
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 
........................... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ 
   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพ่ือทราบ 
   ๓.๑ ผลความคืบหน้าการจัดท าคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงาน 
    ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ระหว่าง ๕ หน่วยงาน 
    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
   ๓.๒ การออกอากาศเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ของ ก.ธ.จ. 
    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
   ๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
    ชี้แจงโดย    : ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด 
   ๓.๔ ผลการลงพ้ืนที่ อบต. ปราสาททอง 
    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
    
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
   ๔.๑ ผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
    พ.ศ.๒๕๕๘ ของจังหวัด 
    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
    รายงานโดย : ก.ธ.จ.โซนที่รับผิดชอบ 
   ๔.๒ สรุปข้อเสนอแนะการสอดส่องโครงการของ โซนที่ ๑ – ๔ 
    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
   ๔.๓ การประชุมสัญจร ของ ก.ธ.จ. 
    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

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



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 
........................... 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
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-๒- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ 
   ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
   ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ครั้งที่๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น ๒ศาลากลางจังหวัด
สุรินทร์ นั้น    

 ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมฯ เสร็จเรียบร้อย และได้จัดส่ง
รายงานการประชุมให้แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  แล้ว 
   จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗พฤษภาคม ๒๕๕๘ (จ านวน ๑๑หน้า) 
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑) 
 
   น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
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-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบ 
 

๓.๑ การจัดท าคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ธรรมาภิบาลจังหวัด จากการจัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)  
ระหว่าง ๕  หน่วยงาน 

   ๑) ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอให้ที่ประชุมทราบว่าส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) โดย 
ส านักงานบริหารงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ส.ก.ธ.จ.) ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่าง ๕ 
หน่วยงาน และเพ่ือให้การด าเนินงานของ ก.ธ.จ. ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการประชุมหารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานไว้ส าหรับการปฏิบัติงานของ ก.ธ.จ. 

   ๒) ส.ก.ธ.จ. ได้จัดประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่าง    
๕ หน่วยงาน ได้แก่ สปน. ส านักงาน ปปช. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน ปปท. และกรมสอบสวน
คดีพิเศษ จ านวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม และ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการจัด
คู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

   โดยสาระส าคัญของคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด ประกอบด้วย  

   - บทบาท ภารกิจ อ านาจหน้าที่ หลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการรับและส่ง
เรื่อง  

   - รายชื่อผู้ประสานงานระดับหน่วยงาน และระดับพ้ืนที่ หมายเลขโทรศัพท์ 
และสถานที่ติดต่อ  

   - หลักเกณฑ์ และแนวทางในการลงพ้ืนที่ร่วมกัน เพ่ือสอดส่องหรือ
ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ก.ธ.จ. แต่ละคณะ โดยพิจารณาจากแผนงาน/โครงการที่มี
ความส าคัญหรือใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง หรือมีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่ ถ้าเป็นเรื่อง
ร้องเรียนให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ไม่ใช่เฉพาะบุคคล มีเอกสารหลักฐานกรณีแวดล้อมชัดแจ้ง หรือสามารถ
อ้างอิงบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้  ทั้งนี้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเสนอว่าให้พิจารณา
เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความสนใจของสื่อมวลชนด้วย เพราะประชาชนจะให้ความสนใจและติดตามข่าวสาร
ตามท่ีสื่อมวลชนน าเสนอ  
(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๒) 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 

    มติที่ประชุม............................................................................................. 
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   - ๔ - 
 
๓.๒ รายงานผลความคืบหน้าการออกอากาศเผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ 
ของ ก.ธ.จ. สุรินทร์ 

   สืบเนื่องจากในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ที่ประชุมได้มีมติให้เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลงานของ ก.ธ.จ. ทาง สวท. สุรินทร์ โดย ผอ.สวท. สุรินทร์  (นางสาวมธุริน ศิริทัพ)  ได้มาให้
ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาของการจัดรายการ และยินดีที่จะสนับสนุนให้ ก.ธ.จ.  จัดรายการซึ่งที่ประชุมพิจารณา
แล้วเห็นว่าควรเป็นวันอาทิตย์ จะเหมาะสมกว่า เพราะกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม โดยช่วงเวลาที่ สวท. จะให้ 
ก.ธ.จ. ออกอากาศ คือ ทุกวันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๑๐ – ๑๐.๐๐ น. เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๑๗, ๒๔ 
และ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมอบหมายให้ผู้แทนแต่ละโซน สลับกันไปออกรายการทาง สวท. สุรินทร์   
โดยเริ่มตั้งแต่ โซนที่ ๑  และการเดินทางไปออกรายการได้มีมติให้เบิกค่าตอบแทนเหมาจ่ายได้ตามที่เคยมีมติไว้
แล้ว ๕๐๐ บาท/คน/ครั้ง 

   ในการนี้ จึงขอเชิญ ก.ธ.จ. ที่รับผิดชอบได้รายงานผลความคืบหน้าการออกอากาศ
เผยแพร่ผลงานและประชาสัมพันธ์ของ ก.ธ.จ. สุรินทร์ ให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไปด้วย 

จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

   น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 

   รายงานโดย : ก.ธ.จ. ที่รับผิดชอบ 
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   - ๕ - 
 
๓.๓ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานของ 
      คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณ 
      พ.ศ. ๒๕๕๘ 

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สปน. ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในภารกิจ
ของงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดให้แก่จังหวัด จังหวัดละ ๖๐,๐๐๐ บาท ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานและการประชุม  ค่าอาหาร  อาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมตามมติที่ประชุม 
ก.ธ.จ. ค่าพาหนะส าหรับ กรรมการ ก.ธ.จ. ที่ต้องเดินทางไปติดตามสอดส่องงาน/โครงการ ค่าใช้จ่ายในการสรรหา 
ก.ธ.จ. และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากดังกล่าวข้างต้น 

        เพ่ือให้ที่ประชุมได้รับทราบผลการใช้จ่ายเงิน และวางแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณท่ีเหลือ  จึงได้ขอให้ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัดสุรินทร์  ได้สรุปการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานของ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุรินทร์ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘และประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 
เช่น ค่าเดินทางไปออกรายการวิทยุ การลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. โดยจะได้วางแผนการใช้จ่ายเงินที่
เหลืออยู่ต่อไป 

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

 น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 

 ชี้แจงโดย :       ผู้ช่วยเลขานุการจังหวัด 
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๓.๔ ผลการลงพ้ืนที่ อบต. ปราสาททอง 

        ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีมติลงพ้ืนที่ อบต.ใน
อ าเภอเขวาสินรินทร์ โดยจับฉลากได้ อบต.ปราสาททอง      

        ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ช่วงบ่าย ก.ธ.จ.ทั้งคณะ ได้ลงพ้ืนที่ อบต. ปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ โดยการลงพ้ืนที่เพ่ือแนะน าตัว 
บทบาท อ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และรับฟังการด าเนินงานของ อบต. ในเรื่องเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวก
และการให้บริการประชาชน 

        ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการลงพ้ืนที่ของ ก.ธ.จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม 
๒๕๕๘  ณ อบต. ปราสาททอง ดังนี้ 

      การลงพ้ืนที่ของ ก.ธ.จ. ที่ อบต. ปราสาททอง ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก 
ปลัดอ าเภอเขวาสินรินทร์ นายก อบต.รองนายก อบต. เลขานุการ นายก อบต. และคณะเจ้าหน้าที่ โดยซึ่ง
แนะน าตัว ก.ธ.จ.สุรินทร์ ให้รู้จัก บทบาท และหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และได้ฝากให้ อบต. ด าเนินการตาม พ.ร.บ.
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยต้องจัดท าคู่มือเกี่ยวกับ
งานให้บริการประชาชน ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอน ระยะเวลาในการอนุญาต โดย
ในคู่มืออย่างน้อยต้องก าหนดระยะเวลาขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาต รายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขอ
อนุญาตต้องยื่นพร้อมกับค าขอ เมื่อจัดท าคู่มือเสร็จแล้ว ต้องปิดประกาศคู่มือไว้ ณ สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่น    
ค าขออนุญาต และน าเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิคส์ด้วย และผู้ขออนุญาต ต้องด าเนินการพิจารณาค าขอให้
แล้วเสร็จภายในเวลาที่คู่มือก าหนด และแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ 
หากผู้อนุญาตด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือ ต้องแจ้งเหตุแห่งความล่าช้าให้ผู้ยื่นค าขอทราบ 
ทุก ๗ วัน หากมีการประมาทเลินเล่อ จนท าให้ผู้อนุญาตไม่สามารถอนุญาตได้ ต้องรับโทษทางวินัย หรือ
ด าเนินคดีกับพนักงานเจ้าหน้าที่ได ้

      อบต. ปราสาททอง ได้บรรยายสรุปการด าเนินงานของ อบต. โดยน าเสนอว่า
การพัฒนาท้องที่ใช้หลักธรรมาภิบาล และได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร การบริหารโครงการต่าง ๆ ผ่านการ
มีส่วนร่วมและการท าประชาคมของชุมชน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพ้ืนที่ และจัดท าโครงการตามความ
เร่งด่วน และเร่งด าเนินการ ประชาชนมีความพึงพอใจ   มีการบริการแก่ประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริม
อาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะผลการด าเนินงานที่ อบต. น าเสนอ คือเรื่องการด าเนินการเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการขยะ ได้ใช้วิธีการจัดการขยะ โดยคัดแยกตั้งแต่ครัวเรือน และชาวบ้านก าจัดขยะเอง โดยการ
เผา หากมีการน ามาทิ้งไว้ตามถนนหนทาง จะมีพลังชุมชนเป็นกลไกช่วยเอาขยะออกจากพ้ืนที่ และช่วยรักษา
ความสะอาดภายในหมู่บ้าน จากการฟังการบริการให้แก่ประชาชนของ อบต. ประธาน ก.ธ.จ. ได้ชื่นชมการ
ท างานของ อบต. ที่ค านึงถึง โดย มี ก.ธ.จ. หลายท่านได้เสนอความเห็น สอบถามทั้งในเรื่องเกี่ยวกับการท า
ประชาคมในหมู่บ้าน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะด้วย 

      จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดทราบ 
      น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 

มติที่ประชุม …………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ................................................. 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ ผลการด าเนินการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 
    ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีรายงานผลการ
สอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดของ     
ก.ธ.จ. โซนที่ ๑ – โซนที่ ๔ 
    โซนที่ ๑  
    นายวิเชียร สัตตธารา กรรมการผู้แทนภาคภาคประชาสังคม รายงานผล
การสอดส่องโครงการ ดังนี้ 
    โครงการที่ ๑ แก้มลิงบ้านโนนตาล้าน พร้อมอาคารประกอบ  ต าบล       
นาหนองไผ่ อ าเภอชุมพลบุรี  (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการ  ก.ธ.จ. ลงพ้ืนที่สอดส่องวันที่ ๑๒ มีนาคม 
และ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ได้น าสัญญามาแสดงให้ดูว่าเพ่ิงเซ็นต์สัญญา 
โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่มาก และใช้งบประมาณสูง 
    โครงการที่ ๒  ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบนคันคลองส่ง
น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว ต าบลรัตนบุรี อ าเภอรัตนบุรี (งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ผลการสอดส่อง
โครงการพบว่ามีการด าเนินการไปแล้วประมาณ ร้อยละ ๕๐ แต่มีข้อสังเกตว่าสัญญาเพ่ิงจะลงนาม สัดส่วนที่มี
การประมูลได้ เกือบเต็มวงเงินต่ ากว่าแค่ ๓๐๐ บาท และขณะที่ลงพ้ืนที่ยังไม่พบป้ายแสดงโครงการ 
    โครงการที่ ๓ ปลูกไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจและเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ  
โลกร้อน (งบประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
    ผลการสอดส่องโครงการ ไม่มีข้อเสนอแนะ แต่มีข้อสงสัยว่า มีการแจกจ่าย
ต้นไม้ไปที่ไหน อย่างไรบ้าง มีหลักฐานหรือไม่ และมีข้อสังเกตว่า มีการน าต้นไม้เก่ามาแจกหรือไม่ 
     โซนที่ ๒  
     นางธิดา จันทินมาธร กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นผู้น าเสนอผลการ
สอดส่องโครงการ 
    ๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคก
เพชร ต าบลสลักได – บ้านตะตึงไถง ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมืองสุรินทร์  (งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท)  
    ผลการสอดส่อง อยู่ระหว่างด าเนินการ 
    ๒. โครงการบูรณะผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท) สายบ้านขอนแตก – บ้านงดงาม ต าบลขอนแตก อ าเภอสังขะ (งบประมาณ 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)  
    ผลการสอดส่องโครงการ สัญญาเริ่มต้น ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สิ้นสุดสัญญา 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โครงการใกล้จะแล้วเสร็จ ในรูปแบบบรายการระบุว่า ลาดยาง ๖ เมตร ไหล่ทาง ๐.๐๐ 
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– ๐.๑๐ เมตร แต่ปรากฏว่าไหล่ทางมีเป็นบางช่วง ไม่มีตลอดทั้งเส้น (กิโลเมตรแรกไม่มีไหล่ทาง เพราะว่า     
ติดพ้ืนที่ชุมชน ขยายไม่ได้ พอพ้นระยะทางไป ๑ กิโลเมตร มีไหล่ทาง (๖ เมตร ไม่สามารถขยายไหล่ทางได้  
อยู่ในชุมชน ๘ เมตร มีไหล่ทาง 
    นางประนอม ขาวงาม กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กล่าวเพ่ิมเติมว่า 
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางหลวงชนบท และขอบคุณที่ ก.ธ.จ.ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการ ผลการ
สอดส่องพบว่า ความกว้างถนนไม่น่าถึง ๖ เมตร ได้รับการชี้แจงว่า ติดที่ชาวบ้าน เขาไม่อนุญาต จึงมีข้อสังเกต
ว่า ก่อนที่จะท าถนนไม่ได้แจ้งให้ชาวบ้านรับรู้และรับทราบก่อนที่จะด าเนินการหรืออย่างไร  
    ๓. โครงการพัฒนาอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
(งบประมาณ ๒,๕๒๐,๒๐๐ บาท) 
        ยังไม่ได้ลงพ้ืนที่ แต่ได้ไปที่ศูนย์ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุรินทร์ ได้รับ
ทราบว่ามีการจัดอบรมสมาชิกในหลายอ าเภอแล้ว เรื่องสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ด าเนินการจัดซื้อเครื่องฟักไข่แล้ว 
ในการลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ ส าหรับการลงพ้ืนที่ในครั้งหน้า จะได้
ประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการอีกครั้งหนึ่ง 
    โซนที่ ๓ 
    น าเสนอผลการสอดส่องโครงการ ดังนี้ 
    ๑. โครงการซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านตลาด – 
บ้านแจนแวน ต าบล   คาลาแมะ อ าเภอศีขรภูมิ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานรับผิดชอบ  
ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ 
    ผลการสอดส่องโครงการ การด าเนินโครงการแล้วเสร็จ สัญญาสิ้นสุด ๗ 
เมษายน ๒๕๕๘   ใช้ระยะเวลาก่อสร้างไม่ถึงเดือน 
    ข้อสังเกต คือ ไม่ทราบว่ามีการจัดล าดับความส าคัญของการซ่อมสร้างถนน 
อย่างไร เพราะถนนบางเส้นเสียหายมาก แต่ไม่ได้รับการซ่อมแซม  
    ๒. โครงการระบบส่งน้ าสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ต าบลค าผง อ าเภอ
โนนนารายณ์   บ้านม่วง ต าบลค าผง อ าเภอโนนนารายณ์  งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงาน
รับผิดชอบ โครงการชลประทานสุรินทร์ 
    ผลการสอดส่องโครงการ พบว่าผลการด าเนินงานได้แล้ว ร้อยละ ๖๐ จาก
การสอบถามผู้น าชุมชนหมู่บ้าน ได้รับความพึงพอใจ ตอบสนองความต้องการของชาวบ้านเป็นอย่างดี (จาก
วงเงิน งบประมาณ ๑๐ ล้านบาท ผู้รับจ้างได้งานนี้ ท าให้ประหยัดงบประมาณได้ ๒๐,๐๐๐ บาท) 
    นายวิเชียร ผลเจริญ  จากการลงพ้ืนที่ ได้รับทราบว่าโครงการนี้มีประโยชน์
ต่อเกษตรกรสูง ประชาชนได้ประโยชน์อย่างมาก หากมีโอกาสจะไปติดตามโครงการในพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง เพราะ
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ 
    ๓. โครงการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทุกอ าเภอใน
จังหวัดสุรินทร์ (๑๗ อ าเภอ) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  หน่วยงานรับผิดชอบ  ส านักงานเกษตรจังหวัด
สุรินทร์ 
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  ผลการสอดส่อง ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มเป้าหมาย ๑๗ 
อ าเภอ ขณะนี้ ด าเนินการไปแล้วเกือบครบทุกอ าเภอ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากส านักงานเกษตรจังหวัด 
    โซนที่ ๔ 
    ๑.โครงการซ่อมสร้างถนนยางแอสฟัลติกคอนกรีต ส า ย บ้ า น ต า เ มี ย ง 
ต าบลตาเมียง อ าเภอพนมดงรักทางไปปราสาททนง อ าเภอปราสาท งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ 
    ผลการสอดส่องโครงการ ไม่พบปัญหา มีการท าประชาคมหมู่บ้าน 
    ๒. โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ าตามแนวพระราชด าริ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยจัดการต้นน้ าห้วยโตง – ห้วยด่าน ห้วยเสียดจะเอิง อ าเภอกาบเชิง หน่วยจัดการต้นน้ าห้วยเสียดจะเอิง 
อ าเภอบัวเชด  งบประมาณ ๘,๘๒๐,๐๐๐ บาท 
    ผลการสอดส่องโครงการ โครงการยังอยู่ระหว่างด าเนินการ การด าเนินการ
ถูกต้องตามกระบวนการ มีผู้ยื่นซอง ๙ ราย ประหยัดงบประมาณได้ประมาณ ๕๐,๐๐๐ – ๖๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ 
จะได้ลงพื้นที่เพ่ือสอดส่องโครงการอีกครั้งหนึ่ง 
    ๓. โครงการส่งเสริมด้านประมงในพ้ืนที่เหมาะสม ด าเนินการในพ้ืนที่ อ.
เมือง อ.ศีขรภูมิ อ.สังขะ อ.บัวเชด อ.กาบเชิง อ.ศรีณรงค์ อ.พนมดงรัก อ.สนม อ.จอมพระ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ส านักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ 
    ผลการสอดส่องโครงการ ยังลงพ้ืนที่ไม่ครบทุกอ าเภอ แต่ละอ าเภอได้มีการ
อบรมครบแล้ว ล าดับต่อไปคือการมอบพันธุ์ปลา ไม่มีข้อสังเกต แต่เห็นว่าโครงการนี้น่าจะได้รับงบประมาณสูง
กว่านี้ ควรสนับสนุนเพิ่มงบประมาณให้อีก เพราะเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นท่ีมาก 
 
    หาก ก.ธ.จ. โซนที่ ๑ – ๔ ได้ลงพ้ืนที่สอดส่องโครงการใดเพ่ิมเติม ขอได้
โปรดน าเสนอผลการสอดส่องต่อที่ประชุมด้วย 
    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
    ชี้แจงโดย    : ก.ธ.จ. โซนที่ ๑ – ๔ 
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      - ๑๐ - 
 
   ๔.๒ ข้อเสนอแนะจากการสอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ. โซนที่ ๑ –๔ 

    ในคราวประชุม ก.ธ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ก.ธ.จ. โซนที่ ๑ – ๔ ได้รายงานผล
การสอดส่องโครงการเรียบร้อยแล้ว  ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมผลการสอดส่องโครงการ พร้อมทั้ง 
ข้อเสนอแนะของ ก.ธ.จ. ดังนี้ 

    โซนที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตบนคันคลองส่ง
น้ าอ่างเก็บน้ าห้วยแก้ว ยังไม่พบป้ายแสดงโครงการ 

    โซนที่ ๒ ข้อเสนอแนะป้ายโครงการที่ควรเป็นป้ายที่แข็งแรง 

    โซนที่ ๓ โครงการสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วง ต าบลค าผง อ าเภอ    
โนนนารายณ์ ควรตั้งกรรมการบริหารจัดการน้ าชุมชน 

    โซนที่ ๔ ยังไม่มีข้อเสนอแนะ 

    หากท่านใดที่ไปสอดส่องโครงการเพ่ิมเติม และพบเห็นปัญหาในการ
ด าเนินงาน หรือมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมด้วย 

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 
    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 
    ชี้แจงโดย    : ก.ธ.จ. โซนที่ ๑ – ๔ 
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      - ๑๑ - 

๔.๓ การประชุม ก.ธ.จ.สัญจร 

 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ มติที่ประชุมได้พิจารณาการลง
พ้ืนที่ของ ก.ธ.จ. ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล 
และเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าบทบาท อ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และติดตามการ
ด าเนินงานของ อปท. เรื่อง การบริการ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ก.ธ.จ.ได้ลงพ้ืนที่ อบต.ปราสาททอง ซึ่งฝ่าย
เลขานุการได้น าเรียนสรุปผลการลงพ้ืนที่ให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้ว 

 ส าหรับการประชุมครั้งนี้ จะได้ลงพ้ืนที่ เทศบาลต าบลทุ่งศรีชุมพล อ าเภอ
ชุมพลบุรี เพ่ือแนะน าบทบาท อ านาจหน้าที่ของ ก.ธ.จ. และติดตามการด าเนินงานของ อปท. เรื่อง 
การบริการ และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามที่ประธานได้เคยแจ้งว่าจะมีการประชุม 
๔ ครั้ง เนื่องจากถูกปรับลดงบประมาณจ านวนมาก แต่หากมีเงินเหลือจะจัดให้มีการประชุมครบ ๕ 
ครั้ง ซึ่ง ก.ธ.จ.สุรินทร์ ได้จัดให้มีการประชุมในปีนี้ ครบแล้ว ๔ ครั้ง แต่จากการสอบถามงบประมาณ
ของ ส.ก.ธ.จ.ว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือเพียงพอหรือไม่ ได้รับทราบว่าพอส าหรับการจัดให้มีการ
ประชุมอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ก.ธ.จ.สุรินทร์ จึงมีการประชุม ๕ ครั้งในปีนี้  

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาว่า     
ในการประชุมครั้งต่อไป จะจัดให้มีการประชุม ก.ธ.จ.สัญจรนอกสถานที่หรือไม่ อย่างไร  

    จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณา 

    น าเสนอโดย : ฝ่ายเลขานุการ 

 มติที่ประชุม .................................................................................................  
...................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
.................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 
 



      - ๑๒ – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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