รายงานการประชุม
พนักงานเทศบาลตาบลสร้างค้อ
วันที่ 5 สิงหาคม 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

เริ่มประชุมเวลา
ระเบียบวาระที่ 1.
นายบุญเถิง สายสุรีย์

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

14.00 น.
ประธานแจ้งให้ทราบ
ผมขอกล่าวคาว่า สวัสดีครับ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดเทศบาลตาบลสร้างค้อ ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ สืบเนื่องจากเมื่อวาน เวลาประมาณ 11.30 น. กระผมได้นัด
หมายประชุมเป็นการด่วน ด้วยได้รับหนังสือแจ้งจากสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งให้
เทศบาลตาบลสร้างค้อดาเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง ตามคาร้อยเรียนของ
นายเปรื้อง สอนสูญ ที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาและ
สอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่เทศบาลตาบลสร้างค้อก่อสร้างกาแพงของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านต้อนรุกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ร้องเรียน เชิญท่านปลัดเสนอความคิดเห็นครับ
นายเจริญ รัตนวรรณนุกูล เรียนคณะผู้บริหาร และสวัสดีน้องๆเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เรื่อง ด้วยสานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินไดมีหนังสือ ที่ ผผ (สส 2)/070 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2559 แจ้งให้เทศบาล
ตาบลสร้างค้อดาเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง ตามคาร้อยเรียนของนายเปรื้อง
สอนสูญ ที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาและสอบสวนหา
ข้อเท็จจริงในกรณีที่เทศบาลตาบลสร้างค้อก่อสร้างกาแพงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน

ต้อนรุกล้าเข้าไปในที่ดินของผู้ร้องเรียนซึ่งครอบครองทาประโยชน์ตามสารบัญทะเบียน
ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน เลขที่ 4812 แปลงเลขที่ 35 ระวาง สปก.ที่ 5742/8472-11
อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประมาณ 30 เซนติเมตร โดยไม่ได้รับความยินยอมและ
กรณี นายทม สอนสูญ ผู้ใหญ่บ้านต้อน หมู่ที่ 3 ใช้พื้นที่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังกล่าวจัดทาตลาดนัดชุมชนรุกล้าเข้ามาในที่ดินของผู้ร้องเรียนดังกล่าวด้วย ทาให้ผู้
ร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและครบถ้วนเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินได้นาไปเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาและสอบสวนให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางเรา จึงต้องมี
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีข้อร้องเรียนของ
นายเปรื้อง สอนสูญ ดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลตามรายชื่อและตาแหน่งดังต่อไปนี้
1.
นางวิภาดา
พงค์อันทไช
เป็น ประธานคณะกรรมการ
2.
นายพชร
นวนนุกูล
เป็น กรรมการ
3.
สิบเอกสราวุธ จาวงค์ลา
เป็น กรรมการ
4.
นายจีระศักดิ์ สุขาทิพย์
เป็น กรรมการ
5.
นางสาวสุธาศินีย์ คันธรินทร์
เป็น กรรมการ/เลขานุการ
ตรวจสอบหารายละเอียด ข้อเท็จจริง ในกรณีดังกล่าว ให้ได้ทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้วรายงานให้นายกเทศมนตรีตาบลสร้างค้อได้ให้เป็นประโยชน์เพื่อ
ประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าว และรายงานให้สานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทราบและพิจารณาต่อไป
นางวิภาดา พงค์อันทไช

รับทราบครับ

นายพชร นวนนุกูล

รับทราบครับ

สิบเอกสราวุธ จาวงค์ลา

รับทราบครับ

นายจีระศักดิ์ สุขาทิพย์

รับทราบครับ

นางสาวสุธาศินีย์ คันธรินทร์ รับทราบครับ
นายบุญเถิง สายสุรีย์
เลิกประชุม

ตามนี้เลยน่ะครับเพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆๆ ให้รีบดาเนินการ ผมขอปิดประชุมครับ
เวลา 15.20 น.
ลงชื่อ นวลจันทร์ พลไชย ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางสาวนวลจันทร์ พลไชย )
เจ้าพนักงานธุรการ

ลงชื่อ ปิยมณฑ์ สันถมิตร ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางปิยมณฑ์ สันถมิตร )
หัวหน้าสานักปลัด

