเท่าไหร่นะค่ะ เพราะที่ผ่านมาก็เห็นที่อ่ืนเค้าจัดกันอยู่ 
รองปลัด อบต.นาสี  ส่วนเรื่องการจัดสถานที่นักวิชาการศึกษาก็ประสานกับพนักงานนะค่ะ ในวันนั้นก็จะมี 
    ผู้ปกครองและก็เชิญผู้นำชุมชน สมาชิกสภาฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สำหรับหน้าที่ต่างๆ เรา
    จะแจ้งต่อไปค่ะ และเรื่องที่ 2. โครงการต่อไปก็จะเป็นงานนเรศวร ที่จัดขึ้นเป็นทุกปี  
    ทางอำเภอได้มอบหมายให้เรานำนางรำเข้าร่วมรำบวงสรวง จำนวน 200 คน ซึ่ง 
    ท่ารำก็ได้ส่งทางไลน์แล้วนะค่ะ ขอให้พนักงานทุกคนซ้อมตามเลย ให้พร้อมกัน วันที่ 18 
    มกราคม 2562 ตอนเช้านะคะ สำหรับชุดที่จะใส่ในวันนั้นก็จะเป็นเสื้อครบรอบ 25 ปี และ
    มีอีกเรื่องหนึ่งค่ะ ตามที่ สตง. เข้ามาตรวจสอบงบการเงินของ อบต. ทาง สตง. ก็ได้ออก 
    ข้อสังเกตมาหลายข้อ และก็ได้ให้ข้อแนะนำในการตอบข้อสังเกต และเมื่อวานนี้ได้มีสมาคม
    แม่บ้านท้องถิ่นมาเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งคาดว่าออกตรวจในครั้งนี้ คิดว่ามีแนวโน้มที่จะ
    ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงเรียนอนุบาลค่ะ ต่อไปเป็นงานทรัพยากรบุคคล เชิญนำ
    เรียนในที่ประชุมค่ะ 
จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์  เรียนท่านนายก ท่านปลัด และพนักงานทุกท่านนะครับ งานบุคลากรในช่วงนี้ก็ขอขอบคุณ 
นักทรัพยากรบุคคล  เจ้าหน้าที่ พนักงานทุกท่านนะครับ ที่มีส่วนร่วมช่วยกันปฏิบัติงานโครงการแข่งขันเรือยาวที่
    ผ่านมาครับ สำหรับงานวันเด็กเราจะจัดในวันศุกร์นะครับ เราก็จะเตรียมสถานที่ เรื่องความ
    สะอาดขอความร่วมมือพนักงานทุกท่านในการต้อนรับ และขอฝากไปทางคุณครู งานนี้เป็น
    งานที่เราต้องแสดงออก แสดงศักยภาพของคุณครูทุกท่านนะครับ ส่วนเรื่องการสอบของ 
    พนักงานส่วนตำบลก็จะได้นำเรียนท่านนายกในห้วงเวลาต่อไปครับ เครื่องราชที่ตกหล่น ได้
    ตรวจสอบ และเสนอใหม่แล้ว เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆก็เหมือนเดิม ขอให้ทำตามระเบียบ
    เหมือนเดิมนะครับ รู้จักหน้าที่ของตนเอง เอาเรือกลับมาในอาทิตย์หน้า และซ่อมแซมให้ 
    พร้อมใช้งานในปีถัดไป งานเลี้ยงปีใหม่จะจัดรวมกับงานกีฬาภายในเลยครับ 



นายศักดิ์ดา  ภาชู  ขอเพ่ิมเติมงานนเรศวรนะครับ งบประมาณ 50,000.- บาท มอบน้องแต๋มเขียนโครงการนะ
หัวหน้าสำนักปลัด  ครับ เรารับผิดชอบขบวนนางรำ 100 คน เพลงรำ 3 เพลง นางรำก็ใช้พนักงานของเรา ส่วน
    หนึ่งก็จะเป็นชาวบ้านนะครับ ลำนำเรือกับมาไว้ที่ อบต. อาทิตย์หน้านะครับ   
นายประพันธ์  ภูผัน  ขออนุญาตเชิญร่วมงานเอาบุญเอวนพครับ งานแต่งงานของผม เรียนเชิญทุกท่านนะครับ 
นักวิชาการศึกษา    
จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์  ขอเพ่ิมเติมเรื่องงานวันเด็กนะครับ ทางศูนย์เด็กได้เตรียมพิธีกรรึยังครับ 
นักทรัพยากรบุคคล  - น้องตุ๊ก  
    - ตรูแป๋ว 
    งานการเกษตร เลิกประชุมให้จัดเก็บไม้ที่เลื้อยไว้นะครับ เราจะบูรณะเรือนเพาะชำใหม่ครับ 
    และเตรียมสถานที่ในการจัดงานด้วยครับ และมอบผู้ช่วยป้องกัน เดี๋ยวออกไปตรวจวัดกับพี่
    นะครับ 
นายศักดิ์ดา  ภาชู  สำหรับงานวันเด็กนะครับ ลำดับและพิธีการต่างๆ ก็มอบให้นักวิชาการศึกษานะครับมีใครมี
หัวหน้าสำนักปลัด  อะไรเพิ่มเติมไหมครับ 
นางนิยดา  จวงโส  ค่ะ สำหรับการให้ความร่วมมือในการจัดโครงการแข่งขันเรือยาว ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ 
รองปลัด อบต.นาสี   งานก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะ สนุกสนานกันเต็มที่ สำหรับปีใหม่นี้ก็คงได้เริ่มโครงการใหม่ 
    เรื่อยๆ นะค่ะ ขอให้ทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ค่ะ ต่อไปเป็นงานป้องกันค่ะ  7 งันอันตรายที่
    ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างค่ะ 
จ่าเอกสมคิด  จันทะวงษ์  ครับ ช่วง 7 วันอันตรายที่ผ่านมา ถือว่าเคสอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่มีครับ มีแค่อุบัติเหตุเล็กน้อย 
นักทรัพยากรบุคคล  เกิดจากรถมอเตอร์ไซต์ครับ 
นางนิยดา  จวงโส  ค่ะ ต่อไปเป็นงานพัสดุค่ะ มีปัญหาอะไรไหมค่ะในการทำงาน เชิญนำเรียนในที่ประชุมค่ะ 
รองปลัด อบต.นาสี 
นางศศิประภา  จันทรัตน์  สำหรับงานพัสดุ จากที่ สตง. เข้าตรวจ มีปัญหาเกี่ยวกับการทะเบียนทรัพย์สินและงบเจ้า
พนักงานพัสดุ   ทรัพย์สิน มันเป็นยอดที่พันกันมาตั้งนานแล้วนะค่ะ มันจำแนกไม่ตรงกับระบบ แต่เราก็ 
    สามารถเอาเอกสารที่เรามีมาอ้างอิงได้ค่ะ พูดไปถึงเรื่องฎีกาด้วยค่ะ ฎีกาท่ีไม่มีใบเสร็จค่ะ 
    ต่อไปเจ้าหน้าที่คนไหนเอาฎีกาไปจ่ายขอให้เอาใบเสร็จมาแนบด้วย ก็มีแค่นี้ค่ะ 
นางวราภรณ์  ชาติคำดี  ค่ะ งานการเงินและบัญชี จากการเข้าตรวจสอบของ สตง. มีข้อสังเกตให้ตอบก็ได้ดำเนินการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตอบไปแล้วค่ะ แต่ยังไม่ครบ ก็จะได้ดำเนินการต่อไปในวันนี้พร้อมกับงานเศรษฐกิจชุมชนของ
    พ่ีแววค่ะ ก็มีแค่นี้ค่ะ  และงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ออกพ้ืนที่เก็บ
    ภาษีโรงเรือน ภาษีท่ีดิน และภาษีป้าย สตง.มีเรื่องท้วงติง เรื่องงบในมือ แต่ก็ได้ส่งไปแล้วค่ะ 
    ส่วนเรื่องการเก็บค่าน้ำประปา เดือน ธันวาคม รบกวนพนักงานที่ออกจัดเก็บตอบด้วยค่ะว่า
    จะนำส่งเงินได้เมื่อไหร่ค่ะ 
นายสุวรรณ มหาพรหม  วันศุกร์ครับ (ติดวันเด็ก) เป็นวันจันทร์นะครับ  
คนงานทั่วไป   
นางนิยดา  จวงโส  ค่ะ เดี๋ยวจะแจ้งให้กองช่างตรวจสอบนะค่ะ ต่อไปเป็นงานสวัสดิการสังคมค่ะ เชิญค่ะ 
รองปลัด อบต.นาสี 



นส.ปลิดา  มณีนภัสสร  งานประจำที่ทำอยู่ก็เรื่องแจกจ่ายเบี้ยยังชีพ วันนี้น้องๆ ก็ได้ออกจ่ายเบี้ยยังชีพค่ะ และงาน
ผอ.กองสวัสดิการสังคม  ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน มีปัญหาทาง สตง. ก็แนะนำให้ตั้งกรรมการสอบค่ะ ได้คุยกับรองปลัด
    เบื้องต้นแล้วว่าจะยืมตัวนิติกรจากนาด่านมาช่วยค่ะ และงาน สปสช. จะประชุมนัดแรกเดือน
    มกราคมนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
นางนิยดา  จวงโส  สำหรับงานเบี้ยยังชีพไม่มีปัญหาอะไรนะค่ะ และงานเศรษฐกิจชุมชนก็อย่างที่ท่านผอ.กองได้
รองปลัด อบต.นาสี   นำเรียนไปค่ะ มีปัญหามาตั้งแต่ปี 42 แล้วนะค่ะ แต่ยังไงก็ต้องตอบข้อสังเกตของ สตง. ให้ได้ 
    ขอให้ทุกท่านช่วยกันค่ะ ต่อไปเป็นงานการศึกษา มีอะไรเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมไหมค่ะ 
นายประพันธ์  ภูผัน  ครับ สำหรับงานการศึกษาตอนนี้ก็มีเรื่องของการประเมินภายนอกครับ ทางกรมได้ส่งเรื่อง
นักวิชาการศึกษา   มาแล้วครับ ว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พร้อมรับการประเมินก็ให้ส่งเรื่องไปที่กรมได้เลย แต่ศูนย์
    พัฒนาเด็กเล็กของเราก็ถือว่ายังไม่พร้อมนะครับ เลยยังไม่ได้ส่งเรื่องไป และก็จะมีการแข่งขัน
    กีฬาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คงต้องหาช่วงเวลาที่เหมาะสมที่เว้นจากโครงการใหญ่ๆ
    ครับ หรือโครงการของจังหวัดครับ 
นางนิยดา  จวงโส  ต่อไปเป็นงานก่อสร้างค่ะ เชิญ ผอ.กองช่าง นำเรียนต่อที่ประชุมค่ะ 
รองปลัด อบต.นาสี 
นายปิยะพงษ์ คำสิงห์ศรี  เมื่อวานได้พากรรมการตรวจรับถนน 10 สายครับ และก็งานซ่อมประปาครับ หมู่ 9 ทาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา  ช่างก็ได้เสนอซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับ แต่อาทิตย์นี้น่าจะยุ่งกับการเตรียมงานวันเด็ก น่าจะ
    ได้ออกซ่อมอาทิตย์หน้านะครับ 
นางนิยดา  จวงโส  ค่ะ มีใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะ เชิญนำเรียนต่อที่ประชุมค่ะ 
รองปลัด อบต.นาสี   
นายวิเชียร  พูดเพราะ  ครับ ให้จ่าเอกสมคิด ไปตรวจสอบวัดถ้ำผากูกเลยนะครับ หลังจากเสร็จการประชุม และขอ
นายก อบต.นาสี   เน้นย้ำเรื่องยาเสพติดนะครับ ถ้าพนักงานของเราถูกจับหรือยุ้งเกี่ยวกับยาเสพติด ผมให้ออก
    จากงานทันทีนะครับ ไม่มีข้อยกเว้นครับ มีใครมีอะไรเพ่ิมเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
    ประชุมครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ 
    - ไม่มี  
ปิดประชุม   เวลา  12.00  น. 
 

ลงชื่อ    ศิวรัตน์  ภูมิวงค ์ ผู้จดรายงานการประชุม 
         (นางสาวศิวรัตน์  ภูมิวงค์) 
       ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
 
ลงชื่อ      ศักดิ์ดา  ภาช ู ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายศักดิ์ดา  ภาชู) 
       ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด 


