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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส 

ครั้งที่ 2/2564 วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม 

๑. นายบุญพาศ  รักนุ้ย   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
๒. นายชาลี  วรเดช   นิติกรช านาญการ แทน ปลัดจังหวัดนราธิวาส 
๓. พันต ารวจโทวินัย เภาประดิษฐ์  รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรตันหยง 
๔. นายพิพัฒน์ ทองคุปต์  นายช่างโยธาอาวุโส แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
5. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส  
6. นางมาเรียม ดอเลาะ   นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ แทน พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส 
7. นางสาววิภารัตน์  อร่ามเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ แทน  
                                                             ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธิวาส 
8. นายอรรณพ  คณานุรักษ์  ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส  
9. นางสาวนภาพร  ถิ่นแก้ว  นิติกร แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
๑๐. นางสาวลัดดา ชะโนวรรณะ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน แทน 
                                                         เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
11. นางสมหทัย  อินทรัตน์  เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส แทน  
                                                    ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส 
 12. นายชเยศ  ทรัพย์เทมา  ขนส่งจังหวัดนราธิวาส   
13. นางวราภรณ์ หน่อสุวรรณ  นักวิชาการคลังช านาญการพิเศษ แทน คลังจังหวัดนราธิวาส 
14. นางอชิรญาณ์  แสนธินันชัย  นักวิชาการแรงงานช านาญการ แทน แรงงานจังหวัดนราธิวาส 
15. นางสาวธิดารัตน์  ซ้อนเติม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส  
๑6. นายสมนึก  เนื้อน้อย   ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัดนราธิวาส 
๑7. นายเชษฎา หะยีมะสาและ  รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส 
18. นางอารีรัตน์   ยอดศรี  เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 
19. นายกัมพล ฟังประเสริฐสุข  ผู้แทนจากภาคประชาสังคม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
20. นายรพี มามะ   ที่ปรึกษา คณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัดนราธวิาส  
21. นายสุทธิพงษ์ ศารน์พิสุทธิกุล  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
22. นายสุวัฒน ์ เสาวรัญ   ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดนราธิวาส 
23. นายกฤษณนันท์ ก าไร  หัวหน้าส านักงานจังหวัดนราธิวาส  

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้แทนหอการค้าจังหวัดนราธิวาส 
๒. ผู้แทนชมรมธนาคาร 
3. ผู้แทนกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดนราธิวาส 
๔. ผู้แทนสันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส 
5. ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส        
 

 

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายชวลิต ไกรน้อย  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดนราธิวาส 
2. นางสาวกฤตภัทร ภาพยนต์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
๓. นายนัฐวัส ไพบูลย์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดนราธิวาส 
๔. นางสาวปพิชญานันท์ เทพรักษ์ นักวิชาการมวลชนช านาญการ ผู้แทน สวท.นราธิวาส  
๕. นางสาวกาญจนา  แสงสุวรรณ ผู้แทนส านักงานยุติธรรม  
6. นางอารีซ่าน   ตานีเห็ง พนักงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
7. นางอาภาภรณ์  เรืองพริ้ม พนักงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
๘. นางสาวปุณยาพร  ปุยแดง พนักงานประจ าส านักงาน ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑0.05  น. 

    การประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตจังหวัดนราธิวาส ในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายบุญพาศ รักนุ้ย) รองประธาน
คณะอนุกรรมการฯ ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้            

ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน            จังหวัดนราธิวาสให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน                
ด้วยการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัด  ในรูปแบบของคณะอนุกรรมการการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด รวมทั้งการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐอย่างเข้มข้น ทั้งการป้องกันการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างธรรมาภิบาลให้
เกิดขึ้นในหน่วยงาน ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วม และการปลูกจิตส านึกให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สาธารณะและสังคม  

ที่ประชุม  รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ                  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่  1/2564                   
เม่ือวันที่ ๙ ธันวาคม 2563  

เลขานุการ (หน.สนจ.นธ.)  ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการ   
ได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว (จ านวน 11  หน้า) (เอกสารแนบ 1) จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือ
โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 

มติที่ประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564   

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

เลขานุการ                       3.1 รายงานผลการลงพ้ืนที่ติดตาม เฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริตการ
(ส านักงาน (ป.ป.ช.)  ด าเนินโครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ าท่วมในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 
 
 

/ล าดับ... 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
วันที่
ลง

พื้นที่ 

ผลการลงพ้ืนที่ 
เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและติดตาม 

ผู้เข้าร่วม/หน่วยงาน  
ที่เข้าร่วม 

หมาย
เหตุ 

1 โครงการขุดลอกคลอง
แว้งปริมาณงาน ขนาด
ปากคลองกว้าง 8 
เมตร ก้นคลองกว้าง 6 
เมตร ลึกเฉลี่ย 1.2 
เมตร ยาว 5 กิโลเมตร 
ต าบลแว้ง อ าเภอแว้ง 
จังหวัดนราธิวาส 

25 
ม.ค. 
64 

 

งบประมาณ : จ านวน 1 ล้านบาท ยังมิได้มี
การเบิกจ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง (ใช้วิธีคัดเลือก) และ
ท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2563 โดยสัญญาจ้างก าหนดให้ผู้รับ
จ้างต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
(วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 ธนัวาคม 2563)  
การด าเนินโครงการ อยู่ในขัน้ตอนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ผู้รับจ้างยังมิได้เข้าด าเนินการในพ้ืนที่ 
เนื่องจากผู้รับจ้างของดค่าปรับและขอขยาย
ระยะเวลาขุดลอก โดยแจ้งว่าในห้วงเวลาตาม
สัญญาไม่สามารถเข้าด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ได้ เนื่องจากฝนตกหนักท าให้ปริมาณน้ าในล า
คลองมีปริมาณสูงและไหลเชี่ยว และได้เกิดน้ า
ท่วมในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 และต่อมา
จังหวัดนราธิวาสได้ประกาศให้พื้นที่อ าเภอ
แว้งเป็นเขตภัยพิบัติน้ าท่วม ในวันที่ 19 
ธันวาคม 2563 
 

 1.  ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัด
นราธิวาส 
 2. คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด 
นราธิวาส           
(ก.ธ.จ.จังหวัด
นราธิวาส) 

ผู้รับจ้าง 
หจก.นรา
คอน
สตรัคชั่น 

2 โครงการขุดสระน้ าบึง
ปลักเข้ (ช่วงที่ 2) 
ต าบลตันหยงมัส 
อ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส 

26 
ม.ค. 
64 

 

งบประมาณ : จ านวน 1,827,800 บาท ยัง
มิได้มีการเบิกจ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง (ใช้วิธีคัดเลือก) และ
ท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2563 โดยสัญญาจ้างก าหนดให้ผู้รับ
จ้างต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 150 
วัน (วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 14 มีนาคม 
2564) ก าหนดงวดงานงวดเดียว 
การด าเนินโครงการ อยู่ในขั้นตอนของผู้รับจ้าง
เข้าด าเนินการ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจาก
เนื่องจากมีฝนตกหนัก และได้เกิดน้ าท่วมใน
พ้ืนที่ 
 

1.  ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัด
นราธิวาส 
2.  คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด
นราธิวาส (ก.ธ.จ.
จังหวัดนราธิวาส) 

ผู้รับจ้าง 
หจก.
กิจศิริ
รุ่งเรือง 
คอน
สตรัคชั่น 

/ล าดับ... 
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ล าดับ ชื่อโครงการ 
วันที่ลง
พื้นที่ 

ผลการลงพ้ืนที่ 
เพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและติดตาม 

ผู้เข้าร่วม/หน่วยงาน  
ที่เข้าร่วม 

หมาย
เหตุ 

3 โครงการขุดลอกร่องน้ า
และสระเก็บกักน้ าใน
พ้ืนที่หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส 

9 ก.พ. 
64 

งบประมาณ : จ านวน 5,885,700 บาท 
ยังมิได้มีการเบิกจ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการได้ด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง (ใช้วิธี
คัดเลือก) และท าสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยสัญญา
จ้างก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน 150 วัน (วนัสิ้นสุด
สัญญา วันที่ 14มิถุนายน 2564) ก าหนด
งวดงานออกเป็น 4 งวด การด าเนิน
โครงการ อยู่ในขั้นตอนของผู้รับจ้างเข้า
ด าเนินการในพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม
ผู้รับผิดชอบโครงการได้เร่งรัดให้ผู้ว่าจ้าง
เข้าด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา 
 

1. ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัด
นราธิวาส 
2. คณะกรรมการ   
ธรรมาภิบาลจงัหวัด
นราธิวาส (ก.ธ.จ.
จังหวัดนราธิวาส) 

ผู้รับจ้าง 
หจก.             
รุสลัน
โยธา 

4 โครงการขุดลอกคลอง
พร้อมงานเรียงหินใหญ่ 
ขนาดกว้าง 4.5 เมตร 
ยาว 500 เมตร ลึก
เฉลี่ย 2.5 เมตร ต าบล    
ลุโบะบายะ อ าเภอยี่งอ 
จังหวัดนราธิวาส 

11 
ก.พ.
64 

งบประมาณ : จ านวน 6,024,000 บาท 
เบิกจา่ยไปแล้ว 2 งวดงาน เป็นเงิน 
2,710,800 บาทคิดเป็นร้อยละ 45 
การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการฯใช้วิธีคัดเลือก
ในการจัดหาผู้รับจ้าง และท าสัญญาจ้างเมื่อ
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยสัญญาจ้าง
ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 200 วัน (วันสิ้นสุดสัญญา 
วันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ก าหนดงวด
งาน 4 งวดงาน 
การด าเนินโครงการ อยู่ในขั้นตอนระหว่าง
ด าเนินการของผู้รับจ้าง แล้วเสร็จไปแล้วคิด
เป็นร้อยละ 50  

1.  ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัด
นราธิวาส 
2.  คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด
นราธิวาส (ก.ธ.จ.
จังหวัดนราธิวาส) 

ผู้รับจ้าง 
หจก.นรา            
สหกิจ 
ก่อสร้าง 

 
   

รายงานผลการด าเนินการเฝา้ระวังการทุจริตและติดตามการด าเนินโครงการพัฒนาต าบล
แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ในการ
ด าเนินโครงการ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

 /กิจกรรมที่... 
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/รายงานผล... 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม 
การด าเนินการ

เฝ้าระวัง 
ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

1 การด าเนินการ
จ้างประชาชนใน
ต าบล อ าเภอ ท่ี
จบการศึกษาใน
ระดับปริญญา
ตรี หรือ
เทียบเท่า ใน
ต าบลละ 2 คน 

ตรวจสอบการฝาก
หรือคัดเลือกเพื่อให้
คนท่ีรู้จักกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ผู้
มีอิทธิพลไดร้ับการ
จ้างงาน คุณสมบตัิ
ตามที่ประกาศ
ก าหนด ผูส้มัครถูก
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อให้
ได้ยื่นใบสมัครหรือ
ให้ผ่านการ
สัมภาษณ์หรือท า
สัญญาจ้าง การจ้าง
งานปฏิบัติงาน
ตามที่ก าหนดใน
สัญญาจ้าง มีการ
จ้างผู้อื่นเพ่ือ
ปฏิบัติงานแทน 
การไดร้ับค่าจา้ง
เต็มจ านวน เดือน
ละ 15,000 บาท 
(ไม่ถูกหักหัวคิว) 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีการด าเนินการจ้างเหมา
บริการประชาชนในต าบล อ าเภอ ท่ีจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 13 อ าเภอ 77 ต าบลๆ ละ 2 
คน จ านวน 154 คน ระยะเวลาการจ้างงาน 12 เดือน (1 ปี) 
(ระยะเวลาตั้งแต่ตลุาคม 2563 - กันยายน 2564) อัตราค่าจ้าง 
15,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 
27,720,000 บาท มีจ านวนผู้มาสมัครจ านวนทั้งสิ้น 3,364 
ราย ในส่วนของการด าเนินการนั้นปกครองจังหวัดจะท าหน้าที่
เพียงอ านวยการ ติดตาม และเบิกจ่ายงบประมาณเท่านั้น ส่วน
การด าเนินการคัดเลือก การควบคมุการปฏิบตัิงาน และรายงาน
ผลการด าเนินการนั้น ปกครองอ าเภอจะเป็นผู้ด าเนินการ โดยใช้
รูปแบบและหลักเกณฑต์ามที่กรมการปกครองก าหนด และจาก
การลงพื้นที่ อ.ตากใบ อ.ระแงะ และ อ.ยี่งอ พบว่ามีการ
ด าเนินการประกาศรับสมัคร ประชาสัมพันธ์ รับสมัครฯ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการคดัเลือกฯ ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกฯ และขึ้นบญัชีไว้จนถึง 30 กันยายน 2564 มีการ
รายงานตัวและท าสญัญาตกลงจ้าง ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 30 กันยายน 2564 มีการเบกิจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งปัจจุบัน
เบิกจ่ายไปแล้ว 5 เดือน จ่ายเงินโดยวิธีการโอนเขา้บัญชีผูร้ับจ้าง 
และการปฏิบัติงานของผูร้ับจ้างฯ จะมาลงเวลาเข้าออก ณ ท่ีท า
การปกครองอ าเภอก่อนไปลงพื้นที่ มีการควบคุมโดยเจ้าหน้าที่
ของปกครองอ าเภอที่รับมอบหมายให้ควบคุมการปฏิบัติงาน และ
ลักษณะการปฏิบตัิงานจะเป็นการบันทึกข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
กายภาพภายในหมู่บ้านลงในระบบฐานข้อมูล (Data Base 
System) เช่น ท่ีตั้งและสภาพท่ัวไปของหมู่บ้าน สถานท่ีราชการ
และสถานท่ีส าคญั พื้นที่เสี่ยงสาธารณภยั การบริหารการ
ปกครองและความมั่งคงภายใน สาธารณสุขในหมู่บ้านชุมชน เป็น
ต้น และนอกจากน้ันแล้วยังมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น 
เช่น สนับสนุนการด าเนินโครงการที่เป็นนโยบายทีส่่งมากจาก
ส่วนกลางและปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ของอ าเภอเท่าที่จ าเป็น 

วันท่ีลงพื้นที่ 11 
มีนาคม 2564        
มีผู้ร่วมลงพื้นที่ 
1. ส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดนราธิวาส 
2. คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด
นราธิวาส (ก.ธ.จ.
จังหวัดนราธิวาส) 
และลงพื้นที่
ด าเนินโครงการ 
คือ อ.ตากใบ           
อ.ระแงะ และ      
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 

2 การจัดท า
ฐานข้อมูลและ
อุปกรณ์
สนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน  

ตรวจสอบการ
ด าเนินการจัดหา
อุปกรณ์สนบัสนุน
การด าเนินการ
ตามที่ได้รับ
งบประมาณ 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา อ าเภอละ 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมทั้งสิ้น 
286,000 บาท โดยอ าเภอด าเนนิการจัดซื้อเองโดยใช้วิธีการ
จัดซื้อพัสดุแบบเฉพาะเจาะจง และมีการลงทะเบียนครุภณัฑ์เป็น
ของหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว  

3 การอ านวยการ 
ติดตาม และ
ประเมินผล  

ตรวจสอบค่าใช้จ่าย
การด าเนินการ
อ านวยการ ติดตาม 
และประเมินผล 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า งบประมาณในส่วนของการ
อ านวยการ ติดตาม และประเมินผลนั้น จังหวัดจะได้รับ
งบประมาณ 80,000 บาท และอ าเภอ 60,000 บาท และส่วน
ใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น  
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/กิจกรรมที่... 

รายงานผลการด าเนินการเฝา้ระวังการทุจริตและติดตามการด าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ในการด าเนินโครงการ 

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม การด าเนินการเฝ้าระวัง ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

1 ฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะระยะสั้น
การพัฒนากสิกร
รมสูร่ะบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
รูปแบบ              
โคก หนองนา 
โมเดล 

ตรวจสอบแผนการฝึกอบรม 
การส่งผู้อื่นเขา้รับการ
ฝึกอบรมแทนหรือไม่ การ
เบิกจ่ายตรงกับจ านวนรายชื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม
กับตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานในการด าเนินการ 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมจ านวน 152 คน (ครัวเรอืน 74 คน 
และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต. 78 คน)) 
เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการฝกึอบรมเพิ่ม
ทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่
ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา 
โมเดล ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาแล้ว 
เมื่อวันท่ี 25 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2564  

วันท่ีลงพื้นที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564              
ผู้ร่วมลงพื้นที ่
1. ส านักงาน ป.ป.ช. 
ประจ าจังหวัดนราธิวาส 
2. คณะกรรมการธรร
มาภิบาลจังหวัดนราธิวาส 
(ก.ธ.จ.จังหวัดนราธิวาส) 
3. คณะผูต้รวจราชการ 
กระทรวงมหาดไทย 
และลงพื้นที่ด าเนิน
โครงการ อ.รือเสาะ             
จ.นราธิวาส 

2 สร้างพื้นที่เรียนรู้
ชุมชนต้นแบบ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
(Community 
Lab Model for 
quality of life 
: CLM) ระดับ
ต าบล และ 
พัฒนาพ้ืนท่ี
ครัวเรือน
ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
(Household 
Lab Model for 
quality of life 
: HLM) ระดับ
ครัวเรือน 

ตรวจสอบแผนการด าเนินการ 
การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
ร่างขอบเขตงาน (TOR) มี
การล็อกสเปคหรือก าหนด
เงื่อนไขที่ไม่เปดิโอกาสให้มี
การแข่งขัน การยินยอมการ
ใช้ประโยชน์จากเจ้าของที่ดิน 
หรือ การได้รับอนุญาตจา
หน่วยงานหรือองค์กรผูม้ี
อ านาจให้ใช้ประโยชน์ การ
ขุดดินครบตามปริมาณที่
ก าหนด การมีใบรับรองให้
ปรับพื้นท่ีตามรูปแบบที่
ด าเนินการจริง การน าดินไป
ใช้ประโยชน์อ่ืน การตรวจรับ
ตามคู่มือของกรมการพัฒนา
ชุมชนก าหนด และการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจ้างฯ 

จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่ไดม้ีการด าเนินการ 
เนื่องจากแบบแปลนมาตรฐานท่ีกรมฯ ออกแบบ
ให้ไม่สอดคล้องกับลักษณะหรือรูปเขตที่ดิน 
พื้นที่บางแปลงยังอยู่ระหว่างการโค่นล้มไม้
ยางพาราหรือยังวัดขนาด “พื้นทีโ่ครงการ” ไม่
แล้วเสร็จ ทั้งยังขาดข้อมูลประเภทและคณุภาพ
ดิน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แบบแปลนและ
การวางแผนจัดหาวัสดุในกิจกรรมที่ 4 ตลอดจน
สภาพพื้นที่แตกต่างกว่าแบบมาตรฐานอย่างมาก 
เช่น ท่ีมีความลาดชันสูง (สุคิริน) เป็นพ้ืนท่ีชุ่มน้ า/
ดินเหลว (ตากใบ)  

3 สร้างงานสร้าง
รายได้รายเดือน 
ให้แก่ เกษตรกร 
บัณฑิตจบใหม่ 

ตรวจสอบการฝากหรือ
คัดเลือกเพื่อให้คนท่ีรู้จักกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ผู้มีอิทธิพล
ได้รับการจ้างงาน คุณสมบตัิ

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีการตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกผู้รับจ้างตาม
โครงการฯ ในช่วงเดือนตุลาคม – กันยายน 
2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น เกษตรกร 
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/กิจกรรมที่... 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม การด าเนินการเฝ้าระวัง ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

กลุ่มแรงงานท่ี
อพยพกลับ
ท้องถิ่นและ
ชุมชน 

ตามที่ประกาศก าหนด 
ผู้สมคัรถูกเจ้าหน้าท่ีเรยีกรับ
ผลประโยชน์เพื่อให้ได้ยื่นใบ
สมัครหรือให้ผา่นการ
สัมภาษณ์หรือท าสัญญาจ้าง 
การจ้างงานปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดในสัญญาจ้าง มีการ
จ้างผู้อื่นเพ่ือปฏิบัติงานแทน 
การไดร้ับค่าจา้งเต็มจ านวน 
เดือนละ 9,000 บาท      
(ไม่ถูกหักหัวคิว) 

บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลับท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อเข้าสู่การฝึกอบรมเพื่อเป็น
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จาก 11 อ าเภอ 
39 ต าบล ๆ ละ 2 คน จ านวน 78 คน ยกเว้นอ.
จะแนะ และ อ.ศรีสาคร โดยท าข้อตกลงจ้าง 10 
เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 
เนื่องจากงบประมาณได้มาล่าช้า ส่วนอีก 2 เดือน
อยู่ระหว่างพิจารณาให้จ้างต่อจนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2564 ส่วนการปฏิบตัิงานของผู้
รับจ้างไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
ปฏิบัติงานและตรวจรับงานตามสญัญา ซึ่งหากผู้
รับจ้างไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดด้้วยเหตุจ าเป็นก็
จะต้องจัดหาบคุคลอื่นมาปฏิบัตหิน้าท่ีแทนและ
ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา โดยในแต่ละวัน
ก่อนการปฏิบัติงานจะมีการลงช่ือและรายงานผล
ให้ผู้ควบคุมทราบ ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 
9,000 บาท /คน/เดือน จ านวน 10 เดือน โดย
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 ส่วนการลงพื้นทีอ่ าเภอรือเสาะ 
พบมีการจ้างงานต าบลละ 2 คน จ านวน 18 คน 
และได้รับเงินค่าจ้างไปแล้ว 2 เดือน โดยการโอน
เงินแบบออนไลน์เข้าบญัชีผู้รับจ้างโดยตรงและ
เต็มจ านวน  

4 กระตุ้นการ
บริโภคภาค
ครัวเรือนและ
เอกชน ผ่าน
กิจกรรมการ
พัฒนาและ
สนับสนุนพ้ืนท่ี
ครัวเรือน
ต้นแบบการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 
(Household 
Lab Model for 
quality of life 
: HLM) ระดับ
ครัวเรือน 

ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจดัจ้างฯ การจัด
กิจกรรมรวมกลุม่กันพัฒนา
พื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ร่วมกันในแปลงของรัวเรือน
ตามที่ก าหนด 

จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่ไดม้ีการด าเนินการ 
เนื่องจากจะต้องรอให้การด าเนินการกิจกรรมที่ 2 
แล้วเสร็จก่อนจึงสามารถด าเนินการได้ 
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/กิจกรรมที่... 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม การด าเนินการเฝ้าระวัง ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

5 บูรณาการร่วม
พัฒนาพ้ืนท่ี
ระดับต าบล 

  ส่วนกลางเป็น
ผู้ด าเนินการ 

6 พัฒนาการสรา้ง
มาตรฐาน
ผลผลติ การแปร
รูปและ
การตลาดตาม
มาตรฐาน
อินทรีย์ วิถีไทย 

  ส่วนกลางเป็น
ผู้ด าเนินการ 

7 สร้างระบบ
โปรแกรมและ
ระบบฐานข้อมลู 
พัฒนาระบบ 
Digital รองรับ 
Local 
Economy 

  ส่วนกลางเป็น
ผู้ด าเนินการ 

รายงานผลการด าเนินการเฝา้ระวังการทุจริตและติดตามการด าเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 

ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ในการด าเนินโครงการ 

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม การด าเนินการเฝ้าระวัง ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

1 การจัดสรร
งบประมาณให้แก่
ส านักงานส่งเสริม
การปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม
ให้แก่บุคคลซึ่ง
ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับการ
ฝึกอบรมเป็น
อาสาสมัครบริบาล

ตรวจสอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการ
ชุดต่างๆ ช่องทางการ
ประกาศรับสมคัร การ
ด าเนินการคดัเลือก การ
เบิกจ่ายตรงตามจ านวน
กับรายชื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การส่งผู้อื่นเข้า
รับการฝึกอบรมแทน
หรือไม่ พร้อมกับ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานในการ
ด าเนินการคดัเลือก 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า ส านักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ไดม้ีการมอบหมายให้เทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจาก
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 88 แห่ง ๆ ละ 2 
คน จ านวน 176 คน สละสิทธ์ิ จ านวน 3 คน คงเหลือ 173 คน 
(ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวดั) ในหลักสูตรการดูแลผูสู้งอายุ 
จ านวน 70 ช่ัวโมง (โดยอบรมภาคทฤษฎี 30 ช่ัวโมง และ
ภาคปฏิบตัิ 40 ช่ัวโมง) โดยจากการลงพื้นที่ อบต.พร่อน อบต.
ไพรวัน และเทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการชุดต่างๆ และมีการประกาศรับสมัคร 
แบ่งแห่งมีการขึ้นบัญชีไว้แตบ่างแห่งไม่ได้มีการขึ้นบัญชีไว้
เนื่องจากมีคนมาสมัครน้อย มีการท าข้อตกลงจ้างและมีการเรียก

วันท่ีลงพื้นที่ 18 
กุมภาพันธ์2564 
ผู้ร่วมลงพื้นที่ 
1. ส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดนราธิวาส 
2. คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาล 
จังหวัดนราธิวาส  
(ก.ธ.จนธ.) 
และสุม่ลงพื้นที่
ด าเนินโครงการ 
คือ อบต.พร่อน 
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/กิจกรรมที่... 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม การด าเนินการเฝ้าระวัง ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

ท้องถิ่นฯ ค่าปรับหากมีการลาออกหลังจากที่เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว ซึ่ง
งบประมาณที่ไดร้ับการจัดสรร จ านวน 1,672,000 บาท แต่
เนื่องจากมีคนสละสิทธ์ิจึงท าให้มีเงินเหลือและได้ท าการส่งคืน
แล้ว และไม่พบการส่งผู้อื่นเข้ารับการฝึกอบรมแทน ส่วนการ
ฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ๆ ที่ 1 ระหว่างวันท่ี 14-23 
ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมอ่าวมะนาวรีสอร์ท ต.กะลุวอเหนือ อ.
เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส รุ่นที่ 2 ระหว่างวันท่ี 19-28 
ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมอ่าวมะนาวรีสอร์ท ต.กะลุวอเหนือ อ.
เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส รุ่นที่ 3 ระหว่างวันท่ี 20-29 
ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเก็นติ้ง ต.สไุหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก 
จ.นราธิวาส 

อบต.ไพรวัน และ
เทศบาลต าบล        
กะลุวอเหนือ           
จ.นราธิวาส 

2 การจัดสรร
งบประมาณเป็น
เงินอุดหนุนให้แก่
เทศบาลและ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อ
เป็นค่าตอบแทน
ให้แก่อาสาสมคัร
บริบาลท้องถิ่นที่
การฝึกอบรมตาม
หลักสตูร 

ตรวจสอบการฝากหรือ
คัดเลือกเพื่อให้คนท่ีรู้จัก
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ผู้มี
อิทธิพลได้รับการจ้างงาน 
คุณสมบัติตามที่ประกาศ
ก าหนด ผูส้มัครถูก
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับ
ผลประโยชน์เพื่อให้ได้ยื่น
ใบสมัครหรือให้ผ่านการ
สัมภาษณ์หรือท าสัญญา
จ้าง การจ้างงาน
ปฏิบัติงานตามที่ก าหนด
ในสัญญาจ้าง มีการจ้าง
ผู้อื่นเพื่อปฏิบัติงานแทน 
การไดร้ับค่าจา้งเต็ม
จ านวน เดือนละ 5,000 
บาท(ไม่ถูกหักหัวคิว) 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีการท าข้อตกลงจ้าง จ านวน 
173 คน จากท้ังหมด จ านวน 176 คน จาก 88 แห่ง เนื่องจาก
มีการสละสิทธ์ิ โดยไดร้ับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 5,000 
บาท /คน/เดือน จ านวน 12 เดือน โดยเริ่มปฏิบตัิงานตั้งแต่ 
เดือนพฤศจิกายน 2563 – 30 ตุลาคม 2564 ใช้ประมาณ
ทั้งสิ้น 10,560,000 บาท จากสว่นการลงพื้นที่ อบต.พร่อน 
อบต.ไพรวัน และเทศบาลต าบลกะลุวอเหนือ พบมีการจ้างงาน
อาสาสมัครแห่งละ 2 คน และได้รบัเงินค่าจ้างไปแล้ว 3 เดือน 
โดยการโอนเงินแบบออนไลน์เข้าบัญชีผู้รับจา้งโดยตรงและเตม็
จ านวน และจากการตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครตามประกาศ
รับสมคัรพบว่าผูส้มัครมีคณุสมบัตติามประกาศ และมีการให้
คัดเลือกโดยการสมัภาษณ์และมีคณะกรรมการพิจารณาให้
คะแนน มีการรายผลการปฏิบตัิงานประจ านวนของผู้รบัจ้างและ
รวบรวมส่งเบิกโดยมสี านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
นราธิวาสเป็นหน่วยเบิกจ่าย 
 

รายงานผลการด าเนินการเฝา้ระวังการทุจริตและติดตามการด าเนินโครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่  
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ ในการด าเนินโครงการ 

ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม 
การด าเนินการเฝ้า

ระวัง 
ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

1 การบริหารโครงการ ตรวจสอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร 
และคณะท างาน
ขับเคลื่อนโครงการ 1 
ต าบล 1 กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่  

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารและคณะท างานขับเคลื่อนโครงการ 1 
ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม ่(ค าสั่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ 895/2563 ลงวันท่ี 17 กรกฎาคม 2563) 

วันท่ีลงพื้นที่ 28 
มกราคม 2564        
ผู้ร่วมลงพื้นที่ 
1. ส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ า
จังหวัดนราธิวาส 
2. คณะกรรมการ
ธรรมาภิบาลจังหวัด

2 การคัดเลือกเกษตรกร
จังหวัดนราธิวาส มี

ตรวจสอบการ
ด าเนินการคดัเลือก

จากการน าเสนอการด าเนินการโครงการของเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบประกอบกับการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า  
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/กิจกรรมที่... 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม 
การด าเนินการเฝ้า

ระวัง 
ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

เป้าหมายเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
10 อ าเภอ 38 
ต าบลๆ ละ 16 รายๆ 
ละ 3 ไร่ รวมทั้งหมด 
608 ราย 

เกษตรกรจังหวัด
นราธิวาส พร้อมกับ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานในการ
ด าเนินการคดัเลือก
เกษตรกรทีเ่ข้าร่วม
โครงการ 

1. มีการประชาสัมพันธ์รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
โดยคณะท างานขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ 
ได้ประชาสัมพันธผ์่านสื่อต่างๆ เชน่ สื่อวิทยุ สื่อสังคมออนไลน์ 
การแจ้งในเวทีการประชุม การประกาศผ่านหอกระจายข่าว
ของชุมชน  
2. มีการเปิดรับสมัครและสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง คือ 
2.1 สมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน ์
http:ntag.moac.go.th 2.2 ยื่นใบสมัครกับเจ้าหน้าท่ีที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอ 3. การคดัเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ 3.1 ได้มตีรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรที่เข้า
ร่วม โครงการให้ตรงตามเง่ือนไขหลักเกณฑ์ที่กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ก าหนด 3.2 ไดม้ีการตรวจสอบข้อมลูพื้นที่ท่ีเข้า
ร่วมโครงการเพื่อประเมินศักยภาพของพื้นที่และการกักเก็บ
น้ า รวมทั้ง ปัจจัยอื่นๆ เช่น ช้ันเกลือ ช้ันดินเปรี้ยว ช้ันดาน 
ช้ันหิน เป็นต้น โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบ 
ผลการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ พบว่า มีจ านวน 
98 ราย สาเหตุที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ครบตาม
เป้าหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดเนื่องจาก 
1.พืน้ท่ีของเกษตรกรที่ประสงคเ์ข้าร่วมโครงการมีจ านวนไม่
เพียงพอ เนื่องจากเกษตรกรมีพื้นที่ถือครองต่อรายน้อย และ
บางรายมีพื้นท่ีแปลงหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีพื้นท่ีไม่ถึง 3 ไร่ 
และไม่ได้เป็นแปลงที่ติดต่อกัน 
2. เกษตรกรไม่ประสงค์จะขุดสระน้ าเพิ่มเตมิในพ้ืนท่ี
เนื่องจากมีสระเดมิอยู่แล้วและบางส่วนคิดว่าสระน้ าที่จะขุด
ตามโครงการนี้ มีขนาดใหญ่เกินไปท าให้เสียประโยชน์ในพื้นที่ 
ท าการเกษตร เพราะภาคใต้ มีปรมิาณน้ าฝนท่ีเพียงพอ
ส าหรับการท าเกษตรตลอดทั้งป ี
จึงท าให้ต้องขยายระยะเวลาในการรับสมัครเกษตรกรทั้งหมด 
3 ระยะ 
- ระยะที่ 1 ระหว่างวันท่ี 27 สิงหาคม-9กันยายน 2563 
- ระยะที่ 2 ระหว่างวันท่ี 14-22 กันยายน 2563 
- ระยะที่ 3 ระหว่างวันท่ี 8-22 ตุลาคม 2563 

นราธิวาส (ก.ธ.จ.
จังหวัดนราธิวาส) 
จังหวีดนราธิวาส  
มีพื้นท่ีที่เกษตรกร
เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 98 แปลง 
ครบคลมุ 10 
อ าเภอ และมี    
บางอ าเภอไป     
เข้าร่วมโครงการ                 
โคกหนองนา 
 

3 การจ้างงานระดับ
ต าบล เป้าหมายการ
จ้างงานระดับต าบลๆ 
ละ 8 ราย รวมทั้งหมด 
304 ราย 

ตรวจสอบการจ้างงาน
ระดับต าบลๆ ละ 8 
ราย รวมทั้งหมด 304 
ราย 

จากการน าเสนอการด าเนินการโครงการของเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบประกอบกับการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า 
1. มกีารประชาสัมพันธ์รับสมัครผูร้ับจ้างงานระดบัต าบลเข้า
ร่วมโครงการ โดยคณะท างานขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวัด และ
ระดับอ าเภอ ไดป้ระชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อวิทยุ สื่อ
สังคมออนไลน์ การแจ้งในเวทีการประชุม การประกาศผ่าน
หอกระจายข่าวของชุมชน 
2. การรบัสมคัร สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
http:ntag.moac.go.th  
3. คัดเลือกผูร้ับจ้างงานระดับต าบล โดยคณะท างาน
ขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ ด้วยวิธกีารสอบข้อเขียนทดสอบ
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/ที่ประชุม... 

กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม 
การด าเนินการเฝ้า

ระวัง 
ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

ภาคปฏิบตัิ สอบสมัภาษณ์ และอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
เพื่อให้ได้ผู้ทีม่ีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับงานท่ีจะต้อง
ปฏิบัต ิ
4. คณะท างานขับเคลื่อนฯ ระดับอ าเภอ มีการจดัท าบัญชี
รายชื่อผู้ผา่นการคดัเลือกให้คณะท างานขับเคลื่อนฯระดับ
จังหวัดให้ความเห็นชอบและจัดท าเป็นประกาศรายชื่อผูผ้่าน
การคัดเลือก 
ผลการคัดเลือกผูส้มัคร ปรากฏว่ามีผู้ผา่นการคดัเลือกและ
ได้รับการจ้างงานจ านวน 44 ราย เนื่องจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก าหนดสัดส่วนการจา้งงานโดยต้องมีเกษตรกร
ต าบลละ 2 รายจึงจะจ้างงานได้ 1 ราย ท าให้จังหวัด
นราธิวาสได้รับการจ้างงานจ านวน 44 ราย ซึ่งในวันลงพ้ืนท่ี 
พบว่า ได้ด าเนินการจ้างงานไปแลว้ท้ัง 44 ราย ระยะเวลา
การจ้าง 10 เดือนๆ ละ 9,000 บาท และได้มีการเบิกจ่ายไป
แล้ว 1 เดือน 

4 การสนับสนุนเกษตรกร 
 1. การพัฒนา
เกษตรกร 
 2. การพัฒนาพ้ืนท่ี 
(การขุดสระเก็บน้ า) 
 3. การพัฒนาการผลติ 
(ด้านพืช ด้านสัตว์ และ
ด้าน 
ประมง) 
 4. การพัฒนากลุ่ม
เกษตรกร 
 5. การพัฒนาการ
ตลาด 

ตรวจสอบการ
ด าเนินการสนับสนุน
เกษตรกร 

จากการตรวจสอบ พบว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะ
ด าเนินการพัฒนาเกษตรกร โดยการฝึกอบรม การจดัเวที
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ การศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเตมิองค์ความรู้
อย่างตอ่เนื่อง และการให้ความรูไ้ปสู่การพัฒนาการรวมกลุ่ม 
รวมทั้งพัฒนาการผลิต พัฒนาพ้ืนที ่
ปรับปรุงแปลงตามรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ให้สอดคล้องกับ
ผลการวิเคราะห์พื้นท่ีตลอดจนกระบวนการพัฒนาการผลติให้
มีคุณภาพตามความต้องการของตลาด โดยกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จะจดัสรรงบประมาณให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามกิจกรรม เช่น 
การพัฒนาพ้ืนท่ี (การขุดสระเก็บน้ า) จะจัดสรรให้กรมพัฒนา
ที่ดิน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรอรับการจดัสรร
งบประมาณ 

 

5 การติดตาม 
และประเมินผล
โครงการฯ 

ตรวจสอบการ
ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการฯ 

จากการตรวจสอบ พบว่า มีการแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อน
ฯ ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการฯ พร้อมท้ังรับฟังปัญหา 
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ รวมถงึติดตามความส าเร็จของ
งาน และหาโอกาสในการปรบัปรุงเพื่อให้การปฏิบัติงานของ 
โครงการดีขึ้น ตลอดจนให้มีรายงานผลความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการฯ ผลการใช้จ่ายงบประมาณส่งกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นรายเดือน ซึ่งปัจจุบันคณะท างาน
ขับเคลื่อนฯ ระดับจังหวดั ไดล้งพื้นที่ติดตามความพร้อมก่อน
การด าเนินการขุดสระร่วมกับคณะท างานขับเคลื่อนฯ ระดับ
อ าเภอ และผู้รับจา้งงานระดับต าบลเรยีบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 
11-20 มกราคม 2564 
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/4.2 การประเมิน... 

ที่ประชุม  รับทราบ 

เลขานุการ  3.2 การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(ส านักงานจังหวัด)         ด้วยจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งข้อมูลจากคณะสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามจังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนในสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนในพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส (หลายโรง) ว่า 
ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส (สช.นธ.) ได้โอนเงินอุดหนุนรายบุคคล 
เงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และเงินอุดหนุนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 
ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ได้โอนเข้าบัญชีแต่ละโรงเรียนไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจ านวนเงินที่แต่ละโรงเรียนได้แจ้ง
ค าขอรับการจัดสรรงบประมาณ โดยคณะสมาคมฯ ได้สอบถามไปยังส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส 
แต่ไม่ได้รับความร่วมมือและบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด จึงได้ร้องเรียนมายังศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส เพ่ือขอให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว และทางคณะกลุ่มผู้ร้องเรียนได้เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส                
(นายบุญพาศ รักนุ้ย) ในฐานะผู้บังคับบัญชาก ากับดูแลงานด้านการศึกษาของจังหวัด เพ่ือน าเรียนชี้แจงเรื่อง
ร้องเรียน และแนวทางแก้ไขปัญหากรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้น  

แนวทางด าเนินการเบื้องต้น จังหวัด (ศดร.นธ.) มีหนังสือแจ้งให้สช.นธ. ด าเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และสช.นธ. ได้ตั้งคณะกรรมการในการสืบหาข้อเท็จจริงและจัดท า
รายงานการสืบสวนข้อเท็จจริงประกอบการด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมเก็บพยานหลักฐานทั้งหมด              
เพ่ือรายงานสรุปผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเสนอเสขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนรับทราบ และ
พิจารณาตามกระบวนการ รายงานให้จังหวัดทราบ  ทั้งนี้ กรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าว เป็นประเด็นการร้องเรียน
กล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้ส่งเรื่องร้องเรียนและข้อมูลเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ให้ ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดนราธิวาส (ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
นราธิวาส) เพ่ือด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ และหากผลเป็นประการใด
แจ้งให้จังหวัดทราบต่อไป 
ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4         เรื่องเพื่อพิจารณา 

เลขานุการ  4.1 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ            
(ส านักงานจังหวัด) จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
           ตามที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖4 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจที่เข้ารับการประเมินเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามหัวข้อค าถาม จ านวน ๔3 ข้อ ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผ่านระบบITAS เพ่ือให้       
ส านักงาน ป.ป.ช. ท าการประเมินตรวจสอบ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน 2564 ตามรายละเอียดตัวชี้วัดที่ได้ก าหนด           
โดยมีตัวชี้วัดที่ O 39 ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดให้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2564   

    จังหวัดนราธิวาสในฐานะหน่วยงานระดับกรมที่ต้องเข้าการพิจารณา ได้จัดท า
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัด
นราธิวาส เพ่ือให้ส่วนราชการถือปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏตามแผนปฏิบัติการฯ                
แนบท้าย  จงึน าเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่เสนอข้างต้น 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอข้างต้น 
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    4.2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

            ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดประเมินความเสี่ยง
โครงการงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จ านวน 1 โครงการ ใน 1 ด้านของความเสี่ยง     
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดนราธิวาสมีโครงการงบประมาณจังหวัด จ านวน 14 โครงการ เป็นเงิน 
119,226,900.- บาท และงบกลุ่มจังหวัด จ านวน 7 โครงการ เป็นเงิน 63,037,720.-บาท  
                             ส านักงานจังหวัดนราธิวาสได้จัดท าแผนประเมินความเสี่ยงโครงการงบจังหวัด จ านวน               
1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.สุไหงปาดี (Padee Complex ระยะที่ 2) 
เนื่องจากเป็นโครงการฯ ที่มีงบประมาณสูงและเป็นโครงการฯ และมีระยะเวลาการด าเนินโครงการต่อเนื่องจากระยะ          
ที่ 1 (โครงการต่อเนื่อง) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์โครงการฯ เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ในการนี้ ส านักงาน
จังหวัดนราธิวาสได้จัดท าแผนวิเคราะห์ความเสี่ยงในกระบวนการจัดจ้าง รายละเอียดปรากฏตามแผนความเสี่ยง
วิเคราะห์โครงการแนบท้าย  

           จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่เสนอข้างต้น 

ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอข้างต้น 

ระเบียบวาระท่ี ๕         เรื่องอ่ืน ๆ    (ไม่มี) 

เลิกประชุม    เวลา ๑1.4๐ น. 
 
 

 

 
      ลงชื่อ    อารีซ่าน ตานีเห็ง           ลงชื่อ    กฤตภัทร  ภาพยนต์ 
        (นางอารีซ่าน ตานีเห็ง)             (นางสาวกฤตภัทร  ภาพยนต์) 
       พนักงานทรัพยากรบุคคล                    ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
              ผู้จดรายงานการประชุม                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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