
 
ระเบียบวาระการประชุม  

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 4 / 2561 

วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้นสอง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

1.๑ แจ้งการร่วมงานและการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ      
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

1.2 โครงการอบรมสัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
ประจ าปี 2561 

1.3 โครงการธรรมสัญจร ประจ าปี 2561 

 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

2.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่นักเรียนในต าบลบ้านแหวน ประจ าปี 2561  
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รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
ประจ าเดือน สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 4 / 2561 

วัน พุธ ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. 
ณ  ห้องประชุมชั้นสอง ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 

ผู้เข้าร่วมประชุม  61   คน 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1. นายจรูญโรจน์ แก้วมณี ปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหวน จรูญโรจน์ แก้วมณี 
2. นายวรวัจน ์ บุญญผลานันท์ รองปลัดเทศบาลต าบลบ้านแหวน วรวัจน ์ บุญญผลานันท์ 
3. นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์ ผู้อ านวยการกองคลัง จิราลักษณ์    หวังทวยทิพย์ 
4. นางจรรยา ศิวานนท์ ผู้อ านวยการกองช่าง จรรยา ศิวานนท์ 
5. นายขวัญชัย ศิริ หัวหน้าส านักปลัด ขวัญชัย ศิร ิ
6. นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา อณูพรรณ มณีวงศ์ 
7. นายอุดร กองแก้ว ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ อุดร กองแก้ว 
8. นายสุวรรณสิทธิ์ เรือนค า หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ สุวรรณสิทธิ์   เรือนค า 
9. นายสัญญา เมืองใหม่ นิติกรช านาญการ สัญญา เมืองใหม่ 

10. นายอนุทิน กรัณย์วัฒนกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อนุทิน กรัณย์วัฒนกุล 
11. นางกาญจนา ขัดชุ่มแสง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ กาญจนา ขัดชุ่มแสง 
12. นางสาวกันตพร โนลา นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กันตพร โนลา 
13. นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง นักวิเคราะห์นโยบายฯ ช านาญการ เกียรติศักดิ์ กันทาแปง 
14. นางวัฒนา กันทะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน วัฒนา กันทะ 
15. พ.จ.อ.ชยพล ค าไมอาจ จพง.ป้องกันและบรรเทาฯช านาญงาน พ.จ.อ.ชยพล ค าไมอาจ 
16. นางประไพ ตามเพ่ิม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ประไพ    ตามเพ่ิม 
17. นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ศร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรณิการ์ จันทร์ศร 
18. นางสาวอันติกา ศรีพรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ อันติกา ศรีพรรณ 
19. นางสาวเกศรินทร์ ธงซิว นัดวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เกศรินทร์ ธงซิว 
20. นางสาววรัญรดา        บุญรัง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน วรัญรดา บุญรัง 
21. นางสาวปวีณา สุพรรณทวา นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจ า) ปวีณา สุพรรณทวา 
22. นายวีระเชษฐ ค าคง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง วีระเชษฐ ค าคง 
23. นายธนวัฒน ์ กาใจวงค์ นายช่างโยธาช านาญงาน ธนวัฒน ์ กาใจวงค์ 
24. นายชาญทธิปวัตน์ กาบัว นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน -ปฏิบัติงานนอกสถานที่- 
25. นายพิทักข์พงค์ เมธังกูร วิศวกรโยธาช านาญการ พิทักข์พงค์ เมธังกูร 
26. นายมลคลกิตต์ ชมชื่น นายช่างโยธาช านาญงาน มงคลกิตต์ ชมชื่น 
27. นางกรรณิการ์ จังสถิตย์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรณิการ์ จังสถิตย์ 
28. นายนิธิศ ตาค ามี นักวิชาการศึกษาช านาญการ นิธิศ ตาค ามี 
29. นางสาวพัชรินทร์ ศรีค าหมื่น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน พัชรินทร์ ศรีค าหมื่น 
30. นางสุชัญญ์ญา รุจิชัย นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สุชัญญ์ญา รุจิชัย 
31. นางรสานันท์ พงศ์ศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน รสานันท์ พงษ์ศักดิ์ 
32. นางสาวกัญญารัตน์ ทาโน คนงานทั่วไป กัญญารัตน์ ทาโน 
33. นางสาวตรีรักษ์ อันตัน คนงานทั่วไป ตรีรักษ์ อินตัน 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
34. นางสาวเพียงพินิจ ทีปต์จิร คนงานทั่วไป เพียงพินิจ ทีปต์จิร 
35. นางสาวรุ่งนภา สุริยา คนงานทั่วไป รุ่งนภา สุริยา 
36. นายจักรพงษ์ มหาวัน คนงานทั่วไป จักรพงษ์ มหาวัน 
37. นายเถลิงศักดิ์ ยอดใจ คนงานทั่วไป เถลิงศักดิ์ ยอดใจ 
38. นายบุญธรรม สมเพาะ คนงานทั่วไป บุญธรรม สมเพาะ 
39. นายประกิตกานต์ หมูธิ คนงานทั่วไป -ปฏิบัติงานนอกสถานที่- 
40. นายมานพ  สานตา คนงานทั่วไป มานพ  สานตา 
41. นายวุฒิชัย        ดวงปันสิงห์ คนงานทั่วไป นายวุฒิชัย       ดวงปันสิงห์ 
52. นายณัฐพงศ์ กัญหาลิกา คนงานทั่วไป (การแพทย์ฉุกเฉิน) ณัฐพงศ์ กัญหาลิกา 
43. นายประพันธ์        สิริจา คนงานทั่วไป (การแพทย์ฉุกเฉิน) นายประพันธ์       สิริจา 
44. นายวรวุฒ ิ วงศ์มูล คนงานทั่วไป (การแพทย์ฉุกเฉิน) -ปฏิบัติงานนอกสถานที่- 
45. นายสราญ ศุภรัตนาการ คนงานทั่วไป (การแพทย์ฉุกเฉิน) -ปฏิบัติงานนอกสถานที่- 
46. นายจักรพงษ์ชัย ใจสักเสริญ คนงานประจ ารถขยะ จักรพงษ์ชัย ใจสักเสริญ 
47. นายตันติกร สมเพาะ คนงานประจ ารถขยะ ตันติกร สมเพาะ 
48. นายทวีศักดิ์ ทนันชัย คนงานประจ ารถขยะ ทวีศักดิ์ ทนันชัย 
49. นายนิรุตต์ บุญเทพ คนงานประจ ารถขยะ นิรุตต์ บุญเทพ 
50. นายนิรุตต์ วิญญารัตน์ คนงานประจ ารถขยะ นิรุตต์ วิญญารัตน์ 
51. นายภานุพงษ์ สมนา คนงานประจ ารถขยะ ภานุพงษ์ สมนา 
52. นายศุภรัตน์ ค าโม๊ะ คนงานประจ ารถขยะ ศุภรัตน์ ค าโม๊ะ 
53. นายเกียรติศักดิ์ ค ามา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เกียรติศักดิ์ ค ามา 
54. นางสาวจิรประภา ใจเย็น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จิรประภา ใจเย็น 
55. นางสาวนฤมล พงศ์ธิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นฤมล พงศ์ธิ 
56. นางสาวรวิพรรณ นันทะวงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ รวิพรรณ นันทะวงค์ 
57. นางอุไรรัตน์ ไชยยัง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ อุไรรัตน์ ไชยยัง 
58. นางสาวจรรยา ไชยปัญญา ผู้ช่วยช่างโยธา จรรยา ไชยปัญญา 
59. นายประเสริฐ วงค์มูล พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประเสริฐ วงค์มูล 
60. นายศักดา เรือนแก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ศักดา เรือนแก้ว 
61. นายจิรศักดิ์ ศรีแปง พนักงานขับรถยนต์ จิรศักดิ์ ศรีแปง 
62. นายธวัช เรือนค าแปง พนักงานขับรถยนต์ นายธวัช            เรือนค าแปง 
63. นายนัครินทร์ จักรปัญญา พนักงานขับรถยนต์ นัครินทร์ จักรปัญญา 
64. นายพิศิษย์ พันธุศาสตร์ พนักงานขับรถยนต์ พิศิษย์ พันธุศาสตร์ 
65. นายสมชัย วงศ์ฝั้น พนักงานดับเพลิง สมชัย วงศ์ฝั้น 

 

 

 

 
เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา  14.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชุมพร  จาปัญญะ นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน กล่าวเปิดประชุม
ประจ าเดือน ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.๑ แจ้งการร่วมงานและการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ      
ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 

นายชุมพร  จาปัญญะ แจ้งพนักงานทุกท่านเข้าร่วมงาน ด้วยอ าเภอหางดงได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติ       
นายกเทศมนตรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิม 

พระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่  12 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม
นานาชาติมหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ ขอให้พนักงานทุกท่านเข้าร่วมงาน
ดังกล่าวด้วย 

ที่ประชุม  รับทราบ 

 
 1.2 โครงการอบรมสัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบล       

บ้านแหวน ประจ าปี 2561 

นายชุมพร  จาปัญญะ ขอให้ทางนักทรัพยากรบุคคล ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาประจ าปี 
นายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบ้านแหวน ประจ าปี 2561   

นายอนุทิน กรัณย์วัฒนกุล จะด าเนินการอบรมสัมมนาประจ าปีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาล 
นักทรัพยากรบุคคล ต าบลบ้านแหวน ประจ าปี 2561 ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ซึ่งในส่วนของ

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 อบรม ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลหัตถกรรมไม้แกะสลัก
บ้านแหวน และในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 จะเป็นการอบรมที่วัดแม่ฮ้อยเงิน 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
ถ้าพนักงานท่านใดสะดวกจะน ารถไปเองก็สามารถไปเองได้ หรือจะมาขึ้นรถสี่ล้อ
แดงที่เทศบาลได้ ในส่วนของก าหนดการและรายละเอียดต่างๆ จะแจ้งในทาง
ธุรการแต่ละกองเพ่ือแจ้งพนักงานอีกครั้ง   

ที่ประชุม    รับทราบ 
 

1.3 โครงการธรรมสัญจร ประจ าปี 2561 

นายชุมพร  จาปัญญะ เรื่องโครงการธรรมสัญจร ประจ าปี 2561 ขอให้ทางผู้อ านวยการกองการศึกษา 
นายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดและก าหนดการต่างๆ  

นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์  กองการศึกษาจะจัดโครงการธรรมสัญจร ประจ าปี 2561 ในวันที่ 11 สิงหาคม  
ผอ.กองการศึกษา  2561 ณ วัดปู่ฮ้อ ต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือให้การ

ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์
โครงการ และสามารถแก้ไขอุปสรรคและปัญหาที่เกิดขึ้นได้ จึงขอความร่วมมือ
พนักงานเทศบาลทุกคนปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมายตามค าสั่งด้วย  

ที่ประชุม    รับทราบ 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายชุมพร  จาปัญญะ  ประธานฯ สอบถามมีผู้ใดจะชี้แจงเพ่ิมเติมในระเบียบวาระอ่ืนๆ หรือไม่ 
นายกเทศมนตรี 

2.1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่นักเรียนในต าบลบ้านแหวนประจ าปี 2561  

นายชยพล ค าไมอาจ ชี้แจงเรื่องการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสาธารณภัยแก่นักเรียนในต าบล 
จพง.ป้องกันและบรรเทาฯ  บ้านแหวนประจ าปี 2561 จะเป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลบ้านแหวน ได้แก่ โรงเรียนบ้านไร่ 
โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง โรงเรียนบ้านช่างค า และโรงเรียนจอมทอง ในวันที่ 4-5 
กันยายน 2561 เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนและครู
เกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ ซึ่งตอนนี้จะได้เริ่มจัดท าโครงการและเสนอรายละเอียด
โครงการต่อไป  

ที่ประชุม    รับทราบ 
  
นายชุมพร  จาปัญญะ  สอบถามในที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะสอบถามหรือเสนอแนะเพ่ิมเติม  
นายกเทศมนตรี หรือไม่ ถ้าหากไม่มี ขอปิดการประชุม 
 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ปิดประชุมเวลา  :   16.00 น. 

 

ลงชื่อ                                   ผู้จดบันทึกรายงานฯ 
     (นายอนุทิน     กรัณย์วัฒนกุล) 
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
      
 
       ลงชื่อ 
       (นายชุมพร     จาปัญญะ) 
                                         นายกเทศมนตรีต าบลบ้านแหวน 

 


