
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 
วันศุกร์ที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
........................... 

 
ผู้มาประชุม 
๑. นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ ประธานฯ 
๒. นายพยุงศักดิ์ จายะภูมิ์   กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม   รองประธาน 
๓. นายสุรพงษ์ ทรงประโคน  ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครราชสีมา ด้านกฎหมาย 
๔. นายสงวน วงษ์ชวลิตกุล  ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครราชสีมา ด้านวิศวกรรม 
๕. นายผดุง จตุรภักดิ์   ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครราชสีมา ด้านประชาสัมพันธ์ 
๖. นางประชุม ซอมกระโทก   กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๗. นางนิตยา เกษประเสริฐ  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม   
๘. นายณรงค์ชัย เลี้ยงภัทรวงษ์  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๙. นางเบญจภรณ์ ห้าวหาญ  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม   
๑๐. นางสารภี โชคเกิด   กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๑. นายชวน แสนแก้ว   กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๒. นายวรทัศน์ ปฐมภูมิพันธุ์  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑๓. นายวัชระ กานตวนิชกูร  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  
๑๔. นายนรา แตงทิพย์   กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  
๑๕. นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  
๑๖. นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล  กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๑๗. นายรัชพล ธนัทโรจนกุล  กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๑๘. นายพงษ์ศิลป์ พุทไธสง  กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  
๑๙. นายสายันต์ เสริมสิริอ าพร  กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๒๐. นายอรุณ  บุญประสาทสุข  กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๑. นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง  กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๒. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด  กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
๒๓. นางสาวชนิดา จันทรนคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ เลขานุการ
     ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๒๔. นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
     ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา 
๒๕. นางนภาพร   จันทร์สุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ        ผู้ช่วยเลขานุการ
                        ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
นายจรูญ จิตต์อ านวยวัฒนา  กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 
 



-๒- 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางรพีพรรณ ขวดพุทรา นักสื่อสารมวลชนช านาญการ สวท. นครราชสีมา 
๒. นางวีรวรรณ ดัดเพ็ชร์  นักสื่อสารมวลชนช านาญการ สวท. นครราชสีมา 
๓. นายเอกภูมิ พลรัตน์  นายช่างไฟฟ้าช านาญงาน สวท. นครราชสีมา 
๔. นายสุทัศน์ เขาขุนทด  เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ สวท. นครราชสีมา 
๕. นายธนพล หมอกยา  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ประธาน แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ๕ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑. จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงินงบประมาณงบกลางของรองนายกรัฐมนตรี  
(นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) จ านวน ๑๗,๑๓๐,๐๐๐ บาท เพ่ือก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ ามูล บ้านมะดันรัฐ 
ต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากสะพานของเดิมเสียช ารุด เสียหาย และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นความส าคัญจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเส้นทางนี้
เป็นเส้นทางลัดเพ่ือเลี่ยงการจราจรที่แออัดในตัวเมืองนครราชสีมาได้ โดยได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ ๒๒ 
เมษายน ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘  ขณะนี้ความคืบหน้าของโครงการ ร้อยละ ๗ 
(ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  
 ๒. ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทย 
ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล  เนื่องจากในช่วงปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลต่อเนื่องกันถึง ๓ ปี ปีมหามงคลโดยในปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ  ๖๐ พรรษา และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะ 
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนได้แสดง
ความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการตั้งปณิธาณความดี และท าตาม
ปณิธานนั้น และขอให้ ก.ธ.จ. ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วย 
 ๓. โครงการ MOU ระหว่าง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สปน. ส านักงาน ปปช. ส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน ปปท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้จัดให้มีการสัมมนาแก่ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ จ านวน ๑,๓๘๗ คน 
ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก าหนดจัดวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดขอนแก่น  ในภาคบ่ายจะ
มีการระดมความคิดเห็น อาจจะมีการเสนอเรื่องการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ส าหรับก าหนดจัดสัมมนา 
ครั้งต่อไปของภาคใต้ ณ จงัหวัดสงขลา 
 ๔. ขอฝากเรื่องนโยบายของรัฐบาลให้ถือปฏิบัติ คือ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประการ แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ รวมทั้งพืชผลการเกษตร 
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 ๕. การท างานของ ก.ธ.จ. ขอให้ตระหนัก และยึดมั่นแนวทางในการด าเนินงาน โดย
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และตามประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา 
   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  
 
   เลขานุการน าเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมา 
ภิบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงาน 
การประชุมฯ จ านวน ๑๗ หน้า เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  
   ประธาน ขอแก้ไขหน้า ๑๖ บรรทัด ๑๕ จาก อ. โนนแสง เป็น อ. โนนแดง  

   มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๕๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 
   ๓.๑ การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา 
 

เลขานุการน าเรียนต่อที่ประชุมว่า ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกย่อว่า ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอ านาจในจังหวัดเป็นประธาน 
    ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๙/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสัง่มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ โดยมอบหมายให้ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔ 
และ ๑๘  
    ดังนั้น ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  เขต ๑๔ (นายบัณฑิต 
ตั้งประเสริฐ) จึงเป็นประธาน ก.ธ.จ. ตามนัยระเบียบดังกล่าว 
    ประธาน กล่าวว่า ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) และเขตตรวจ
ราชการที่ ๑๘ (ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี)  

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   ๓.๒ ผลการด าเนินงานของส านักงานบริหารคณะกรรมการธรรมาภิบาล  
                                          จังหวัด 
 

๑) ผลการด าเนินการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง ๕  
หน่วยงาน 

   เลขานุการน าเรียนต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยส านัก
บริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการจัดท าข้อตกลงในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่าง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สปน. ส านักงาน ปปช. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ส านักงาน ปปท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่
ของแต่ละหน่วยงาน และเห็นชอบให้มีการจัดท าข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งทั้ง ๕ หน่วยงานได้ลงนามในบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันแล้วในคราวจัดสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยจัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร 

   โดยสาระส าคัญของข้อตกลงร่วมกันนี้ เป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติ 
มิชอบ การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งในส่วนของ  
ก.ธ.จ. ปรากฏในรายละเอียดข้อ ๓ คือ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ ๓.๒ ดังนี้ 

    ๓.๒ กรณีมีการสอดส่องหรือตรวจสอบพบว่า มีการละเลยไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า การละเลยดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรหรือหน่วยงานใดให้
องค์กรหรือหน่วยงาน หรือ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่ได้รับเรื่องไว้ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบโดยเร็ว 

   ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการวางหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานร่วมกันของ ๕ 
หน่วยงาน ตามที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)  
    ๒) ก าหนดการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
         โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค รวม ๔ ภาค โดยได้จัดเสร็จสิ้นแล้ว คือภาคกลาง และภาคตะวันออก 
และภาคเหนือ   ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที ่ก.ธ.จ.  ในเขต ๑๔   ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา  คือ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ าเภอเมืองขอนแก่น 
จังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดการสัมมนา ช่วงเช้าจะเป็นการอภิปราย และการบรรยาย ส่วนช่วงบ่ายจะเป็น
การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้
มีประสิทธิภาพ” ส าหรับภาคใต้ก าหนดจัดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 



-๕- 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ ผลการด าเนินการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 
  เลขานุการน าเรียนต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกโครงการที่จะสอดส่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยคัดเลือกโครงการที่มีงบประมาณ
มากที่สุดเป็นการสอดส่องแบบละเอียดและโครงการที่มีงบประมาณรองลงมาเป็นการสอดส่องแบบแตะ โดยแบ่งเป็น
กลุ่ม ทั้งหมด ๖ กลุ่ม ดังนี้ 
 

กลุ่มที ่๑ 
 

อ าเภอ ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
(งบประมาณ) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

เมือง ขามทะเลสอ นายอรุณ  บุญประสาทสุข 
นายวรทัศน์  ปฐมภูมิพันธุ์ 
นายจรูญ จิตต์อ านวยวัฒนา 

๑. ขุดลอกบึงโตนด  
บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ ต าบล 
หนองระเวียง อ าเภอเมือง
นครราชสีมา  
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
๒. ขุดลอกบึงบ้านเขว้า  
หมู่ที่ ๑๑ ต าบลพุดซา  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 
 
 
 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา 

 
                               นายวรทัศน์  ปฐมภูมิพันธุ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  รายงานผลการ

สอดส่องโครงการของกลุ่มท่ี ๑ ดังนี้  
 

โครงการ (งบประมาณ) ผลการสอดส่อง ข้อเสนอแนะ 
๑.ขุดลอกบึงโตนด บ้านโตนด หมู่
ที่ ๑๐ ต าบลหนองระเวียง อ าเภอ
เมืองนครราชสีมา (๒,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท) โครงการชลประทาน
นครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบ 

การด าเนินการไม่ได้ตามขั้นตอน มี
การขุดลอกเฉพาะขอบเท่านั้น แต่
ด าเนินการได้เรียบร้อยดี ในการ 
ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการครั้งนี้มี
ชลประทาน เทศบาล ชาวบ้านและ
ผู้ ใหญ่บ้ านให้การต้อนรับ เป็น 
อย่างดี ชาวบ้านในพื้นที่มีความ 
พึ งพอใจต่อโครงการดั งกล่ าว 
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม จ า ก
ประชาชนสู่อ าเภอสู่จังหวัด การ 
ขุดลอกเน้นแต่ความลึกโดยไม่
ค านึงถึงการประมง เนื่องจากปลา 

ควรมีการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือ
ป้องกันการพังทลายของดินด้วย 



-๖- 

 
โครงการ (งบประมาณ) ผลการสอดส่อง ข้อเสนอแนะ 

 จะอยู่ในน้ าได้ความลึกไม่เกิน ๑.๕ 
เมตร และหากมีการขุดลึกอาจท า
ให้น้ าเค็ม ควรจะออกแบบให้มี 
เบิร์มด้วย 

 

๒. ขุดลอกบึงบ้านเขว้า หมู่ที่ ๑๑ 
ต าบลพุดซา อ าเภอเมือง 
นครราชสีมา 

(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

การด าเนินการงบประมาณเหลือ 
๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีป้ายแสดง
โครงการ สัญญาเริ่มต้น ๙ 
มกราคม – สิ้นสุด ๙ มีนาคม 
๒๕๕๘ การขุดลอกเน้นแต่ความ
ลึกโดยไม่ค านึงถึงการประมง ควร
จะออกแบบให้มีเบิร์มด้วย 

ควรมีการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือ
ป้องกันการพังทลายของดินด้วย 

 

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มท่ี ๑ 
 

กลุ่มที ่๒ 
 

อ าเภอ ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
(งบประมาณ) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

ปากช่อง ปักธงชัย 
วังน้ าเขียว เสิงสาง 
ครบุรี 

นางประชุม  ซอมกระโทก 
นายชุณห์  ศิริชัยคีรีโกศล 
นายสายันต์  เสริมสิริอ าพร 

๑. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวเรียบ เคปซีล สายบ้าน 
หนองโสมง หมู่ที่ ๖ –  
บ้านซับเต่า หมู่ที่ ๑๐  ต าบล 
อุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว 
(๓,๒๗๓,๐๐๐ บาท) 
๒. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวเรียบ เคปซีล สายบ้านบุบง  
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔ ต าบล 
ภูหลวง อ าเภอปักธงชัย 
(๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท) 

อ าเภอวังน้ าเขียว 
 
 
 
 
 
อ าเภอปักธงชัย 

 
 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มท่ี ๒ ได้น าเสนอ 
ผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป 
  
 
 
 



-๗- 
 
 นางประชุม  ซอมกระโทก กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการ
สอดส่องโครงการของกลุ่มท่ี ๒ ดังนี้ 
 

โครงการ (งบประมาณ) ผลการสอดส่อง ข้อเสนอแนะ 
๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ  
เคปซีล สายบ้านหนองโสมง  
หมู่ที่ ๖ – บ้านซับเต่า หมู่ที่ ๑๐  
ต าบลอุดมทรัพย์ อ าเภอวังน้ าเขียว 
(๓,๒๗๓,๐๐๐ บาท) 

ยังไม่ได้สอดส่องโครงการ  
ขอรายงานผลการสอดส่อง 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

- 

๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ 
เคปซีล สายบ้านบุบง บ้านปอแดง 
หมู่ที่ ๔ ต าบลภูหลวง อ าเภอ 
ปักธงชัย 
(๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท) 

ยังไม่ได้สอดส่องโครงการ  
ขอรายงานผลการสอดส่อง 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

- 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้กลุ่มที่ ๒ ได้รายงานผลการสอดส่อง
โครงการในการประชุมครั้งต่อไปด้วย 

 
กลุ่มที ่๓ 

 
อ าเภอ ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

(งบประมาณ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

โนนไทย สูงเนิน  
สีคิ้ว เทพารักษ์ 
พระทองค า  
ด่านขุนทด 

นายนรา  แตงทิพย์ 
นายชวน  แสงแก้ว 
นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ 

๑. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวเรียบ เคปซีล สายบ้าน 
โคกมะกอก หมู่ที่ ๑๑ –  
บ้านดอน หมู่ที่ ๑๐ ต าบล 
บุ่งขี้เหล็ก อ าเภอสูงเนิน 
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท) 
๒. ขุดลอกขยายคลอง 
ป่าสะเดาดอนหนองคู บ้าน 
โนนเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ต าบล 
กุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด 
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

อ าเภอสูงเนิน 
 
 
 
 
 
อ าเภอด่านขุนทด 

 
 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มท่ี ๓ ได้น าเสนอ 
ผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป 
 



-๘- 
 

                           นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการ
สอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๓ ดังนี้ 
 

โครงการ (งบประมาณ) ผลการสอดส่อง ข้อเสนอแนะ 
๑. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ 
เคปซีล สายบ้านโคกมะกอก  
หมู่ที่ ๑๑ – บ้านดอน หมู่ที่ ๑๐  
ต าบลบุ่งขี้เหล็ก อ าเภอสูงเนิน 
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบ 
  การลงพ้ืนที่ทุกครั้งได้รับการต้อนรับ 
  จากปลัดอ าเภอ และทางอ าเภอได้ 
  ประสานนายช่างเพ่ือช่วยในการ 
  สอดส่องโครงการด้วย การด าเนินงาน 
  เรียบร้อยดี ครบถ้วนตามขั้นตอน มีการ 
  ตีเส้นจราจร ป้ายเครื่องหมายจราจร 
  และป้ายโครงการชัดเจน 

- 

๒. ขุดลอกขยายคลอง 
ป่าสะเดาดอนหนองคู บ้าน 
โนนเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ต าบล 
กุดพิมาน อ าเภอด่านขุนทด 
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

การลงพ้ืนที่ทางอ าเภอได้มอบหมาย
ปลัดอ าเภอร่วมในการสอดส่องด้วย 
เป็นคลองขุดใหม่ ปริมาณน้ าไม่มาก มี
การสูบน้ าขึ้นเนินเพ่ือเลี้ยงไร่ข้าวโพด 
ที่อยู่รอบ ๆ คลอง  

ควรมีการปลูกหญ้าแฝก เพ่ือ
ป้องกันการพังทลายของดิน
ด้วย 

 
    ในการนี้ มีข้อสังเกตว่า มีโครงการลงในพื้นท่ีโซนนี้มีมากเกินไป คือ ๑๓ โครงการ 
จึงได้สอบถาม อบต. ถึงโครงการจ านวนมากที่ลงพ้ืนที่ แต่ อบต. ตอบว่าไม่ทราบ ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า หากมี
โครงการลงในพ้ืนที่ใด จะต้องแจ้งหน่วยงานทราบด้วย 

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มท่ี ๓ 
กลุ่มที ่๔ 

 
อ าเภอ ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 

(งบประมาณ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

โนนสูง พิมาย 
ประทาย โนนแสง 
ชุมพวง  
ล าทะเมนชัย  
เมืองยาง 

นางเบญจภรณ์  ห้าวหาญ 
นางนิตยา  เกษประเสริฐ 
นายรัชพล  ธนัทโรจนกุล 

๑. ขุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บน้ า 
ล าประโดก บ้านสุกร หมู่ที่  
๔ บ้านประโดก หมู่ที่ ๕  
บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๖ ต าบล 
หนองหลัก อ าเภอชุมพวง 
(๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวเรียบ เคปซีล สายบ้าน 
ดงพลอง หมู่ที่ ๗ – บ้าน 
ขาคีม หมู่ที่ ๒ ต าบลหลุมข้าว 
อ าเภอโนนสูง 
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 
 
 
 
 
อ าเภอโนนสูง 



-๙- 
 
 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มท่ี ๔ ได้น าเสนอ 
ผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป 
                           นางเบญจภรณ์  ห้าวหาญ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการสอดส่อง
โครงการของกลุ่มที่ ๔ โครงการที่ ๑ และนางนิตยา  เกษประเสริฐ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงาน
ผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มท่ี ๔ โครงการที่ ๒ ดังนี้ 
 

โครงการ (งบประมาณ) ผลการสอดส่อง ข้อเสนอแนะ 
๑. ขุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บน้ า 
ล าประโดก บ้านสุกร หมู่ที่ ๔  
บ้านประโดก หมู่ที่ ๕  
บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๖ ต าบล 
หนองหลัก อ าเภอชุมพวง 
(๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

ไดด้ าเนินการขุดลอกและท าคันดิน 
แล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่พอใจ มีการ
แจ้งชาวบ้านในพื้นที่ว่าไม่ให้ท านา
ปรัง แต่ชาวบ้านก็ยังท านาปรังจึง
ท าให้ไม่มีน้ าใช้ 

- 

๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ  
เคปซีล สายบ้านดงพลอง  
หมู่ที่ ๗ – บ้านขาคีม หมู่ที่ ๒  
ต าบลหลุมข้าว อ าเภอโนนสูง 
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

เนื่องจากตนเองเป็นคนในพ้ืนที่ 
เห็นการก่อสร้างถนนตั้งแต่ขั้นตอน
เกลีย่ถนน ชาวบ้านพอใจถนนเส้น
นี้มาก เพราะใช้สัญจร ขนพืชผล
การเกษตร ที่ผ่านมาแม้ฝนตกหนัก
การก่อสร้างถนนก็ด าเนินต่อไป 
โดยไม่ได้หยุดท างาน แต่พบว่าไม่มี
ป้ายโครงการ 

ขอให้จัดท าป้ายโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มท่ี ๔ 
 

กลุ่มที ่๕ 
 

อ าเภอ ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
(งบประมาณ) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

บัวใหญ่ บัวลาย คง 
บ้านเหลื่อม สีดา 
ขามสะแกแสง  
แก้งสนามนาง 

นายณรงค์ชัย  เลี้ยงภัทรวงษ์ 
นายวัชระ  กานตวนิชกูร 
นายพงษ์ศิลป์  พุทไธสง 

๑. ขุดลอกอ่างเก็บน้ าสระแจง หมู่
หมู่ที่ ๖ – ๘ ต าบลโนนเมือง 
อ าเภอขามสะแกแสง 
(๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท 
๒. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวเรียบ เคปซีล บ้านกระถิน  
หมู่ที่ ๕ ต าบลเทพาลัย  
อ าเภอคง 
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

โครงการชลประทาน
นครราชสีมา 
 
 
อ าเภอคง 

 
 



-๑๐- 
 
 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มท่ี ๕ ได้น าเสนอ 
ผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป 

                           นายณรงค์ชัย  เลี้ยงภัทรวงษ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผล
การสอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๕ ดังนี้ 

 
โครงการ (งบประมาณ) ผลการสอดส่อง ข้อเสนอแนะ 

๑. ขุดลอกอ่างเก็บน้ าสระแจง  
หมู่ที่ ๖ – ๘ ต าบลโนนเมือง 
อ าเภอขามสะแกแสง 
(๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท) 

มีการด าเนินการแล้วเสร็จ ๖๐% คาดว่า
อีกประมาณ ๑ เดือนโครงการจะแล้ว
เสร็จ 

- 

๒. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
ผิวเรียบ เคปซีล บ้านกระถิน  
หมู่ที่ ๕ ต าบลเทพาลัย  
อ าเภอคง 
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

การด าเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านพอใจ
มาก เนื่องจากท่ีผ่านมาในช่วงฤดูฝน
ชาวบ้านในพื้นที่จะสัญจรออกไปข้าง
นอกไม่ได้ แต่ปัจจุบันการสัญจรสะดวก
มาก มีป้ายโครงการชัดเจน 

- 

 

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มท่ี ๕ 
 

กลุ่มที ่๖ 
 

อ าเภอ ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ โครงการ 
(งบประมาณ) 

หน่วยงานรับผิดชอบ 

เฉลิมพระเกียรติ 
ห้วยแถลง โชคชัย 
จักราช 
หนองบุญมาก 

นางสารภี  โชคเกิด 
นายวีระศักดิ์  บุญเพลิง 
นายสมศักดิ์  ศรีบัวรอด 

๑. ก่อสร้างระบบประปา 
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒ ต าบล
หนองยาง อ าเภอเฉลิม 
พระเกียรติ 
(๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
๒. ก่อสร้างถนนลาดยาง 
ผิวเรียบ เคปซีล สายบ้าน 
หนองพยอม หมู่ที่ ๔ –  
บ้านตระครองงาม หมู่ที่ ๗  
ต าบลลุงเขว้า อ าเภอ 
หนองบุญมาก 
(๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 

อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
 
 
 
 
 
อ าเภอหนองบุญมาก 

 
 
 



-๑๑- 
 
 ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มท่ี ๖ ได้น าเสนอ 
ผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป 

                           นางสารภี  โชคเกิด กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการสอดส่อง
โครงการของกลุ่มที่ ๖ ดังนี้ 

 
 

โครงการ (งบประมาณ) ผลการสอดส่อง ข้อเสนอแนะ 
๑. ก่อสร้างระบบประปา 
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่  
บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒  
ต าบลหนองยาง  
อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
(๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

ยังไม่ได้สอดส่องโครงการ  
ขอรายงานผลการสอดส่อง 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

- 

๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ 
เคปซีล สายบ้านหนองพยอม  
หมู่ที่ ๔ – บ้านตระครองงาม  
หมู่ที่ ๗ ต าบลลุงเขว้า  
อ าเภอหนองบุญมาก 
(๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท) 

ยังไม่ได้สอดส่องโครงการ  
ขอรายงานผลการสอดส่อง 
ในการประชุมครั้งต่อไป 

- 

 

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้กลุ่มที่ ๖ ได้รายงานผลการสอดส่อง
โครงการในการประชุมครั้งต่อไปด้วย 

 
   ๔.๒ การลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ  
 

             เลขานุการน าเรียนต่อที่ประชุมว่า  ในคราวประชุม ก.ธ.จ.   ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๘  ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกการสอดส่อง อปท. ๒ แห่ง คือ อบต. ในพ้ืนที่อ าเภอขามทะเลสอ และ
เทศบาลในพ้ืนที่อ าเภอโนนสูง ส าหรับการคัดเลือก อบต. และเทศบาล เพ่ือลงพ้ืนที่จะท าการจับสลากเลือก 
อบต. และเทศบาล ในการประชุม ก.ธ.จ. ครั้งต่อไป วิธีการลงพ้ืนที่ร่วมกันทั้งคณะ เป็นการแนะน าตัว ก.ธ.จ. 
และบทบาทอ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และรับฟังการบริการ เรื่องการอ านวยความสะดวก และการให้บริการ
ประชาชน ของ อบต. ในการลงพ้ืนที่ให้แจ้งเชิญนายอ าเภอเข้าร่วมประชุมพร้อม ก.ธ.จ. ด้วย และให้ ก.ธ.จ. 
ทุกท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะ ก.ธ.จ. ที่รับผิดชอบอ าเภอที่จะลงพ้ืนที่จัดเตรียม
ข้อมูลรายละเอียด และขอให้ ก.ธ.จ. เตรียมข้อซักถาม อบต. ไว้ด้วย 
    เนื่องจากการประชุม ก.ธ.จ. เหลือเพียงแค่ ๒ ครั้ง และการลงพ้ืนที่ อปท. 
มี ๒ แห่ง คือ อบต. และ เทศบาล โดยจะลงพ้ืนที่หลังจากท่ีมีการประชุมเสร็จ หากให้คัดเลือกพ้ืนที่ที่จะลง 
อปท. ในการประชุมครั้งนี้ จะไม่ทันกับการประชุมที่เหลืออยู่ เพราะต้องประสานงานไปยังนายอ าเภอ อบต. 
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงได้ประสานมายังรองประธาน ก.ธ.จ. ขอให้ 
 



-๑๒- 
 
เลือกพ้ืนที่ อบต. ในอ าเภอขามทะเลสอ จากการประสานได้รับแจ้งว่าได้คัดเลือก อบต. ขามทะเลสอ อ าเภอ
ขามทะเลสอ ส าหรับการลงพ้ืนที่ของ ก.ธ.จ. ในครั้งนี ้
    มติที่ประชุม เห็นชอบการลงพ้ืนที่ อบต. ขามทะเลสอ อ าเภอขามทะเลสอ 
ของ ก.ธ.จ.  นครราชสีมา 
 

๔.๓  การลงพ้ืนที่เทศบาลในพื้นที่อ าเภอโนนสูง 
    เลขานุการน าเรียนต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกการลงพ้ืนที่ อปท. โดยคัดเลือกได้เทศบาลในพ้ืนที่อ าเภอโนนสูง ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เหลือการประชุม ก.ธ.จ. อีกเพียง ๑ ครั้ง ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการส าหรับการลงพ้ืนที่ครั้ง
หน้า จึงเสนอขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลในพ้ืนที่อ าเภอโนนสูง ที่ ก.ธ.จ. ต้องลงพ้ืนที่ ซึ่ง
เทศบาลในอ าเภอโนนสูง มีจ านวน ๖ แห่ง ดังนี้ 

๑. เทศบาลต าบลโนนสูง ครอบคลุมพื้นที่ต าบลโนนสูงทั้งต าบล 
๒. เทศบาลต าบลตลาดแค ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลธารประสาท 
๓. เทศบาลต าบลมะค่า ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของต าบลมะค่า 
๔. เทศบาลต าบลใหม่ ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลใหม่ทั้งต าบล 
๕. เทศบาลต าบลด่านคล้า ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลด่านคล้าทั้งต าบล 
๖. เทศบาลต าบลดอนหวาย ครอบคลุมพ้ืนที่ต าบลดอนหวายทั้งต าบล 

                                         นายพยุงศักดิ์ จายะภูม์ิ รองประธาน เสนอความเห็นว่าควรลงพ้ืนที่
เทศบาลต าบลใหม่ โดยขอให้ ก.ธ.จ. ที่รับผิดชอบ อ.โนนสูง ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวด้วย 
    นางนิตยา เกษประเสริฐ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม ชี้แจงว่า  
การคัดเลือกพ้ืนที่เทศบาลในพ้ืนที่อ าเภอโนนสูง ก.ธ.จ. ได้มีการประชุมหารือนอกรอบเพ่ือคัดเลือกเทศบาลที่
จะลงพ้ืนที่ ปรากฏผลการคัดเลือกคือ เทศบาลต าบลใหม่ 
    ประธาน ฝากให้ ก.ธ.จ. ได้วางแผนรูปแบบ และการเตรียมค าถาม เพ่ือ
ความพร้อมในการลงพ้ืนที่เทศบาลต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาด้วย     

มติที่ประชุม เห็นชอบการคัดเลือกลงพ้ืนที่เทศบาลในอ าเภอโนนสูง คือ
เทศบาลต าบลใหม่ อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
   ประธาน กล่าวว่า มี ๒ เรื่อง ดังนี ้

๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ ก.ธ.จ. ทาง สวท. นครราชสีมา  
                                     การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ควรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์งานของ ก.ธ.จ. 
เพ่ือให้ประชาชนได้รู้จัก ก.ธ.จ. มากขึ้น ซึ่ง ก.ธ.จ. สุรินทร์ และ ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ได้มีการจัดรายการ
ประชาสัมพันธ์งานของ ก.ธ.จ. แล้ว ส าหรับ ก.ธ.จ. นครราชสีมา จะจัดรายการช่วงเวลาใด ขอให้ร่วมกัน
พิจารณาด้วย ซึ่ง สวท. ยินดีสนับสนุนในเรื่องช่วงเวลาและขอทราบว่า สวท. นครราชสีมา มีช่วงเวลาใดส าหรับ
การจัดรายการของ ก.ธ.จ. นครราชสีมา  

                           นางวีรวรรณ ดัดเพ็ชร์ นักสื่อสารมวลชนช านาญการ สวท. นครราชสีมา 
ชี้แจงว่าที่ผ่านมา สวท. นครราชสีมา สนับสนุนเวลาให้ ก.ธ.จ. เดือนละ ๑ ครั้ง วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน  

 



-๑๓- 
 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ช่วงหลังหยุดจัดรายการอาจจะติดภารกิจ หาก ก.ธ.จ. จะกลับมาจัดรายการอีก
ครั้ง ทาง สวท. ยินดีสนับสนุน โดยให้จัดรายการทาง 105.25 MHZ  
         นายผดุง จตุรภักดิ์ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครราชสีมา ด้านประชาสัมพันธ์ เสนอ
ความเห็นว่า การจัดรายการอยากให้ทุกโซนได้ร่วมกันรับผิดชอบ และการจัดรายการยังอยากได้ช่วงเวลาเดิม
คือ เดือนละ ๑ ครั้ง วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
         นางประชุม ซอมกระโทก กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กล่าวว่า เดิม
การจัดรายการไม่มีค่าตอบแทน เป็นจิตอาสา  โดยผู้จัดรายการจะมีข้อมูลจาก Line กลุ่มที่รายงานข้อมูลเข้า
มา และใช้ในการจัดรายการ แต่ช่วงหลังไม่มีข้อมูลจาก Line กลุ่ม จึงไม่มีการจัดรายการ 
        นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ  กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  เสนอ
ความเห็นว่า ในการจัดรายการให้ สวท.นครราชสีมาเป็นตัวยืน โดยมี ก.ธ.จ. ไปร่วมด้วย รูปแบบการจัด
รายการควรมีการพูดคุยสลับกับเพลงบ้าง เพ่ือให้รายการน่าฟังยิ่งข้ึน 
       นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน กล่าวว่า จาก
ประสบการณ์ที่สภาทนายความ จะมีจิตอาสาที่เป็นตัวยืน ๑ คนมาจัดรายการตลอด มีการถามตอบปัญหา
กฎหมายในการจัดรายการด้วย ส าหรับ ก.ธ.จ. การจัดรายการพูดแต่เรื่องอ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. อาจน่าเบื่อ 
ดังนั้น จึงเสนอให้มีก.ธ.จ. ที่รับผิดชอบหลัก และเห็นชอบจัดรายการเดือนละครั้ง 
      นายวรทัศน์  ปฐมภูมิพันธุ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม  กล่าวว่า ที่ผ่าน
มากลุ่มตนเองรับผิดชอบจัดรายการเดือนละครั้ง โดยมีการเตรียมข้อมูลทุกครั้ง ในการจัดรายการจะพูดคุย
สนุกสนานเพ่ือให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ ส าหรับการจัดรายการของ ก.ธ.จ. จะถามตอบเหมือนกับการจัดรายการ
กฎหมายไม่ได้ เพราะเป็นการสอดส่องโครงการ 
      ประธาน กล่าวว่า ในการจัดรายการช่วงแรก ขอมอบให้ นายผดุง จตุรภักดิ์ 
 ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครราชสีมา ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ด าเนินรายการหลัก โดยมีนายวีระศักดิ์ บุญเพลิง 
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน นายวรทัศน์  ปฐมภูมิพันธุ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม นางวีรวรรณ 
ดัดเพ็ชร์ นักสื่อสารมวลชนช านาญการ สวท. นครราชสีมา  ช่วยในการจัดรายการช่วงแรกด้วย โดยก าหนดจัด
รายการเดือนละครั้ง ในวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  ส าหรับอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่าย ๕๐๐ 
บาท/คน/ครั้ง  
   มติที่ประชุม  เห็นชอบการจัดรายการทาง สวท. นครราชสีมา (105.25 MHZ)
ก าหนดเดือนละครั้ง ในวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  และให้ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ๕๐๐ บาท/คน/
ครั้ง ส าหรับผู้มาจัดรายการ 
   ๒. ขอให้ ก.ธ.จ. นครราชสีมาได้ใช้ประโยชน์จาก Social Media ในการติดต่อ
ประสานงานของกลุ่ม ก.ธ.จ. ด้วยกัน 
   มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๔- 
 
 เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอความเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณและ 
ปิดการประชุม และเดินทางไปลงพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลขามทะเลสอ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 

(นางนภาพร  จันทร์สุข) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

 


