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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง  อ าเภอบ้านหม่ี  จังหวัดลพบุรี 

คร้ังที่  3/2564  ประจ าเดือนมีนาคม  2564 
ในวันพธุที่  3  มีนาคม  2564 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
******************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายล าพึง  เป้ป้อม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
2. นายประจวบ  กิ่งไทร  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
3. นางสาวสุวนันท์  เสกแปลก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
4. นายเชน  มีคุณ   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
5. นางสาววิลาวรรณ  บริบูรณ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง 
6. นางภัคจิรา  ร่มล าดวน  หัวหน้าส านักปลัด 
7. นายมงคล  ค าวงศ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
8. ว่าท่ี ร.ต.หญิงปารณีย์  ทองพิมพ์ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
9. นางสาวณภัสนันท์  พินิจงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
10. นายวิศรุต  มงคลหว้า  นักพัฒนาชุมชน 
11. นางพิมพ์รภัส  กล่อมวงษ์  เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 
12. นางสาวรัชนี  บุญพินิจ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
13. นางสาวชนิดา  มงคลหว้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
14. นายนพฤทธิ์  เรืองกล่ิน  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15. นายอภิชิต  ศรีอ่อน  พนักงานขับรถยนต์ 
16. นายไพโรจน์  สะอาด  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 
17. นางสาวพรพรรณ  งิ้วเชียง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
18. นายเอกราช  หล าแพร  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
19. นายยงยุทธ  เป้ป้อม  พนักงานจ้างท่ัวไป 
20. นายกิติพงษ์  ค าโต  พนักงานจ้างท่ัวไป 
21. นางสาวพันทิภา  อยู่เย็น  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
22. นางวิไล  ม่วงแพร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
23. นางสาวเบญจวรรณ  แสงเสวตร์ พนักงานจ้างท่ัวไป 
24. นางสาวสุนทรี  เกยพยา  พนักงานจ้างเหมา 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางสาวศิริลักษณ์  กงสบุตร ครู 
2. นางสาวนพรัตน์  บัวรอด  ผู้ดูแลเด็ก 
3. นางสาวพจชรดลญา  บุญอินทร์ ผู้ดูแลเด็ก 
4. นางสาววนิดา  มากสุวรรณ ์ ผู้ดูแลเด็ก 
5. นางสาวกนกวรรณ  พันธ์แจ่ม ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
       - 
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รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 

คร้ังที่  3/2564 
วันจันทร์ที่  3  มีนาคม  2564  เวลา  10.00  น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 
**************************** 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00  น.  

  เมื่อท่ีประชุมพร้อมกันแล้ว  นายล าพึง  เป้ป้อม  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง
กล่าวเปิดประชุมคณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุมดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
    ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว 
นายก อบต.   - รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี  2/2564  หากมีข้อแก้ไขเชิญขอแก้ไข
    รายงานการประชุมได้  หากไม่มีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วย 
ที่ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่  3    เร่ืองติดตามการประชุมคร้ังที่แล้ว 
หัวหน้าส านักปลัด  - ในส่วนของงานบริหารงานบุคคลได้ติดตามในรายละเอียดการจัดท าใน     
    ส่วนของกองช่างส่งแล้วและก าลังตรวจสอบรายละเอียดถ้าตรวจสอบเรียบร้อย 
    แล้วจะส่งให ้ผอ.กอง ไปด าเนินการต่อไปเหลือของกองคลังด าเนินการถึงไหนแล้ว 
    และรบกวนน ามาให้ตรวจสอบด้วยเพื่อจะได้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ในส่วนของ
    ส านักงานปลัด ฯ ยังส่งไม่ครบเหลือรายงานการก ากับติดตามการด าเนินงาน
    ประจ าปีรอบ  6  เดือน  เพราะต้องรอผลการด าเนินงานถึงส้ินเดือนมีนาคม  
    และจะเสนอหัวหน้าส่วนภายในวันท่ี  10  เมษายนนี้ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
ปลัด อบต.   - ตามงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  ตามมาตรการส่งเสริม
    คุณธรรมและความโปร่งใส  มีการด าเนินงานดังนี้ 
    1. ให้ทุกส านัก/กอง  ด าเนินการท ามาตรฐานการให้บริการประชาชน  
    2. ให้ทุกส านัก/กอง  อัปเดตกิจกรรมต่าง ๆ ลงบนเว็บไซต์ของ อบต.ดงดินแดง 
    www.dongdindaeng.com  รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊ค อบต.ดงดินแดง  
    3. ให้ทุกส านัก/กอง  จัดท ากล่องรับฟังความคิดเห็นบริเวณหน้า อบต.  และให้
    พนักงานทุกคนบริการผู้มารับบริการด้วยความสุภาพ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  และใส่ใจ
    ดุจญาติมิตร 
    4. ก าหนดให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์หลักของอบต.ดงดินแดง  จ านวน  3  คน  เพื่อจะ
    ได้มีการส่ือสารได้อย่างรวดเร็ว   
ที่ประชุม   รับทราบ 
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หัวหน้าส านักปลัด  - ดิฉั นขออนุญาตรายงานผลการ เพิ่ มประ สิทธิภาพการปฏิบั ติ ง าน              
    ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  เพื่อยกระดับ ITA ในปี     
    พ.ศ. 2564  ดังนี้ค่ะ 
    1. มอบหมายให้นางสาวณภัสนันท์  พินิจงาม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
    ด าเนินการรวบรวมคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนจากส านัก/กอง ต่าง ๆ  
    และให้ทุกต าแหน่งจัดท าคู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชน  ส่งให้กับ
    นางสาวณภัสนันท์  พินิจงาม  ภายในวันท่ี  20  มกราคม  2564 
    ผลการด าเนินงาน  ด าเนินการเสร็จส้ินเรียบร้อย   
    2. มอบหมายใหน้างสาวชนิดา  มงคลหว้า  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  รวบรวม
    ข้อมูลกิจกรรม/งานต่าง ๆ ของอบต.ดงดินแดง  อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หลักของอบต.   
    ผลการด าเนินงาน  ท าการอัปโหลดข้อมูลกิจกรรม/งานต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน   
    3. มอบหมายให้นางสาวกนกวรรณ  คงบรรจง  พนักงานจ้างท่ัวไปรวบรวม
    ข้อมูลกิจกรรม/งานต่าง ๆ ของอบต.ดงดินแดง  อัปโหลดขึ้นเฟสบุ๊ค   
    ผลการด าเนินงาน  ท าการอัปโหลดข้อมูลกิจกรรม/งานต่าง ๆ เป็นปัจจุบัน   
    4. มอบหมายให้นายวิศรุต  มงคลหว้า  นักพัฒนาชุมชน  ประชาสัมพันธ์
    ข้อความ  รูปภาพ  และข้อมูลข่าวสารจากภายนอก  ลงในเฟสบุ๊ค อบต.ดงดินแดง 
    ผลการด าเนินงาน  ท าการประชาสัมพันธ์ตามประเด็นท่ีได้มอบหมายเป็น
    ปัจจุบัน 
    5. ก าหนดผู้ดูแลเว็บไซต์หลัก ของอบต.ดงดินแดง  จ านวน  3  ราย เพื่อ
    ปรับปรุงระบบให้ทันสมัย  และมีการติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์หลักได้อย่าง
    รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
       5.1  นางสาวชนิดา  มงคลหว้า  Admin  1   
       5.2  นางสาวกนกวรรณ  คงบรรจง Admin  2 
       5.3  นายวิศรุต  มงคลหว้า  Admin  3 
    ผลการด าเนินงาน  ก าหนดให้มีผู้ดูแลเว็บไซต์หลัก  เป็นปัจจุบัน 
นายก อบต.   - รับทราบ  และให้รายงานผลเป็นบันทึกข้อความด้วยครับ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
นักพัฒนาชุมชน   - ในส่วนของงานพัฒนาชุมชน  มีงานจะต้องด าเนินการดังนี ้
    1. การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุปีงบประมาณ  2564  ต้ังแต่บัดนี้ถึง  30  
    กันยายน  2564  จะต้องเป็นผู้สูงอายุท่ีเกิดขึ้นก่อน  1  กันยายน  2505 
    2. การรับลงทะเบียนผู้พิการ  ปีงบประมาณ  2564  โดยเปิดลงทะเบียนท้ัง 
    ปีงบประมาณ  โดย ท้ังสองเรื่ องอยู่ ระหว่างการด าเนินการส่งหนัง สือ     
    ประชาสัมพันธ์ทุกหมู่บ้านและประสานงานกับฝ่ายทะเบียนขอบัญชีรายช่ือผู้มี
    อายุครบ  60  ปี  เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบผู้สูงอายุ 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  - ในส่วนของงานสารบรรณเป็นงานเอกสารท่ัวไปไม่มีเรื่องท่ีเร่งด่วนรายงาน
ตาม    หนังสือปกติ 
ท่ีประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  5     เร่ืองอื่นๆ 
นายก อบต.    มีผู้ใดจะเสนอเรื่องราวต่อท่ีประชุมอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการ 
     ประชุมเพียงเท่านี้ 
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ปิดประชุมเวลา  11.45  น. 
 
     (ลงช่ือ)        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                                (นางสาวรัชนี  บุญพินิจ) 
       ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
     (ลงช่ือ)         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายเชน  มีคุณ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดงดินแดง 


