
การประชุมพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดยี 
วันอังคารท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 

เวลา  14.00  น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย   

2 นายสรร วีระวงษ รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย   

3 นายวุฒิชัย เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย -  

4 นายจตุรงค อินทรพรหม ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย   

5 นางจินตนา ศรีนิเวศน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

   รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา   

6 นางภัทรารัตน แสงภู หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล   

7 นางสาวอุไร ออนกล่ํา ผูอํานวยการกองคลัง   

8 นายธาตรี เปรมวิเชียร หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง   

   รก.ผูอํานวยการกองชาง   

9 นางกนกพร   ปานสมสวย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   

10 นายพสิษฐ ศรีกรณียกิจ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ   

11 นางสาวกชพร ฉิมพาลี นักพัฒนาการทองเท่ียวชํานาญการ - ลาพักผอน 

12 นางสาวประภาภรณ โอปลันทพงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   

13 นางอรทัย เอมโอษฐ นิติกรปฏิบัติการ   

14 นางสาวอนุสรณ สาดเณร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ   

15 นายธีรพงษ โชติชวงนภา เจาพนักงานเทศกิจชํานาญงาน   

16 นางสาวพัชรี บัวเผื่อน นักวิชาการเงินและบัญชี - ลาคลอด 

17 นายนิรุตติ์ โพธิ์พันธุ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

18 นางสาวจินตนา เชาวเดชา เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน   

19 นายภานุพันธุ ศิริจันทร นายชางโยธาปฏิบัติงาน   

20 นายจตุรงณ นามเหลา นายชางโยธาปฏิบัติงาน   
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

21 นางสาวณัฐกฤตา วัฒนะการุณย เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   

22 นางสาวกนกรดา ฉิมวัย เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน   

23 นางพัชรินทร โชติชวงนภา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน   

24 นางวรรทณี เปรมทอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน   

25 นางขจรจิตร มณีอินทร คร ู -  

26 นางสาวจันทิมา มะลิถอด คร ู -  

27 นางสาวมรกฎ กันพงษ คร ู -  

28 นางสาวศราศรัย วงศสุวรรณ คร ู   

29 นายสมเกียรติ พลายละหาร พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา -  

30 นายเกษม ศรีนิล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา -  

31 นายไสว แชมชอย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา -  

32 นายอรรถชัย จําปาเงิน พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา -  

33 นายวีระยุทธ แชมชอย พนักงานดับเพลิง -  

34 นายวิชิต สมใจเพ็ง พนักงานขับรถยนต -  

35 นางสาวมัลลิกา มะนะกุล ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   

36 นายกิตติวินท พวงแยม ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   

37 นายกัลยา แกวศรี คนสวน -  

38 นางไมตรี ดอกชะเอม คนสวน -  

39 นายชานนท ธรรมเนียม คนงานท่ัวไป -  

40 นายอนุชา บุญชวย คนงานท่ัวไป -  

41 นายวรพงษ อ่ิมสอาด ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล   

42 นายสมปอง   ลอมวงษ พนักงานขับรถยนต -  

43 นางภรณี หนูพวงรอย ผูชวยครูผูดูแลเด็ก -  
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

44 นางสาววิไลวรรณ  รุงโรจนธีระ ผูดูแลเด็ก -  

45 นางสาวขันทอง พูลสวัสดิ์ ผูดูแลเด็ก -  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

วันอังคารท่ี 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 
เวลา  14.00  น. 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 

 

รายช่ือผูมาประชุม 

1. นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 
2. นายสรร วีระวงษ รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 
3. นายจตุรงค อินทรพรหม ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
4. นางจินตนา ศรีนิเวศน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯ  
  รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา 
5. นางภัทรารัตน แสงภู หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
6. นางสาวอุไร ออนกล่ํา ผูอํานวยการกองคลัง 
7. นายธาตร ี เปรมวิเชียร รก.ผูอํานวยการกองชาง 
8. นางกนกพร ปานสมสวย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 
9. นายพสิษฐ ศรีกรณียกิจ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
10. นางสาวประภาภรณ โอปลันทพงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
11. นางอรทัย เอมโอษฐ นิติกรปฏิบัติการ 
12. นางสาวอนุสรณ สาดเณร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
13. นายธีรพงษ โชติชวงนภา เจาพนักงานเทศกิจชํานาญงาน 
14. นายนิรุตติ์ โพธิ์พันธุ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
15. นางสาวจินตนา เชาวเดชา เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
16. นายภานุพันธุ ศิริจันทร นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
17. นายจตุรงณ นามเหลา นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
18. นางสาวณัฐกฤตา วัฒนะการุณย เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
19. นางสาวกนกรดา ฉิมวัย เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
20. นางพัชรินทร โชติชวงนภา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
21. นางวรรทณี เปรมทอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
22. นางสาวศราศรัย วงศสุวรรณ คร ู
23. นางสาวมัลลิกา มะนะกุล ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
24. นายกิตติวินท พวงแยม ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
25. นายวรพงษ อ่ิมสอาด ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ไมมีเรื่องแจงเพ่ือทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2560 
ท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุม 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา  

3.1 การจัดงานกาวแรกแหงความสําเร็จของเด็กปฐมวัย ในวันศุกรท่ี 31 มีนาคม 
2560  มีการจัดซุมสถานท่ีสําหรับการบันทึกภาพของผูปกครองและนักเรียน โดยขอความ
รวมมือพนักงานท่ีดําเนินงาน ดังนี้ 

- พิธีกรในชวงพิธีการ นางสาวมัลลิกา มะนะกุล 
- ปฏิคม 1. นางกนกพร ปานสมสวย 

2. นางสาวจินตนา เชาวเดชา 
3. นางไมตรี ดอกชะเอม 
4. นายวิชิต สมใจเพ็ง 
5. นางสาวศิวนาถ ศรีโสภณ  

- ลงทะเบียน 1. นางสาวกนกรดา ฉิมวัย 
2. นางวรรทณี เปรมทอง 
3. นางพัชรินทร โชติชวงนภา 

- การจัดสถานท่ี กองชาง 
- ระบบเสยีง นายสมปอง ลอมวงษ 
- จัดระเบียบการจราจร งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กําหนดการดําเนินงานเปนไปตามท่ีกองการศึกษาไดแจงใหทุกทานไดรับทราบ

แลว โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป 
 

3.2 การจัดประเพณีสงกรานต ป 2560 รูปแบบการในการจัดงานสงกรานตปนี้ 
เนื่องจากเปนปท่ีอยูในชวงไวทุกขของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 กิจกรรม
ในชวงเชาไมมี โดยกิจกรรมจะเริ่มต้ังแตภายบาย เวลา 13.30 น. เปนตนไป ซ่ึง
ประกอบดวย 

- อัญเชิญพระพุทธรูปนวราชบพิตรและพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ใหประชาชนไดรวมสรงน้ําและสักการะไปตามถนนภายในตลาด
ดอนเจดีย 

- สรงน้ําพระพุทธ สรงน้ําพระสงฆ 
- รดน้ําดําหัวผูสูงอายุ  
- ถวายน้ําสรงพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
- รดน้ําขอพรนายอําเภอดอนเจดีย  

ขอความรวมมือพนักงานท่ีดําเนินงาน ดังนี้ 
- จัดเตรียมธูปดอกไมสักการะอนุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และถือ

ขันน้ําสําหรับสรงน้ําพระสงฆและผูสูงอายุ 
1. นายพสิษฐ ศรีกรณียกิจ 
2. นายนิรุตติ์ โพธิ์พันธุ 
4. นายวรพงษ อ่ิมสอาด 
5. นายธนัว เปรมทอง  
 

/-พิธีการ... 
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- พิธีการ 1. นางสาวประภาภรณ โอปลันทพงษ 

2. นางสาวอนุสรณ สาดเณร 
3. นางสาวกนกรดา ฉิมวัย 
4. นางขจรจิตร มณีอินทร 
5. นางวรรทณี เปรมทอง 
6. นางภรณี หนูพวงรอย 
7. นายกิตติวิน พวงแยม 

- ปฏิคม 1. นางสาวจินตนา เชาวเดชา 
2. นางสาวศราศรัย วงษสุวรรณ 
3. นางไมตรี ดอกชะเอม 
4. นางสาววิไลวรรณ รุงโรจนธีระ 
5. นางสาวขันทอง พูลสวัสดิ์ 
6. นางสาวศิวนาถ ศรีโสภณ 

- ประเมินผล 1. นางอรทัย เอมโอษฐ 
2. นางสาวจันทิมา มะลิถอด 
3. นางสาวมรกรฎ กันพงษ 
4. นางพัชรินทร โชติชวงนภา 
5. นางสาวณัฐกฤตา วัฒนะการุณ 
6. นางสาวพรทิภา แจมแจง 

- การจัดสถานท่ี กองชาง 
- ประชาสัมพันธ นางภัทรารัตน แสงภู และนางสาวกชพร ฉิมพาลี 
- จัดเตรียมน้ําสรงพระพุทธรูปและผูสูงอายุ รวมถึงจัดเตรียมรถดับเพลิง

สําหรับการถวายน้ําสรงพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

3.3 โครงการวันเทศบาล ซ่ึงตรงกับวันจันทรท่ี 24 เมษายน 2560 โดยปกติวัน
จันทรแตงเครื่องแบบกากี แตดวยเรามีกิจกรรมหลายอยาง จึงเห็นควรแตงกายดวยเสื้อดํา
โปโล และกางเกงวอรม แบงกิจกรรมออกเปนภาคเชา ทําบุญถวายภัตตาหารเพล ภาคบาย
จัดกิจกรรม 5  ส  

3.4 โครงการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน หลักสูตร “กลยุทธในการจัดหา
พัสดุแนวใหมตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560” ระหวางวันท่ี 1 – 2 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเลิศธานี จังหวัดสุพรรณบุรี 
กลุมเปาหมายในครั้งนี้ คือ ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนทุกสวน กองคลังพัสดุเขารวมดวย ใน
สวนของพัสดุกองหรือผูท่ีปฏิบัติงานดานพัสดุใหเขารวมการฝกอบรมในครั้งตอไป 

3.5 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย (O.D) ซ่ึงจะ
ดําเนินการในเดือนพฤษภาคมนี้ โดยกําหนดสถานท่ีเบื้องตนไว คือ ทะเล พนักงานมีมติ
เห็นชอบใหเปนจังหวัดสุราษฎรธานี สํานักปลัดไปดําเนินการหาสถานท่ีดําเนินการตอไป 

 
 

/3.6 กําหนด... 
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3.6 กําหนดเปดประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยท่ีสอง ในวันท่ี 4 พฤษภาคม 

2560 นี้ หนวยงานท่ีจะมีการขอความเห็นชอบจากสภาฯ ใหจัดเตรียมเอกสารและเนื้อหา
เขาท่ีประชุมตอไป 

3.7 โครงการ “จังหวัดสะอาด” ไดดําเนินการติดตั้งถังขยะแตละประเภท คือ ขยะ
อันตราย ขยะรีไซเคิล ไวตามหนวยงานเปาหมายแลว ในสวนของเทศบาลจักตองเตรียม
สถานท่ีการพักขยะเหลานี้กอนทําลาย และจําหนาย จึงขอสถานท่ีดานขางอาคารสํานักงาน
ดานหองอาหารเปนสถานท่ีพักตอไป  

ท่ีประชุม รับทราบและดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมาย  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  

ไมมี 
 

 
 (ลงชื่อ) ผูจดรายงานการประชุม 
 (นางสาวประภาภรณ โอปลันทพงษ) 
 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
 
 (ลงชื่อ) ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายจตุรงค  อินทรพรหม) 
  ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
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