
รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

ครั้งที่  ๑/๒๕๖๔   
วันศุกร์ที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา   
----------------------------------------- 

 ผู้มาประชุม 
  ๑.  นายไพโรจน์  พวงศิร ิ  นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา  
  ๒.  นายวิรัตน ์  เรียนลึก  รองนายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา  

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑.  นางสาวศิรธน สุทธิบูรณ์ รองปลัดเทศบาล     
  ๒.  นางพีรญา  แสงรูจี  ผู้อ านวยการกองคลัง    
  ๓.  นายธนกร  ชิศากรวณิช ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ   
  ๔.  นางภัทรวด ี  แก้วกระจาย ผู้อ านวยการกองการศึกษา   
  ๕.  นางกาญจนา  ผลสันต์  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   
  ๖.  นางสาวผกามาศ เพ็ชรโต  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  ๗.  นางสาวอัจจิมา จุลสอาด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
  ๘.  นางนฤมล  จุฑมาตยางกูร นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  ๙.  นางสิริกาญจนา สอาดศรี  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ 
  ๑๐. นางสาวเบญจมาสภ ์ เกษสังข์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
  ๑๑. นายมนัส  เอ่ียมสุเมธ นายช่างโยธาช านาญงาน 
  ๑๒. นางบัญจรัตน์ ศรีทองเขียว เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
  ๑๓. นายประเวศ  อังกีรัตน์  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 
  ๑๔. นางส าราญ  เอ่ียมสอาด ลูกจ้างประจ า (นักจัดการงานทั่วไป) 
  ๑๕. นางสาวดารารัตน์ เพ็งแจ่มศรี ครู คศ.๑  

 เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น.    
 เมื่อครบองค์ประชุมนายไพโรจน์ พวงศิริ นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา ท าหน้าที ่

 ประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ  ดังนี้    

 ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 นายกเทศมนตรี  วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่สุดท้ายที่จะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด า
    พัฒนา เนื่องจาก กกต.ประจ าจังหวัดอ่างทอง จะประกาศก าหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
    สภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันนี้จึงขอนัดประชุมเพ่ือแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
    ไม่มี 

 

 

 



๒ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑  ขอพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนการส่งเสริม
    คุณธรรมและความโปร่งใส 
 รองปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จึงขอก าหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง 
    ตามผลวิเคราะห์ฯ จึงขอก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การก าหนดขั้นตอนหรือ 
    วิธีการปฏิบัติ การก าหนดแนวทางการก ากับติดตามให้น าไปสู่การปฏิบัติและการ
    รายงานผล ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
    ๑. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน มีดังนี้ 
    ๑.๑ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
    ๑.๒ คุณภาพการด าเนินงานและการปรับปรุงระบบการท างาน 
    ๑.๓ การป้องกันการทุจริต 
    ๒. มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้
    เกิดเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 
    ๒.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ด้านการใช้ทรัพย์สินของทาง
    ราชการ 
     ๒.๑.๑ ก าหนดเกณฑ์การยืมวัสดุครุภัณฑ์ขององค์กร 
     ๒.๑.๒ ชี้แจงให้บุคลากรในสังกัดเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
     ๒.๑.๓ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน 
     ๒.๑.๔ ติดตามสรุปและรายงานผลเป็นประจ าปีงบประมาณ 
    ๒.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด้านคุณภาพการ 
    ด าเนินงานและการปรับปรุงระบบการท างาน 
     ๒.๒.๑ ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน โดยให้ยึดหลักมาตรฐาน ขั้นตอน และ
    ระยะเวลา ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
     ๒.๒.๒ ท าโครงการปรับปรุงลดขั้นตอนการท างาน การบริการเพ่ือตอบสนอง
    ความต้องการของประชาชน 
     ๒.๒.๓ ก าหนดผู้รับผิดชอบในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การให้บริการด้าน
    ต่างๆ ของเทศบาล ให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ฯลฯ ได้รับทราบ 
    ๒.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ด้านการป้องกันการทุจริต 
     ๒.๓.๑ จัดประชุมระดมความคิดทุกส่วนราชการในการป้องกันการทุจริต 
     ๒.๓.๒ น าองค์ความรู้ที่ได้จากการระดมความคิดมาจัดท าแผนฯ 
     ๒.๓.๓ แจ้งทุกกอง/งาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ 
     ๒.๓.๔ ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ๒.๓.๕ ก าหนดบทลงโทษเพ่ือเป็นแบบอย่าง 
     ๒.๓.๖ ยกย่องเชิดชูผู้ประพฤติตนตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
     ๒.๓.๗ ติดตามและรายงานผลเป็นประจ าปีงบประมาณ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบตามที่เสนอและให้ทุกส่วนราชการได้ด าเนินการและถือปฏิบัติอย่างเป็น
    รูปธรรม และรายงานผลให้ทราบ 

 



    ๓  
 

 ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเพื่อทราบ      
    ๔.๑ ส านักปลัดเทศบาล  
    ๔.๑.๑ เรื่องท่ีด าเนินการ  
 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
    แผนพัฒนา ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  
    - งานการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหม่ ตามแผน 
    อัตราก าลัง ๓ ปี โดยก าหนดเพ่ิมหน่วยงานตรวจสอบภายใน จ านวน ๑ หน่วย และ
    เตรียมเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่  
    ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพ่ือจะได้รวบรวมข้อมูลน าเข้าที่ประชุม 
    คณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานต่อไป 
    - งานธุรการ ติดตามและรายงานผลสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
    (Covid-๑๙)  
    - งานป้องกันฯ น ารถดับเพลิงออกดับไฟ บริเวณทุ่งนาในเขตเทศบาลต าบลไผ่ด า 
    พัฒนา และให้บริการแจกจ่ายน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคตามค าร้องทั่วไป  
    - งานประชาสัมพันธ์ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับโรค
    ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙)  
 มติที่ประชุม  รับทราบ  

    ๔.๒ กองคลัง  
    ๔.๒.๑ เรื่องท่ีด าเนินการ  
 ผอ.กองคลัง  รายงานรายรับรายจ่ายประจ างบประมาณ ๒๕๖๓  
           
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

    ๔.๓ กองช่าง  
    ๔.๓.๑ เรื่องท่ีด าเนินการ  
 รก.ผอ.กองช่าง  ไม่มี  
          
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

    ๔.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
    ๔.๔.๑ เรื่องท่ีด าเนินการ  
 รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวในพื้นที่ต าบลไผ่ด าพัฒนา ประจ าปี ๒๕๖๓  
           
 มติที่ประชุม  รับทราบ 

    ๔.๕ กองการศึกษา  
    ๔.๕.๑ เรื่องท่ีด าเนินการ  
 ผอ.กองการศึกษา รายงานผลการด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลไผ่ด าพัฒนา  
           
 มติที่ประชุม  รับทราบ 



๔ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
 นายกเทศมนตรี  ในโอกาสนี้ ขออนุญาตลาพนักงานทุกท่าน เนื่องจากวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ จะ
    สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง เพ่ือไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ ผู้สมัครเลือกตั้งฯ สุดท้ายนี้ 
    ขอให้พนักงานทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เต็มก าลังความสามารถ  
    มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่ หากไม่มี ขอปิดการประชุม    

 ปิดประชุม  เวลา  ๑๑.๐๐  น. 

    

    ลงชื่อ            ผู้บันทึกรายงานการประชุม    
        (นางสาวผกามาศ  เพ็ชรโต)   
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

 

    ลงชื่อ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
          (นางกาญจนา  ผลสันต์)  

          หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  

 

    ลงชื่อ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม    
        (นางสาวศิริธน  สุทธิบูรณ์) 

               รองปลัดเทศบาล 
 
     

    ลงชื่อ        
          (นายไพโรจน์  พวงศิริ) 

              นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 


