
รายงานการประชุม 
พนักงานส่วนต้าบล พนักงานจ้าง ส้านักปลัด องคก์ารบริหารส่วนต้าบลคลองน้้าไหล   

ครั้งที่ 8/๒๕65 
วันที่  26 สิงหาคม  2565 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลคลองน้้าไหล (ชั้นล่าง) 
 

ผู้มาประชุม 
1. นายกสิวัฒน์           ไล้ทองคํา ตําแหน่ง  หัวหน้าสํานักปลัด 
2. นางเรณ ู             กันธิยาวงค์ ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
3. นางสาวสาวิตตรี      จิตรซื่อ  ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏบิัติการ 
4. นางสาวสุวรรยา       สุใจยา   ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
5. นายปัฐวีกรณ ์ เกียรติวัชรโสธร  ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
6. นางสาวทิพรัตน์ ศาสตรเวช ตําแหน่ง  นักวิชาการเกษตร 
7. นายทศพร  บุญจันทร์ ตําแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8. นางสุวรรณี  จันทร์ต้น ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  
9. นางสาวสิริวิมล คล้ายสุข  ตําแหน่ง  นักพัฒนาการท่องเที่ยว 
10. นางสาวเจนจิรา สุวรรรนําปน ตําแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 
11. นายณัฐวรรธณ์ แก้วปาเฟือย ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
12. สิบเอกจักรกฤษ เงินแจ่ม  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ 
13. นางสาวรัตติพร คงหัต  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
14. นางสาวพาฝัน ศรีดิฤทธิ์ ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
15. นายทรรศนภูมิ สีก ิ  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
16. นายผ่าน  เถาตะมะ ตําแหน่ง  ภารโรง 
17. นางสาวปัญจมา เพียรพิทักษ์ ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
18. นายสําเนียง  แสงแก้ว  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
19. นางสาวทิพวรรณ สินประเสริฐรัตน์ ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
20. นายณัฐพล  แย้มเจริญ ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
21. นางสาวปภัสรา วงค์ทองจันทร์ ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
22. นางสาวสุทธินันท์ ลออวรากุล ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
23. นางสาวจุฑามาศ สิงห์สร้อย ตําแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
24. นายธนวัฒน ์ หมั่นตรอง ตําแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
25. นางสาวรพีพร จันจะรูญ ตําแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
26. นางสาวอรอุมา ปิงขอด  ตําแหน่ง  จ้างเหมาบริการ  

ผู้ไม่มาประชุม  

1. นางสาวปาริชาติ ศรีวิชัยจันทร์ ตําแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
2. นางสาวประภาภรณ์ จันทรังษี ตําแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 
3. นางสาวอรอนงค์ ปานคง  ตําแหน่ง  นิติกร 



4. นางสาวจรีรัตน์ จํารัส  ตําแหน่ง  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
5. นายสมศักดิ์  ปิงขอด  ตําแหน่ง  จ้างเหมาบริการ 
6. นางสาววันดี  วัดทะโล  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
7. นางจิรารัตน์  ฟูตุ้ย  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
8. นางสาวดวงใจ มาลัย  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
9. นางสาวอรอนงค์ สานเมทา ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
10. นายพงษภัทร ตุลาพัฒน์ ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
11. นายอุ่น  พลสนิท  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
12. นายนวพล  เฉื่อยฉ่ํา  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
13. นายวิชิตศักดิ์ แสงเมือง ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
14. นายอดิศักดิ์  กุลสุ  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
15. นายณรงศักดิ์ วัดทะโล  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
16. นายประพัฒน์พงษ์ สังวาลย์วงศ์ ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
17. นายศตวรรษ  ฟุ้งสุข  ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
18. นายประยุทธ  สอนเตจา ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 
19. นายชัชวาล  กันธิยาวงค์ ตําแหน่ง  คนงานทั่วไป 

 
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
    เมื่อที่ประชุมพร้อมและครบองค์ประชุมแล้วนายกสิวัฒน์ ไล้ทองคํา 
    ตําแหน่ง หัวหน้าสํานักปลัด กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการตามระเบียบ
    วาระการประชุม  ดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  1.1 นัดหมายโครงการปลูกต้นไม้ตามสถานที่สาธารณะ กิจกรรมที่ 3 เพ่ิม
หัวหน้าส้านักปลัด  พ้ืนที่สีเขียว ณ หมู่ที่ 9 บ้านคลองพลู 
ประธาน    วันนี้เรามีนักวิชาการเกษตรงานหนักขึ้น ตอนนี้ก็มีให้รายงานพันธุกรรมพืช
    เราอบรมไปเมื่อไม่นานมานี้ ให้รายงานด้วย ให้รายงานทุกปี โครงการนี้
    จริงๆดั้งเดิมเลยเป็นโครงการที่บูรณาการกับทางโครงการโตโยต้า 60 ปี 
    60 ชุมชนสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เขาบอกกับเราว่า เราเคยใช้งบเราแล้วเชิญเขา
    มาเขาไม่มาเขาบอกเขามีภารกิจไม่สามารถมาร่วมได้ ก็จะมีหน่วยงานใน
    พ้ืนที่แล้วก็จะมีต้นไม้พระราชทานด้วย ต้นไม้พระราชทาน 4 ต้น วันปลูก  
    ก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปร่วมกันปลูก วันจันทร์ที่ 29 นี้แต่งชุดจิตอาสานะครับ 
    ชุดจิตอาสาพระราชทานที่บอกว่าขอยกเว้น ยกเว้นวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไม่ต้อง
    ใส่ชุดเครื่องแบบกากีแต่แต่งชุดจิตอาสาพระราชทานสีเหลืองแทน         
    ถ้าไม่ มีตราสัญลักษณ์ก็ไม่เป็นไร วัน เปิดโครงการจะเหมือนหมู่  17          
    ที่เราไปทําโครงการกันในวันนั้น เปิดโครงการเสร็จก็จะปลูกต้นไม้จํานวน 
    1600 ต้น มีผู้เข้าร่วมก่ีคน  
นางสาวทิพยรัตน์ ศาสตรเวช 100 คน ค่ะ 
นักวิชาการเกษตร 



(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  100 คน คนละ 16 ต้น ช่วยกันปลูกช่วยกันดูแลอันนี้ที่จะปลูกช่วง
หัวหน้าส้านักปลัด  ฤดูแล้งเราต้องเอารถไปดู เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
    ของการแจ้งต้นไม้ตายหรือต้นไม้ที่ว่ามันแห้งที่ต้องไปรดน้ําโดยใช้โปรแกรม 
    Traffy Fondue มันจะอัพเกรดพวกเราขึ้นมาจากธรรมดาเป็นซุปเปอร์ ให้
    มันดีกว่าเดิม เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องจะมีแค่เรื่องละ 1 คน  อย่างงานป้องกัน
    และบรรเทาสาธารณภัยจะมีแค่นายทศพร บุญจันทร์ รับเรื่อง แต่เรื่อง    
    รดน้ําต้นไมม้อบหมายให้ นางสาวทิพรัตน์ ศาสตรเวช รับเรื่อง 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  นัดหมายเวลากันอย่างไรโครงการปลูกต้นไม้ตามสถานที่สาธารณะ  
หัวหน้าส้านักปลัด  กิจกรรมที่ 3 เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ณ หมู่ที่ 9 บ้านคลองพลู 
นางสาวทิพยรัตน์ ศาสตรเวช เริ่มลงทะเบียน 08.30 น. พิธีเปิด 09.00 น. ค่ะ 
นักวิชาการเกษตร 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  ประชาสัมพันธ์ด้วย ว่าใส่ชุดจิตอาสาพระราชทาน เริ่มลงทะเบียนเวลา 
หัวหน้าส้านักปลัด  08.30 น. พิธีเปิด เวลา 09.00 น. 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
หัวหน้าส้านักปลัด  ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมพนักงานส่วนตําบลและพนักงาน
    จ้างสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ครั้งที่ 8/2565 
    วันที่ 26 สิงหาคม 2565 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง 26 เสียง 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
หัวหน้าส้านักปลัด  ปี พ.ศ. 2565 

รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตัวนี้ เรา
สามารถวิเคราะห์องค์กรได้เลยว่า องค์กรเรายังไม่ค่อยมีความเข้าใจในการ
ทํางานของตัวองค์กรเอง  เขาบอกว่ามีนโยบายเรื่องโครงการป้องกันการ
ทุจริต มีเจ้าหน้าที่บางคน ตอบคําถาม ของ IIT ว่าไม่มี มันขึ้นมาเป็น
เปอร์เซ็นต์ แต่ไม่รู้กี่คน บอกว่าไม่มีนโยบายที่เกี่ยวกับรถป้องกันการทุจริต
ไม่มีการเอ้ือประโยชน์ให้กับผู้อื่น เรื่องของการใช้ทรัพย์สินประโยชน์ราชการ
ประโยชน์ส่วนตัวบอกว่าไม่มี คือนโยบายเกี่ยวกับการทุจริตมันมีหลายเรื่อง 
มาตรการนโยบายมีหลายเรื่อง แต่ละเรื่องที่ออกกันมาจะให้ลงลายมือชื่อ
รับทราบกันทุกเรื่องแต่ไม่รู้ว่าคนที่ตอบเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ช่วงที่ตอบ
แบบสอบถาม แต่ถ้าตอบว่าไม่รู้ไม่มี อบต.เราคะแนนก็ตก คะแนนมันก็เลย
ลดลงจากเดิมปีที่แล้วคะแนนสูงนะปีนี้คะแนนลดลง มาดูตัวนี้ ครับ        
การปฏิบัติหน้าที่ ปีที่แล้วได้ 90.50 ปีนี้ได้ 89.41 ลด 1.09% การใช้งบ
ดีขึ้น การใช้อํานาจลดลง การใช้ทรัพย์สินทางราชการบวกก็ดีขึ้น การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตข้อนี้ที่บอกว่าไม่รู้  ไม่มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการ
ป้องกันการทุจริตและหน่วยงาน ไม่มีอะไรใน อบต.นี้  



ก็เลยได้คะแนนติดลบไป 2.65 ถ้ามันได้เท่าเดิมคะแนนเราอาจจะได้ 2A 
ค่าเฉลี่ยจะได้ 2A ตอนนี้ได้แค่ 1A แล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก ภายนอกเขาบอกว่าในอบต.นี้มีการดําเนินการที่เกี่ยวกับเรื่อง
ของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนรู้ก่อนไหม ก่อนจะทําอะไรมีคน
ตอบว่าไม่มี เวลาไปปิดประกาศหมู่บ้าน ลงวิทยุชุมชนบ้าง ก็ยังมีตอบว่าไม่มี
การเผยแพร่อะไร ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นประชาชนบอกว่าอย่างไร
ครับ ไม่มีช่องทางรับฟังความคิดเห็น เพ่ิมประสิทธิภาพดังกล่าว ข้อที่บอก
คือ ประชาชนไม่มีความรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูล การรับฟัง
ข้อมูล การร้องเรียนทุจริต พอเขาบอกว่าไม่เจอ ติดลบเป็นแถวเลย - 2 - 4 
- 6 รวมกันเป็นเท่าไหร่ภาพรวมมันก็เลยบวกมานิดหน่อยแต่คะแนนที่ดี
ที่สุดก็ดู OIT จากคะแนนต่ําๆได้คะแนนน้อยทั้งสองหัวข้อ หัวข้อที่เห็นเขา
เรียกว่าตัวชี้ ชี้วัดที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ตัวชี้วัดที่ 9 กับตัวชี้วัดที่ 
10 ปีที่แล้วแย่ ปีนี้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 100 คะแนน มันก็คือ
ตัวนี้ด้วย ได้คะแนนเพ่ิมขึ้นเพราะว่ารายงานนี้ด้วย ที่จะบอกก็คืออยากให้
เรารู้ ITA มันเกี่ยวกับทุกคน เราทํางานเราจะต้องทําอะไรบ้างมันจะเปิดเผย
โปร่ ง ใสตรวจสอบได้ โดยให้ชาวบ้านรั บรู้ ว่ ามันมีการเปิด เผยจริ ง           
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ต้องทํางานหนักข้ึน 

(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.2 การบันทึกโครงการ/กิจกรรมในปฏิทินจัดโครงการ/           
หัวหน้าส้านักปลัด  กิจกรรมออนไลน์ 

การบันทึกลงการกิจกรรมในปฏิทินออนไลน์ ยังไม่มีการบันทึกแบบร้อย
เปอร์เซ็นต์  ได้เป็นบางคน หลายคนก็ยังไม่บันทึกในปฏิทินออนไลน์ 
กิจกรรมทุกกิจกรรมที่ใช้คนในสํานักงานต้องบันทึก เพราะว่ามันแสดงถึงว่า
คนนี้ต้องเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ คนที่จะทําอะไรเข้าไปดูก่อนว่าหัวหน้า
ติดภารกิจอะไรหรือไม่ แล้วก็มีคนไม่บันทึกข้อมูล แต่หัวหน้าต้องประชุม
หรือติดภารกิจอะไร ถ้าเกิดมันไม่มี เราก็ขอจองต้องจองแล้วก็ต้องบันทึก
ปฏิทินด้วย จะได้รู้กันว่าใครติดภารกิจอะไร  

ที่ประชุม   รับทราบ                                                                                 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.3 ติดตามผลการประเมินผลปฏิบัติตามข้อตกลงปฏิบัติราชการ
หัวหน้าส้านักปลัด  ระบบแท่งประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลง วันที่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ว่าการติดตาม
 ข้อตกลง คนที่ทําข้อตกลงไว้กับหัวหน้าสํานักปลัดโดยเฉพาะหัวหน้าฝ่ายกับ
พนักงานส่วนตําบล พนักงานทุกคนก็ทําตามแบบข้อตกลงตามรูปแบบที่มี
การกําหนด เตรียมข้อมูลตามตัวชี้วัดให้พร้อม แล้วก็คะแนนประเมิน
สมรรถนะมีเท่านี้ให้ตัวเองเท่าไหร่ เสนอผู้บริหารเสนอหัวหน้าสํานักปลัด
ภายในวันที่ 1 ตุลาคม เพราะว่าของหัวหน้าสํานักปลัดต้องสรุปรวม แล้วก็
เสนอปลัด เดี๋ยวปลัดก็รีบเอาจะไม่ทัน หัวหน้าสํานักปลัดก็จะไม่ทัน        
ถ้าพนักงานไม่เสร็จหัวหน้าสํานักปลัดก็อาจจะไม่เสร็จด้วย โครงการที่
เกี่ยวกับการติดตามประเมินผลก็ให้รีบดําเนินการและสรุปรายงาน         



ให้เรียบร้อย ใครไม่เข้าใจก็ถามคนที่ทําเป็นแล้ว เข้าไปอ่านดูในรายงาน    
ในเว็บไซต์ อันไหนดีที่สุดตัวนั้นเป็นต้นแบบ ดูว่าใครเป็นคนรายงาน      
ถามคนนั้นเลย แต่ตอนนี้รายงานทําดีขึ้น หลายๆคนทําดีขึ้นและมีความ
เข้ า ใจมาก  เมื่ อก่อนต้องอธิบายกัน เยอะ เดี๋ ย วนี้ อธิ บายน้ อยลง             
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องชมก็คือ หนังสือหนังสือภายใน ภายนอกผิดพลาด
น้อย ช่วงหลังมานี้ผิดพลาดน้อย ดีขึ้น ทั้งคนเก่าและคนใหม่ คนใหม่ที่ทํา
หนังสือมาแสดงว่าดูรุ่นพ่ีที่ทํา ก็ฝากไว้เรื่องรายงานผลการปฏิบัติราชการ
เพ่ือรับการประเมินในรอบที่ 2 เรื่องของการทําข้อตกลงปีงบประมาณ 
2566 ส่งผลงานการประเมินรอบที่ 2 ปี 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 
เหมือนกัน ส่วนของใครที่มีการทําข้อตกลงไว้ในปี 2565 แล้วมันไม่เป็นไป
ตามนั้นปรับได้ไม่เป็นไร  

ที่ประชุม   รับทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.4 รายงานผลการด้าเนินการโครงการตามแผนการด้าเนินงานประจ้าปี
หัวหน้าส้านักปลัด  งบประมาณ พ.ศ. 2565  

ข้อนี้มันก็จะมีการสัมพันธ์กันกับสิ่งที่ผมได้บอกไป เดือนหน้ากันยายนเดือน
สุดท้ายแล้วที่จะต้องสรุป ว่าจะต้องทําอะไรจํานวนเท่าไหร่ เมื่อวานนี้มีการ
พูดคุยกันว่าร้อยละของความสําเร็จของแผนมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนบอกว่าได้ 28 เปอร์เซ็นต์ น้อยมาก 28 เปอร์เซ็นต์นั้น
เกิดจากโครงการที่ยังไม่อนุมัติ ถ้าอนุมัติแล้วมันจะคิดเป็นร้อยละเพ่ิมขึ้น  
อันนี้ โ ครงการที่ ยั ง ไม่อนุมัติมันมี เยอะโดยเฉพาะโครงการพวกนี้             
เอามาบันทึกให้ด้วย ของกองไหน ตัวค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมวัสดุเชื้อเพลิง
หล่อลื่น วัสดุสํานักงาน วัสดุดับเพลิงเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ในแผนแต่ไม่
รายงาน พอไม่รายงานมันนับเป็นจํานวนเลย นับ 1 2 3 4 5 ที่ทํากับที่
ไม่ได้ทํา ต้องเอามารายงานด้วย ค่าบํารุงรักษาทดแทนทรัพย์สินภายใน
ตําบลที่เรามี เสียงตามสายนี่ของกองช่าง ต้องรายงานเหมือนกัน จิตอาสา
ไม่ได้อบรม อันนี้ไม่มี อบรมพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทําไปตั้งนานแล้ว ยังไม่ได้
อนุมัติ ทบทวนอปพร. อบรมไปแล้ว ยังไม่ได้รายงาน ทบทวนจิตอาสา     
ยังไม่ได้ทํา ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสํานักงานอันนี้ล้มเลิกโครงการไปแล้ว 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน ทําไปแล้ว ยังไม่ได้อนุมัติ โครงการ 
28 กรกฎาคม ทําไปแล้ว ยังไม่ได้อนุมัติ โครงการ 12 สิงหาคม ทําไปแล้ว
ยังไม่ได้อนุมัติ วันคล้ายวันสวรรคตวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านไปไม่ได้ทํา   
แล้วก็ของวันที่  23 ตุลาคม ไม่ได้ทํา เหมือนกัน สื่อประชาสัมพันธ์         
การท่องเที่ยว จะมีของนางสาวสิริวิมล คล้ายสุข ที่ยังค้างอยู่ สื่อตัวนี้      
ทําแล้วแต่ยังไม่ได้อนุมัติ ป้ายที่ไปทําที่หมู่ 16 ยังไม่อนุมัติ ส่วนในเครือข่าย
ท่องเที่ยวจะทําในช่วงกันยายน บริหารจัดการน้ําในพ้ืนที่อันนี้จะทําในเดือน
นี้ ในวันที่ 30-31 สิงหาคม อันนี้ยังไม่ได้อนุมัติ ปลูกหญ้าแฝกทําไปแล้ว   
ที่หมู่ 12 ยังไม่ได้อนุมัติ ปลูกต้นไม้ทําไป 3 รอบแล้ว ยังไม่ได้อนุมัติ 
รณรงค์สร้างจิตสํานึกอนุรักษ์พลังงาน ยังไม่ได้อนุมัติ  



รณรงค์ลดโลกร้อนของประชาสัมพันธ์ ยังไม่ได้อนุมัติ ธนาคารน้ําใต้ดิน 
ไม่ได้ทํา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริพันธุกรรมพืช อันนี้ก็ทํา
แล้วแต่ยังไม่ได้อนุมัติ จัดซื้อรถขยะอันนี้ไม่ได้ทํา พลังเยาวชนตําบลเพ่ือ
สังคมตําบลคลองน้ําไหล แข่งกีฬาสามัคคีปรองดองกันยาเสพติดอันนี้ของ
เยาวชนที่ทําไปแล้ว  2 วัน ไทยทรงดํา ทําแล้ว ลอยกระทงยังไม่ได้อนุมัติ 
ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ ทําไปแล้ว ไทยทรงดําก็ทําไปแล้ว ที่เราทําสื่อกัน 
ทําแผ่นพับทําใบปลิว ทําไปแล้ว ไปตรวจสอบดู สรุปแล้วไม่ได้อนุมัติ
มากกว่าที่อนุมัติเยอะเลยหลายเท่าตัว 

ที่ประชุม   รับทราบ  
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
หัวหน้าส้านักปลัด  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการใครได้ดู Line KNL บ้าง ผมส่งหนังสือเข้าไป    
    อันนั้นเป็นหนังสือสั่งการของสํานักปลัด สํานักนายก บอกว่าให้เจ้าหน้าที่
    ผู้รับผิดชอบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพ.ร.บ. หากไม่ดําเนินการให้หัวหน้า
    หน่วยงานดําเนินการทางวินัย ไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารที่
    เป็นพ.ร.บ. มีศักดิ์เป็นกฎหมาย ต่ํากว่าพ.ร.บ.มีศักดิ์เป็นกฎ ไปดูวิธีปฏิบัติ
    ราชการทางปกครองจะแบ่งชั้นไว้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารเป็นกฎหมายที่มีผล
    บังคับใช้ แต่เอาโทษเฉพาะผู้ไม่ส่งเอกสารกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งวินิจฉัย
    อุทธรณ์ แต่ไม่เอาผิดกบัเจ้าหน้าที่ผู้ไม่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มีหนังสือฉบับ
    นี้ ออกมากํากับ หากเจ้าหน้าที่ไม่ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม
    หน้าที่ ให้หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการทางวินัย ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สํานักปลัด 
    สํานักนายก มีหนังสือแจ้งมาแล้ว ให้ดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร    
    ใครมีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับอะไรก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
    นั้นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด บางอย่างจะมีระเบียบกําหนดว่า
    ต้องเผยแพร่ภายในกี่วัน ต้องเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่จะต้องเผยแพร่      
    2 อย่าง 

 1. กายภาพ เป็นเล่มไปวางไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  
 2. อิเล็กทรอนิกส์ อัพไฟล์ลงไปในระบบ ถ้าเราเผยแพร่ลงไปในเว็บไซต์เรา
copy Link เอาไปวางไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แต่ถ้าลงใน
ข้อมูลข่ าวสารอิ เล็กทรอนิกส์ อัพไฟล์ลงไปได้ เหมือนกันเป็น PDF           
แต่มีหนังสือสั่งการมา ว่านอกจากเผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารแล้ว       
ให้เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย ต้องลงเว็บไซต์อบต.ด้วย 
เว็บไซต์ฝ่าย เว็บไซต์กอง เว็บไซต์หัวหน้าสํานักปลัด ไม่ใช่เว็บไซต์หลัก 
เว็บไซต์หลักคือ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล 

ที่ประชุม   รับทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.6 งานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
หัวหน้าส้านักปลัด  เป็นอย่างไรบ้างหลังจากประชุมกันแล้ว เรื่องการอยู่เวรดีขึ้นไหม            
    การเข้าเวรออกเวรส่งต่อกันไหม 
 



 
  (นายทศพร บุญจันทร์)  ยังไม่ดีครับ 
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  ยังไม่ด ียังมาสายเหมือนเดิมตอนเช้ายังอยู่คนเดียวเหมือนเดิม           
หัวหน้าส้านักปลัด  ออกเวรกี่โมง 
(นายทศพร บุญจันทร์)  08.30 น. ครับ  
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  เรื่องแอร์ ปิดเปิดแอร์ เป็นอย่างไรบ้าง ค่าไฟเดือนนี้ 56,000 บาท ไม่ใช่
หัวหน้าส้านักปลัด  น้อยๆนะครับ จะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟนะจะบอกให้อันนี้ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เพ่ิม
    จากเดือนที่แล้วมา 4000 กว่าบาท 
(นายทศพร บุญจันทร์)  คนที่อยู่เวรกลางคืนปิด 08.00 น. ตอนเช้าเปิด 09.00 น. ปิด 12.00 น.  
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 

ที่ประชุม   รับทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.7 ติดตามผลการปฏิบัติตามข้อตกลงปฏิบัติราชการระบบการบริหาร
หัวหน้าส้านักปลัด  จัดการที่ดี ประจ้าปีงบประมาณ 2565 

เรื่องของการบริหารจัดการที่ดีมันจะเกี่ยวกับโครงการของ นางสาวเจนจิรา 
สุวรรณนําปน ที่มีการประเมินโครงการเรื่องของการยกระดับมาตรฐานก็จะ
มีการประเมินตัวชี้วัดบอกว่าการประเมินความพึงพอใจในงานบริการต่างๆ 
มีความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 และคําว่าประเมินความพึงพอใจการ
บริการต่างๆหมายความว่าอะไร หมายความว่างานบริการแต่ละงานอย่าง
โครงการของนางสาวพาฝัน ศรีดิฤทธิ์ จะมีงานอุปโภคบริโภคงาน ป้องกัน
และบรรเทาสารภัย งานกองช่าง จะมีความพึงพอใจในการใช้ถนนสาธารณะ 
ของกองสวัสดิการก็มีความพึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
กองคลัง ก็เรื่องของการจัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้ ทุกงานเอาค่าเฉลี่ยมาคิด
เป็นร้อยละของโครงการ มันจะรวมก็คือทุกงานรวมกันเป็นค่าเฉลี่ย        
แต่ตอนนี้เราคุยกันแค่ของสํานักปลัดในเบื้องต้นก่อนว่า แบบประเมินความ
พึงพอใจออนไลน์ที่เราใช้ตัวสเกลต้องเหมือนกัน ใช้ตามหลักเกณฑ์คู่มือ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2563 จากเดิม 2556 ที่มันออกมา มีสเกล    
อยู่ 5 สเกล มี พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ และไม่พอใจมาก           
5 สเกล แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายพอใจกับฝ่ายไม่พอใจ หลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เขาถามว่าประชาชนมีความพึงพอใจเท่าไร 
ไม่ได้ถามว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเท่าไร พอใจมากเท่าไร 
พอใจเท่าไร พอใจน้อยเท่าไร คําว่าพอใจหมายความว่า ถ้าประชาชน    
ตอบแบบประเมินทั้ง 5 สเกล ไม่มีตอบว่าไม่พอใจเลยแสดงว่าเขาพอใจ 
100% เราต้องอธิบายอิงตามคู่มือหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี    
มันก็มีบางโครงการที่มีพอใจและไม่พอใจ ตอนนี้จะสิ้นงบแล้วใคร            
ที่รับผิดชอบเรื่องความพึงพอใจให้รีบดําเนินการสรุปข้อมูล ไม่ เกิน         
15 กันยายน ไม่ต้องรอถึง 30 กันยายน สํารวจความพึงพอใจงานบริการ 



พอสรุปแล้วต้องรายงานจะได้มีเวลารายงาน เผยแพร่ ทุกงานให้สํารวจ
ตรวจสอบดูว่ามีงานอะไรบ้าง 

ที่ประชุม   รับทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นใน 
หัวหน้าส้านักปลัด  ระบบสารสนเทศ (e-plan) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

อันนี้ให้ดูไปแล้วที่ไม่ได้รายงานในระบบที่ว่าอนุมัติๆ ยังค้างอีกเยอะมาก 
แล้วมันจะไป step ที่ 2 คือการรายงานผลที่เกิดขึ้น ไม่น่าจะใช่เรื่องยาก
แล้ว เพราะว่าผมให้เขียนรายงานตามแบบที่กําหนดให้มันก็จะง่าย จะรู้ว่า
โครงการนี้มันได้ประโยชน์อะไร เป้าหมายเป็นใคร มีปัญหาอะไรบ้าง 
สามารถแก้ไขอะไรเข้าไปดูได้ แต่ของเราไม่น่าจะมีปัญหา แต่ยังไม่ได้ตรวจดู
นะว่าใครทําแล้วบ้าง ให้ไปทบทวนดูในรายงานของตัวเองว่าตัวชี้วัดเราระบุ
ว่าอย่างไรแล้ว copy มาวางใส่เลย อันนั้นคือตัวรายงานจริง รูปเล่มกับ
รายงานในระบบตรงกัน  

ที่ประชุม   รับทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.9 ติดตามการด้าเนินการตามแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล
หัวหน้าส้านักปลัด  การปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจ้าปีขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 การประเมินขอรับเงินรางวัล คนที่เข้ามาทํางานใหม่ยังไม่ได้รับ เพราะว่า
 หลักเกณฑ์ต้องทํางาน 8 เดือน หลักเกณฑ์นี้ยังไม่เปลี่ยนแปลง            
อยู่ในองค์กรแห่งนี้ เราจะมีการประเมินความพึงพอใจงานบริการ ช่วงนี้
น่าจะมีการลงแล้ว จะมีงานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เรื่องของการจัดเก็บ
ภาษีเสียงไร้สาย ศูนย์พักคอย 4 งานบริการ ประสานกับกองคลังเรียบร้อย
ประชุมกันไว้แล้วหัวหน้าส่วน งานบริการมันจะเป็นงานที่ว่าเราจะต้องเก็บ
คะแนน คะแนนประเมินความพึงพอใจ ความสําเร็จของโครงการ           
ใน e-plan มันคือคะแนนความสําเร็จของแผนที่เราจะต้องได้ให้คะแนนสูงๆ
เพราะว่าแผนนี้มันจะถูกล้างคะแนนให้ลดลงให้ต่ําลงแล้วปีนี้สังเกตดูว่า
ผู้บริหารท้องถิ่นใช้งบประมาณกับในแผนเยอะ แต่เขาก็ต้องมีคนเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเข้าไปอนุมัติในระบบ e-plan อนุมัติเพ่ือรายงานระบบ แล้วของ
เราเองที่ยังค้างเยอะอยู่เหมือนกัน โดยเฉพาะโครงการที่มีค่าวัสดุ ค่าใช้สอย
ค่าที่อยู่ในแผนต้องรายงานด้วย อันนี้แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบต้องรายงาน 

(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.10 การใช้ระบบดิจิทัลบริหารจัดการและบริการประชาชน การใช้
หัวหน้าส้านักปลัด  ฟอร์มออนไลน์ ลดใช้กระดาษ ใช้แล้ว 7 งานบริการ 

มีสมาชิกถามเข้ามา ใช้ฟอร์มออนไลน์อย่างไร ผมร้องมาทางฟอร์มออนไลน์ 
ผมไม่เห็นเจ้าหน้าที่แจ้งกลับไปเลย ตรงนี้คือจุดอ่อน เราจะต้องแจ้งกลับให้
เขารับรู้ ว่าเราทําอะไรอยู่ เรามีการแจ้งกลับให้ทราบภายใน 15 วัน เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ผู้บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เรื่องของการอํานวยความ
สะดวกที่จะต้องรายงาน ต้องแจ้งให้ทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 



(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.11 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
หัวหน้าส้านักปลัด  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2565 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  4)      
    พ.ศ. 2564 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.12 ติดตามการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 
หัวหน้าส้านักปลัด  เดือนกันยายนต้องสรุปประชุมกัน เรื่องการบริหารความเสี่ยงเพ่ือรายงาน
    ผลและจะมีรายงานของผมด้วยคือรายงานเรื่องของการป้องกันความเสี่ยง
    การทุจริต 
ที่ประชุม   รับทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.13 ติดตามการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   
หัวหน้าส้านักปลัด  พ.ศ. 2562-2565 

ปีนี้ปีสุดท้ายแล้วปี 65 มีโครงการค้างบ้างไหมที่อยู่ในแผนป้องกันทุจริต    
มีทั้งใช้เงินและไม่ได้เงิน มี 2 แบบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.14 ติดตามการด้าเนินการตามประกาศ อบต.คลองน้้าไหล 
หัวหน้าส้านักปลัด  มีเจ้าหน้าที่ของอบต. ตอบ IIT ว่าไม่มีนโยบายมาตรการเกี่ยวกับการป้องกัน
    การทุจริตเลย ทุกเรื่องที่ผมคุมไว้คือเรื่องของการกําหนดเป็นนโยบายหรือ
    มาตรการป้องกันการทุจริต มีอะไรบ้าง 

(1) ข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ลงวันที่ 15 กันยายน 
2559 

(2) ประกาศ เรื่องนโยบายคุณธรรมและจริยธรรม ลงวันที่ 24 
มีนาคม 2560 

(3) ประกาศ เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 

(4) ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 
24 มีนาคม 2560 

(5) ประกาศ เรื่องเจตจํานงการบริหารด้วยความสุจริต ลงวันที่ 
26 ธันวาคม 2560 

(6) ประกาศ เรื่องมาตรการกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ลงวันที่ 
28 มกราคม 2562 

(7) ประกาศ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การ
บริหารส่วนตําบลคลองน้ําไหล ลงวันที่  31 พฤษภาคม 
2562 ตามพ.ร.บ.ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2560 ตาม
รัฐธรรมนูญมาตรา 76 ที่ได้ กําหนดเอาไว้ 

(8) ประกาศ เรื่อง มาตรการสร้างความโปร่งใสการบริหารงาน
บุคคล ลงวันที่ 29 มีนาคม 2563 



(9) ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกํานัลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ] ลงวันที่ 14 มกราคม 
2565 

     ประกาศล่าสุด มันคือทั้งหมดเลยที่เก่ียวกับมาตรการหรือนโยบาย
     ป้องกันการทุจริตที่มีคนตอบว่าไม่มีในอบต.นี้ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.15 รายงานผลการมอบอ้านาจปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส้านักปลัด 
หัวหน้าส้านักปลัด  1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป การขอรับบริการน้้าอุปโภคบริโภค   
    2. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    3. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม               
    4. การประเมินการปฏิบัติราชการพนักงานจ้าง 
    ทั้ง 4 เรื่อง รวมถึงการประเมินการปฏิบัติราชการพนักงานจ้าง ให้หัวหน้า
    ฝ่ายประเมินพนักงานจ้าง เรื่องของการปฏิบัติงาน การทํางานให้บรรลุตาม
    ข้อตกลง ยึดข้อตกลงเป็นหลัก 
ที่ประชุม   รับทราบ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  3.16 ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
หัวหน้าส้านักปลัด  1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นางสาวสุวรรยา สุใจยา) ฝ่ายบริหารงานทั่วไปไม่มีค่ะ  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
    2. ฝ่ายนโยบายและแผน 
(นางเรณู กันธิยาวงค์)  ไม่มีค่ะ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
    3. ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
นายปัฐวีกรณ์ เกียรติวัชรโสธร ไม่มีครับ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  สําหรับฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการที่ติดตามให้
หัวหน้าส้านักปลัด  นางสาวปาริชาติ ศรีวิชัยจันทร์ เป็นประธานในแต่ละโครงการของศูนย์ 
    พัฒนาเด็ก ส่วนโครงการที่ทํากันเองหัวหน้าสํานักปลัดจะเป็นประธาน 
ที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  4.1 การบริการประชาชนด้วยโปรแกรม Traffy Fondu 
หัวหน้าส้านักปลัด  เมื่อวานประชุมกันเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนมีการพูดคุยกันถึงเรื่อง
    ว่าเราจะทํายังไงเราจะให้มีการแจ้งว่าถนนตรงนี้เป็นหลุม ตรงนี้มีกิ่ งไม้    
    ตรงนี้มีป้ายบัง อันนี้จะต้องมีการสร้างระบบมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงาน
    เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันอุบัติภัยทางถนน จะให้ใครเป็นคนเจ้าหน้าที่
    ผู้รับเรื่อง เดี๋ยวจะมีให้สแกน QR code ขอเป็นเจ้าหน้าที่ ผมจะเป็นคน
    อนุญาตให้เป็นเจ้าหน้าที่ นอกจากเรื่องของงานที่เกี่ยวกับการป้องกันทั้ง
    ทางอุบัติเหตุทางถนนแล้วมีเรื่องอะไรอีก งานเกษตรเรื่องของการแจ้งต้นไม้



    แต่ละจุด ต้นไม้จุดไหนตาย คือแจ้งให้ชาวบ้านทราบ ถ้าเจอว่าต้นไม้ตาย
    แล้วแจ้งได้ส่งทาง LINE ส่งโลเคชั่นมาได้หมด ให้นางสาวทิพรัตน์ ศาสตเวช           
    เป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามท่ีหัวหน้าส้านักปลัดเสนอ 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  มีใครมีเรื่องอ่ืนๆ เพ่ิมเติมหรือไม่ครับ      
หัวหน้าส้านักปลัด 
ที่ประชุม   ไม่มี 
(นายกสิวัฒน์ ไล้ทองค้า)  ถ้าไม่มี ขอปิดการประชุมครับ 
หัวหน้าส้านักปลัด 
เลิกประชุม                        เวลา  15.00 น 
 

 
 
        (ลงชื่อ)                                     ผู้บันทึกรายงานการประชุม   

            (นางสาวเจนจิรา สุวรรณนําปน) 
          นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

(ลงชื่อ)                                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม   
            (นางสาวสุวรรยา สุใจยา) 
   นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน 
             หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 
 
 

(ลงชื่อ)                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                        (นายกสิวฒัน์  ไล้ทองคํา) 
        หัวหน้าสํานักปลัด อบต.คลองน้ําไหล 
 
 

 

 
 
 

 



      
 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 
 
 
  


