
 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
ครั้งที่ 2/๒๕๕๘ 

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ช้ัน ๓ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 

....................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔      ประธาน 
๒. นายกังวาน  วงศ์วัฒนโสภณ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม               รองประธาน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  กุลฑานันท์ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ด้านวิชาการ 
๔. นายสาโรจน์  ม่วงสมมุข  ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ด้านประชาสัมพันธ์ 
5. นายสุริยา  น าปัญญา ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ด้านกฎหมาย 
6. นายสมาน  สีหาคลัง กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
7. นายพร้อม  ผลบุญ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
8. นายค าก่าย  กองพร กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
9. นายดิลก  ทัพวร กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
10. นายสวัสดิ์  บุราสิทธิ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
11. นางวาสนา  ปาละสาร กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑2. นายทิพากร  หรรษาวงศ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑3. นายวิชัย  อ าไธสง กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑4. นายลาง  งามเลิศ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม 
๑5. ดาบต ารวจ ถวัลย์  ปุยะติ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๑6. นายวรชัย  วิชัยรัมย์ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
๑7. นายวิเชียร  อุตราศรี กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น 
18. นายชัชวาลย์  ประหยัดรัตน์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
19. นายธนนท์  เจียรพันธุ์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
20. นางสาวชนิดา  จันทรนคร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ       เลขานุการ 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
21. นายวีระวัฒน์  เถระวัลย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
22. นางนภาพร  จันทร์สุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ      ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางประคอง  ภาสะฐิติ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม                  ติดภารกิจ 
2. นางกรวรรณ  ทรงประโคน กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น               ติดภารกิจ 
3. นายนที  เจียรพันธุ์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน                  ติดภารกิจ 
4. นายณัฐวิชญ์  เจริญทรัพย์ กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน                  ติดภารกิจ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายธนพล  หมอกยา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
2. นายศักดิ์ศิริ  หยวกฉิมพลี ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. นางผุสดี  เสริมใหม ่ ผอ.สวท.บุรีรัมย์ 
4. นายสันติศักดิ์  สมอารมพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ 
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5. นายรังสรรค์  วรรณเสน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นช านาญการ 
6. นายด ารง  โค่นถอน นายช่างไฟฟ้า สนง.ประชาสัมพันธ์ บุรีรัมย์ 
7. นายคทายุทธ  ยงยันต์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
8. นายสุดเขต  ประคองใจ ช่างโยธา 3 
 
เริ่มประชุมเวลา : 0๙.30 น 

 เมื่อกรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกันแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม  
และด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ประธานแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ ๒ เรื่องดังนี้ 
1. ตามท่ีนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทย

ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เนื่องจากในช่วงปี
พุทธศักราช 2558-2560 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลต่อเนื่องกันถึง 3 ปี ปีมหามงคลโดยในปี
พุทธศักราช 2558 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 88 พรรษา และสมเด็จพระเทพ   
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และในปีพุทธศักราช 2559
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง จึงขอเชิญชวนให้ทุกคนได้
แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการตั้งปณิธานความดี และ  
ท าตามปณิธานนั้น และขอให้ ก.ธ.จ. ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วย 

2. การท างานของ ก.ธ.จ. ขอให้ตระหนัก และยึดมั่นแนวทางในการด าเนินงานโดย 
การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และตามประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 
   ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘    

 ฝ่ายเลขานุการ เรียนต่อท่ีประชุมว่า ได้รับการประสานจากนายทิพากร หรรษาวงศ์ 
ว่ารายงานการประชุมหน้า ๖ การสอดส่องโครงการของเขต ๒ กิจกรรมซ่อมสร้างถนนสาย บร ๔๐๑๓ แยก
ทางหลวงหมาย ๒๑๑๗ – บ้านละหานทราย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ เมตร ระยะทาง 
๒.๑๘๐ กิโลเมตร เป็นของเขต ๓ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้ปรับแก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
ทั้งนี้ฝ่ายเลขานุการได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ ก.ธ.จ. ทุกท่านแล้วจึงเสนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘  เมื่อวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘   (จ านวน ๑๑ หนา้) 

   มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕๕8 เมื่อวันอังคารที่ ๒0 
มกราคม ๒๕๕8 
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ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
   ๓.๑ การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดบุรีรัมย์ 

  ฝ่ายเลขานุการได้น าเรียนให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ให้มี
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่งเรียกย่อว่า ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอ านาจในจังหวัดเป็นประธาน 

  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่       
๘๙/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘  เรื่อง แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  โดยมอบหมายให้ นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ รับผิดชอบเขตตรวจ
ราชการที่ ๑๔ และ ๑๘ ดังนั้น ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔ (นายบัณฑิต  ตั้งประเสริฐ) จึงเป็น
ประธาน ก.ธ.จ. ตามนัยระเบียบดังกล่าว   

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

   ๓.๒ ผลการด าเนินงานการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง 
  ๕ หน่วยงาน 

  ฝ่ายเลขานุการเรียนต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ 
ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.)  โดยส านัก
บริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และการจัดท าข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานร่วมกัน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 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 โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร  
  โดยสาระส าคัญของข้อตกลงร่วมกันนี้ เป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งในส่วนของ    
ก.ธ.จ. ปรากฏในรายละเอียดข้อ ๓ คือ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ ๓.๒ ดังนี้ 
  ๓.๒ กรณีมีการสอดส่องหรือตรวจสอบพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมีกรณีทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ           
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า การละเลยดังกล่าวเป็นอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรหรือหน่วยงานใด    
ให้องค์กรหรือหน่วยงาน หรือ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่ได้รับเรื่องไว้ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่รับผิดชอบโดยเร็ว  

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
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   ๓.๓ การจัดสัมมนา ก.ธ.จ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

    ฝ่ายเลขานุการเรียนต่อที่ประชุมว่า โครงการสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค รวม ๔ ภาค โดยได้จัดเสร็จสิ้นแล้ว คือ
ภาคกลาง และภาคตะวันออก และภาคเหนือ ส าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ก.ธ.จ.ในเขต ๑๔ ได้รับเชิญ
เข้าร่วมการสัมมนา คือวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยก าหนดการสัมมนา ช่วงเช้าจะเป็นการอภิปราย และการบรรยาย 
ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรร
มาภิบาลจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ”  ส าหรับ  ภาคใต้ ก าหนดจัดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ 

    มติทีป่ระชุม  รับทราบ  

   ๓.๔ การออกอากาศเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ของ ก.ธ.จ. 

    ฝ่ายเลขานุการเรียนต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่     
๑/๒๕๕๘ มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดรายการวิทยุ สวท.บุรีรัมย์ เดือนละ ๑ ครั้ง ๆ ละ ๓๐ นาที – ๑ ชั่วโมง 
โดยมีผู้ร่วมจัดรายการวิทยุ โดย นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ รองประธาน นายสาโรจน์ ม่วงสมมุข ที่ปรึกษา
ด้านประชาสัมพันธ์ ผช.ศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ กุลฑานันท์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการ นายสวัสดิ์ บุราสิทธิ์ และ
นายวรชัย วิชัยรัมย์ โดยประธานจะท าหนังสือแจ้งให้ สวท.ทราบ และขอเวลาเพ่ือให้ ก.ธ.จ.จัดรายการเดือนละครั้ง 
โดยฝ่ายเลขานุการได้ท าหนังสือแจ้งให้ สวท.บุรีรัมย์ทราบแล้ว และได้ส่งส าเนาเรื่องให้แก่รองประธาน ก.ธ.จ. 
เพ่ือประสานเป็นการภายในอีกทางหนึ่งด้วย ส าหรับผลการด าเนินการในเรื่องนี้มีความคืบหน้าประการใด    
ขอเชิญรองประธาน ก.ธ.จ. เสนอให้ที่ประชุมทราบด้วย 
 
    นายกังวาน  วงศ์ วัฒนโสภณ รองประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า         
ได้ประสานเวลากับเจ้าหน้าที่ สวท. แล้ว ในเบื้องต้นได้เวลา 16.30 – 17.00 วันศุกร์ที่ 2 ของเดือน         
ถ้าเป็นไปได้อยากให้ปรับเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาที่คนฟังมากขึ้น 

    ประธานกล่าวเพิ่มเติม การประชุมครั้งนี้ได้เชิญ ผอ.สวท.บุรีรัมย์ (นางผุสดี  
เสริมใหม่) มาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับช่วงเวลาของการออกอากาศของ ก.ธ.จ. ซึ่งในการประชุมครั้งที่ 
1/2558 ได้มอบหมายให้รองประธาน ก.ธ.จ. เป็นผู้ประสานงาน โดย ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้ท า
หนังสือแจ้งขอความอนุเคราะห์ สวท. ให้จัดช่วงเวลาที่จะออกอากาศเรียบร้อยแล้ว การจัดรายการควรแบ่งเป็น
โซนๆ ละ 1 ครั้ง ลักษณะการจัดรายการจะมี ผู้ด าเนินการเป็นพ่ีเลี้ยง ลักษณะการจัดรายการ ควรน าเสนอ
บทบาทหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ว่ามีหน้าที่อะไร และได้ท าอะไรไปบ้าง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว อาจเป็นช่วงเวลาที่ไม่
ค่อยมีคนฟังมากนัก สามารถปรับเปลี่ยนเวลาได้หรือไม่ 

    นางผุสดี  เสริมใหม่ ผู้อ านวยการ สวท. บุรีรัมย์ เบื้องต้นให้ช่วงเวลา 
16.30 – 17.00 น. ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ตามที่หัวหน้าฝ่ายรายการได้ประสานกับ รองประธาน ก.ธ.จ. 
ไว้ หากจะปรับเปลี่ยน อาจมีช่วงเวลาคือ 9.30 – 10.00 น. เป็นช่วงเวลาที่ สวท. จัดรายการ สวัสดีบุรีรัมย์ 
อาจจะแบ่งให้ได้ 1 วัน ซึ่งการจัดรายการ ช่วงแรก อาจจะเป็นศุกร์ที่ 2 ของเดือนหรือเดือนละ 2 ครั้ง ต่อไป
อาจจะเพ่ิมเป็นเดือนละ 2 ครั้ง 

    ประธาน กล่าวสรุปว่า ขอให้ผู้มีประสบการณ์เป็นผู้จัด คือ นายกังวาน  
วงศ์วัฒนโสภณ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รองประธาน นายสาโรจน์  ม่วงสมมุข ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. 
บุรีรัมย์ ด้านประชาสัมพันธ์ และผศ. ดร.นิรันดร์  กุลฑานันท์ ที่ปรึกษา ก.ธ.จ. บุรีรัมย์ ด้านวิชาการ ศุกร์ที่ 2 
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และ 4 ของเดือน โดยดูกระแสตอบรับด้วยว่าเป็นอย่างไร จัดช่วงเวลา 9.30 – 10.00 น. สวท. บุรีรัมย์ 
101.75 MHz  

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องสืบเนื่องเพื่อพิจารณา 

   เรื่องร้องเรียนเทศบาลต าบลสองช้ัน อ าเภอกระสัง  

   ฝ่ายเลขานุการเรียนต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติให้เชิญท้องถิ่นจังหวัดมาชี้แจงในการประชุมครั้งต่อไป เรื่อง
ร้องเรียนเทศบาลต าบลสองชั้น อ าเภอกระสัง โดยมีล าดับความเป็นมา ดังนี้ 
   ๑. สืบเนื่องจากคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ 
ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของเทศบาลต าบลสองชั้นที่ผู้บริหารด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมีคู่สัญญาที่
มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติกับผู้บริหารเทศบาล ซึ่งนายส าเริง ปรากฏรัตน์ ท้องถิ่นอ าเภอกระสัง ได้เป็น
ผู้แทนมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าว สรุปว่า จังหวัดได้มอบหมายให้อ าเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง   
โดยมีปลัดอ าเภอกระสัง เป็นประธาน ได้เชิญฝ่ายผู้ร้อง พยานฝ่ายผู้ร้อง และพนักงานเทศบาล มาชี้แจง        
ซึ่งนายกเทศมนตรีสองชั้น ได้ขอขยายระยะเวลาชี้แจง ๓ ครั้ง และได้มาชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท้องถิ่นจังหวัด   
โดยนายกเทศมนตรีได้ปฏิเสธข้อกล่าวหา และอ าเภอกระสัง ได้แจ้งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาสรุป
ความเห็นต่อไปแล้ว ซึ่งมติที่ประชุม ก.ธ.จ.ครั้งที่ ๔ ได้รับทราบผลการสอบข้อเท็จจริงของอ าเภอกระสังและ
ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ และขอให้ ก.ธ.จ.บุรีรัมย์รอผลการวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หากมีการ
วินิจฉัยหรือได้ข้อสรุปแล้ว ให้อ าเภอกระสังรายงานให้ ก.ธ.จ.ทราบต่อไปด้วย 
   ๒. ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ นายวรชัย    
วิชัยรัมย์ กรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้รายงานว่าจากการสอบถามเรื่องการแต่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ไปยังท้องถิ่นจังหวัดแล้ว ได้รับทราบว่า  
   ๒.๑ การตั้งกรรมการสอบ เกิดความล่าช้า ปล่อยให้ระยะเวลาล่วงเลยมานาน 
   ๒.๒ การแต่งตั้งผู้เป็นกรรมการสอบ เดิมแต่งตั้งนายอ าเภอเป็นกรรมการ ซึ่งเห็นว่า
ไม่ควรแต่งตั้งเพราะเป็นลงความเห็นในเบื้องต้นแล้ว ขณะนี้ได้รับทราบว่าแต่งตั้งปลัดอาวุโสแทนนายอ าเภอ  
ซึ่งมติท่ีประชุมในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ สรุปว่าเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงและข้อสรุปในเรื่องนี้ ขอให้ท้องถิ่นมา
ชี้แจงในคราวประชุมครั้งต่อไปด้วย โดย ฝ่ายเลขานุการ ได้เชิญท้องถิ่นจังหวัด หรือผู้แทน มาชี้แจงในเรื่องดังกล่าว
แล้ว 
   นายสันติศักดิ์  สมอารมพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ 
เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวโดยกล่าวว่า สาเหตุแห่งความล่าช้า เนื่องจากได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เรียบร้อยแล้ว โดยตั้ง ปลัดอาวุโส เป็นประธาน แต่ต่อมาได้มีค าสั่งให้ปลัดอาวุโสไปด ารงต าแหน่งใหม่ที่อ าเภอ
เกาะคา จังหวัดล าปาง จึงได้เสนอแต่งตั้งประธานคนใหม่ เมื่อเดือน กุมภาพันธ์ และเมื่อมีการแต่งตั้ง
นายอ าเภอกระสังคนใหม่ จึงได้เสนอให้ นายอ าเภอกระสังเป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558       
การสอบสวนใช้ส านวนเดิมที่คณะกรรมการสอบสวนของอ าเภอเป็นผู้สอบ 
   ประธาน สอบถามเพ่ืมเติมว่า ผู้ที่เป็นประธานสอบข้อเท็จจริง กับประธานสอบวินัย 
เป็นบุคคล คนเดียวกันหรือไม่ 
   นายสันติศักดิ์  สมอารมพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ 
ไม่ใช่บุคคลเดียวกัน 
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   นายวรชัย  วิชัยรัมย์ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า 
การนับระยะเวลาสอบสวน ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อใด และการที่การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยนายอ าเภอกระสัง แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นบุคคลใหม่ แต่เป็น
ต าแหน่งเดียวกัน ขอหารือในเบื้องต้นว่าจะมีผลในเรื่องค าสั่งทางปกครองหรือไม่และขอเสนอต่อที่ประชุมให้
เร่งรัดผลการสอบสวน เนื่องจากผู้ร้องคือประชาชนในพ้ืนที่ ได้สอบถามมาเนื่องจากห้วงระยะเวลาผ่านมา
ประมาณ ปีกว่าแล้ว 
   นายสันติศักดิ์  สมอารมพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ 
ระยะเวลาการสอบสวน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการสอบสวนได้รับ ทราบค าสั่ง การก าหนดระยะเวลาไว้ 
120 วัน เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย การด าเนินการคงเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ส าหรับเรื่องการแต่งตั้งตัวบุคคล พิจารณาจากต าแหน่ง ซึ่งไม่ใช่บุคคลเดียวกัน 
   นายสุริยา  น าปัญญา ที่ปรึกษา ด้านกฎหมาย สอบถามเพ่ิมเติมว่า ถ้าผลการสอบ
ว่ามีความผิดจะโยงมาถึงต าแหน่งหน้าที่ และคุณสมบัติของนายกเทศมนตรี หรือไม่ 
   นายสันติศักดิ์  สมอารมพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์  
ถ้าคณะกรรมการสอบแล้วน าผลการสอบสวนเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด โดยหากผลสอบปรากฏว่าเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียจริง ต้องปลดจากต าแหน่ง ส่วนการเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง เท่าที่ผ่านมา
หลายๆ เรื่องพบว่าจะแพ้คดีศาลปกครอง บอกไม่ขาดคุณสมบัติ 
   ประธาน กล่าวสรุปว่า ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการเร่งรัดในเรื่องนี้ ส่วนคดีทาง
ปกครอง เป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการต่อไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ๕.๑ ผลการด าเนินการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
    ฝ่ายเลขานุการเรียนต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ.ครั้ งที่          
๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกโครงการที่จะสอดส่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็น ๔ เขต 
และเลือกโครงการของแต่ละอ าเภอที่มีงบประมาณมากที่สุดเป็นอันดับแรก ถ้าโครงการที่มีงบประมาณเท่ากัน
ให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนอ าเภอไหนที่ไม่มีโครงการเป็นของอ าเภอที่แต่ละเขตรับผิดชอบ ให้ตรวจโครงการของ 
ส านักงานปศุสัตว์ กับ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ วิธีการสอดส่องโครงการที่อยู่ห่างไกล ๗ อ าเภอ ตรวจแบบ
ละเอียด ๒ ครั้งเป็นหลัก แต่ถ้าโครงการใดมีปัญหาให้เสนอในที่ประชุมเพ่ือให้ไปตรวจครั้งที่ ๓ และโครงการที่
สอดส่องแบบกว้าง ๆ ไม่ลงลึก ๑๖ อ าเภอ สอดส่องเพียงครั้งเดียวตอนไหนก็ได้ แต่ถ้าเป็นโครงการของ
ส านักงานปศุสัตว์ กับ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์ ควรจะสอดส่องให้ทันกับการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบด าเนินโครงการ และหลังจากสอดส่องเสร็จโครงการเสร็จแล้วต้องมารายงานในที่ประชุมทุกครั้ง 
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สรุปโครงการที่ ก.ธ.จ. เขต  ๑ รับผิดชอบการสอดส่อง 

โครงการ สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
   กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
(งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอช านิ 
(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์) 

๒. กิจกรรมขุดลอกสระน้ าหนองโสน บ้านหนองตาด 
หมู่ที่ ๑ ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ 
(งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  

- อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ 
(โครงการชลประทานบุรีรัมย์) 

๓. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
   กิจกรรม ผลิตพืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน           
(งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอบ้านด่าน 
(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์) 

๔. กิจกรรม ขุดลอกสระประปา บ้านโคกล่าม หมู่ที่ ๗  
   ต.โคกล่าม อ.ล าปลายมาศ 
  (งบประมาณ ๑,๗๘๙,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอล าปลายมาศ 
(โครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์) 

รายช่ือ ก.ธ.จ. เขตที่ ๑ 

เขตที่ อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 

๑ เมืองบุรีรัมย์ นายกังวาน วงศ์วัฒนโสภณ 

 บ้านด่าน นางวาสนา  ปาละสาร 

 ล าปลายมาศ นายสวัสดิ์  บุราสิทธิ์ 

 ช านิ นายพร้อม ผลบุญ 

    ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มที่ ๑ ได้
น าเสนอผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป 
    นายกังวาน  วงศ์วัฒนโสภณ รองประธาน และนายสวัสดิ์  บุราสิทธิ์
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการสอดส่องโครงการของเขตท่ี ๑ รวม 4 โครงการ ดังนี้ 
    โครงการที่ ๑ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ อ าเภอช านิ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ (งบประมาณ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง โครงการนี้มี 3 กิจกรรม คือ 1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการโดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัตติามเงื่อนไขที่ก าหนด 2. ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ หลักสูตร 
“การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง” 3. สนับสนุนวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร์ (หญ้าเนเปียร์ปากช่อง,น้ าเชื้อ
โคพันธุ์ดี) โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วการด าเนินโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัด มีความคุ้มค่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจ 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
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    โครงการที่ ๒ กิจกรรมขุดลอกสระน้ าหนองโสน บ้านหนองตาด หมู่ที่ ๑   
ต.หนองตาด อ.เมืองบุรีรัมย์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท) 
    ผลการสอดส่อง การลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการ มีเครือข่าย ก.ธ.จ. ลงพ้ืนที่
ด้วย ลงพ้ืนที่สอดส่องวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2558 ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 40 โครงการมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ หนังสือสัญญาต่างๆ ครบถ้วนเรียบร้อย ขณะนี้ผู้รับจ้างถูกปรับ ยัง
ด าเนินการต่อไม่ได้ เนื่องจากต้องรอหนังสือที่ขออนุญาตจ าหน่ายมูลดิน 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
    โครงการที่ ๓ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรม 
ผลิตพืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน อ าเภอบ้านด่าน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ (งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง โครงการที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดอบรมและมอบพันธุ์
พืชให้แก่ชาวบ้าน ปลูกในพื้นที่สาธารณะ ลักษณะโครงการจะรวมกลุ่มกัน เป็นสมาชิกมี 20 คน ให้สมาชิกคน
ละ 2 งาน ลักษณะการปลูกของสมาชิก คือ ส่วนหนึ่งปลูกพืชกระจายกันไป และมีพ้ืนที่รวมที่ปลูกด้วยกัน       
การด าเนินโครงการเสร็จสิ้นตามก าหนดเวลา ประชาชนมีความพึงพอใจ ไม่มีการร้องเรียนใดๆ 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
    โครงการที่  ๔ กิจกรรม ขุดลอกสระประปา บ้านโคกล่าม หมู่ที่  ๗           
ต.โคกล่าม อ.ล าปลายมาศ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์  (งบประมาณ 
๑,๗๘๙,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง ด าเนินการได้เสร็จก่อนเวลาที่ก าหนดผลส าเร็จของ
โครงการเป็นไปตามตัวชี้วัด มีความคุ้มค่า ชาวบ้านมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดูแล
รักษา ไม่มีการร้องเรียน ชาวบ้านร่วมช่วยน าไม้มาท าบันไดลงสระ 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 

 

โครงการที่ ก.ธ.จ. เขต ๒ รับผิดชอบการสอดส่อง 

โครงการ สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมซ่อมสร้างถนนสาย บร ๓๐๕๖ แยกทาง
หลวง หมายเลข ๒๑๙ – บ้านโคก อ าเภอบ้านกรวด       
ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ – ๙.๐๐ ม. ระยะทาง ๒.๓๓๐ 
กิโลเมตร (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  

- อ าเภอบ้านกรวด 
- ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ 
(วิธีการสอดส่องแบบละเอียด) 

๒. กิจกรรมซ่อมสร้างถนนสาย บร ๕๐๐๗ แยก บร 
๒๐๔๔ – บ้านตาจรู๊ก อ าเภอประโคนชัย ผิวจราจร
กว้าง ๗.๐๐ – ๙.๐๐ ม. ระยะทาง ๒.๑๘๐ กิโลเมตร
(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอประโคนชัย 
- ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ 

๓. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
(งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
 

- อ าเภอพลับพลาชัย 
- ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
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โครงการ สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ 
๔. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรม ผลิตพืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
(งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอกระสัง 
- ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 

๕. กิจกรรมงานประเพณี มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ 
(นอนดูดาวชมว่าวกลางคืน) 
(งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอห้วยราช 
  (อ าเภอห้วยราช) 

รายช่ือ ก.ธ.จ. เขตที่ ๒ 

เขตที่ อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 

๒ กระสัง นายวรชัย  วชิัยรัมย์ 

 พลับพลาชัย นายชัชวาล ประหยัดรัตน์  

 ประโคนชัย นางกรวรรณ  ทรงประโคน 

 บ้านกรวด นายลาง งามเลิศ 

 ห้วยราช นายธนนท์ เจียรพันธุ์ 

    ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มที่ ๒ ได้
น าเสนอผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป 
    นายวรชัย  วิชัยรัมย์ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น รายงานผลการ 
สอดส่องโครงการของเขตท่ี ๒ รวม 5 โครงการ ดังนี้ 
    โครงการที่ ๑. กิจกรรมซ่อมสร้างถนนสาย บร ๓๐๕๖ แยกทางหลวง 
หมายเลข ๒๑๙ – บ้านโคก อ าเภอบ้านกรวด ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ – ๙.๐๐ ม. ระยะทาง ๒.๓๓๐ กิโลเมตร
อ าเภอบ้านกรวด หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท) 
    ผลการสอดส่อง การด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ท าสัญญา การส่งมอบ
งาน งวดเดียว โครงการเสร็จสิ้นแล้ว เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไปแล้ว ข้อสังเกตคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง คือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ไม่ตรงตามสายงาน และผู้ควบคุมงานมี 2 คน แต่
ขณะที่รายงาน มีคนเดียว เนื่องจากอีกคนลาบวช 
    ข้อเสนอแนะ ควรจัดท าป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
    โครงการที่ ๒ กิจกรรมซ่อมสร้างถนนสาย บร ๕๐๐๗ แยก บร ๒๐๔๔ – 
บ้านตาจรู๊ก อ าเภอประโคนชัย ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ – ๙.๐๐ ม. ระยะทาง ๒.๑๘๐ กิโลเมตร อ าเภอประโคน
ชัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง ด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ท าสัญญา การส่งมอบงาน 
งวดเดียว โครงการเสร็จสิ้นแล้ว เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างไปแล้ว 
    ข้อเสนอแนะ ควรจัดท าป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ 
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    โครงการที่ ๓ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรม
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ อ าเภอพลับพลาชัย หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ 
(งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง ลักษณะโครงการ ได้คัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติ ความ
พร้อมในการเลี้ยงโคเนื้อและมีพ้ืนที่เหมาะสม ด้านกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ อบรมการเลี้ยงโคเนื้อ สนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์คุณภาพสูง บริการผสมเทียมแม่โคที่มีความพร้อม ประสานงาน
ด้านการตลาด จากการสอบถามและตรวจสอบ พบสภาพปัญหาคือ การควบคุมแม่โค เกษตรกรที่น าแม่โคมา
เข้าร่วมโครงการจะเลี้ยงแบบระบบเปิด ท าให้ควบคุมแม่โคไม่ได้ จะปล่อยให้หากินตามธรรมชาติ เมื่อปล่อยให้
หากินตามธรรมชาติจะควบคุมการผสมพันธุ์ไม่ได้ ท าให้มีการผสมข้ามสายพันธุ์ ส่งผลต่อตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ และ
ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องการจัดท าทะเบียนแม่โค เนื่องจากเกษตรกรที่น ามาขึ้นทะเบียนไม่ทราบอายุโค 
จึงไม่ทราบว่าจะตั้งท้องช่วงไหน และเกษตรกรบางรายไม่ทราบพฤติกรรมสัตว์ ว่าช่วงไหนที่พร้อมจะผสมพันธุ์ 
เมื่อทิ้งช่วงระยะเวลานาน ท าให้พ้นระยะเวลา จึงเสียช่วงโอกาสไป และปัญหาอีกประการหนึ่งคือ เรื่อง
สุขอนามัยของแม่โค เนื่องจากเป็นการปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติ ในการตรวจเรื่องโรคติดต่อยังมีปัญหาในพ้ืนที่
อยู่ ได้แจ้งเจ้าหน้าที่โครงการแล้วว่า ควรจัดท าทะเบียนคุมลักษณะประเภทรูปพรรณแม่โคในโครงการ และ
ติดตามผลโครงการอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการอนุบาลหรือดูแลโค และให้ปศุสัตว์
ด าเนินการฉีดวัคซีนควบคุมโรคให้แก่แม่โคด้วย โดยสรุปโครงการนี้ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ยังขาดเรื่อง
งบประมาณ ที่สมควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการด้วย 
    ข้อเสนอแนะ ควรจัดท าทะเบียนคุมลักษณะประเภทรูปพรรณแม่โค        
ที่เกษตรกรน ามาเข้าร่วมในโครงการเพ่ือจะได้ทราบประวัติสัตว์ อันจะเป็นการแก้ไขปัญหา เรื่องการวางแผน
ควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์ การติดตามตรวจสอบย้อนหลัง และสามารถตรวจสอบประวัติสัตว์ทุกตัวได้ 
    โครงการที่ ๔ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรม 
ผลิตพืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน อ าเภอกระสัง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ (งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ลักษณะโครงการเป็นการ
จัดระบบโรงเรียนอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้กับกลุ่มเกษตรกร มีการวางแผนการติดตามโครงการทุกเดือน 
    ข้อเสนอแนะ ควรอบรมแก่เกษตรกรอย่างเต็มระบบและต่อเนื่อง 
    โครงการที่ ๕ กิจกรรมงานประเพณี มหกรรมว่าวอีสานบุรีรัมย์ (นอนดูดาว
ชมว่าวกลางคืน) อ าเภอห้วยราช หน่วยงานที่รับผิดชอบ อ าเภอห้วยราช (งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง ยังไม่ได้เข้าไปตรวจโครงการเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 

โครงการที่ ก.ธ.จ. เขต ๓ รับผิดชอบการสอดส่อง 

โครงการ สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมซ่อมสร้างถนนสาย บร ๔๐๑๓ แยกทาง
หลวง หมายเลข ๒๑๑๗ – บ้านละหานทราย อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรติ ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ ม. ระยะทาง 
๒.๑๘๐ กิโลเมตร (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  

- อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
- ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

๒. กิจกรรมซ่อมสร้างถนนสาย บร ๒๐๑๔ แยกทาง
หลวงหมายเลข ๒๔ – บ้านระนามพลวง อ าเภอ
นางรอง ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ – ๘.๐๐ ม. ระยะทาง 
๒.๓๘๐ กิโลเมตร(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอนางรอง 
- ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ 
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โครงการ สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ 
๓. กิจกรรมขุดลอกล านางรองและก่อสร้างแก้มลิง
บ้านโคกว่าน – บ้านสมจิตร ต.โคกว่าน อ.ละหาน
ทราย (งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอละหานทราย 
โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
(วิธีการสอดส่องแบบละเอียด) 

๔. กิจกรรมขุดลอกสระหนองแก้ว หมู่ที่ ๘ ต.สระแก้ว 
อ าเภอหนองหงส์ 
(งบประมาณ ๕,๙๗๕,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอหนองหงส์ 
- โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 

๕. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ 
(งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
 

- อ าเภอปะค า โนนดินแดง หนองก่ี  
  (สอดส่องแบบละเอียด อ.โนนดินแดง และหนองกี่) 

๖. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรมผลิตพืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
(งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอโนนสุวรรณ  
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ 
  (สอดส่องแบบละเอียด) 

รายช่ือ ก.ธ.จ. เขตที่ ๓ 

เขตที่ อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 

๓ เฉลิมพระเกียรติ และละหานทราย นายทิพากร  หรรษาวงศ์ 

 ปะค า และโนนดินแดง นายค าก่าย  กองพร 

 หนองก่ี และโนนสุวรรณ นายดิลก  ทัพวร 

 หนองหงส์ นายสมาน สีหาคลัง 

 นางรอง ดาบต ารวจ ถวัลย์ ปุยะติ 

    ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มท่ี ๓ ได้
น าเสนอผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป 
    นายทิพากร  หรรษาวงศ์ กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม และ      
นายค าก่าย  กองพร กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการสอดส่องโครงการที่ 1-3,5 และ   
นายสมาน  สีหาคลัง กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการสอดส่องโครงการที่ 4 และ        
นายดิลก  ทัพวร กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการสอดส่องโครงการที่ 5 - 6 ดังนี้ 
    โครงการที่ ๑ กิจกรรมซ่อมสร้างถนนสาย บร ๔๐๑๓ แยกทางหลวง 
หมายเลข ๒๑๑๗ – บ้านละหานทราย อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ผิวจราจรกว้าง ๙.๐๐ ม. ระยะทาง ๒.๑๘๐ 
กิโลเมตร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ 
(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง การด าเนินงานเสร็จสิ้นก่อนก าหนดระยะเวลา โครงการมี
ความเรียบร้อยดี ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้สะดวกสบาย 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
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    โครงการที่ ๒ กิจกรรมซ่อมสร้างถนนสาย บร ๒๐๑๔ แยกทางหลวง
หมายเลข ๒๔ – บ้านระนามพลวง อ าเภอนางรอง ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ – ๘.๐๐ ม. ระยะทาง ๒.๓๘๐ 
กิโลเมตร อ าเภอนางรอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดบุรีรัมย์ (งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง โครงการมีความเรียบร้อยดี แล้วเสร็จก่อนสัญญา แต่มี
ข้อสังเกตเรื่องงบประมาณการขอสร้างราคาใกล้เคียงกัน ประมูลโดยวิธี อีออคชั่น 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
    โครงการที่ ๓ กิจกรรมขุดลอกล านางรองและก่อสร้างแก้มลิงบ้านโคกว่าน 
– บ้านสมจิตร ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย อ าเภอละหานทราย หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการชลประทาน
บุรีรัมย์ (งบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง ผู้รับจ้างมีการแข่งขันราคากัน ผู้รับจ้างที่ได้ เสนอราคา   
2 ล้านบาท โครงการด าเนินการได้ 40% ปัญหาที่พบน้ าลงมาเต็มแล้ว เหลือเวลาไม่ถึง 1 เดือนไม่แน่ใจ
โครงการจะเสร็จทันตามก าหนดระยะเวลาหรือไม่ 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
    โครงการที่ ๔ กิจกรรมขุดลอกสระหนองแก้ว หมู่ที่ ๘ ต.สระแก้ว อ าเภอ
หนองหงส์ อ าเภอหนองหงส์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (งบประมาณ ๕,๙๗๕,๐๐๐ 
บาท) 
    ผลการสอดส่อง ผู้รับเหมาแข่งขันราคากันจากงบประมาณ 5.975 ล้าน
บาท ผู้ที่ได้เสนอราคา 2.7 ล้านบาท ผลงานได้ร้อยละ 80 คาดว่าจะเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
    โครงการที่ ๕ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรม
ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ อ าเภอปะค า โนนดินแดง และหนองก่ี (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง อ าเภอปะค า และอ าเภอโนนดินแดง จากการสอดส่อง
โครงการ ได้ให้ข้อสังเกตแก่ปศุสัตว์ไปว่า การให้ข้อมูลกับเกษตรกรด าเนินการในเรื่องเตรียมความพร้อม 
เกษตรกรยังไม่ค่อยเข้าใจ การด าเนินโครงการนี้ คือ ปศุสัตว์จะเป็นผู้ส่งเสริมเรื่องน้ าเชื้อ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการต้องมีแม่พันธุ์อย่างน้อย คนละ 2 ตัว เพ่ือที่ปศุสัตว์จะได้น าน้ าเชื้อไปผสมพันธุ์ให้ ลักษณะการเลี้ยงอยู่
ในคอก ไม่ใช้ระบบคอกเปิด จากการสอบถามเกษตรกร พบว่า มีจ านวนไม่ถึงร้อยละ 40 ที่ได้รับน้ าเชื้อไปผสม
พันธุ์ แต่จากการสอบถามความพึงพอใจ พบว่าเกษตรกรมีความพึงพอใจ 
    อ าเภอหนองกี่ เป็นไปตามเขต 1 และ เขต 2 ที่ได้น าเสนอมาข้างต้น
เกษตรกรผู้ถูกคัดเลือกได้ไปอบรมมาแล้ว งบประมาณส่วนใหญ่ใช้ไปกับการอบรมเกษตรกร และน้ าเชื้อไม่มี
ความเพียงพอกับเกษตรกรและเตรียมการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่องอาหารปลอดภัยส าหรับโคเนื้อหญ้า ไม่พบ
ปัญหา โครงการนี้ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ผลผลิตในด้านผลลัพธ์ยังไม่ส าเร็จ ชาวบ้านมีความพึงพอใจมาก 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
    โครงการที่ ๖ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรม
ผลิตพืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน อ าเภอโนนสุวรรณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดบุรีรัมย์ (งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง โครงการนี้เป็นการปลูกพืชของเกษตรกรในกลุ่มซึ่งมี
ทั้งหมด 20 ราย การเตรียมการพ้ืนที่โครงการไม่มีปัญหา เป็นพ้ืนที่เอกชนและได้รับการอนุญาตเป็นที่
เรียบร้อย 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
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โครงการที่ ก.ธ.จ. เขต ๔ รับผิดชอบการสอดส่อง 

โครงการ สถานที่ด าเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. กิจกรรมขุดลอกหนองตาโก๊ก บ้านคูณ หมู่ที่ ๗    
ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง 
(งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอพุทไธสง 
( โครงการชลประทานบุรีรัมย์) 
(สอดส่องแบบละเอียด) 

๒. กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ 
ต. แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 
 (งบประมาณ ๔,๓๓๕,๐๐๐ บาท)  

- อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ 
( โครงการชลประทานบุรีรัมย์) 
  (สอดส่องแบบละเอียด) 

๓. กิจกรรม ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาด
ใหญ่ บ้านสนามชัย หมู่ที่  ๑ ต.สนามชัย อ.สตึก
(งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอสตึก 
(ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์) 

๔.โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรมผลิต พืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน 
(งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 

- อ าเภอแคนดง นาโพธิ์ และคูเมือง 
(ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์) 
 

รายช่ือ ก.ธ.จ. เขตที่ ๔ 

เขตที่ อ าเภอ ผู้รับผิดชอบ 

๔ สตึก และแคนดง นายวิเชียร อุตราศรี 

 นาโพธิ์ นางประคอง ภาสะฐิติ 

 บ้านใหม่ชัยพจน์ และพุทไธสง นายวิชัย อ าไธสง 

 คูเมือง นายณัฐวิชญ์ เจริญทรัพย์ 

    ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบการสอดส่องโครงการในกลุ่มท่ี ๔ ได้
น าเสนอผลการสอดส่องโครงการต่อที่ประชุมต่อไป 
    นายวิชัย  อ าไธสง กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม รายงานผลการ
สอดส่องโครงการของเขตท่ี ๔ โครงการที่ 1-4 ดังนี้ 
    โครงการที่ ๑ กิจกรรมขุดลอกหนองตาโก๊ก บ้านคูณ หมู่ที่ ๗ ต.บ้านเป้า  
อ.พุทไธสง หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ปัญหาที่พบ น้ าในสระไม่มี การออกแบบนั้นยังขาดทางน้ าเข้าน้ าออกได้ประสานกับ อบต. เพ่ือของบประมาณ
ท าทางน้ าเข้าน้ าออกมีการประสานไปเบื้องต้นแล้วทาง อบต. ก็ยินดีเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 
    ข้อเสนอแนะ ควรมีหนังสือถึง อบต.บ้านเป้า เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 
ท าทางน้ าเข้าน้ าออก 
    โครงการที่ ๒ กิจกรรมขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านแดงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ต. แดง
ใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ (งบประมาณ ๔,๓๓๕,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง โครงการด าเนินการเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ผู้รับเหมาปรับพื้นดินบริเวณรอบสระให้ด้วยเพื่อประชาชนได้ใช้ประโยชน์ 
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    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
    โครงการที่ ๓ กิจกรรม ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่    
บ้านสนามชัย หมู่ที่ ๑ ต.สนามชัย อ.สตึก หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
บุรีรัมย์ (งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง การด าเนินการไดต้อกเสาเขม็ไว้เท่านั้น ยังไม่ได้ด าเนินการ
ใด เนื่องจากพอตอกเสาเข็มไปแล้ว เจอชั้นหิน และชั้นดินตอกเสาไม่ลง ได้แค่ 9 เมตร ในแผนต้องตอกถึง 21 
เมตร สัญญาเริ่ม 24 ธันวาคม 2557 สิ้นสุด 24 มิถุนายน 2558 คาดว่าจะไม่ทันตามที่ก าหนดไว้ในสัญญา 
    ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
    โครงการที่ ๔ โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรม
ผลิตพืชอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน อ าเภอแคนดง นาโพธิ์ และคูเมือง หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ (งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่อง อ าเภอนาโพธิ์ และแคนดง มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่าที่
ก าหนดไว้ เนื่องจากเป็นที่ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ปัญหาที่พบเรื่องการด าเนินการปลูกพืช คือ เรื่องน้ า 
ที่อ าเภอนาโพธิ์ แก้ปัญหาโดยการเจาะบ่อบาดาลเพ่ิมโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ท าให้สามารถผลิตพืชผล
ทางการเกษตรได้ อ าเภอแคนดง ประหยัดน้ า โดยใช้รถน้ าแบบน้ าหยด ท าให้ลดการใช้ปริมาณน้ าลงได้ แต่
พืชผลเจริญเติมโตช้า เพราะอากาศร้อน ส่วนที่อ าเภอคูเมือง ขาดแคลนน้ ามาก น้ าใต้ดินก็ไม่มี ดังนั้น การ
ด าเนินการเพียงแค่จัดประชุมอบรม เมล็ดพันธุ์ได้จัดซื้อไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ปลูกพืช 
    ข้อเสนอแนะ การปลูกพืชผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ควรเพิ่มศักยภาพให้
แต่ละอ าเภอ เช่น อ าเภอนาโพธิ์ และแคนดง ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม เพราะมีพ้ืนที่ และผู้เข้าร่วม
โครงการมาก ส่วนอ าเภอคูเมือง ควรจะเปลี่ยนสถานที่เนื่องจากแห้งแล้ง และพ้ืนที่ควรปลูกตามสวนของตนเอง
ยังไม่เป็นกลุ่ม 
 
    ประธานกล่าว ขอให้สรุปข้อเสนอแนะ เป็นเอกสาร ในการรายงานผลการ
สอดส่องโครงการประชุมครั้งต่อไป และมีรูปภาพน าเสนอด้วย 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

   ๕.๒ การลงพ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.พระครู) 

    เลขานุการเรียนต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุม ก.ธ.จ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘    
ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกการสอดส่อง อปท. ๒ แห่ง คือ อบต.ในเขตอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ และ เทศบาลเมือง 
อ าเภอนางรอง ซึ่งมติที่ประชุมให้รองประธานไปคัดเลือกโดยวิธีจับฉลากประชุมนอกรอบ ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้
ประสานกับรองประธานแล้ว ทราบว่า จับฉลากได้ อบต.พระครู  ส่วนเทศบาลมีแห่งเดียว คือเทศบาลนางรอง 
และด้วยภารกิจของ ก.ธ.จ. คือการสอดส่องไม่ได้จับผิดใคร ดังนั้นประเด็นที่จะสอดส่องคือ เรื่องการอ านวย
ความสะดวก และการให้บริการประชาชนที่ อปท.แต่ละแห่งมีหน้าที่ที่ให้บริการและอ านวยความสะดวกให้
ประชาชน โดยวิธีการคือการลงพ้ืนที่ร่วมกันทั้งคณะ และเชิญนายอ าเภอเข้าร่วมประชุมพร้อม ก.ธ.จ.ด้วย 

    ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมอ านาจหน้าที่ของ อบต. และข้อมูลของ 
อบต.พระครู ไว้ด้วยแล้ว และหาก ก.ธ.จ.ที่รับผิดชอบพื้นท่ีท่านใดมีรายละเอียดหรือข้อมูลใดที่จะให้เพ่ิมเติมต่อ
ที่ประชุม เพ่ือเป็นข้อมูล ก่อนจะลงพื้นที่ อบต.พระครู ขอให้น าเสนอต่อที่ประชุมด้วย 
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    ประธานกล่าวเพิ่มเติม การลงพ้ืนที่ อบต.พระครู อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ เป็น
การลงพ้ืนที่ไปด้วยกันทั้งคณะ เป็นไปตามมติที่ประชุม ซึ่งจะติดตามการด าเนินงานใน เรื่อง การบริการการ
อ านวยความสะดวกประชาชน ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ. เรื่องการอ านวยความสะดวกประชาชน ซึ่งส่วนราชการ
จะท าเป็นคู่มือมีขั้นตอนการในการด าเนินการการอนุมัติการอนุญาต ให้  ก.ธ.จ. ทุกท่านมีข้อสอบถามและให้
ข้อเสนอแนะ และให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจะได้น าผลงานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

   ๕.๓ ร้องเรียนกรณีนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์กระท าการหรือละเว้น 
    การกระท า โดยเลือกปฏิบัติหน้าที่ 

    เลขานุการเรียนต่อที่ประชุมทราบ ประธาน ก.ธ.จ. ได้รับเรื่องร้องเรียน
จาก นางดรุณี ถ้วยงาม ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ กล่าวโดยสรุป ดังนี้ 
    ๑. ผู้ร้อง ได้รับแจ้งค าสั่งให้รื้อถอนอาคารส่วนที่ต่อเติม จากนายกเทศมนตรี
เมืองบุรีรัมย์ โดยแจ้งว่าผู้ร้องได้ก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก ซึ่งล้ าแนวเขตผังเมืองถนนจิระ ต าบลในเมืองอ าเภอ
เมืองบุรีรัมย์ และการก่อสร้างไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานท้องถิ่น จึงได้สั่งให้รื้อถอนภายใน ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับค าสั่ง (ออกค าสั่งวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘) ซึ่งเป็นการเลือกปฏิบัติ กล่าวคือ อาคารสถานที่บริเวณ
ใกล้เคียง ก็มีการต่อเติมเช่นเดียวกับของผู้ร้อง แต่ไม่ได้รับค าสั่งให้รื้อถอน ทั้งนี้ ผู้ร้องได้อุทธรณ์ค าสั่งไปยัง
คณะกรรมการอุทธรณ์ด้วยแล้ว 
    ๒. ผู้ร้องแจ้งว่าได้ซื้ออาคารเมื่อ ปี ๒๕๕๕ และอาคารได้มีการต่อเติมเป็น
ร้านขายอาหารมาก่อนแล้ว ผู้ร้องได้แก้ไขส่วนต่อเติมที่มีอยู่ก่อนแล้ว โดยท าเป็นร้านขายยา และการต่อเติม
อาคารเป็นเพียงโครงสร้างชั่วคราว มิได้เป็นอาคารโครงสร้าง 
    ๓. ผู้ร้องให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า สาเหตุที่นายกเทศมนตรีสั่งรื้อถอนอาคารของ
ผู้ร้องแต่เพียงผู้เดียว โดยอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบไม่มีค าสั่งให้รื้อถอนแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นพรรคพวก
ของนายกเทศมนตรี ดังนั้น การกระท าดังกล่าว จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ ละเว้นต่อหน้าที่ กระท าที่มิ ชอบด้วย
กฎหมาย ท าให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย 
    ๔. การที่ผู้ร้องได้ส่งเรื่องให้ประธาน ก.ธ.จ.เพ่ือขอให้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อด าเนินการสอบสวน ให้เกิดความเป็นธรรมให้กับผู้ร้อง  
 
    ประธาน ให้กล่าวสรุปแบบสั้น ข้อเท็จจริง แนวทางการปฏิบัติ เรื่องล่าช้า
เพราะอะไร ได้เลือกปฏิบัติหรือไม่ 
    นายสุดเขต  ประคองใจ ช่างโยธา 3  ในส่วนเรื่องที่มีการร้องเรียน
เนื่องจากมีการต่อเติมอาคารที่รุกล้ าเส้นทางถนนจากเขตผังเมืองห่างจากเขตศูนย์กลาง 20 เมตร ซึ่งการ
กระท าดังกล่าวไม่ได้เลือกปฏิบัติเฉพาะบางราย แต่มีการแจ้งกันหลายรายตามรายละเอียดเอกสารที่แนบให้ 
ทั้งหมด 4 ราย เนื่องจากจะมีการขยายถนนออกไปอีก 2 เลน 
    ผศ.ดร.นิรันดร์  กุลฑานันท์ ที่ปรึกษา ด้านวิชาการ ในกรณีนี้ทางเทศบาล
ต้องการจะขยายถนนคอนกรีตเพ่ิม ได้มีการแจ้งรื้อถอนไปหลายราย และไม่ได้เกี่ยวกับคนไปร้องเรียนว่าต่อเติม 
เพราะเมืองมีหลายกรณี สรุปก็คือท าตามหน้าที่ เพราะถ้าผู้ร้องยังติดใจอยู่ต้องไปร้องที่คณะกรรมการอุทธรณ ์ 
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    ประธาน กล่าวสรุปว่า เรื่องนี้ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้มีการท าตาม
หน้าที่ ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ได้ด าเนินการแบบเท่าเทียมและเสมอภาคกันเห็นควรให้ยุติเรื่อง 
 
    มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
   6.1 การนัดหมายการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ครั้งที่ 3/2558 
         ประธานนัดหมายการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในครั้งต่อไป 
เดือนมิถุนายน โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานโครงการที่ยังไม่เสร็จสิ้นและพบปัญหา และสรุปผลโครงการ
จะได้เห็นภาพการลงพ้ืนที่ชัดเจน 
   6.2 เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผู้ออกอากาศทาง สวท. 
        ก.ธ.จ. ที่ออกอากาศ ทาง สวท. บุรีรัมย์ ควรมีค่าตอบแทนด้วย ซึ่งจังหวัดอ่ืนๆ 
ได้พิจารณาให้ ครั้งละ 500 บาท ต่อคน ต่อครั้ง ดังนั้น จึงขอเสนอว่าควรมีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ด าเนิน
รายการด้วย 
   มติที่ประชุม  เห็นชอบ จ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ด าเนินรายการ 500 บาท ต่อคนต่อครั้ง 

   เมื่อไม่มีกรรมการท่านในเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณและปิด
การประชุม และเดินทางไปติดตามผลการด าเนินงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.พระครู) 

เลิกประชุมเวลา : ๑๓.15 

 

 
(นางสาวชนิดา  จันทรนคร) 

เลขานุการ  
ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


