รายงานการประชุม
พนักงานเทศบาลตาบลสร้างค้อ
วันที่ 4 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลสร้างค้อ เวลา 14.00 น.
**********************
ผู้เข้าประชุม
ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายบุญเถิง สายสุรีย์

นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ

บุญเถิง สายสุรีย์

2

นายเกษม

รองนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ

เกษม

3

ว่าที่ ร้อยตรี ไต้หวัน คาสร้าง

รองนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ

ไต้หวัน คาสร้าง

4

นายวิรัตน์ สังเกตุ

เลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ วิรัตน์ สังเกตุ

5

นายเจริญ

ปลัดเทศบาลตาบลสร้างค้อ

เจริญ รัตนวรรณนุกูล

6

นางวิภาดา พงค์อันทไช

รองปลัดเทศบาลตาบลสร้างค้อ

วิภาดา พงค์อันทไช

7

นางปิยมณฑ์ สันถมิตร

หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

ปิยมณฑ์ สันถมิตร

8

นางอรพิน

อรพิน

9

นายพชร นวนนุกูล

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักพัฒนาชุมชน

10

นายณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ณัฐพงศ์ ศรีบุญมี

11

นางสาวรัชฎา ชัยบุตร

นักทรัพยากรบุคคล

รัชฎา ชัยบุตร

12

นายเชิดชัย ทวีสินธุ์

นักวิชาการเกษตร

เชิดชัย ทวีสินธุ์

13

นายจีระศักดิ์ สุขาทิพย์

เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

จีระศักดิ์ สุขาทิพย์

14

นางสาวสุธาศินีย์ คันธรินทร์

นักวิชาการศึกษา

สุธาศินีย์ คันธรินทร์

15

นางสาวนวลจันทร์ พลไชย

เจ้าพนักงานธุรการ

นวลจันทร์ พลไชย

16

นางสาวร่มทิพย์ กานุสนธิ์

ผู้อานวยการกองคลัง

ร่มทิพย์ กานุสนธิ์

17

นางพัชรี นวนนุกูล

นักวิชาการเงินและบัญชี

พัชรี นวนนุกูล

18

สิบเอก สราวุธ จาวงค์ลา

นายช่างโยธา

สราวุธ จาวงศ์ลา

19

จ่าสิบเอก อภิชัย ปวะภูโต

เจ้าพนักงานธุรการ

อภิชัย ปวะภูโต

20

นางสายสุรีย์ เพิ่มจัตุรัส

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

สายสุรีย์ เพิ่มจัตุรัส

21

นายบุญเจิด เลิศศิริ

พนักงานขับรถยนต์

บุญเจิด เลิศศิริ

จันทร์ไตร

รัตนวรรณนุกูล

ตะนัน

จันทร์ไตร

ตะนัน

พชร นวนนุกูล

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

22

นางธัญญรัญญ์ ทศราช

ผช.เจ้าพนักงานธุรการ

ธัญญรัญญ์ ทศราช

23

นายประดิษฐ์ สุดพุด

ผช.ช่างสารวจ

ประดิษฐ์ สุดพุด

24

นางเพ็ญประภา โพธิ์สีมา

ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เพ็ญประภา โพธิ์สีมา

25

นายสุปัน สะภา

ผช.เจ้าหน้าที่ประปา

สุปัน สะภา

26

นายธีระยุทธ แสงวงศ์

ผช.ช่างไฟฟ้า

ธีระยุทธ แสงวงศ์

27

นายอานุภาพ นามวงสา

ผช.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อานุภาพ นามวงสา

28

นางสาววงเดือน พลนาคู

ผช.เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

วงเดือน พลนาคู

29

นางสาวนุชรินทร์ หาวิรส

ผช.เจ้าหน้าที่พัสดุ

นุชรินทร์ หาวิรส

30

นางสาวพนารัตน์ ควางสี

ผช.นักพัฒนาชุมชน

พนารัตน์ ควางสี

31

นายกอพิเศษ สว่างศรี

ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ

กอพิเศษ สว่างศรี

32

นายวุฒิไกร ไชยศรีหา

ผช.ช่างโยธา

วุฒิไกร ไชยศรีหา

33

นายไตรรงค์ มุสิมา

พนักงานขับรถยนต์

ไตรรงค์ มุสิมา

34

นายสุริมาท นักบุญ

นักการภารโรง

สุริมาท นักบุญ

35

นายประทีป ทาเลดี

พนักงานทั่วไป

ประทีป ทาเลดี

36

นายสุทธิพร โทนกกุล

พนักงานขับรถยนต์

สุทธิพร โทนกกุล

37

นายบุญมี พรหมหากุล

ยาม

บุญมี พรหมหากุล

ครูประจาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจาเทศบาลตาบลสร้างค้อ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ – สกุล
นางรัศมี เลิศสงคราม
นางเสถียร อินกอง
นางเยาวพร กิ่งพรมภู
นางสายฝน สีนวล
นางนภาภรณ์ หงษ์นคร
นางทิพเนตร นินฝาย
นางสาวผ่องศรี มุงคุณ
นางสาวนิตยา จาปาม่วง
นางบัวทอง ศรีพยอม
นางรัตนา สงตา
นางสาวพรนิภา หลินภู
นางพิชญาภา จันทร์หอม
นางสายทอง สารสินธ์
นางสาคร จันทร์ดา
นางปานใจ เนาวะเศษ

ตาแหน่ง
ศพด. ม.1
ศพด. ม.1
ศพด. ม.13
ศพด. ม.5
ศพด. ม.1
ศพด. ม.3
ศพด. ม.5
ศพด. ม.2
ศพด. ม.9
ศพด. ม.1
ศพด. ม.3
ศพด. ม.9
ศพด. ม.2
ศพด. ม.16
ศพด. ม.16

ลายมือชื่อ
รัศมี เลิศสงคราม
เสถียร อินกอง
เยาวพร กิ่งพรมภู
สายฝน สีนวล
นภาภรณ์ หงษ์นคร
ทิพเนตร นินฝาย
ผ่องศรี มุงคุณ
นิตยา จาปาม่วง
บัวทอง ศรีพยอม
รัตนา สงตา
พรนิภา หลินภู
พิชญาภา จันทร์หอม
สายทอง สารสินธิ์
สาคร จันทร์ดา
ปานใจ เนาวะเศษ

ประชุม
เวลา
ระเบียบวาระที่ 1
นายกเทศมนตรี

14.00 น.
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สวัสดีครับ วันนี้ผมขอสวัสดีพนักงานทุกคน ผมขอเปิดประชุม เรื่อง การ
แบ่งหน้าที่ต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตาบลสร้างค้อ ในงานวันเด็กแห่งชาติ

ระเบียบวาระที่ 2
นายกเทศมนตรี
วิภาดา พงค์อันทไช
(รองปลัดเทศบาล)

เรื่องการแบ่งหน้าที่ต่างๆ ของพนักงานเทศบาลตาบลสร้างค้อ
ผมขอเชิญรองปลัดเทศบาลอธิบายการแบ่งหน้าที่ของพนักงานเทศบาล
ขอแบ่งแยกงานดังนี้
มอบให้พนักงานชายทุกคน ทาหน้าที่ ทาความสะอาดสถานที่
หน้าที่รับลงทะเบียน
- นางวิภาดา
พงค์อันทไช
- นางสาวสายสุรีย์ เพิ่มจัตรุ ัส
- นางสาวพนารัตน์ ควางสี
- นางสาวจีระพรรณ ธุระพระ

หน้าที่แจกไอศกรีม
- นายสิทธิพร
โทนกกลู
- นายวุฒิไกร
ไชยศรีหา
- นางเพ็ญประภา
โพธิ์ศรีมา
หน้าที่แจกลูกโป่ง
- นายประดิษฐ์
สุดพุด
- นายสุปัน
สะภา
- นายไตรรงค์
มุสิมา
- นายธีระยุทธ แสงวงค์
หน้าที่แจกขนม
- นางอรพิน
ตะนัน
- นางปิยมณฑ์ สันถมิตร
- นางสุริมาท
นักบุญ
- นายบุญเจิด
เลิศศิริ
- จ่าสิบเอก อภิชัย ปวะภูโต
แจกน้าดื่ม
- นางสาววงเดือน
พลนาคู
- นางสาวนุชรินทร์ หาวิรส
- นางสาวพนารัตน์ ควางสี
แจกรางวัล
- นางสาวนวลจันทร์ พลไชย
- นางสาวสุธาศินีย์ คันธรินทร์
- นางธัญญรัญญ์
ทศราช
ควบคุมเครื่องเล่น
- นายพชร
นวนนุกูล
- นายเชิดชัย
ทวีสินธ์
- นายอานุภาพ
นามวงษา
- นายจีระศักดิ์
สุขาทิพย์
พิธีกร
- นายณัฐพงศ์
ศรีบุญมี
- นางรัตนา
สงตา
ในวันงานให้แต่งชุดนักเรียนทุกคน ไม่มีข้อยกเว้น
ในวันที่ 8 มกราคม 2559 แจกขนมแบ่งสายได้ดังนี้
โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดารงวิทย์
- รองนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ (นายเกษม จันทร์ไตร)
- นางอรพิน
ตะนัน
- นางกัญญาภัทร
โคตรธรรม

- นางปิยมณฑ์
สันถมิตร
- นายสุทธิพร
โทนนกกุล
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
- นายสุรศักดิ์
นาคอินทร์
- นายเจริญ
รัตนวรรณนุกูล
- นายเชิดชัย
ทวีสินธุ์
- จ่าสิบเอกอภิชัย
ปวะภูโต
โรงเรียนบ้านสะพานสาม
- นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ (นายบุญเถิง สายสุรีย์)
- นางสาวร่มทิพย์
กานุสนธ์
- นางสาวจีระพรรณ ธุระพระ
- นางธัญญรัญญ์
ทศราช
- นางสาวนุชรินทร์ หาวิรส
โรงเรียนบ้านชมพูพาน
- ท่านเลขานุการนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ นายวิรัตน์ สังเกต
- นายบุญเจิด
เลิศศิริ
- นายธีระยุทธ
แสงวงค์
- นายจีระศักดิ์
สุขาทิพย์
- นายสุปัน
สะภา
โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ
- รองนายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อ นายไต้หวัน คาสร้าง
- นางสาวสุธาศินีย์ คันธรินทร์
- นางเพ็ญประภา
โพธิ์สีมา
- นางสาวสายสุรีย์ เพิ่มจัตุรัส
- นายอานุภาพ
นามวงษา
โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว
- นางวิภาดา
พงค์อันทไช
- นายณัฐพงศ์
ศรีบุญมี
- นายพชร
นวนนุกูล
- นางสาววงเดือน
พลนาคู
สาหรับวันที่ 7 มกราคม 2559 ให้มาพร้อมกันที่เทศบาลตาบลสร้างค้อ
เวลา 07.30 น. ก่อนเปิดงานจะเป็นการแสดงของทีมบริหารและพนักงานเทศบาล
ร่วมกันร้องเพลง “วันพรุ่งนี้” พร้อมกัน โดยแต่งชุดนักเรียน และในวันที่ไป แจก
ขนมโรงเรียน ให้ถ่ายรูปป้าย เทศบาล มาโรงเรียนละ 1 ภาพ ส่วนชุดนักเรียนมอบ
ให้หัวหน้านักวิชาการศึกษา ติดต่อกับโรงเรียนท่าน
ผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี เพื่อยืมชุดนักเรียนสาหรับพนักงานทุกคนและทีม
บริหารด้วย ส่วนของเล่นเด็กให้ นายพชร นวนนุกูล จัดระเบียบการ
เล่นเครื่องเล่น ตามลาดับก่อนหลัง เพื่อป้องกันการแย่งกันเล่นของเด็ก และ
เกิดความปลอดภัย สาหรับเด็ก

นายกเทศมนตรี
ระเบียบวาระที่ 3
นายกเทศมนตรี
เลิกประชุม

ยังไงก็ขอความร่วมมือกับทุกคน
เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี
นายกก็ขอความร่วมมือกับพนักงานทุกท่าน และใครมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติม
อะไรหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ขอปิดการประชุม
เวลา 15.00 น.

นวลจันทร์ พลไชย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวนวลจันทร์ พลไชย)
เจ้าพนักงานธุรการ

ปิยมณฑ์ สันถมิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปิยมณฑ์ สันถมิตร)
หัวหน้าสานักปลัด

