
รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน 

และปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครนายก  
ครั้งที่ 3/2564 

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 
ผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ด้วยโปรแกรม ZOOM 

***************************** 
 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1.นายอ าพล อังคภากรณ์กุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 

2.นายอ านาจ  แย้มศิริ  ปลัดจังหวัดนครนายก 

3.นายเสฎฐชัย ยุทธเศรษฐสิริ พัฒนาการจังหวัดนครนายก   

4.นายจรัญ สุวรรณะ   แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

5.นายพชร  ศศิชาชยามร  หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก 
6.นายกิตติพงษ์  ชูประสิทธิ์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก 

7.นางสาวศรีสุรางค์ ดวงประเสริฐ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครนายก 

8.นางจันทร์จิรา  พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก 

9.นางสาวหทัยชนก พูลศิริ แรงงานจังหวัดนครนายก 

10.นายสมชาย  จงบัญญัติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก 

11.นางจุไรรัตน์  แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก 

12. นายวสันต์  พรหมดีสาร ผู้อ านวยการโครงการชลประทานนครนายก 
13.นางสาวนงนุษ  มหาวงค์ คลังจังหวัดนครนายก 
14.นางสาวปาริชาติ พงค์พันเทา  พาณิชย์จังหวัดนครนายก 

15.นางสาวกนกพิชญ์  ชูดี แทนอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 

16.นางสาวทวีพร เพิ่มทวี  ขนส่งจังหวัดนครนายก 

17.นายสมนึก  วังอมรมิตร ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครนายก 

18.นายอติราช วราวิกสิต  ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงนครนายก 
19.นางสาวสมฤทัย  เพ็งแจ่ม ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก 
20.นางกุลพรภัสร์  จิระประไพ สถิติจังหวัดนครนายก 
21.นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกุล ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 

22.นายอนันต์  นาวิไล  วัฒนธรรมจังหวัดนครนายก 
23.นายสมชัย เอ่ียมอร่าม  แทนผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก 

24.นางสาวสุธัญญา ผู้พัฒน์ ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัดนครนายก 

25.นางไพรวัลย์  ศรีเทพ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก 

26.นางประภาเพ็ญ ศุภราช พลังงานจังหวัดนครนายก 
27.ว่าที่ร้อยตรีพูนศักดิ์ พระรัตภูมี ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 

28.นายสอาด สิงห์งาม   ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัดนครนายก 

29.นางสาวพัทธ์นันท์ ศักดิ์วิชิต รองประธานคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัดนครนายก 
      -/30.นายวสันต.์.. 
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30.นายวสันต์  ศักดิ์วิชิต   แทนประธานหอการค้าจังหวัดนครนายก 

31.นายพิชัย  สถิตยางกูร  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 

32.นายชลิต ทองมณี  ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก 

33.ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

34.นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก 
35.นายศุภกฤษณ์ จัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก 

36.นายประสพโชค นิ่มเรือง ประธานชมรมนายกองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนครนายก 
37.นางจงกลณี กมลวิเศษกุล ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนครนายก 

38.นางพัชรี ศาลาศิลป์  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนครนายก 

39.นางมัณยาภา พุดเกลี้ยง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดนครนายก 
40.นายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
41.นางสาวดาเรศ พระเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
42.นายปราช การุณวงษ์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตช านาญการ 
 
เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เม่ือเดือนสิงหาคม 2564 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดส่ งรายงานการประชุมครั้ งที่  2/๒๕๖4 ให้

คณะอนุกรรมการเรียบร้อยแล้ว และหากมีการแก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้ง   
ฝ่ายเลขาฯ ทราบ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของจังหวัด

นครนายก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

นายปราช การุณวงษ์   ในส่วนของเรื่องการขับเคลื่อนแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ 
จังหวัดนครนายก เรามีการด าเนินงานในเรื่องของแผนตั้งแต่ปี 2560 เป็นแผน
ระยะ 5 ปี ถึงปี 2565 ในการด าเนินการในระยะเริ่มแรกให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้ง 46 แห่ง ส่งแผนงานโครงการในเรื่องของการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มาที่ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดนครนายก ผ่านระบบ E-PlanNACC โดยมีการรายงานผ่านระบบออนไลน์ 
 

        -/ต่อเนื่อง... 
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ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการขับเคลื่อนแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว และจะมี
การรายงานความก้าวหน้าว่าในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการด าเนินงาน
ในส่วนของแผนการด าเนินงานไปแล้วบ้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร และ
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ทุกอย่างก็จะอยู่ในระบบการประเมินผล                  
E-PlanNACC 

3.1.1 สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดนครนายก 

  คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวมของจังหวัด
นครนายก ได้คะแนนเฉลี่ย 77.85 คะแนน ล าดับที่ 67 ของประเทศ อยู่ระดับ B 

ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน แยกคะแนนตามตัวชี้วัดการประเมิน จ านวน 10 
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  1.การปฏิบัติหน้าที่  คะแนน  94.65 

  2.การใช้งบประมาณ  คะแนน  89.11 

  3.การใช้อ านาจ   คะแนน  91.95 

  4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน  89.29 

  5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน  89.86 

  6.คุณภาพการด าเนินงาน  คะแนน  92.12 

  7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน  92.12 

  8.การปรับปรุงระบบการท างาน คะแนน  89.49 

  9.การเปิดเผยข้อมูล  คะแนน  65.89 
  10.การป้องกันการทุจริต  คะแนน  51.15 
 คะแนนที่จังหวัดนครนายกได้น้อยคือตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ส่วนใหญ่

เป็นเรื่องของแผนซึ่งมีหลายองค์ประกอบที่ท าให้คะแนนหายไป  
3.1.2 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ
จังหวัดนครนายก 

คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนครนายก            
(ไม่รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ได้คะแนนภาพรวมร้อยละ ๙๓.๙๑ คะแนน 
ระดับผลการประเมิน A โดยเรียงคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
 -/1.การเปิดเผย... 
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1.การเปิดเผยข้อมูล  คะแนน 100 
2.การป้องกันการทุจริต  คะแนน 100 
3.การปฏิบัติหน้าที่  คะแนน ๙๔.๗๒ 
4.การใช้อ านาจ   คะแนน ๙๒.๖๕ 
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนน ๙๑.๔๐ 
6.การใช้งบประมาณ  คะแนน ๘๙.๖๕ 
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนน ๘๙.๔๓ 
8.การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนน ๘๘.๕๑ 
9.การปรับปรุงการท างาน  คะแนน ๘๗.๗๖ 
10.คุณภาพการด าเนินงาน คะแนน ๘๗.๗๓ 

ตัวชี้วัดที่ 9 และ 10 ได้ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งตัวชี้วัดทั้งสองตัวมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะมีจ านวน 43 ข้อค าถามในการตอบซึ่งจะมีการ Link ในการเชื่อมโยง              
แต่ละข้อค าถามในการตอบ ในส่วนนี้ส านักงานจังหวัดนครนายกได้รวบรวม Link 
จากทุกส่วนราชการในจังหวัดนครนายก ต้องขอบคุณในความตั้งใจของส านักงาน
จังหวัดนครนายก พอลง Link ไปแล้วที่ปรึกษาตรวจเราไม่ถูกหักคะแนน ในเรื่อง
ของการเปิดเผยข้อมูล Link ไหนที่เจอข้อมูลจะได้คะแนนเต็ม 100 Link ไหนที่
ตรวจแล้วไม่เจอข้อมูลก็จะไม่ได้คะแนน นั้นหมายความว่าของจังหวัดนครนายก 
เราได้คะแนนเต็ม 100 ทุกข้อ แสดงว่า Link ที่ส่งไปมีประสิทธิภาพ ในส่วนของ
ตัวชี้วัดอ่ืนๆ อีก 8 ตัวชี้วัด ถ้าเราดูในรายละเอียดจะพบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มี
ส่วนได้เสียภายใน (IIT) คะแนนในส่วนนี้จะเป็นเรื่องของผู้ที่ปฏิบัติงานภายใน
หน่วยงานที่มีอายุงานมากว่า 1 ปี  ขึ้นไป คะแนนก็จะหายไปตามสัดส่วน
ยกตัวอย่าง เช่น ข้อ i4 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ 
จากผู้มาติดต่อ เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ 
หรือไม่ เงินไม่ได้หมายถึงค่าธรรมเนียมปกติ หมายถึงเงินสินบน การตอบว่ามีการ
เรียกรับเงิน 4.35%  มีการเรียกรับทรัพย์สิน 3.94% มีการเรียกรับผลประโยชน์
อ่ืนๆ 4.58% 
 

นายภัทรพล ลักษณาวิบูลย์กุล  ในนามของส านักงานจังหวัดนครนายก ต้องขอขอบพระคุณหัวหน้า    
ส่วนราชการทุกส่วนราชการในสังกัดภูมิภาค ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นไปอย่างดี
เยี่ยมในการประเมิน ITA ปี 2564 คะแนนที่ได้ค่อนข้างดี แต่ยังมีบางตัวชี้วัดที่ยัง
เป็นห่วงคือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) มี 2 ข้อที่ได้คะแนน
น้อยคะแนนไม่ถึง 85% คือ i7 i12 และ i20 ส่วนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ 

-/เสียภาย... 
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เสียภายนอก (EIT) มีบางตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย เช่น E1 E6 และ E14                    
ในส่วนของการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทางกลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดนครนายก ได้เริ่มด าเนินการเตรียมความพร้อม
กับทางส่วนราชการแล้ว จึ งขอความร่วมมือส่วนราชการ อีกครั้ งหนึ่ ง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

นายปราช การุณวงษ์  ยกตัวอย่างเทคนิควิธีการเพ่ิมคะแนนการประเมิน ITA องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพร้าว เป็นหน่วยงานที่ได้ผลคะแนนอยู่ในระดับ AA ผมได้ลงพ้ืนที่
เพ่ือไปนิเทศติดตามงานในแต่ละหัวข้อ พฤติการณ์ที่พบเห็นที่สามารถเพ่ิมคะแนน
ได้คือนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพร้าวท่านมาคอยก ากับดูแล ใส่ใจ และ
ให้ความเห็นในการด าเนินการประเมิน ITA ในครั้งนี้ และจะดูทีละตัวชี้วัดว่า
คะแนนข้อไหนหายไป จึงให้ผมเน้นย้ าในประเด็นดังกล่าวและองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพร้าวก็น าข้อมูลไปปรับปรุงทุกข้อ จึงท าให้มีผลคะแนนอยู่ในระบบ AA 
จะเห็นได้ว่าความส าคัญของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญในการรวมใจในการท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงบันดาลใจในการท างานและสามารถดึงผลคะแนนเป็น
ระดับ AA  

 

ประธาน     มอบส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายกน าเรื่องผล 
การประเมิน ITA ของ อปท. เข้าที่ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นด้วย และขอบคุณทุก
ฝ่ายที่ช่วยผลักดันให้คะแนนในภาพรวมดีขึ้น อะไรที่ยังขาดตกบกพร่องก็ต้อง
ปรับแก้ไข 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
             3 . 2  ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ก า ร จั บ ต า ม อ ง แ ล ะ แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส 

(WATCH&VOICE) ส านักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ ชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้าน
ทุจริตจังหวัดนครนายกและเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตทุกภาคส่วน 

                 ๓.๒.๑ มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ าล าน้ า 
๑) การถมดินลงในล าคลองบริเวณพ้ืนที่ข้างวัดสมอบุญคงและวัดทองย้อย

เพ่ือก่อสร้างก าแพงป้องกันการพังของตลิ่ง อ าเภอบ้านนา ภายใต้โครงการอนุรักษ์
และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง
บ้านนา โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

๒) กรณีข้อสงสัยการประกอบกิจการร้านครัวครูน้อมว่ามีการปลูกสร้าง
สถานประกอบการรุกล้ าแม่น้ านครนายกบริเวณวัดเขานางบวช อ าเภอเมือง
นครนายกหรือไม ่

     -/นายปราช... 
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นายปราช การุณวงษ์  โดยจะมีสองกรณีศึกษาที่ได้ไปตรวจเชิงสังเกตการณ์ โดยในส่วนของการ
ถมดินลงในล าคลองบริเวณพ้ืนที่ข้างวัดสมอบุญคงและวัดทองย้อยเพ่ือก่อสร้าง
ก าแพงป้องกันการพังของตลิ่ง ซึ่งเกิดปัญหาตรงที่เวลาด าเนินการสร้างเขื่อนแล้ว 
ทางเดินน้ าจะค่อนข้างแคบส่งผลกระทบให้เกิดอุทกภัยตามมาซึ่งในการขออนุญาต
ทางส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกได้มีการขออนุญาตในการ
ก่อสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าเรียบร้อยแล้ว โดยส านักงานโยธาฯ ได้มีการชี้แจงถึงการถม
ดินลงไปในล าน้ าเพ่ือน ารถแบคโฮและรถสิบล้อเข้าไปในพ้ืนที่การด าเนินการ
ก่อสร้าง ส่วนกรณีข้อสงสัยการประกอบกิจการร้านครัวครูน้อมว่ามีการปลูกสร้าง
สถานประกอบการรุกล้ าแม่น้ านครนายกบริเวณวัดเขานางบวชหรือไม่ โดยมีการ
ขอข้อมูลจากครัวครูน้อมแล้ว ซึ่งได้มีการลงพ้ืนที่ของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
ฉะเชิงเทรา 

 นายวิระฉัตร ลีละกุล   เมื่อได้รับการประสานงานรวมถึงการลงพ้ืนที่ทั้งสองแห่งแล้ว ซึ่งในส่วน
แรกคือการถมดินลงในล าคลองบริเวณพ้ืนที่ข้างวัดสมอบุญคงและวัดทองย้อยเพ่ือ
ก่อสร้างก าแพงป้องกันการพังของตลิ่ง อ าเภอบ้านนาโดยการขออนุญาตเป็นไปด้วย
ความถูกต้องเรียบร้อย แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีพ้ืนที่
ค่อนข้างจ ากัด และต้องมีการน าเครื่องมือ เครื่องจักรเข้าไปในพ้ืนที่ ซึ่งในปัจจุบัน
เมื่อมีการด าเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการน าเอาเครื่องมือ เครื่องจักร
ออกจากพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว และในส่วนของร้านครัวครูน้อมได้มีการลงพ้ืนที่
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการให้ข้อมูลว่า มีกรรมสิทธิ์
แต่ไม่อาจชี้แนวเขตที่ดินได้ชัด ซึ่งทางส านักงานเจ้าท่าฯ ได้มีการประสานกับทาง
เจ้าของครัวครูน้อมในการขอความร่วมมือ ในการรังวัดสอบเขตให้ชัดเจน                          
เพ่ือประกอบการพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และอาจมีการขอ
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการยื่นตรวจสอบที่สาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่าว 

 

ประธาน  ถ้าทางเจ้าของไม่ยื่นท าการรังวัดเราจะด าเนินการอย่างไร 
 

นายวิระฉัตร ลีละกุล  ในกรณีนี้ขออนุญาตเพ่ิมเติมครับ เราจะต้องมีการจ ากัดเรื่องเวลาในการ
ยื่น ถ้าไม่มีการยื่นก็จะมีการพูดคุยประสานกันกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการที่จะยื่นอาจจะต้องขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
ยื่นตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์บริเวณดังกล่าว ซึ่งจะท าอยู่เป็นประจ าในจังหวัด
นครนายก 

 
       -/ประธาน... 
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ประธาน  ทางส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราด าเนินการยื่นขอรังวัดได้
หรือไม ่

 

นายวิระฉัตร ลีละกุล  ในเรื่องของการตรวจสอบประเด็นนี้ในส่วนของส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาฉะเชิงเทราเนื่องจากพ้ืนที่ดูแลเยอะและมีข้อจ ากัด ประกอบกับประสบ
ปัญหาในด้านงบประมาณ 

 

ประธาน  แม่น้ าล าคลองที่อยู่ในความดูแลของส านักงานเจ้าท่าฯ ส านักงานเจ้าท่าฯ 
ต้องดูแลหรือไม่ ท าไมต้องให้ท้องถิ่นเป็นผู้ยื่น 

 

นายวิระฉัตร ลีละกุล  ในส่วนตรงนี้มีการมอบอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว ไม่ว่า
จะเป็นการตรวจสอบ การด าเนินคดี ที่ผ่านมาของจังหวัดนครนายกผมจะลงพ้ืนที่
บ่อยในเรื่องของการให้ค าแนะน า หรือร่วมเป็นพยานกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

ประธาน  ในเรื่องดังกล่าวต้องฝากส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทราไว้ด้วย               
ไม่ฉะนั้นในวันข้างหน้าก็จะมีประชาชนท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ ถ้าเห็นว่าทางภาครัฐไม่
มีการด าเนินการอย่างจริงจัง กรณีสมมุติว่าถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ยื่นจะ
ท าอย่างไร 

 

นายวิระฉัตร ลีละกุล  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องยื่นครับ เพราะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจ 

 

ประธาน  แล้วถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ยื่น 
นายวิระฉัตร ลีละกุล  ถ้าไม่ยื่นต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง ต่อจากนั้นส านักงานเจ้าท่าฯ ก็จะต้อง

ด าเนินการเอง 
 

ประธาน  การมอบอ านาจไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้มอบอ านาจ หากผู้รับมอบอ านาจไม่ได้
ด าเนินการตามหน้าที่ ในเรื่องการละเว้นการปฏิบัติก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ผู้มอบ
อ านาจยังมีหน้าที่ต้องดูแล ความหมายผมถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ยื่น 
ส านักงานเจ้าท่าฯ ก็ต้องยื่น ไม่ได้ตัดสิทธิ์ผู้มอบอ านาจฉะนั้นอธิบดีกรมเจ้าท่ายังมี
อ านาจ 

 

นางสาวพัทธ์นันท์  ศักดิ์วิชิต  ทาง ก.ธ.จ.นย. ได้มีการลงพ้ืนที่ในส่วนของวัดสมอบุญคง แต่ในพ้ืนที่ของ
ครัวครูน้อมไม่ได้มีการลงพ้ืนที่เนื่องจากไม่ได้อยู่ในแผนของการสอดส่องโครงการ 
ซึ่งในส่วนของวัดสมอบุญคงในการลงพ้ืนที่ขณะนั้นคือ มีการท างานประมาณ               
25% โดยปัญหาที่พบคือ ไม่มีการท านั่งร้านและมีการถมดินลงไป และมีกองดิน 

        -/และเศษ... 
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และเศษวัชพืชต่างๆ ไปปิดกั้นทางน้ า โดยล่าสุดที่ได้มีการลงพ้ืนที่ คือ ไม่มีเศษดิน
และเศษวัชพืชต่างๆ แล้ว ซึ่งทาง ก.ธ.จ.นย.อยากให้มีการท านั่งร้านเพื่อไม่ให้มีการ

กีดขวางทางน้ า และอยากให้มีการดูหน้างานก่อนการด าเนินโครงการ 
 

นางสาวมลวิภา  พุ่มนาค  ปัญหาการรุกล้ าล าน้ าและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ พบว่าการ
บังคับใช้กฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ เมื่อมีการผลักดันและบูรณาการติดตาม
มาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ าล าน้ าในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครนายก 
ซึ่งในส่วนของกรมเจ้าท่าก็ได้มีการขับเคลื่อนตามมาตรการฯ ที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
เสนอไปเรื่อยมา จากการลงพ้ืนที่ในจังหวัดนครนายกยังคงพบปัญหาในประเด็น
เดิมอยู่ทั้งสองจุด มีบางส่วนที่ยังไม่เป็นรูปธรรมทั้งในกรณีของวัดสมอบุญคงและ 
วัดทองย้อย เพ่ือก่อสร้างก าแพงป้องกันการพังของตลิ่ง มีการขออนุญาตกับทาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบอ านาจจากส านักงานเจ้าท่าฯ เรียบร้อย
แล้ว แต่เมื่อประชาชนได้มีการสอบถามกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับ
ได้รับค าตอบว่าไม่ทราบเรื่องที่มีการก่อสร้างเกิดขึ้น เมื่อพบปัญหา เช่น การถมดิน
ลงแม่น้ าขณะก่อสร้างส่งผลให้น้ าเสียและชาวได้รับผลกระทบไม่มีหน่วยงานที่มี
อ านาจเกี่ยวข้องลงไปแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นต้น และบริเวณดังกล่าวยังมีกรณี
การรุกล้ าล าน้ าอ่ืนๆ ด้วย ส่วนกรณีของครัวครูน้อมตั้งอยู่บริเวณแม่น้ านครนายก 
ที่ตลอดสายแม่น้ ามีปัญหาเรื่องการรุกล้ ามายาวนาน พบปัญหาว่าไม่มีการขอ
อนุญาตและได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง เพ่ือเป็นการผลักดันและบูรณาการติดตาม
มาตรการฯ ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายการแก้ไข
ปัญหาการรุกล้ าล าน้ าและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ทางส านักงาน ป.ป.ช.
นครนายกจึงขอเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไว้เพ่ือพิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ เช่น เมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่ของ “เจ้าท่า” แล้ว 
จะต้องให้แจ้งใหค้ณะกรรมการพิจารณารับรองการของอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ า
ล าน้ าจังหวัดนครนายกทราบ รวมถึงสถิติการด าเนินคดีอาญา การด าเนินการทาง
ปกครอง เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาอนุมัติครั้งต่อไป รวมถึงส่งเสริม
การด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม                       
ทั้งนี้ จะมีการท าข้อเสนอแนะในภาพรวมแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ            
อีกครั้ง 

 

นายวสันต์  ศักดิ์วิชิต  กรมเจ้าท่าและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลในเรื่องนี้ ผมอยากให้
เสริมทางฝ่ายปกครอง เช่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จริงๆ คอยสอดส่อง
ดูแลกรณีประชาชนจะปลูกสิ่งก่อสร้างบริเวณริมคลอง บางครั้งถ้าให้กรมเจ้าท่า
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลอาจจะไม่ครอบคลุม 

      -/นายจรัญ… 
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นายจรัญ สุวรรณะ  ขออนุญาตน าเรียนในประเด็นวัดสมอบุญคงที่ทางคณะกรรมการมีข้อ 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ เสนอแนะไว้ ในเรื่องการท านั่งร้านในการก่อสร้างเนื่องจากว่าบริเวณเขื่อนป้องกัน

ตลิ่งวัดสมอบุญคง ด้านหลังมีอาคารของวัดตลอดแนวท าให้เครื่องจักรไม่สามารถ
เข้าได้เลยต้องเข้าด้านหน้าได้อย่างเดียว ผู้รับจ้างจึงใช้วิธีการปูพ้ืนทรายบริเวณ 
ร่องน้ า ท าให้ร่องน้ าแคบปัจจุบันได้ด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  หากท าเป็น
นั่งร้านบริเวณด้านล่างก็จะปิด ไม่สามารถท างานด้านล่างได้เพราะบริเวณท้อง
คลองเรามีงานปูด้วยหิน จึงจ าเป็นต้องท าวิธีการดังกล่าว สุดท้ายตอนหลังก็ได้มี
การลอกดินกลับและด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ประเด็นการออกแบบเขื่อน
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกยึดวิธีการตามแบบมาตรฐานของ
กรมการเจ้าท่าเนื่องจากมีข้อก าหนดอยู่ว่าให้ลุกล้ าในเขตเจ้าท่าในอัตราส่วนกี่ส่วน
ต่อความกว้างของล าคลอง และได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากคลอง
ดังกล่าวมีสภาพแคบตามลักษณะเดิม ซึ่งในการออกแบบตั้งแต่ตอนแรกยึดตาม
สภาพตลิ่ง ปัจจุบันจะเห็นว่าแนวล าคลองไม่มีการลุกล้ าไปมาก 

 

นางสาวมลวิภา  พุ่มนาค  ในส่วนนี้ส านักงาน ป.ป.ช. จะสรุปข้อเสนอแนะและมาตรการทั้งหมดแจ้ง
ไปที่กรมเจ้าท่าและคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในเรื่องการลุกล้ าล าน้ า 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

๓.๒.๒ การเฝ้าระวังการทุจริตและติดตามการด าเนินโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก 
หนอง นา โมเดล” ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นางสาวมลวิภา  พุ่มนาค   การเฝ้าระวังการทุจริตและติดตามการด าเนินโครงการพัฒนาพ้ืนที่ 
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา 
โมเดล” ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายกจะเป็นการดูแผนงานโครงการของส านักงาน
พัฒนาชุมชนว่ามีความเสี่ยงอย่างไรบ้าง และถ้ามีความเสี่ยงจะมีการเสนอแนะไป
ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการขยายการด าเนินงานไปจนถึงเดือนธันวาคมโดยใน
ภาพรวมทั้งปี คือ โครงการอาจจะไม่เป็นไปตามแผนด้วยเหตุผลหลายอย่างที่เสนอ
คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔                
เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ คือในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

       -/โควิด 19… 
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โควิด 19 และกลุ่มเป้าหมายของโครงการมีการถอนตัวท าให้โครงการต้องค้นหา            
ผู้ร่วมโครงการรายใหม่เข้ามา และบางพ้ืนที่ไม่สามารถใช้แบบมาตรฐานจึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสมกับที่ดินและสภาพภูมิสังคม จึงมีปรับแผนการ
ด าเนินงานตามมติของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ และปรับปรุงการด าเนิน
กิจกรรมให้สอดคล้องกับคู่มือการใช้แบบมาตรฐานในการท างานปรับรูปแบบแปลง
ที่ดินฉบับปรับปรุง ตามหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๔๐๙.๒/
ว๑๖๓๖ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ”การด าเนินโครงการฯ ภาพรวม อยู่ใน
ความเสี่ยงที่ควบคุมได้ หากมีปรับเปลี่ยนหรือไม่ชัดเจน หน่วยงานมีการด าเนินงาน
ตามแนวทางเพ่ือป้องกันผลกระทบที่ส่งผลให้โครงการเกิดการทุจริต เช่น การหา
ข้อยุติกรณีแนวทางตามคู่มือเรื่องการรับรองแบบแปลนที่ปรับเปลี่ยนปริมาณงาน  
จ้ างขุด เ พ่ือให้สามารถตรวจรับตามงานที่ จ้ า งจริ ง  และเบิกจ่ ายจริ ง ได้ 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ให้ข้อมูลว่าตนเองและ
หน่วยงานด าเนินโครงการอยู่ในขอบเขตของแนวทางตามคู่มือที่ก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องว่ายังไม่พบว่าหน่วยงานมีการทุจริตที่จะต้องเข้ากระบวนการตรวจสอบ
ของ ป.ป.ช. ทั้งนี้ การด าเนินโครงการดังกล่าวยังคงต้องติดตามความเสี่ยงต่อไปใน
ภาพรวม รวมถึงผลลัพธ์ตามเป้าหมายของโครงการ ประเด็นการมีน้ าใช้ในพ้ืนที่ที่
เข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป  

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง อ่ืนๆ 

 4.1 ข่าวเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน ส านักงาน ป.ป.ช. 
นายกิตติพล  บุตโคตร   การยื่นบัญชีในช่วงสถานการณ์ (โควิด-19) ครบก าหนดระยะเวลา 

ระหว่างวันที่ 21 ก.ค. 64 ถึงวันที่ 31 ส.ค.64 หากยังไม่มีการยื่นบัญชี
กับทางส านักงาน ป.ป.ช. ยังไม่ถือว่ามีพฤติการณ์จงใจไม่ยื่นแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินแต่สามารถยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้ถึงวันที่       
30 ก.ย. 64 โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุของการยื่นบัญชีล่าช้า  แต่หากเลย
ก าหนดแล้วจะต้องมีการชี้แจงเหตุของการยื่นบัญชีล่าช้ากับส านักงาน 
ป.ป.ช.และในส่วนของการยื่นบัญชีทุก 3 ปี จะครบก าหนดภายในวันที่ 
20 ก.ย.64 ตามเดิม และในช่วงนี้จะมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและ 

 
  -/หนี้สิน… 
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      หนี้สิน ซึ่งจะมีการเปิดเผยบัญชีจะมีการปิดประกาศ  ณ ส านักงาน ป.ป.ช.   
      ประจ าจังหวัด เป็นระยะเวลา 30 วัน และเปิดเผยทางเว็บไซต์ของ 

ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นระยะเวลา 180 วันและการเปิดเผยเอกสาร
ประกอบจะมีการปิดประกาศ ณ ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด                 
เป็นระยะเวลา 30 วัน เช่น บัญชีธนาคาร โดยจะมีการปกปิดข้อมูล                  
ส่วนบุคคลไว้ จะไม่มีการน าขึ้นเว็บไซต์ของส านักงาน ป.ป.ช. และในส่วน
ของการการยื่นบัญชีกรณีทุกสามปี ตลอดเวลาที่ยังด ารงต าแหน่งเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งผู้ที่มีหน้าที่เฉพาะต าแหน่งตามมาตรา 102 (4) (5) 
(6) (7) (8) และตามมาตรา 103 ไม่รวมต าแหน่งตามมาตรา 102 (9) 
โดยการยื่นบัญชีกรณีทุกสามปีตลอดเวลาที่ยังด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. 2542 ในจังหวัดนครนายกคือ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด, ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด, สรรพากรพ้ืนที่, สรรพสามิตพ้ืนที่, 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด, อัยการจังหวัด, เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด,   
ผู้บัญชาการเรือนจ าจังหวัด , โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด และ                   
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยจะต้องมีการตรวจสอบว่า เคยยื่น
บัญชีกรณีเข้ารับต าแหน่ง ก่อน พ.ร.บ. ป.ป.ช. 2561 มีผลใช้บังคับ                 
(22 ก.ค. 61) หรือไม่ เพราะจะมีหน้าที่ยื่นบัญชีกรณีทุกสามปี วันที่ 22 
ก.ค.  64 ส่วนอีกหนึ่ งกลุ่ม คือ เคยยื่นบัญชีกรณี เข้ารับต าแหน่ง                     
หลัง พ.ร.บ. ป.ป.ช. 2561 มีผลใช้บังคับ (22 ก.ค. 61) มีหน้าที่ยื่นบัญชี
กรณีทุกสามปี โดยนับ 3 ปี จากวันที่ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับต าแหน่งและ         
กลุ่มต าแหน่งใหม่ที่มีหน้าหน้าที่ยื่นตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. 2561 ในจังหวัด
นครนายก คือ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ า ,                      
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , ผู้อ านวยการ สังกัด
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (ระดับชั้นพลตรี), ผู้บัญชาการโรงเรียน
เตรียมทหาร, ผู้อ านวยการส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด, เจ้าพนักงาน
ที่ดินจังหวัดสาขา และท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ตามประกาศก าหนด
ต าแหน่งตามมาตรา 103 มีผล 2 ธ.ค. 61 จะต้องยื่นบัญชีกรณีทุกสามปี  
นับ 3 ปี จากวันที่ยื่นบัญชีกรณีเข้ารับต าแหน่ง และส่วนของการเลือกตั้ง
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จะต้องแสดงทรัพย์สิน ณ วันที่ 1 ต.ค. 64 และมีระยะเวลายื่นบัญชี
ระหว่างวันที่ 2 ต.ค. – 30 พ.ย. 64 ซึ่งจะมีเอกสารทั้งหมด 2 ชุด คือ 
เอกสารตัวจริง และส าเนา 

        -/ประธาน… 
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ประธาน   ให้น าเรื่องการตรวจสอบทรัพย์สินไปอธิบายในที่ประชุมผู้บริหาร

ท้องถิ่นด้วย  
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

4.2 ข่าวส านักงาน ป.ป.ช. 
นางจงกลนี  กมลวิเศษกุล   เรื่องแรก คือ ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. คนใหม่เนื่องจากมีการครบก าหนดวาระเกษียณอายุ
ราชการ ในวันที่ 30 ก.ย. 64 โดยมีการสรรหาไปเรียบร้อยแล้ว เรื่องที่สอง
เป็นเรื่องของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แถลงผลงานครบรอบสามปี  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศบังคับใช้  โดยจะครบรอบสามปีในปี 
2564 ได้มีการแถลงผลงานในการไต่สวน ว่าเรื่องไต่ สวนที่รับไว้
ด าเนินการก่อนวันที่ 21 ก.ค. 2561 ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
สามปีซึ่งในส่วนของจังหวัดนครนายกด าเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว 
และในส่วนของภาพรวมส านักงาน จะเหลือประมาณ 600 เรื่อง แบ่งเป็น
เรื่องไต่สวนเสร็จแล้วส่งส านวนมารอการพิจารณาคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กว่า 200 เรื่อง อีก 400 เรื่องอยู่ระหว่างการไต่สวน แม้ตามกฎหมาย
ใหม่จะบอกว่าต้องไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี ขยายได้ไม่เกิน 1 ปี แต่
ข้อเท็จจริงการท างานของ ป.ป.ช. การรวบรวมหลักฐาน การอ านวยความ
ยุติธรรม ไม่อาจท าได้แบบบัญญัติไตรยางศ์ตรงๆ ใน 2 -3 ปี ทุกอย่าง
ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน พยานบุคคล และการขอความเป็นธรรม เรื่องที่
สาม คือ การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ เรื่อง “ถอดกับดัก
คอร์รัปชัน : The Big Push in Corruption Trap” โดยได้มีการสัมมนา
ไปเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 
จ านวน 2,000 คน มีการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “กับดักคอร์รัปชั่นในอนาคต 
: การถอดกับดักที่ทรงพลัง” ในส่วนของการน าเสนอ ป.ป.ช. ในเรื่องกลไล
และกระบวนการปราบปรามการทุจริต มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารสนับสนุนการปราบปรามการทุจริ ต            
และตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น การพัฒนาระบบติดตามเว็บไซต์ ป.ป.ช.    
การพัฒนาระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง 

 
       -/หน่วยงาน… 
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                                                   หน่วยงานได้ และมาตรการการป้องกันการทุจริตเชิงรุกโดยมีข้อเสนอแนะ

ในเรื่องของการป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเพ่ือช่วยเหลือ      
ผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
เลิกประชุม   ๑5.0๐น. 

******************************** 

 

    (นางสาวดาเรศ  พระเพ็ชร) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
     ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 

  (นายภัทรพล  ลักษณาวิบูลย์กุล) 
                                    ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 

 


