
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงานเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 

วันที่ 1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561 
ณ เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

ลําดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ 

1 นายไพโรจน  พวงศิริ นายกเทศมนตรี   

2 นายวิรัตน  เรยีนลึก รองนายกเทศมนตรี   

3 นายมนัส  บุญสม รองนายกเทศมนตรี   

4 น.ส.มิ่งขวัญ สุทธิบูรณ ปลัดเทศบาล   

5 นางกาญจนา ผลสันต หัวหนาสํานักปลัด   

6 นางพีรญา แสงรูจ ี ผอ.กองคลัง   

7 นายศราวุธ  แสงตรง ผอ.กองชาง   

8 นางภัรทรวดี แกวกระจาย ผอ.กองการศึกษาฯ   

9 นายธนกร  ชิศากรวณิช ผอ.กองสาธารณสุขฯ   

10 น.ส.อัจจิมา จุลสอาด นักวิเคราะหฯ   

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน 

เทศบาลตําบลไผดําพัฒนา 
วันที่ 1 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2561 
ณ เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 

.................................................................. 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
  เมื่อที่ประชุมพรอม ประธานไดกลาวเปดประชุม และดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ 
   -ไมม ี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
   -ไมม ี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องการติดตามและวิเคราะหผลการดาํเนินการดานการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในหนวยงาน 
ประธาน   -ตามคําสั่งเทศบาลตาํบลไผดาํพัฒนา ที่ 198/2559 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในหนวยงาน ในการปฏิบัติในการดําเนินโครงการสงเสริม
ทองถ่ิน ปลอดทุจริต เพื่อสงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงเจตจํานงในการตอตานการ
ทุจริตดวยการจัดทาํแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใหแตละหนวยงานได
ดําเนินการติดตามและวิเคราะหการดําเนินการตามแผนฯ ประจําป 2561 เพ่ือนํามาปรบัแผนปฏิบัติการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอไป  ผมก็เชิญแตละหนวยงานไดรายงานและ
วิเคราะหผลการดาํเนินของแตละหนวยงาน  
ปลัดเทศบาล  -ก็ตามที่ทางเทศบาลตําบลไผดําพัฒนา ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และในวันนี้ก็จะมาวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานตามแผนฯ ประจาํป 2561 เพื่อนํามาปรับแผนปฏิบัติการฯ ประจําป 2562 ก็ขอเชิญสํานักปลัดกอน
เลยคะ 
หัวหนาสํานักปลัด -ในสวนของสํานักปลัด ไดมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่ไดบรรจุไวในแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริตของหนวยงาน ดังนี้ 

1. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาธิบาล 
2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยาธรรม 
3. โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
4. โครงการฝกอบรมคุณธรรม จริยธรรม แกผูบริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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5. มาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
6. มาตรการ “เสริมสรางองคความรูดานการตอตานการทจุริต 
7. โครงการเสริมสรางความซื่อสัตย สุจริตและปลูกฝงทัศนคติวัฒนธรรมที่ดีในการ

ตอตานการทุจริต 
8. กิจกรรมใหความรูเรื่องผลประโยชนทับซอนใหกับบุคลากรขององคกรปกครอง

ทองถ่ิน 
9. มาตรการ “จัดทําคูมือการปองกันและผลประโยชนทับซอน” 
10. มาตรการ “ปลูกฝงองคความรูใหความรูเขาใจเก่ียวกับ“Confilict of interest” 
11. โครงการสรางอาชีพ สรางรายได ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
12. โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเดก็และเยาวชนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน(กิจกรรม “โตไปไมโกง” 
13. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนตาํบล(กิจกรรม “สงเสริม

การเรียนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”) 
14. กิจกรรมประกาศเจตจํานงตอตานการทุจริตของผูบรหิารองคกรปครองสวน

ทองถ่ิน 
15. มาตรการสรางความโปรงใสในการบริหารงานบุคคล 
16. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปลัด

องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหัวหนาสวนราชการ 
17. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
18. โครงการจางสาํรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
19. มาตรการมอบอํานาจ อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ 
20. มาตรการมอบอํานาจของนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
21. มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกเทศมนตร ีปลัดเทศบาล และหัวหนา

สวนราชการ 
22. โครงการพอ แมดีเดน 
23. กิจกรรมมอบประกาศเกียรติคุณแกสตรีดเีดน 
24. กิจกรรมยกยองและเชิดชูเกียรติแกบุคคล หนวยงานองคกรดีเดน ผูทํา

คุณประโยชนหรือเขารวมในกิจกรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
25. กิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนผูปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
26. มาตรการ “แตงตั้งผูรับผิดชอบเก่ียวกับเรืองรองเรียน” 
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27. มาตรการ “ดาํเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ

ประชาชนกลาวหาเจาหนาที่ของเทศบาลตําบลวาทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อํานาจหนาที่โดยมิชอบ 

28. มาตรการ “ปรับปรงุศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลไผดําพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

29. กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบล 
30. กิจกรรม “อบรมใหความรูตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
31. มาตรการ “เผยแพรขอมูลขาวสารที่สาํคัญและหลากหลาย” 
32. มาตรการ “จัดใหมีชองทางที่ประชาชนเขาถึงขอมูลขาวของเทศบาลตําบลไผดาํ

พัฒนา” 
33. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ 
34. โครงการจัดทําประชาคมแผนชุมชน 
35. การดําเนินงานศนูยรับเรื่องราวรองทุกขเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 
36. มาตรการแตงตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาเทศบาล 
37. ประชุมประชาคมหมูบานและประชาคมตําบลประจาํป 
38. มาตรการแตงตั้งตวัแทนประชาคมเขารวมเปนคณะกรรมการตรวจรบังานจาง 
39. กิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
40. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
41. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
42. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล 
43. มาตรการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมตรวจสอบ กํากับ ดูแลการบริหารงาน

บุคคลเก่ียวกับการบรรจุแตงตั้ง การโอน ยาย 
44. โครงการอบรมใหความรูดานระเบียบ กฎหมายทองถ่ินผูบริหาร และสมาชิก

สภาทองถ่ิน 
45. กิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาชิกภาพทองถ่ิน 
46. กิจกรรมสงเสริมสมาชิกสภาทองถ่ินใหมีบทบาทในการตรวจสอบปฏิบัติงานของ

ฝายบริหาร 
47. กิจกรรมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา 
48. มาตรการเฝาระวังการคอรรัปชั่นโดยภาคประชาชน 
49. กิจกรรมการสงเสริมและพัฒนาเครือขายดานการปองกันการทุจริต 

ในสวนของสํานักปลัดซึ่งมีโครงการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทจุริตประจําป 2561 
จํานวนทั้งสิ้น 49 โครงการ โดยมีโครงการที่ดําเนินการและไมไดดําเนินการ อยางเชน โครงการจางสาํรวจ 
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ความพึงพอใจของผูรับบริการ ในป 2561 เทศบาลฯไมไดจางหนวยงานจากภายนอกมาดําเนินการสาํรวจความ
พึงพอใจ เปนตน แตก็เปนสวนนอยที่ไมไดดําเนินการเนื่องจากโครงการของเทศบาลมีจํานวนมากและ
งบประมาณมีไมเพียงพอถึงแมวาโครงการ/กิจกรรม/แผนงานบางกิจกรรมอาจไมใชงบประมาณก็ตาม 
ปลัดเทศบาล  -ตอไปก็ขอเชิญกองคลัง 
ผอ.กองคลัง  -ในสวนของกองคลัง มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่อยูในแผนปฏิบัติการปองกัน
และปราบรามการทุจริตของกองคลัง ดังนี้ 
   1. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงนิเดอืน” 
   2. กิจกรรม “การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดหาพัสดุ” 
   3. กิจกรรม “สรางความโปรงใสในการใชจายเงินงบประมาณ” 
   4. โครงการเผยแพรขอมูลขาวสารดานการจัดซื้อจัดจาง 
   5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริการประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง
พอใจแกประชาชนโดยทัดเทยีมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
   6.กิจกรรมใชบัตรคิวติดตอราชการ 
   7. มาตรการ “ยกระดับคณุภาพการบริการประชาชน” 
   8. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   9. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
   10. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
   11. กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
   12. กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี
เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 
   13. มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
   14. กิจกรรม “การเผยแพรขอมูลขาวสารดานการเงิน การคลัง พัสดุ และทรัพยสิน
ของเทศบาลและการรับเรื่องรองเรยีนเกี่ยวกับการเงินการคลัง” 
   15.โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
   16. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
   17. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
   18. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล 
   19. กิจกรรมการรายงานผลการใชจายเงนิใหประชาชนไดรบัทราบ 
   20. กิจกรรมการมสีวนรวมของประชาชนในการตรวจสอบการรบั การจายและการ
ใชประโยชนทรัพยสิน 
   21. โครงการอบรมกรรมการตรวจการจาง 
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ในสวนของกองคลังมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จํานวน 21 กิจกรรม  จะดําเนินเกือบครบทุกโครงการ เชน 
โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ในสวนของกองคลังจะออกไปพรอมกับการประชาคมในการจัดทําแผนพัฒนาของ
เทศบาลประมาณเดือนมกราคม – เมษายน ของทกุป  
ปลัดเทศบาล  -เชิญกองชางรายผลการดาํเนนิการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผอ.กองชาง  -ตามที่เทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในสวนของกองชาง มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่ดําเนินการดังนี้ 

1. โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบรกิารประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทยีมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
3. กิจกรรมการใชบัตรควิติดตอราชการ 
4. มาตรการ “ยกระดับคณุภาพการบริการประชาชน” 
5. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
6. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
7. มอบอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
8. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
9. กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
10. กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลไผดาํ
พัฒนา 

11. มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
12. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
13. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
14. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
15. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล 

ในสวนของกองชางก็จะมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ จํานวน 15 โครงการ ซึ่งโครงการบางโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการบางอยางก็ไมไดดําเนินการครบทุกงาน แตทางกองชางก็จะมีโครงการซึ่งในแตละปก็จะมี
เรื่องเก่ียวกับการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ ซึ่งในสวนของกองชางก็มีประมาณนี้ 
ปลัดเทศบาล  -เชิญกองการศึกษา 
ผอ.กองการศึกษา -ในสวนของกองการศึกษาไดดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตของหนวยงานมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ดังน้ี 

1. โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 
2. โครงการปลูกผักริมรั้ว 
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3. โครงการคุณธรรมสานสายใยครอบครัว 
4. โครงการพานองทองธรรมะ 
5. การประกวดคําขวัญตอตานการทุจริต 
6. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบรกิารประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทยีมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
7. กิจกรรมการใชบัตรควิติดตอราชการ 
8. มาตรการ “ยกระดับคณุภาพการบริการประชาชน” 
9. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
10. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
11. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
12. กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
13. กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลไผดาํ
พัฒนา 

14. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
15. กิจกรรม รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขรับทราบ 
16. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
17. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
18. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล 

ในสวนของกองการศกึษาก็จะมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ประมาณ 18 กิจกรรม แตในป 2561 ก็ยัง
ดําเนินการไมครบทกุกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริต และในป 2562 ก็จะให
โครงการดังกลาวไวในป 2562 และจะดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย 
ปลัดเทศบาล  -กองสุดทายเชิญผูอํานวยการกองสาธารณะสุขไดสรปุผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ผอ.กองสาธารณสุข -ในสวนของกองสาธารณสุขมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ที่อยูในแผนปฏิบัติการ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้ 

1. โครงการสมุดความดีพนักงานจาง 
2. โครงการปลูกตนไมเพ่ือเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกรอน ในเขตพื้นที่ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
3. โครงการสงเสริม อนุรกัษฟนฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแหลง

ทองเท่ียวพัฒนาและปรับปรงุภูมิทัศนในชุมชน 
4. โครงการปลูกผักริมรั้ว 
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5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะและการบริกาประชาชนเพื่อใหเกิดความพึง

พอใจแกประชาชนโดยทัดเทยีมกันและไมเลือกปฏิบัติ 
6. กิจกรรมการใชบัตรควิติดตอราชการ 
7. มาตรการ “ยกระดับคณุภาพการบริการประชาชน” 
8. กิจกรรมการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
9. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
10. มาตรการ “จัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ” 
11. กิจกรรมการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการของเทศบาล 
12. กิจกรรมใหความรวมมือกับหนวยตรวจสอบที่ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่

เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติราชการของเทศบาลตําบลไผดาํ
พัฒนา 

13. มาตรการ “ใหความรวมมือกับหนวยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองคกรอิสระ” 
14. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 
15.  มาตรการแกไขเหตุเดือดรอนรําคาญ ดานการสาธารณสุขและสิ่แวดลอม 
16. กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงใหผูรองเรียน/รองทุกขทราบ 
17. โครงการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 
18. กิจกรรมติดตามประเมินผลการควบคมุภายใน 
19. มาตรการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในเทศบาล 

กองการสาธารณสุขฯ ก็จะมีกิจกรรมประมาณ 19 กิจกรรม ในป 2561 ตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จากการไดตรวจสอบโครงการก็จะมีการดําเนินการเกือบครบทุกกิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การปองกันและปราบปรามการทุจริต ในป 2562 ก็จะใสโครงการทั้งหมดนี้และจะดําเนินการใหครบทุก
กิจกรรมตอไป 
ปลัดเทศบาล  -ทุกกองก็ไดทําการวิเคราะหผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตครบทุกกองแลว ก็จะมีบางโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ท่ีบางกองไมไดดําเนินการก็
ขอใหแตละกองพิจารณาใสโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ใหครบและดําเนินการใหบรรลุเปาหมายของการ
ปฏิบัติตามแผนฯ ในป 2562 ตอไป 
นายกเทศมนตรี  -จากการรายงานผมก็คิดวาทุกกองก็ไดดําเนินการเกือบครบทุกกิจกรรม ผมก็
ขอขอบคุณทุกทานที่ไดจัดโครงการดีดี และเปนการไมเกิดการทุจริตในการดาํเนินการของเทศบาล ผมคิดวา
เปนกิจกรรมที่ดีก็ขอใหทุกกองไดดําเนินการโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ตาง ๆ ท่ียังไมดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายในป 2562 ตอไป 
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   -ก็ขอใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของไดดําเนินจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในหนวยงาน ของป 2562 ก็ขอใหลอโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ในป 2561 มาดําเนินในป 2562
เพื่อใหการดําเนินการบรรลุเปาหมายที่วางไว 
   -มีทานใดจะเสนอหรือขี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม 
รองนายกฯ  -ผมของเสนอเก่ียวกับโครงการในสวนของกองสาธารณสุข ในโครงการสงเสริม 
อนุรักษฟนฟู ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แหลงทองเที่ยวพัฒนาและปรบัปรุงภูมิทัศนในชุมชน ซึ่งกอง
สาธารณสุขเปนผูดูแลก็ขอฝากกองสาธารณสุขดวยเพราะตาํบลไผดําฯ เรามีพพิิธภัณฑบานทรงไทย ก็จะมีนัก
เท่ียวเที่ยวมาเที่ยวชม และก็มีผูท่ีปนจักรยานมาปนในพื้นที่ตําบลไผดําฯ เปนจาํนวนมาก ผมก็ขอฝากใหกอง
สาธารณสุขไดดูแลในสวนน้ีใหเรียบรอยเพื่อความสวยงาม เปนระเบียบ ขอบคุณครบั 
นายกเทศมนตรี  - มีทานใดจะเสนออีกหรือไม ถาไมมีผมก็ปดการประชุมและก็ฝากเจาหนาท่ีที่
เก่ียวของไดดําเนินการใหแลวเสร็จทันภายในเวลาที่กําหนด 
 
ปดประชุม  เวลา 12.15 น. 
 
          ผูจดรายงานการประชุม  
     (นางสาวอัจจิมา  จุลสอาด) 
            นักวิเคราะหนโยบายและแผน     

 
 

          ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นางกาญจนา  ผลสันต) 

          หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 
 
     ผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ)   

            ปลัดเทศบาลตําบลไผดาํพัฒนา 
 
 
        ผูตรวจรายงานการประชุม 
     (นายไพโรจน  พวงศิริ) 
                                              นายกเทศมนตรีตําบลไผดาํพัฒนา 
 


