
การประชุมพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดยี 
วันพุธท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เวลา  10.00  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 - ไปราชการ 

8 นายธาตรี เปรมวิเชียร หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง   

   รก.ผูอํานวยการกองชาง   

9 นางสาววาสนา เณรจาที หัวหนาฝายอํานวยการ   

10 นางกนกพร   ปานสมสวย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ - ลาพักผอน 

11 นายพสิษฐ ศรีกรณียกิจ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ   

12 นางสาวกชพร ฉิมพาลี นักพัฒนาการทองเท่ียวชํานาญการ   

13 นางสาวประภาภรณ โอปลันทพงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   

14 นางอรทัย เอมโอษฐ นิติกรปฏิบัติการ   

15 นายธีรพงษ โชติชวงนภา เจาพนักงานเทศกิจชํานาญงาน   

16 นางสาวพัชรี บัวเผื่อน นักวิชาการเงินและบัญชี   

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 นางสาววรพักตร วรรักษ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ   

25 นางวรรทณี เปรมทอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน   

26 นางสาวมัลลิกา มะนะกุล ผูชวยเจาพนักงานธุรการ   

27 นายกิตติวินท พวงแยม ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได   

28 นางไมตรี ดอกชะเอม คนสวน   

29 นายวรพงษ อ่ิมสอาด ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
เม่ือวันพุธท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

เวลา  14.00  น. 
ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
__________________________ 

ผูมาประชุม   

1. นายสุทธิศักดิ์ ชัยธนทรัพย นายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 
2. นายสรร  วีระวงษ  รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 
3. นายวุฒิชัย  เขียวหวาน รองนายกเทศมนตรีตําบลดอนเจดีย 
4. นายจตุรงค  อินทรพรหม ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย 
5. นางจินตนา  ศรีนิเวศน ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
6. นางภัทรารัตน แสงภู  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา 
7. นายธาตรี  เปรมวิเชียร หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

รก.ผูอํานวยการกองชาง 
8. นางสาววาสนา เณรจาที  หัวหนาฝายอํานวยการ 
9. นายพสิษฐ  ศรีกรณียกิจ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 
10. นางสาวกชพร ฉิมพาลี  นักพัฒนาการทองเท่ียวชํานาญการ 
11. นางสาวประภาภรณ โอปลันทพงษ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
12. นางอรทัย  เอมโอษฐ นิติกรปฏิบัติการ 
13. นายธีรพงษ  โชติชวงนภา เจาพนักงานเทศกิจชํานาญงาน 
14. นางสาวพัชร ี บัวเผื่อน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
15. นายนิรุตติ์  โพธิ์พันธุ  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. นางสาวจินตนา เชาวเดชา เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
17. นายภานุพันธุ ศิริจันทร นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
18. นายจตุรงณ  นามเหลา นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
19. นางสาวณัฐกฤตา วัฒนะการุณย เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
20. นางสาวกนกรดา ฉิมวัย  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน 
21. นางพัชรินทร โชติชวงนภา เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
22. นางสาววรพักตร วรรักษ  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 
23. นางวรรทณี  เปรมทอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
24. นางสาวมัลลิกา มะนะกุล ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
25. นายกิตติวินท พวงแยม  ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 
26. นางไมตรี  ดอกชะเอม คนสวน 
27. นายวรพงษ  อ่ิมสอาด ผูชวยนักวิชาการสุขาภิบาล 
 
ผูไมมาประชุม 
1. นางสาวอุไร  ออนกล่ํา ผูอํานวยการกองคลัง  (ไปราชการ) 
2. นางกนกพร  ปานสมสวย นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ (ลาพักผอน) 

 
/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
-  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 

ดวยสํานักปลัดเทศบาลไดจัด โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิต
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2560 จึงขอเชิญทานรวมโครงการฯ ดังกลาวโดยมีกิจกรรมดังนี้ 

-  วันท่ี 11 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. รวมปลูกดอกดาวเรือง เพ่ือใหบาน
สะพรั่งพรอมกันท่ัวประเทศในชวงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันท่ี 
25 - 29 ตุลาคม 2560  

-  วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ (พุมเงิน – พุมทอง) ภาคเชาเวลา 08.30 น.  ณ หอประชุม
อําเภอดอนเจดีย และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร           
ในภาคคํ่า เวลา 18.00 น. ณ บริเวณลานหนาพระบรมราชานุสรณสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช 

และเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดแต งตั้ งคณะทํางานในการจัด กิจกรรม 
(เอกสารแนบทายรายงานการประชุม) 
-  “ทอดผาปาขยะรีไซเคิล ถวายเปนพระราชกุศลแดเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริ
กิตพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  
12 สิงหาคมมหาราชินี” 

ดวยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมไดจัดกิจกรรม “ทอดผาปาขยะรีไซเคิล ถวาย
เปนพระราชกุศลแดเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิตพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา  12 สิงหาคมมหาราชินี” จึงขอ
เชิญทานรวมโครงการฯ ในวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. 
 -  ประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจําป 2560 

ตามท่ีสภาเทศบาลตําบลดอนเจดีย ไดกําหนดสมัยประชุมสภาสภาเทศบาลฯ 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสาม ประจําป 2560 ตั้งแตวันท่ี 4 สิงหาคม 2560 เปนตนไป      
มีกําหนด 30 วัน นั้น 

จึงเรียกประชุมประสภา ในวันท่ี 10 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอง
ประชุมสภาเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบและเขารวมกิจกรรมและโครงการดังกลาว 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมเม่ือวันจันทรท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมเม่ือวันจันทรท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา  
   ไมมีเรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

/เรื่องอ่ืนๆ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)  
   ไมมี 
 
 
 

     (ลงชื่อ)    ผูจดรายงานการประชุม 
(นางสาวประภาภรณ โอปลันทพงษ) 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 
 

     (ลงชื่อ)    ผูตรวจรายงานการประชุม 
 (นายจตุรงค  อินทรพรหม) 
ปลัดเทศบาลตําบลดอนเจดีย 

 


	ผู้มาประชุม

