รายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
...........................
ผู้มาประชุม
๑. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ
๒. นายพยุงศักดิ์ จายะภูมิ์
๓. นายสุรพงษ์ ทรงประโคน
๔. นายสงวน วงษ์ชวลิตกุล
๕. นายผดุง จตุรภักดิ์
๖. นางประชุม ซอมกระโทก
๗. นางนิตยา เกษประเสริฐ
๘. นายณรงค์ชัย เลี้ยงภัทรวงษ์
๙. นางเบญจภรณ์ ห้าวหาญ
๑๐. นางสารภี โชคเกิด
๑๑. นายชวน แสนแก้ว
๑๒. นายวรทัศน์ ปฐมภูมิพันธุ์
๑๓. นายวัชระ กานตวนิชกูร
๑๔. นายนรา แตงทิพย์
๑๕. นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ
๑๖. นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล
๑๗. นายรัชพล ธนัทโรจนกุล
๑๘. นายพงษ์ศิลป์ พุทไธสง
๑๙. นายสายันต์ เสริมสิริอาพร
๒๐. นายอรุณ บุญประสาทสุข
๒๑. นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
๒๒. นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด
๒๓. นางสาวชนิดา จันทรนคร
๒๔. นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์
๒๕. นางนภาพร จันทร์สุข
ผู้ไม่มาประชุม
นายจรูญ จิตต์อานวยวัฒนา

ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔
ประธานฯ
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
รองประธาน
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครราชสีมา ด้านกฎหมาย
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครราชสีมา ด้านวิศวกรรม
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครราชสีมา ด้านประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ เลขานุการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางรพีพรรณ ขวดพุทรา
๒. นางวีรวรรณ ดัดเพ็ชร์
๓. นายเอกภูมิ พลรัตน์
๔. นายสุทัศน์ เขาขุนทด
๕. นายธนพล หมอกยา

นักสื่อสารมวลชนชานาญการ สวท. นครราชสีมา
นักสื่อสารมวลชนชานาญการ สวท. นครราชสีมา
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน สวท. นครราชสีมา
เครือข่ายนักจัดรายการวิทยุ สวท. นครราชสีมา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน แจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ๕ เรื่อง ดังนี้
๑. จั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ รั บ เงิ น งบประมาณงบกลางของรองนายกรั ฐ มนตรี
(นายยงยุทธ ยุทธวงศ์) จานวน ๑๗,๑๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามแม่น้ามูล บ้านมะดันรัฐ
ตาบลท่าช้าง อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจากสะพานของเดิมเสียชารุด เสียหาย และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นความสาคัญจึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเส้นทางนี้
เป็ น เส้ น ทางลั ดเพื่อเลี่ ย งการจราจรที่แออัดในตัว เมื องนครราชสี มาได้ โดยได้ เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๕๘ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาวั น ที่ ๑๘ ตุล าคม ๒๕๕๘ ขณะนี้ ค วามคื บ หน้ า ของโครงการ ร้ อ ยละ ๗
(ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
๒. ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เชิญชวนให้พสกนิ กรชาวไทย
ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่ องในโอกาสมหามงคล โครงการปณิธ านความดี ปีมหามงคล เนื่องจากในช่วงปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลต่อเนื่องกันถึง ๓ ปี ปีมหามงคลโดยในปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเจริ ญ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา และในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนได้แสดง
ความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการตั้งปณิธาณความดี และทาตาม
ปณิธานนั้น และขอให้ ก.ธ.จ. ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วย
๓. โครงการ MOU ระหว่าง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สปน. สานักงาน ปปช. สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน สานักงาน ปปท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้จัดให้มีการสัมมนาแก่ ก.ธ.จ. ทั่วประเทศ จานวน ๑,๓๘๗ คน
สาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กาหนดจัดวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดขอนแก่น ในภาคบ่ายจะ
มีการระดมความคิดเห็ น อาจจะมีการเสนอเรื่องการขอเครื่องราชอิส ริยาภรณ์ ส าหรับ กาหนดจัดสัมมนา
ครั้งต่อไปของภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา
๔. ขอฝากเรื่องนโยบายของรัฐบาลให้ถือปฏิบัติ คือ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการ แรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ รวมทั้งพืชผลการเกษตร

-๓๕. การทางานของ ก.ธ.จ. ขอให้ตระหนัก และยึดมั่นแนวทางในการดาเนินงาน โดย
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และตามประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
มติที่ประชุม รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘

เลขานุการน าเรี ยนต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมา
ภิ บ าลจั ง หวั ด นครราชสี ม า ครั้ ง ที่ ๑ /๒๕๕๘ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้ อ งประชุ ม หลวงพ่ อ คู ณ ชั้ น ๓ ศาลากลางจั ง หวั ด นครราชสี ม า ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ จั ด ท ารายงาน
การประชุมฯ จานวน ๑๗ หน้า เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ เพื่อ
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประธาน ขอแก้ไขหน้า ๑๖ บรรทัด ๑๕ จาก อ. โนนแสง เป็น อ. โนนแดง
มติ ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่ อ วั น จั น ทร์ ที่ ๑๙
มกราคม ๒๕๕๘
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑

การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา

เลขานุการนาเรียนต่อที่ประชุมว่า ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิ บ าลจั ง หวั ด คณะหนึ่ ง เรี ย กย่ อ ว่ า ก.ธ.จ. ประกอบด้ ว ยผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอานาจในจังหวัดเป็นประธาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๙/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสัง่ มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
รับผิดชอบเขตตรวจราชการ โดยมอบหมายให้ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔
และ ๑๘
ดั ง นั้ น ผู้ ต รวจราชการส านั ก นายกรั ฐ มนตรี เขต ๑๔ (นายบั ณ ฑิ ต
ตั้งประเสริฐ) จึงเป็นประธาน ก.ธ.จ. ตามนัยระเบียบดังกล่าว
ประธาน กล่ า วว่ า ได้ รั บ แต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรี โดยรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๔ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์) และเขตตรวจ
ราชการที่ ๑๘ (กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี)
มติที่ประชุม รับทราบ

-๔๓.๒

ผลการดาเนินงานของสานักงานบริหารคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด

๑) ผลการดาเนินการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง ๕
หน่วยงาน
เลขานุการนาเรียนต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ น าเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ส านั ก งานปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (สปน.) โดยส านั ก
บริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่าง ๕ หน่วยงาน ได้แก่ สปน. สานักงาน ปปช. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สานักงาน ปปท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่
ของแต่ล ะหน่ ว ยงาน และเห็ น ชอบให้มีการจัดทาข้อตกลงร่ว มกัน ซึ่งทั้ง ๕ หน่ว ยงานได้ล งนามในบันทึก
ข้อตกลงร่วมกันแล้วในคราวจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) โดยจัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร
โดยสาระสาคัญของข้อตกลงร่วมกันนี้ เป็นการป้องกันการทุ จริตประพฤติ
มิชอบ การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งในส่วนของ
ก.ธ.จ. ปรากฏในรายละเอียดข้อ ๓ คือ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ ๓.๒ ดังนี้
๓.๒ กรณี มี ก ารสอดส่ อ งหรื อ ตรวจสอบพบว่ า มี ก ารละเลยไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า การละเลยดังกล่าวเป็นอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรหรือหน่วยงานใดให้
องค์กรหรือหน่วยงาน หรือ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่ได้รับเรื่องไว้ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่รับผิดชอบโดยเร็ว
ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการวางหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ของ ๕
หน่วยงาน ตามที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
๒) ก าหนดการจั ด สั ม มนาเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค รวม ๔ ภาค โดยได้จัดเสร็จสิ้นแล้ว คือภาคกลาง และภาคตะวันออก
และภาคเหนือ สาหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ก.ธ.จ. ในเขต ๑๔ ได้รับเชิญเข้าร่วมการสัมมนา คือ
วัน พฤหั ส บดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น โดยกาหนดการสัมมนา ช่วงเช้าจะเป็นการอภิปราย และการบรรยาย ส่วนช่วงบ่ายจะเป็น
การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้
มีประสิทธิภาพ” สาหรับภาคใต้กาหนดจัดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
มติที่ประชุม รับทราบ

-๕ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ ผลการดาเนินการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
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
กลุ่มที่ ๑
อาเภอ

ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ

เมือง ขามทะเลสอ นายอรุณ บุญประสาทสุข
นายวรทัศน์ ปฐมภูมิพันธุ์
นายจรูญ จิตต์อานวยวัฒนา

โครงการ
(งบประมาณ)
๑. ขุดลอกบึงโตนด
บ้านโตนด หมู่ที่ ๑๐ ตาบล
หนองระเวียง อาเภอเมือง
นครราชสีมา
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. ขุดลอกบึงบ้านเขว้า
หมู่ที่ ๑๑ ตาบลพุดซา
อาเภอเมืองนครราชสีมา
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

อาเภอเมืองนครราชสีมา

นายวรทัศน์ ปฐมภูมิพันธุ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการ
สอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๑ ดังนี้
โครงการ (งบประมาณ)
๑.ขุดลอกบึงโตนด บ้านโตนด หมู่
ที่ ๑๐ ตาบลหนองระเวียง อาเภอ
เมืองนครราชสีมา (๒,๕๐๐,๐๐๐
บาท)
โครงการชลประทาน
นครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบ

ผลการสอดส่อง
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการไม่ได้ตามขั้นตอน มี ควรมีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อ
การขุดลอกเฉพาะขอบเท่านั้น แต่ ป้องกันการพังทลายของดินด้วย
ด าเนิ น การได้ เ รี ย บร้ อ ยดี ในการ
ลงพื้น ที่ ส อดส่ องโครงการครั้งนี้ มี
ชลประทาน เทศบาล ชาวบ้านและ
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นให้ ก ารต้ อ นรั บ เป็ น
อย่างดี ชาวบ้านในพื้นที่มีความ
พึ ง พอใจต่ อ โครงการดั ง กล่ า ว
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม จ า ก
ประชาชนสู่ อ าเภอสู่ จั ง หวั ด การ
ขุ ด ลอกเน้ น แต่ ค วามลึ ก โดยไม่
คานึงถึงการประมง เนื่องจากปลา

-๖โครงการ (งบประมาณ)

๒. ขุดลอกบึงบ้านเขว้า หมู่ที่ ๑๑
ตาบลพุดซา อาเภอเมือง
นครราชสีมา
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการสอดส่อง
จะอยู่ในน้าได้ความลึกไม่เกิน ๑.๕
เมตร และหากมีการขุดลึกอาจทา
ให้น้าเค็ม ควรจะออกแบบให้มี
เบิร์มด้วย
การดาเนินการงบประมาณเหลือ
๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท มีป้ายแสดง
โครงการ สัญญาเริ่มต้น ๙
มกราคม – สิ้นสุด ๙ มีนาคม
๒๕๕๘ การขุดลอกเน้นแต่ความ
ลึกโดยไม่คานึงถึงการประมง ควร
จะออกแบบให้มีเบิร์มด้วย

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อ
ป้องกันการพังทลายของดินด้วย

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๑
กลุ่มที่ ๒
อาเภอ
ปากช่อง ปักธงชัย
วังน้าเขียว เสิงสาง
ครบุรี

ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ
นางประชุม ซอมกระโทก
นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล
นายสายันต์ เสริมสิริอาพร

โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(งบประมาณ)
๑. ก่อสร้างถนนลาดยาง
อาเภอวังน้าเขียว
ผิวเรียบ เคปซีล สายบ้าน
หนองโสมง หมู่ที่ ๖ –
บ้านซับเต่า หมู่ที่ ๑๐ ตาบล
อุดมทรัพย์ อาเภอวังน้าเขียว
(๓,๒๗๓,๐๐๐ บาท)
๒. ก่อสร้างถนนลาดยาง
อาเภอปักธงชัย
ผิวเรียบ เคปซีล สายบ้านบุบง
บ้านปอแดง หมู่ที่ ๔ ตาบล
ภูหลวง อาเภอปักธงชัย
(๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท)

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มที่ ๒ ได้นาเสนอ
ผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป

-๗นางประชุม ซอมกระโทก กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการ
สอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๒ ดังนี้
โครงการ (งบประมาณ)
๑. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ
เคปซีล สายบ้านหนองโสมง
หมู่ที่ ๖ – บ้านซับเต่า หมู่ที่ ๑๐
ตาบลอุดมทรัพย์ อาเภอวังน้าเขียว
(๓,๒๗๓,๐๐๐ บาท)
๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ
เคปซีล สายบ้านบุบง บ้านปอแดง
หมู่ที่ ๔ ตาบลภูหลวง อาเภอ
ปักธงชัย
(๒,๓๖๐,๐๐๐ บาท)

ผลการสอดส่อง
ยังไม่ได้สอดส่องโครงการ
ขอรายงานผลการสอดส่อง
ในการประชุมครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะ
-

ยังไม่ได้สอดส่องโครงการ
ขอรายงานผลการสอดส่อง
ในการประชุมครั้งต่อไป

-

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้กลุ่มที่ ๒ ได้รายงานผลการสอดส่อง
โครงการในการประชุมครั้งต่อไปด้วย
กลุ่มที่ ๓
อาเภอ
โนนไทย สูงเนิน
สีคิ้ว เทพารักษ์
พระทองคา
ด่านขุนทด

ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ
นายนรา แตงทิพย์
นายชวน แสงแก้ว
นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ

โครงการ
(งบประมาณ)
๑. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวเรียบ เคปซีล สายบ้าน
โคกมะกอก หมู่ที่ ๑๑ –
บ้านดอน หมู่ที่ ๑๐ ตาบล
บุ่งขี้เหล็ก อาเภอสูงเนิน
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. ขุดลอกขยายคลอง
ป่าสะเดาดอนหนองคู บ้าน
โนนเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตาบล
กุดพิมาน อาเภอด่านขุนทด
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

หน่วยงานรับผิดชอบ
อาเภอสูงเนิน

อาเภอด่านขุนทด

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มที่ ๓ ได้นาเสนอ
ผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป

-๘นายประยูร วรวงศ์วัฒนะ กรรมการผู้แ ทนภาคประชาสังคม รายงานผลการ
สอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๓ ดังนี้
โครงการ (งบประมาณ)
๑. ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ
เคปซีล สายบ้านโคกมะกอก
หมู่ที่ ๑๑ – บ้านดอน หมู่ที่ ๑๐
ตาบลบุ่งขี้เหล็ก อาเภอสูงเนิน
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๒. ขุดลอกขยายคลอง
ป่าสะเดาดอนหนองคู บ้าน
โนนเจริญ หมู่ที่ ๑๕ ตาบล
กุดพิมาน อาเภอด่านขุนทด
(๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการสอดส่อง
ข้อเสนอแนะ
กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้รับผิดชอบ
การลงพื้นที่ทุกครั้งได้รับการต้อนรับ
จากปลัดอาเภอ และทางอาเภอได้
ประสานนายช่างเพื่อช่วยในการ
สอดส่องโครงการด้วย การดาเนินงาน
เรียบร้อยดี ครบถ้วนตามขั้นตอน มีการ
ตีเส้นจราจร ป้ายเครื่องหมายจราจร
และป้ายโครงการชัดเจน
การลงพื้นที่ทางอาเภอได้มอบหมาย
ควรมีการปลูกหญ้าแฝก เพื่อ
ปลัดอาเภอร่วมในการสอดส่องด้วย
ป้องกันการพังทลายของดิน
เป็นคลองขุดใหม่ ปริมาณน้าไม่มาก มี ด้วย
การสูบน้าขึ้นเนินเพื่อเลี้ยงไร่ข้าวโพด
ที่อยู่รอบ ๆ คลอง

ในการนี้ มีข้อสังเกตว่า มีโครงการลงในพื้นที่โซนนี้มีมากเกินไป คือ ๑๓ โครงการ
จึงได้สอบถาม อบต. ถึงโครงการจานวนมากที่ลงพื้นที่ แต่ อบต. ตอบว่าไม่ทราบ ดังนั้น จึงมีความเห็นว่า หากมี
โครงการลงในพื้นที่ใด จะต้องแจ้งหน่วยงานทราบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๓
กลุ่มที่ ๔
อาเภอ
โนนสูง พิมาย
ประทาย โนนแสง
ชุมพวง
ลาทะเมนชัย
เมืองยาง

ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ
นางเบญจภรณ์ ห้าวหาญ
นางนิตยา เกษประเสริฐ
นายรัชพล ธนัทโรจนกุล

โครงการ
(งบประมาณ)
๑. ขุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บน้า
ลาประโดก บ้านสุกร หมู่ที่
๔ บ้านประโดก หมู่ที่ ๕
บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๖ ตาบล
หนองหลัก อาเภอชุมพวง
(๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒. ก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวเรียบ เคปซีล สายบ้าน
ดงพลอง หมู่ที่ ๗ – บ้าน
ขาคีม หมู่ที่ ๒ ตาบลหลุมข้าว
อาเภอโนนสูง
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

หน่วยงานรับผิดชอบ
โครงการชลประทาน
นครราชสีมา

อาเภอโนนสูง

-๙ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มที่ ๔ ได้นาเสนอ
ผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป
นางเบญจภรณ์ ห้าวหาญ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการสอดส่อง
โครงการของกลุ่มที่ ๔ โครงการที่ ๑ และนางนิตยา เกษประเสริฐ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงาน
ผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๔ โครงการที่ ๒ ดังนี้
โครงการ (งบประมาณ)
๑. ขุดลอกแก้มลิงอ่างเก็บน้า
ลาประโดก บ้านสุกร หมู่ที่ ๔
บ้านประโดก หมู่ที่ ๕
บ้านโนนกราด หมู่ที่ ๖ ตาบล
หนองหลัก อาเภอชุมพวง
(๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ
เคปซีล สายบ้านดงพลอง
หมู่ที่ ๗ – บ้านขาคีม หมู่ที่ ๒
ตาบลหลุมข้าว อาเภอโนนสูง
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการสอดส่อง
ได้ดาเนินการขุดลอกและทาคันดิน
แล้ว ชาวบ้านส่วนใหญ่พอใจ มีการ
แจ้งชาวบ้านในพื้นที่ว่าไม่ให้ทานา
ปรัง แต่ชาวบ้านก็ยังทานาปรังจึง
ทาให้ไม่มีน้าใช้

ข้อเสนอแนะ
-

เนื่องจากตนเองเป็นคนในพื้นที่
ขอให้จัดทาป้ายโครงการ
เห็นการก่อสร้างถนนตั้งแต่ขั้นตอน
เกลีย่ ถนน ชาวบ้านพอใจถนนเส้น
นี้มาก เพราะใช้สัญจร ขนพืชผล
การเกษตร ที่ผ่านมาแม้ฝนตกหนัก
การก่อสร้างถนนก็ดาเนินต่อไป
โดยไม่ได้หยุดทางาน แต่พบว่าไม่มี
ป้ายโครงการ
มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๔
กลุ่มที่ ๕

อาเภอ

ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ

บัวใหญ่ บัวลาย คง นายณรงค์ชัย เลี้ยงภัทรวงษ์
บ้านเหลื่อม สีดา
นายวัชระ กานตวนิชกูร
ขามสะแกแสง
นายพงษ์ศิลป์ พุทไธสง
แก้งสนามนาง

โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(งบประมาณ)
๑. ขุดลอกอ่างเก็บน้าสระแจง หมู
โครงการชลประทาน
่
หมู่ที่ ๖ – ๘ ตาบลโนนเมือง นครราชสีมา
อาเภอขามสะแกแสง
(๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท
๒. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง อาเภอคง
ผิวเรียบ เคปซีล บ้านกระถิน
หมู่ที่ ๕ ตาบลเทพาลัย
อาเภอคง
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

-๑๐ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มที่ ๕ ได้นาเสนอ
ผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป
นายณรงค์ชัย เลี้ยงภัทรวงษ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผล
การสอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๕ ดังนี้
โครงการ (งบประมาณ)
๑. ขุดลอกอ่างเก็บน้าสระแจง
หมู่ที่ ๖ – ๘ ตาบลโนนเมือง
อาเภอขามสะแกแสง
(๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท)
๒. ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
ผิวเรียบ เคปซีล บ้านกระถิน
หมู่ที่ ๕ ตาบลเทพาลัย
อาเภอคง
(๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการสอดส่อง
มีการดาเนินการแล้วเสร็จ ๖๐% คาดว่า
อีกประมาณ ๑ เดือนโครงการจะแล้ว
เสร็จ

ข้อเสนอแนะ
-

การดาเนินการแล้วเสร็จ ชาวบ้านพอใจ
มาก เนื่องจากที่ผ่านมาในช่วงฤดูฝน
ชาวบ้านในพื้นที่จะสัญจรออกไปข้าง
นอกไม่ได้ แต่ปัจจุบันการสัญจรสะดวก
มาก มีป้ายโครงการชัดเจน

-

มติที่ประชุม รับทราบการรายงานผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๕
กลุ่มที่ ๖
อาเภอ
เฉลิมพระเกียรติ
ห้วยแถลง โชคชัย
จักราช
หนองบุญมาก

ก.ธ.จ. ผู้รับผิดชอบ
นางสารภี โชคเกิด
นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
นายสมศักดิ์ ศรีบัวรอด

โครงการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
(งบประมาณ)
๑. ก่อสร้างระบบประปา
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒ ตาบล
หนองยาง อาเภอเฉลิม
พระเกียรติ
(๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. ก่อสร้างถนนลาดยาง
อาเภอหนองบุญมาก
ผิวเรียบ เคปซีล สายบ้าน
หนองพยอม หมู่ที่ ๔ –
บ้านตระครองงาม หมู่ที่ ๗
ตาบลลุงเขว้า อาเภอ
หนองบุญมาก
(๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท)

-๑๑ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มที่ ๖ ได้นาเสนอ
ผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป
นางสารภี โชคเกิด กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการสอดส่อง
โครงการของกลุ่มที่ ๖ ดังนี้
โครงการ (งบประมาณ)
๑. ก่อสร้างระบบประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
บ้านหนองยาง หมู่ที่ ๒
ตาบลหนองยาง
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
(๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ
เคปซีล สายบ้านหนองพยอม
หมู่ที่ ๔ – บ้านตระครองงาม
หมู่ที่ ๗ ตาบลลุงเขว้า
อาเภอหนองบุญมาก
(๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท)

ผลการสอดส่อง
ยังไม่ได้สอดส่องโครงการ
ขอรายงานผลการสอดส่อง
ในการประชุมครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะ
-

ยังไม่ได้สอดส่องโครงการ
ขอรายงานผลการสอดส่อง
ในการประชุมครั้งต่อไป

-

มติที่ประชุม รับทราบ และขอให้กลุ่มที่ ๖ ได้รายงานผลการสอดส่อง
โครงการในการประชุมครั้งต่อไปด้วย
๔.๒

การลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ

เลขานุ ก ารน าเรี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในคราวประชุ ม ก.ธ.จ. ครั้ ง ที่
๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกการสอดส่อง อปท. ๒ แห่ง คือ อบต. ในพื้นที่อาเภอขามทะเลสอ และ
เทศบาลในพื้นที่อาเภอโนนสูง สาหรับการคัดเลือก อบต. และเทศบาล เพื่อลงพื้นที่จะทาการจับสลากเลือก
อบต. และเทศบาล ในการประชุม ก.ธ.จ. ครั้งต่อไป วิธีการลงพื้นที่ร่วมกันทั้งคณะ เป็นการแนะนาตัว ก.ธ.จ.
และบทบาทอานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และรับฟังการบริการ เรื่องการอานวยความสะดวก และการให้บริการ
ประชาชน ของ อบต. ในการลงพื้นที่ให้แจ้งเชิญนายอาเภอเข้าร่วมประชุมพร้อม ก.ธ.จ. ด้วย และให้ ก.ธ.จ.
ทุกท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะ ก.ธ.จ. ที่รับผิดชอบอาเภอที่จะลงพื้นที่จัดเตรียม
ข้อมูลรายละเอียด และขอให้ ก.ธ.จ. เตรียมข้อซักถาม อบต. ไว้ด้วย
เนื่องจากการประชุม ก.ธ.จ. เหลือเพียงแค่ ๒ ครั้ง และการลงพื้นที่ อปท.
มี ๒ แห่ง คือ อบต. และ เทศบาล โดยจะลงพื้นที่หลังจากที่มีการประชุมเสร็จ หากให้คัดเลือกพื้นที่ที่จะลง
อปท. ในการประชุมครั้งนี้ จะไม่ทันกับการประชุมที่เหลืออยู่ เพราะต้องประสานงานไปยังนายอาเภอ อบต.
และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการจึงได้ประสานมายังรองประธาน ก.ธ.จ. ขอให้

-๑๒เลือกพื้นที่ อบต. ในอาเภอขามทะเลสอ จากการประสานได้รับแจ้งว่าได้คัดเลือก อบต. ขามทะเลสอ อาเภอ
ขามทะเลสอ สาหรับการลงพื้นที่ของ ก.ธ.จ. ในครั้งนี้
มติที่ประชุม เห็นชอบการลงพื้นที่ อบต. ขามทะเลสอ อาเภอขามทะเลสอ
ของ ก.ธ.จ. นครราชสีมา
๔.๓

การลงพื้นที่เทศบาลในพื้นที่อาเภอโนนสูง
เลขานุการนาเรียนต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกการลงพื้นที่ อปท. โดยคัดเลือกได้เทศบาลในพื้นที่อาเภอโนนสูง ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เหลือการประชุม ก.ธ.จ. อีกเพียง ๑ ครั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสาหรับการลงพื้นที่ครั้ง
หน้า จึงเสนอขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาคัดเลือกเทศบาลในพื้นที่อาเภอโนนสูง ที่ ก.ธ.จ. ต้องลงพื้นที่ ซึ่ง
เทศบาลในอาเภอโนนสูง มีจานวน ๖ แห่ง ดังนี้
๑. เทศบาลตาบลโนนสูง ครอบคลุมพื้นที่ตาบลโนนสูงทั้งตาบล
๒. เทศบาลตาบลตลาดแค ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลธารประสาท
๓. เทศบาลตาบลมะค่า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตาบลมะค่า
๔. เทศบาลตาบลใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตาบลใหม่ทั้งตาบล
๕. เทศบาลตาบลด่านคล้า ครอบคลุมพื้นที่ตาบลด่านคล้าทั้งตาบล
๖. เทศบาลตาบลดอนหวาย ครอบคลุมพื้นที่ตาบลดอนหวายทั้งตาบล
นายพยุ ง ศั กดิ์ จายะภูมิ์ รองประธาน เสนอความเห็ น ว่ าควรลงพื้ น ที่
เทศบาลตาบลใหม่ โดยขอให้ ก.ธ.จ. ที่รับผิดชอบ อ.โนนสูง ได้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวด้วย
นางนิตยา เกษประเสริฐ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม ชี้แจงว่า
การคัดเลือกพื้นที่เทศบาลในพื้นที่อาเภอโนนสูง ก.ธ.จ. ได้มีการประชุมหารือนอกรอบเพื่อคัดเลือกเทศบาลที่
จะลงพื้นที่ ปรากฏผลการคัดเลือกคือ เทศบาลตาบลใหม่
ประธาน ฝากให้ ก.ธ.จ. ได้วางแผนรูปแบบ และการเตรียมคาถาม เพื่อ
ความพร้อมในการลงพื้นที่เทศบาลตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบการคัดเลือกลงพื้นที่เทศบาลในอาเภอโนนสูง คือ
เทศบาลตาบลใหม่ อาเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ประธาน กล่าวว่า มี ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของ ก.ธ.จ. ทาง สวท. นครราชสีมา
การปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. ควรจะต้องมีการประชาสัมพันธ์งานของ ก.ธ.จ.
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รู้ จั ก ก.ธ.จ. มากขึ้ น ซึ่ ง ก.ธ.จ. สุ ริ น ทร์ และ ก.ธ.จ. บุ รี รั ม ย์ ได้ มี ก ารจั ด รายการ
ประชาสัมพันธ์งานของ ก.ธ.จ. แล้ว สาหรับ ก.ธ.จ. นครราชสีมา จะจัดรายการช่วงเวลาใด ขอให้ร่วมกัน
พิจารณาด้วย ซึ่ง สวท. ยินดีสนับสนุนในเรื่องช่วงเวลาและขอทราบว่า สวท. นครราชสีมา มีช่วงเวลาใดสาหรับ
การจัดรายการของ ก.ธ.จ. นครราชสีมา
นางวีรวรรณ ดัดเพ็ชร์ นักสื่อสารมวลชนชานาญการ สวท. นครราชสีมา
ชี้แจงว่าที่ผ่านมา สวท. นครราชสีมา สนับสนุนเวลาให้ ก.ธ.จ. เดือนละ ๑ ครั้ง วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือน

-๑๓เวลา 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 กรรมการผู้ แ ทนภาคประชาสั ง คม เสนอ
ความเห็น ว่า ในการจั ดรายการให้ สวท.นครราชสี มาเป็นตัว ยืน โดยมี ก.ธ.จ. ไปร่วมด้วย รูปแบบกา รจัด
รายการควรมีการพูดคุยสลับกับเพลงบ้าง เพื่อให้รายการน่าฟังยิ่งขึ้น
นายวี ร ะศั ก ดิ์ บุ ญ เพลิ ง กรรมการผู้ แ ทนภาคธุ ร กิ จ เอกชน กล่ า วว่ า จาก
ประสบการณ์ที่สภาทนายความ จะมีจิตอาสาที่เป็นตัวยืน ๑ คนมาจัดรายการตลอด มีการถามตอบปัญหา
กฎหมายในการจัดรายการด้วย สาหรับ ก.ธ.จ. การจัดรายการพูดแต่เรื่องอานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. อาจน่าเบื่อ
ดังนั้น จึงเสนอให้มีก.ธ.จ. ที่รับผิดชอบหลัก และเห็นชอบจัดรายการเดือนละครั้ง
นายวรทัศน์ ปฐมภูมิพันธุ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กล่าวว่า ที่ผ่าน
มากลุ่มตนเองรับผิดชอบจัดรายการเดือนละครั้ง โดยมีการเตรียมข้อมูลทุกครั้ง ในการจัด รายการจะพูดคุย
สนุกสนานเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ สาหรับการจัดรายการของ ก.ธ.จ. จะถามตอบเหมือนกับการจัดรายการ
กฎหมายไม่ได้ เพราะเป็นการสอดส่องโครงการ
ประธาน กล่ าวว่ า ในการจั ดรายการช่ว งแรก ขอมอบให้ นายผดุ ง จตุ รภัก ดิ์
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. นครราชสีมา ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ดาเนินรายการหลัก โดยมีนายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน นายวรทัศน์ ปฐมภูมิพันธุ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม นางวีรวรรณ
ดัดเพ็ชร์ นักสื่อสารมวลชนชานาญการ สวท. นครราชสีมา ช่วยในการจัดรายการช่วงแรกด้วย โดยกาหนดจัด
รายการเดือนละครั้ง ในวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สาหรับอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่าย ๕๐๐
บาท/คน/ครั้ง
มติ ที่ประชุม เห็ นชอบการจัดรายการทาง สวท. นครราชสีมา (105.25 MHZ)
กาหนดเดือนละครั้ง ในวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และให้ค่าตอบแทนเหมาจ่าย ๕๐๐ บาท/คน/
ครั้ง สาหรับผู้มาจัดรายการ
๒. ขอให้ ก.ธ.จ. นครราชสีมาได้ใช้ประโยชน์จาก Social Media ในการติดต่อ
ประสานงานของกลุ่ม ก.ธ.จ. ด้วยกัน
มติที่ประชุม รับทราบ

-๑๔เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณและ
ปิดการประชุม และเดินทางไปลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลขามทะเลสอ
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
(นางนภาพร จันทร์สุข)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

