รายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
.......................................................
ผู้มาประชุม
๑. นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ
๒. นายวิเชียร สัตตธารา
๓. นายปรีชา สุวรรณโสภี
๔. นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา
๕. นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด
๖. นายอนุชิต สะอาดยิ่ง
๗. นางประนอม ขาวงาม
๘. นายวิเชียร ผลเจริญ
๙. นายสมหมาย สุขสาโรง
๑๐. นายประพันธ์ พาละพล
๑๑ .นายเพิ่ม เลิศล้า
๑๒. นางธิดา จันทินมาธร
๑๓. นายสุนทร ทุมไมล์
๑๔. นายภูวดล โล้กูลประกิจ
๑๕. นายวิจิตร์ การนา
๑๖. นางสาวชนิดา จันทรนคร
๑๗. นางนภาพร จันทร์สุข
๑๘. นางชญานี โสภณโรจน์สกุล
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายเกษมศักดิ์ แสนโภชน์
๒. นายบารุง เป็นสุข
๓. นางเพียรพิศ อนุสรณ์ทรางกูร
๔. นางธัญพร มุ่งเจริญพร
๕. นายสุพจน์ ภัทรไพศาลสิน
๖. นายเกรียงศักดิ์ ปาลีคุปต์

ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี เขต ๑๔
ประธาน
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
รองประธาน
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.สุรินทร์ ด้านวิชาการ
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.สุรินทร์ ด้านประชาสัมพันธ์
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
เลขานุการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผูช้ ่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดสุรินทร์
ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.สุรินทร์ ด้านกฎหมาย
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม
กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
กรรมการผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

-๒ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวมธุริน ศิริทัพ
๒. นายกิติวรรณ มณีล้า
๓. นางสาวสมร แจ่มเถาะ
๔. นายประชิต เพียรชอบ
๕. นายธรรมรัตน์ ถาวรรัตน์
๖. นางสาวศศิภา เพชรมาก
๗. นายธนพล หมอกยา

ผอ.สวท.สุรินทร์
นักสื่อสารมวลชน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นายช่างไฟฟ้าชานาญงาน
พนักงานทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
เมื่อกรรมการ และผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกันแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม
และดาเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
๑. ตามทีน่ ายกรัฐมนตรี ได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน เชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทย
ร่ ว มเฉลิ ม พระเกี ย รติ เ นื่ อ งในโอกาสมหามงคล โครงการปณิ ธ านความดี ปี ม หามงคล เนื่ อ งจากในช่ ว ง
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มีวาระอันเป็นมงคลต่อเนื่องกันถึง ๓ ปี ปีมหามงคลโดย
ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ ๗๐ ปี พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา และในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรง
เจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง จึง ขอเชิญชวนให้ทุกคนได้แสดง
ความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการตั้งปณิธานความดี และทาตาม
ปณิธานนั้น และขอให้ ก.ธ.จ.ทุกคนช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วย
๒. ส านั กงานปลั ดส านั กนายกรั ฐมนตรี ได้ จั ดท าบั นทึ กข้อตกลงการปฎิ บัติ งาน MOU
ร่วมกันกับ ๔ หน่วยงาน ได้แก่ สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงาน ปปช. ปปท. DSI เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปั ญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
ณ โรงแรมปริ๊น พาเลซ กรุงเทพมหานคร
๓. พระราชบัญญัติอานวยความสะดวก พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สาระสาคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานบริการประชาชน ที่หน่วยงานผู้ให้บริการ ของภาครัฐทุกส่วน ต้อง
จัดทาคู่มือในการปฏิบัติงาน และกาหนดเวลาแล้วเสร็จไว้ หากไม่เสร็จตามที่กาหนดต้องแจ้งให้ผู้ขอรับบริการทราบ
มิเช่นนั้น จะมีความผิดทางวินัย
๔. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์บทบาท อานาจหน้าที่ ผลงานของ ก.ธ.จ. โดยออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุสุรินทร์ ซึ่งในส่วนที่เป็นรายละเอียดในเรื่องของเวลาการออกอากาศจะเป็นวันใด และควรมีค่าพาหนะเป็น
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ออกอากาศด้วยหรือไม่ จะได้กล่าวรายละเอียดในวาระเรื่องอื่น ๆ อีกครั้งหนึ่ง

-๓–
๕. การทางานของ ก.ธ.จ. ขอให้ตระหนัก และยึดมั่นแนวทางในการดาเนินงาน โดยการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และตามประมวลจริยธรรมของกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ และถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลาง
จังหวัดสุรินทร์ นั้น
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่ง
รายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ (จานวน ๑๑ หน้า)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ การเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์

ระเบี ยบส านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะ
หนึ่งเรียกย่อว่า ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีเขตอานาจในจังหวัดเป็นประธาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคาสั่งสานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๙/
๒๕๕๘ ลงวั น ที่ ๒๓ มี น าคม ๒๕๕๘ เรื่ อ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค าสั่ ง มอบหมายให้ ผู้ ต รวจราชการส านั ก
นายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการ โดยมอบหมายให้ นายบัณฑิต ตั้งประเสริฐ รับผิดชอบเขตตรวจ
ราชการที่ 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
มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ ผลการดาเนินงานการจัดทาบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ๕ หน่วยงาน
๑) ในคราวประชุม ก.ธ.จ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการได้นาเสนอให้ที่
ประชุมทราบว่า สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดยสานักบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัด (ส.ก.ธ.จ.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

-๔ประพฤติมิชอบ และการจัดทาข้อตกลง (MOU) ในการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการจัดทาข้อตกลงในการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่าง
๕ หน่วยงาน ได้แก่ สปน. สานักงาน ปปช. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สานักงาน ปปท. และกรมสอบสวน
คดีพิเศษ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน และเห็นชอบ
ให้มีการจัดทาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งทั้ง ๕ หน่วยงานได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้วในคราวจัดสัมมนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค (ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก) โดยจัดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร
โดยสาระสาคัญของข้อตกลงร่วมกันนี้ เป็นการป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ซึ่งในส่วนของ
ก.ธ.จ. ปรากฏในรายละเอียดข้อ ๓ คือ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ ๓.๒ ดังนี้
๓.๒ กรณีมีการสอดส่องหรือตรวจสอบพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ มี ก รณี ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบในส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
หากพิจารณาแล้วเห็นว่า การละเลยดังกล่าวเป็นอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององคืกรหรือหน่วยงานใด
ให้องค์กรหรือหน่วยงาน หรือ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดที่ได้รับเรื่องไว้ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มี
อานาจหน้าที่รับผิดชอบโดยเร็ว
๒) โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัดในระดับภูมิภาค รวม ๔ ภาค โดยได้จัดเสร็จสิ้นแล้ว คือภาคกลาง และภาคตะวันออก
และภาคเหนื อ ส าหรั บ ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ ที่ ก.ธ.จ.ในเขต ๑๔ ได้รับเชิญเข้าร่ว มการสั มมนา คือ
วัน พฤหั ส บดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น โดยกาหนดการสัมมนา ช่วงเช้าจะเป็นการอภิปราย และการบรรยาย ส่วนช่วงบ่ายจะเป็น
การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง “การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ให้
มีประสิทธิภาพ” สาหรับ ภาคใต้ กาหนดจัดภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ หาก ก.ธ.จ.ท่านใดที่ไม่ติดภารกิจ
ขอให้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็น เพื่อที่สานักงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี จะได้ประมวลและรวบรวมความคิดเห็น เพื่อประกอบการปรับปรุงการทางานต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ ๓.๒ ๑) และ ๒)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑

การสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ในคราวประชุม ก.ธ.จ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกโครงการที่
จะสอดส่องในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยแบ่งเป็นโซน ทั้งหมด ๔ โซน ๆ ละ ๒ โครงการ เป็นโครงการที่มี
เงิ น งบประมาณสู ง สุ ดใน ๒ อั น ดับ แรก และเป็ น โครงการที่ ทาในพื้ น ที่ทั้ ง จัง หวั ด และหลายอ าเภออีก ๑
โครงการ แต่ละโซนจะสอดส่องโครงการรวม ๓ โครงการ วิธีการสอดส่องอย่างน้อย ๑ ครั้ง แต่ไม่เกิน ๓ ครั้ง
รายละเอียดโครงการ พร้อมผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโซน ดังนี้

-๕โครงการที่ ก.ธ.จ. โซน ๑ รับผิดชอบการสอดส่อง
โครงการ
๑. แก้ ม ลิ ง บ้ า นโนนตาล้ า น พร้ อมอาคารประกอบ
ตาบลนาหนองไผ่ อาเภอชุมพลบุรี
(งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๒. ก่อสร้ างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบนคัน
คลองส่งน้าอ่างเก็บน้าห้วยแก้ว ตาบลรัตนบุรี อาเภอ
รัตนบุรี (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
๓. ปลู กไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มพื้น ที่สีเขียว
ลดภาวะโลกร้อน (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
- บ้านโนนตาล้าน ตาบลนาหนองไผ่ อาเภอชุมพลบุรี
- โครงการชลประทานสุรินทร์
- คั น คลองส่ ง น้ าสายใหญ่ ฝั่ ง ขวาของอ่ า งเก็ บ น้ า
ห้วยแก้ว อาเภอรัตนบุรี
- โครงการชลประทานสุรินทร์
- สถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดสุรินทร์ อาเภอรัตนบุรี
- สถานีเพาะชากล้าไม้จังหวัดสุรินทร์

รายชื่อ ก.ธ.จ. โซนที่ ๑ พร้อมผู้ประสานงาน

กลุ่มที่

อาเภอ

๑

จอมพระ ท่าตูม ชุมพลบุรี รัตนบุรี

กรรมการ
นายยวิเชียร สัตตธารา
นายสมหมาย สุขสาโรง
นายอนุชิต สะอาดยิ่ง
นายเพิ่ม เลิศล้า

ผู้ประสานงาน
นายวิเชียร สัตตธารา

นายวิ เ ชี ย ร สั ต ตธารา กรรมการผู้ แ ทนภาคภาคประชาสั ง คม รายงานผลการสอดส่ อ ง
โครงการ ดังนี้
โครงการที่ ๑ แก้มลิ งบ้ านโนนตาล้ าน พร้อมอาคารประกอบ ต าบลนาหนองไผ่ อาเภอ
ชุมพลบุรี (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ผลการลงพื้ น ที่ ส อดส่ อ งโครงการ ก.ธ.จ. ลงพื้น ที่ ส อดส่ อ งวัน ที่ ๑๒ มี น าคม และ ๒๙
เมษายน ๒๕๕๘ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้นาสัญญามาแสดงให้ดูว่าเพิ่งเซ็นต์สัญญา โครงการอยู่
ระหว่างดาเนินการก่อสร้าง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่มาก และใช้งบประมาณสูง
โครงการที่ ๒ ก่ อ สร้ า งถนนลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต บนคั น คลองส่ ง น้ าอ่ า งเก็ บ น้ า
ห้วยแก้ว ตาบลรัตนบุรี อาเภอรัตนบุรี (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

-๖ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผลการสอดส่องโครงการพบว่ามีการ
ดาเนินการไปแล้วประมาณ ร้อยละ ๕๐ แต่มีข้อสังเกตว่าสัญญาเพิ่งจะลงนาม สัดส่วนที่มีการประมูลได้ เกือบ
เต็มวงเงินต่ากว่าแค่ ๓๐๐ บาท และขณะที่ลงพื้นที่ยังไม่พบป้ายแสดงโครงการ
โครงการที่ ๓ ปลูกไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะโลกร้อน (งบประมาณ
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ผลการสอดส่องโครงการ ไม่มีข้อเสนอแนะ แต่มีข้อสงสัยว่า มีการแจกจ่ายต้นไม้ไปที่ไหน
อย่างไรบ้าง มีหลักฐานหรือไม่ และมีข้อสังเกตว่า มีการนาต้นไม้เก่ามาแจกหรือไม่
มติที่ประชุม เห็นชอบผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๑
ผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๒
โครงการที่ ก.ธ.จ. โซน ๒ รับผิดชอบการสอดส่อง
โครงการ
๑. ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต
(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
- สายบ้านโคกเพชร ตาบลสลั กได – บ้านตะตึงไถง
ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์
- สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
๒. บู ร ณะผิ ว ทางลาดยางแอสฟั ล ติ ก คอนกรี ต - สายบ้านขอนแตก – บ้า นงดงาม ตาบลขอนแตก
(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
อาเภอสังขะ
- สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
๓. พัฒ นาอาชีพเลี้ ย งไก่พื้น เมื องของเกษตรจังหวั ด - อาเภอเมืองสุรินทร์ อาเภอปราสาท อาเภอกาบเชิง
สุรินทร์ (งบประมาณ ๒,๕๒๐,๒๐๐ บาท)
อาเภอล าดวน อาเภอสั ง ขะ อาเภอศี ขรภูมิ อาเภอ
พนมดงรั ก อ าเภอท่ า ตู ม อ าเภอชุ ม พลบุ รี อ าเภอ
บัวเชด
- ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์
รายชื่อ ก.ธ.จ. โซนที่ ๒ พร้อมผู้ประสานงาน

กลุ่มที่

อาเภอ

๒

เมือง เขวาสินรินทร์ ลาดวน สังขะ

กรรมการ
นางธิดา จันทินมาธร
นายเกรียงศักดิ์ ปาลีคุปต์
นายบารุง เป็นสุข
นางประนอม ขาวงาม

ผู้ประสานงาน
นางธิดา จันทินมาธร

-๗นางธิดา จันทินมาธร กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้นาเสนอผลการสอดส่องโครงการ
๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกเพชร ตาบลสลักได –
บ้านตะตึงไถง ตาบลนอกเมือง อาเภอเมืองสุรินทร์ (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
ผลการสอดส่อง อยู่ระหว่างดาเนินการ
๒. โครงการบูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
สายบ้านขอนแตก – บ้านงดงาม ตาบลขอนแตก อาเภอสังขะ (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) ผู้รับผิดชอบ
โครงการ สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
ผลการสอดส่องโครงการ สัญญาเริ่มต้น ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๕๘ โครงการใกล้จะแล้วเสร็จ ในรูปแบบบรายการระบุว่า ลาดยาง ๖ เมตร ไหล่ทาง ๐.๐๐ – ๐.๑๐ เมตร
แต่ปรากฏว่าไหล่ทางมีเป็นบางช่วง ไม่มีตลอดทั้งเส้น (กิโลเมตรแรกไม่มีไหล่ทาง เพราะว่าติดพื้นที่ชุมชน ขยาย
ไม่ได้ พอพ้นระยะทางไป ๑ กิโลเมตร มีไหล่ทาง (๖ เมตร ไม่สามารถขยายไหล่ทางได้อยู่ในชุมชน ๘ เมตร
มีไหล่ทาง
นางประนอม ขาวงาม กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดีจากทางหลวงชนบท และขอบคุณที่ ก.ธ.จ.ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ผลการสอดส่องพบว่า ความ
กว้างถนนไม่น่าถึง ๖ เมตร ได้รับการชี้แจงว่า ติดที่ชาวบ้าน เขาไม่อนุญาต จึงมีข้อสังเกตว่ า ก่อนที่จะทาถนน
ไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านรับรู้และรับทราบก่อนที่จะดาเนินการหรืออย่างไร
๓. โครงการพั ฒ นาอาชี พ เลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ งของเกษตรจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ (งบประมาณ
๒,๕๒๐,๒๐๐ บาท)
ยังไม่ได้ลงพื้นที่ แต่ได้ไปที่ศูนย์ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ได้รับทราบว่ามีการจัด
อบรมสมาชิกในหลายอาเภอแล้ว เรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการจัดซื้อเครื่องฟักไข่แล้ว ในการลงพื้นที่
สอดส่องโครงการ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ สาหรับการลงพื้นที่ในครั้งหน้า จะได้ประสานกับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอีกครั้งหนึ่ง
ผลการสอดส่องโครงการของกลุ่มที่ ๓
โครงการที่ ก.ธ.จ. โซน ๓ รับผิดชอบการสอดส่อง
โครงการ
สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
๑ . ซ่ อ ม ส ร้ า ง ถ น น ย า ง แ อ ส ฟั ล ติ ก ค อ น ก รี ต - สายบ้ านตลาด – บ้ านแจนแวน ตาบลคาลาแมะ
(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
อาเภอศีขรภูมิ
- สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
๒. ระบบส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ตาบล - บ้านม่วง ตาบลคาผง อาเภอโนนนารายณ์
คาผง อาเภอโนนนารายณ์
- โครงการชลประทานสุรินทร์
(งบประมาณ ๗,๕๘๐,๐๐๐ บาท)
๓. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
- ทุกอาเภอในจังหวัดสุรินทร์ (๑๗ อาเภอ)
(งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์

-๘รายชื่อ ก.ธ.จ. โซนที่ ๓ พร้อมผู้ประสานงาน

กลุ่มที่
๓

อาเภอ
สาโรงทาบ สนม โนนนารายณ์
ศรีณรงค์ ศรีขรภูมิ

กรรมการ
นายวิเชียร ผลเจริญ
นายประเสริฐ วงศ์ฉลาด
นายสุนทร ทุมไมล์
นางธัญพร มุ่งเจริญพร

ผู้ประสานงาน
นายสุนทร ทุมไมล์

นายสุนทร ทุมไมล์ กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้นาเสนอผลการสอดส่องโครงการ
๑. โครงการซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านตลาด – บ้านแจนแวน ตาบล
คาลาแมะ อาเภอศีขรภูมิ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดสุรินทร์
ผลการสอดส่องโครงการ การดาเนินโครงการแล้วเสร็จ สัญญาสิ้นสุด ๗ เมษายน ๒๕๕๘
ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่ถึงเดือน
ข้อสังเกต คือ ไม่ทราบว่ามีก ารจัดลาดับความสาคัญของการซ่อมสร้างถนน อย่างไร เพราะ
ถนนบางเส้นเสียหายมาก แต่ไม่ได้รับการซ่อมแซม
๒. โครงการระบบส่ งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ตาบลคาผง อาเภอโนนนารายณ์
บ้านม่วง ตาบลคาผง อาเภอโนนนารายณ์ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการ
ชลประทานสุรินทร์
ผลการสอดส่องโครงการ พบว่าผลการดาเนินงานได้แล้ว ร้อยละ ๖๐ จากการสอบถามผู้นา
ชุมชนหมู่บ้าน ได้รับความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านเป็นอย่างดี (จากวงเงิน งบประมาณ
๑๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้งานนี้ ทาให้ประหยัดงบประมาณได้ ๒๐,๐๐๐ บาท)
นายวิเชียร ผลเจริญ จากการลงพื้นที่ ได้รับทราบว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อเกษตรกรสูง
ประชาชนได้ประโยชน์อย่างมาก หากมีโอกาสจะไปติดตามโครงการในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง เพราะโครงการยังไม่
แล้วเสร็จ
๓. โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทุกอาเภอในจังหวัดสุรินทร์ (๑๗
อาเภอ) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์
ผลการสอดส่อง ลงพื้นที่สอดส่องโครงการเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเป้าหมาย ๑๗
อาเภอ ขณะนี้ ดาเนินการไปแล้วเกือบครบทุกอาเภอ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากสานักงานเกษตรจังหวัด

-๙โครงการที่ ก.ธ.จ. โซน ๔ รับผิดชอบการสอดส่อง
โครงการ
สถานที่ดาเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบ
๑ . ซ่ อ ม ส ร้ า ง ถ น น ย า ง แ อ ส ฟั ล ติ ก ค อ น ก รี ต - สายบ้านตาเมียง ตาบลตาเมียง อาเภอพนมดงรัก
(งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ทางไปปราสาททนง อาเภอปราสาท
- สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
๒. ก่อสร้างฝายต้นน้าตามแนวพระราชดาริ
- หน่วยจัดการต้นน้าห้วยโตง – ห้วยด่าน
(งบประมาณ ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท)
ห้วยเสียดจะเอิง อาเภอกาบเชิง
- หน่วยจัดการต้นน้าห้วยเสียดจะเอิง อาเภอบัวเชด
๓. ส่งเสริมด้านประมงในพื้นที่เหมาะสม
- อ.เมือง อ.ศีขรภูมิ อ.สังขะ อ.บัวเชด อ.กาบเชิง
(งบประมาณ ๑,๐๓๔,๐๐๐ บาท)
อ.ศรีณรงค์ อ.พนมดงรัก อ.สนม อ.จอมพระ
- สานักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
รายชื่อ ก.ธ.จ. โซนที่ ๔ พร้อมผู้ประสานงาน

กลุ่มที่
๔

อาเภอ
ปราสาท พนมดงรัก กาบเชิง
บัวเชด

กรรมการ
นายภูวดล โล้กูลประกิจ
นางเพียรพิศ อนุสรณ์ทรางกูร
นายประพันธ์ พาละพล
นายวิจิตร์ การนา
นายสุพจน์ ภัทรไพศาลสิน

ผู้ประสานงาน
นายประพันธ์ พาละพล

นายประพันธ์ พาละพล กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นผู้นาเสนอผลการสอดส่องโครงการ
๑.โครงการซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านตาเมียง ตาบลตาเมียง อาเภอ
พนมดงรั กทางไปปราสาททนง อาเภอปราสาท งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
ผลการสอดส่องโครงการ ไม่พบปัญหา มีการทาประชาคมหมู่บ้าน
๒. โครงการก่อสร้างฝายต้นน้าตามแนวพระราชดาริ หน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยจัดการต้น
น้าห้วยโตง – ห้วยด่าน ห้วยเสียดจะเอิง อาเภอกาบเชิง หน่วยจัดการต้นน้าห้วยเสียดจะเอิง อาเภอบัวเชด
งบประมาณ ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท
ผลการสอดส่องโครงการ โครงการยังอยู่ระหว่างดาเนินการ การดาเนินการถูกต้องตาม
กระบวนการ มีผู้ยื่นซอง ๙ ราย ประหยัดงบประมาณได้ประมาณ ๕๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จะได้ลง
พื้นที่เพื่อสอดส่องโครงการอีกครั้งหนึ่ง

- ๑๐ ๓. โครงการส่งเสริ มด้านประมงในพื้นที่เหมาะสม ดาเนินการในพื้นที่ อ.เมือง อ.ศีขรภูมิ
อ.สังขะ อ.บัวเชด อ.กาบเชิง อ.ศรีณรงค์ อ.พนมดงรัก อ.สนม อ.จอมพระ หน่วยงานรับผิดชอบ สานักงาน
ประมงจังหวัดสุรินทร์
ผลการสอดส่องโครงการ ยังลงพื้นที่ไม่ครบทุกอาเภอ แต่ละอาเภอได้มีการอบรมครบแล้ว
ลาดับต่อไปคือการมอบพันธุ์ปลา ไม่มีข้อสังเกต แต่เห็นว่าโครงการนี้น่าจะได้รับงบประมาณสูงกว่านี้ ควร
สนับสนุนเพิ่มงบประมาณให้อีก เพราะเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มาก
ภายหลังจากการนาเสนอผลการสอดส่องโครงการ ประธานได้กล่าวโดยสรุป โดยให้ผู้แทน/ผู้
ประสานงานแต่ละโซนได้สรุปผลการสอดส่อง ซึ่งสุรปได้ ดังนี้
๑. โซนที่ ๑ ข้อสงสัย ติดใจการทางานของผู้รับเหมา เรื่องระบบอีออคชั่น อยากได้ความรู้
เรื่องนี้
๒. โซนที่ ๒ ป้ายโครงการ ได้เสนอแนะไปว่า ควรเป็นป้ายที่แข็งแรง ซึ่งต้องติดตามต่อไป
ว่าที่เสนอไปได้ดาเนินการแล้วหรือยัง กรณีเลี้ยงไก่พื้นเมือง มีข้อสังเกตว่า เรื่องฟักไข่ ที่ให้เกษตรกรไปเลี้ยง ได้
ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นไปตามเป้าประสงค์ของโครงการหรือไม่
๓. โซนที่ ๓ ขอเพิ่มเติม ชมเชย เรื่องเกษตรอินทรีย์ ว่ามีประโยชน์ แต่งบประมาณน้อยมาก
แค่ ๒ ล้านบาท กระจายทุกอาเภอ เป็นโครงการที่ดีแต่งบประมาณน้อย และโครงการนี้น่าจะมีต่อไป
การสูบน้าด้วยไฟฟ้าที่โนนนารายณ์ เป็นโครงการที่ดี ได้ให้ข้อเสนอแนะไปว่า ควรตั้งคณะ
กรรมการบริหารจัดการน้าของชุมชน
๔. โซนที่ ๔ ฝากให้ประสานองค์กรหน่วยงานที่จะสอดส่อง มีปัญหาคือ หนังสือจาก นร.
หน่วยงานไม่เข้าใจ อยากให้ สานักนายกรัฐมนตรี . ส่งหนังสือมาให้จังหวัดช่วยประสานอีกครั้งหนึ่ง และขอ
ค่าเดินทางเพิ่ม ซึ่งเรื่องที่หน่วยงานไม่เข้าใจ นางธิดา จันทินมาธร ได้เสนอว่า หน่วยงานที่ได้รับการสอดส่อง
น่าจะเป็นหน่วยงานใหม่ที่ยังไม่เคยรับการสอดส่องจาก ก.ธ.จ. จึงไม่เข้าใจ
มติที่ประชุม

รับทราบ/เห็นชอบ ผลการสอดส่องโครงการ

๔.๒

การลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง
ในคราวประชุม ก.ธ.จ.ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกการสอดส่อง อปท.
๒ แห่ง คือ อบต.ปราสาททอง และเทศบาลตาบลทุ่งศรีชุมพล โดยวิธีการลงพื้นที่ร่วมกันทั้งคณะ เป็นการ
แนะนาตัว ก.ธ.จ และบทบาทอานาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และรับฟังการบริการ เรื่องการอานวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชน ของ อบต. ในการลงพื้นที่ให้แจ้งเชิญนายอาเภอเข้าร่วมประชุมพร้อม ก.ธ.จ.ด้วย
และให้ ก.ธ.จ.ทุกท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ อปท. โดยเฉพาะ ก.ธ.จ. ที่รับผิดชอบอาเภอที่จะ
ลงพื้นที่จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียด และขอให้ ก.ธ.จ.เตรียมข้อซักถาม อบต. ไว้ด้วย
ประธาน ได้กล่ าวต่อที่ประชุมว่า เรื่องการลงพื้นที่ของ ก.ธ.จ. เป็นการ
แนะนาตัว ก.ธ.จ. ให้ อบต.ปราสาททอง ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ภารกิจของ ก.ธ.จ. และมีข้อซักถามในที่
ประชุม ซึ่งขอให้ ก.ธ.จ. ได้เตรียมตัวในการลงพื้นที่ และมีข้อซักถามในที่ประชุมด้วย
มติที่ประชุม เห็นชอบ ตามที่ประธานเสนอ

- ๑๑ ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานกล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า การท างานของ ก.ธ.จ. ควรมี ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมทางสถานีวิทยุ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญ ผอ.สวท. (นางสาวมธุริน ศิริทัพ) มาให้
รายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับช่วงเวลา และวันที่จะให้ ก.ธ.จ.ได้ออกอากาศเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงาน
ผอ.สวท. กล่าวว่า มีเวลาว่าง วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. เอฟเอ็ม ๙๓.๕
และ เอฟเอ็ม ๙๗.๕ วันจันทร์ และวันศุกร์ เวลา ๑๔.๑๐ – ๑๕.๐๐ น. และ วันเสาร์ เวลา ๑๕.๑๐ – ๑๖.๐๐
น. ทุกช่วงเวลาประมาณ ๕๐ นาที สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เดือนละ ๔ ครั้ง
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องนี้และเห็นด้วยว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมที่มีผู้ฟังทุกกลุ่มควรเป็น
วันอาทิตย์ จะได้กลุ่มเป้าหมายมาก ถ้าเป็นวันจันทร์ ผู้ฟังจะได้เฉพาะกลุ่มที่อยู่บ้าน
ประธาน กล่าวสรุปว่า เห็นด้วยที่ควรเป็นช่วงวันอาทิตย์ จะเหมาะสมกว่า เพราะได้
กลุ่มเป้าหมายผู้ฟงั หลากหลาย สาหรับเรื่องค่าตอบแทนที่เป็นค่าพาหนะเหมาจ่าย ก.ธ.จ.สุรินทร์ ได้เคยมีมติไว้
แล้วว่าจ่ายให้คนละ ๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง ก็ยึดถือและใช้ตามมติที่ประชุมเดิม
ผอ.สวท. กล่าวโดยสรุปว่า จะเริ่มจัดภายในสัปดาห์หน้านี้หรือไม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐
พฤษภาคม จะได้ครบทั้งเดือน สัปดาห์ถัดไป ๑๗,๒๔,๓๑ พฤษภาคม ชื่อรายการ ก.ธ.จ.สุรินทร์ พบประชาชน
มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดรายการทาง สวท.สุรินทร์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๑๐
– ๑๐.๐๐ น. โดยมอบหมายให้ผู้แทนแต่ละโซน สลับกันไปออกรายการทาง สวท.สุรินทร์ ในช่วงเวลาดังกล่าว
และเบิกค่าตอบแทนเหมาจ่ายได้ตามที่เคยมีมติไว้ ๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง
เมื่อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอความเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานได้กล่าวขอบคุณ และ
ปิดการประชุม และเดินทางไปองค์การบริหารส่วนตาบลปราสาททอง เพื่อรับฟังการดาเนินงานของ อบต.
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๑๕ น.
(นางสาวชนิดา จันทรนคร)
เลขานุการ
ผู้จดรายงานการประชุม

