ผลการดาเนินงาน
การขับเคลื่อนภารกิจด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา
เรื่องที่ ๑ : สรุปรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1. ที่มา
1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการประเมิน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นการประเมิน
เชิงบวกที่มีเนื้อหาครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และการทุจริต ทั้งที่มีลักษณะการทุจริต
ทางตรงและทางอ้อม รวมไปถึงบริ บทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการทุ จริต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ในการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐมีผลดาเนินงานที่มีธรรมาภิบาลและมีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างทั่วถึง (Open Government Data)
จะส่งผลสะท้อนต่อการยกระดับคะแนน CPI ของประเทศไทยได้ในระยะยาว
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือ และเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 ผ่านเครื่องมือที่สานักงาน ป.ป.ช. กาหนด 3 เครื่องมือ 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
ประเมิ น ระดั บ การรั บ รู้ ข องบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ทุ ก ระดั บ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านใน
หน่วยงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เพื่อประเมินตัว ชี้วัด ที่ 1 - 5 ประกอบด้ว ย (1) การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อานาจ (4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ และ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต จานวนข้อ
คาถาม 30 ข้อ คะแนนร้อยละ 30
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประเมิ น ระดั บ การรั บ รู้ ของผู้ มารับบริ การหรือผู้ มาติดต่อ หน่ว ยงาน เพื่อประเมิน ตัว ชี้วั ด
ที่ 6 - 8 ประกอบด้วย (6) คุณภาพการดาเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ (8) การปรับปรุงระบบ
การทางาน จานวนข้อคาถาม 15 ข้อ คะแนนร้อยละ 30
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ได้ เป็นการประเมินตัวชี้วัดที่ 9 - 10 ประกอบด้วย (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) การป้องกัน
การทุจริต จานวนข้อคาถาม 43 ข้อ คะแนนร้อยละ 40
ทั้งนี้ กาหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน จาแนกเป็น 7 ระดับ ดังนี้
คะแนน
95.00 - 100
85.00 – 94.99
75.00 – 84.99
65.00 – 74.99
55.00 – 64.99
50.00 – 54.99
0 – 49.99

ระดับ
AA
A
B
C
D
E
F
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-21.2 เป้าหมายตามนโยบายแผนงานของหน่วยงานและประเทศ
การประเมิน ITA ถูกกาหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานตามนโยบายทั้งระดับหน่วยงานและระดับ
ประเทศ ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการดาเนินตามนโยบายและแผนงานดังกล่าว ได้แก่
1) มติคณะรัฐมนตรี
- กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564
2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. 2561 – 2580)
- กาหนดตัวชี้วัด : ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับ
ปรังปรุงเดือนกันยายน )
- กาหนดตัวชี้วัด : ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
4) แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- กาหนดตัวชี้วัด : ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
5) แผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565)
- กาหนดตัวชี้วัด : ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ต้องได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป
6) การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance
Assessment : LPA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- กาหนดตัวชี้วัด : ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล จานวน 13 ข้อ 65 คะแนน
1.3 ประโยชน์และความสาคัญของการเข้าร่วมการประเมิน ITA
1) เป็นการดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
และยกระดับคะแนนดัชนีรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น
2) เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ
ตามหลักมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม ประสิทธิภาพ และเท่าเทียมกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือและ
ภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานแก่หน่วยงานอื่นหรือประชาชนทั่วไป
3) หน่ วยงานได้รั บทราบปัญหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน และสามารถนาข้อมูล มากาหนด
แนวทางเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
4) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานของหน่วยงาน
5) การทุจริตของหน่วยงานลดลง
6) หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะให้ประชาชนรับทราบ ดังนั้น
การเข้าร่วมการประเมิน ITA จึงเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนดไว้
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-32. สรุปการดาเนินงาน
สาหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงาน ป.ป.ช. ได้กาหนดปฏิทินการดาเนินงานไว้ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์
2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด นครราชสีมา เข้าร่วมการประเมิน รวม
จานวนทั้งสิ้น ๓๓๕ แห่ง แบ่งเป็น จังหวัดนครราชสีมา จานวน 1 แห่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน
๓๓๔ แห่ง ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ดาเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดการ
ดาเนินงานในภาพรวม สรุปได้ดังนี้
2.1 การลงทะเบียนและเปิดใช้งานรหัสผ่าน
กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐลงทะเบียนและเข้าเปิดใช้งานรหัสผ่าน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 31 มีนาคม 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด นครราชสีมา ลงทะเบียนและเข้าเปิดใช้งานรหัสผ่าน
ครบทุกหน่วยงาน (๓๓๔ แห่ง) ผลดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100

2.2 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
1) การนาเข้าข้อมูล
กาหนดให้ห น่ วยงานภาครัฐนาเข้าข้อมูล ผู้มีส่ว นได้ส่ วนเสี ยภายใน (IIT) ในระบบ
ITAS ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ - 31 มี น าคม 2564 โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นตามกาหนดระยะเวลาครบทุกหน่วยงาน ผลดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ มีการ
นาเข้าข้อมูลผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของหน่วยงานภาครัฐจังหวัด นครราชสีมาที่เข้าร่วมการประเมิน รวม
จานวนทั้งสิ้น ๑๘,๕๔๕ คน กาหนดเกณฑ์ขั้นต่าที่ต้องเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ต้องไม่น้อยกว่าจานวน
๙,๙๔๒ คน
2) การตอบข้อมูล IIT
กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(IIT) ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นตามกาหนดระยะเวลาครบทุกหน่วยงาน ทั้งนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้าตอบแบบวัด
การรับรู้ฯ รวมจานวนทั้งสิ้น ๑๒,๖๔๒ คน ซึ่งเป็นจานวนที่มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่าได้กาหนดไว้ ผลดาเนินงานคิด
เป็นร้อยละ 100
/๒.๓ แบบวัด...

-42.3 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
1) การนาเข้าข้อมูล
กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐนาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในระบบ
ITAS ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ - 31 มี น าคม 2564 โดยหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้
ดาเนินการเสร็จสิ้นตามกาหนดระยะเวลาครบทุกหน่วยงาน ผลดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ มีการ
นาเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของหน่วยงานภาครัฐจังหวัด นครราชสีมาที่เข้าร่วมการประเมิน รวม
จานวนทั้งสิ้น ๓๕๐,๙๘๑ คน กาหนดเกณฑ์ขั้นต่าที่ต้องเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ต้องไม่น้อยกว่าจานวน
๑๖,๓๗๑ คน
2) การตอบข้อมูล EIT
ดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่หน่วยงานรัฐนาเข้าข้อมูล กาหนดระยะเวลา
ดาเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2564 โดยได้ดาเนินการเสร็จสิ้นตามกาหนดระยะเวลา
ครบทุกหน่วยงาน ทั้งนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ฯ รวมจานวนทั้งสิ้น ๒๙,๒๕๑ คน
แบ่ งเป็ น (1) ผ่ า นช่ องทางการประชาสั ม พั นธ์ ข องหน่ ว ยงานและตอบด้ว ยตนเอง จ านวน 12,857 คน
(2) คณะที่ปรึ กษาลงพื้น ที่สารวจจากกลุ่มตัวอย่างที่หน่ว ยงานนาเข้าข้อมูล จานวน 16,394 คน ซึ่งเป็น
จานวนที่มากกว่าเกณฑ์ขั้นต่าได้กาหนดไว้ ผลดาเนินงานคิดเป็นร้อยละ 100
2.4 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
กาหนดให้หน่วยงานภาครัฐบันทึกข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ใน
ระบบ ITAS ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2564 โดยหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด นครราชสีมา
จานวน ๓๓๕ หน่วยงาน ได้ดาเนินการเสร็จสิ้นตามกาหนดระยะเวลาครบทุกหน่วยงาน ผลดาเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 100

๒.๕ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ด้วยสานักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔โดยสรุปได้ดังนี้
/จังหวัด...

-5จังหวัดนครราชสีมามีหน่วยงานเข้าร่วมประเมิน ๓๓๕ หน่วยงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๑๑๙ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๕๒
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๒๑๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๔๘
หน่วยงานที่ได้คะแนนสูงสุดคือ องค์การบริหารส่วนตาบลสาโรง อาเภอปักธงชัย
คะแนน ITA 98.83 ระดับผลการประเมิน AA
หน่วยงานที่ได้คะแนนต่าสุดคือ เทศบาลตาบลสีดา อาเภอสีดา
คะแนน ITA 39.07 ระดับผลการประเมิน F
คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมา คะแนน ITA ๗๗.๑๒ ระดับผลการประเมิน B
3. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน
3.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่งผลต่อแผนการ
ยกระดับการประเมิน ITA ตามที่ได้กาหนดไว้ และกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมการ
ประเมินดังกล่าว
3.2 หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินบางแห่งมีข้อจากัดเชิ งทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนงานการประเมิน
ITA ได้แก่ งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล
3.3 หลายหน่วยงานมีการเร่งดาเนินการในช่วงใกล้สิ้นสุดของระยะเวลา ส่งผลต่อการรวบรวมข้อมูล
ในการตอบแบบ OIT ที่ไม่ครบองค์ประกอบหรือไม่สามารถเปิดเผยหน้าเว็บไซต์ได้ทันตามที่กาหนดไว้
4. ข้อเสนอแนะเพื่อยกระดับการประเมิน ITA ครั้งต่อไป
4.1 ส่งเสริมให้ผู้บริหารหน่วยงานให้ความสาคัญในการยกระดับการประเมิน ITA ในฐานะเครื่องมือ
การพัฒนาการปฏิบัติราชการและการให้บริการสาธารณะ โดยมีการมอบนโยบาย การสั่งการ และการกากับ
ติดตามการดาเนินงานการประเมินของหน่วยงานตนเองอย่างสม่าเสมอ
4.2 มีการจัดทาแผนยกระดับการประเมิน ITA ระดับจังหวัด โดยนาผลการประเมินของปีที่ผ่านมา
เป็นข้อมูลประกอบ โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการดาเนินการดังกล่าว
๕. ประเด็นเพื่อทราบ
เพื่อโปรดทราบการสรุปรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
-----------------------------------------------เรื่องที่ ๒ : การตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดาเนินการรับนักเรียน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑. ที่มา
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รับทราบมาตรการป้องกันการทุจริต
ในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอและ
ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปพิจารณาดาเนินการเพื่อให้เป็นไป
ตามข้อเสนอ
/โดยกาหนด...

-6โดยก าหนดให้ ส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั งหวั ด เข้ า สั ง เกตการณ์ ก ารรั บ สมั ค รนั ก เรี ย น
ให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รับนักเรียน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๔ เพื่อโอกาสในการเข้าเรียน
ในสถานศึกษา ตามมาตรการที่กาหนด
๒. การดาเนินการ
ส านั ก งาน ป.ป.ช. ประจ าจั ง หวั ด นครราชสี ม า ร่ ว มกั บ ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
นครราชสี มา ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษานครราชสีมา และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ได้กาหนดลงพื้นที่สังเกตการณ์การรับสมัครนักเรียนตามมาตรการป้องกัน
การทุ จ ริ ต ในการเรี ย กรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ต อบแทน เพื่ อ โอกาสในการ เข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา 256๔ ในระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ จานวน ๗ โรงเรียน ดังนี้
๒.๑ โรงเรียนเมืองคง
๒.๒ โรงเรียนบุญวัฒนา
๒.๓ โรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒.๔ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
๒.๕ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี
๒.๖ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
๒.๗ โรงเรียนปากช่อง
ทั้ ง นี้ จ ากการตรวจสอบ ติ ด ตาม และสั ง เกตการณ์ ก ารด าเนิ น การรั บ นั ก เรี ย น ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาส
ในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่พบการกระทาที่ทุจริตแต่
อย่างใด
๓. ประเด็นเพื่อทราบ
เพื่อโปรดทราบการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์การดาเนินการรับนักเรียน ประจาปี
การศึกษา ๒๕๖๔ ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการ
เข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-----------------------------------------------เรื่องที่ ๓ : การเฝ้าระวังและติดตามการดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก
ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
๑. ที่มา
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีมติอนุมัติโครงการพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย วงเงิน ๔,๗๘๗,๙๖๑,๔๐๐ บาท ซึ่ง เป็นการดาเนิน โครงการภายใต้ พระราช
กาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสั งคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในส่วนของแผนงาน/โครงการที่ ๓
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม (วงเงิน ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท) นั้น
/สานักเฝ้า...

-7สานักเฝ้าระวังและประเมินสภาวการณ์ทุจริต สานักงาน ป.ป.ช. ได้ขอความร่วมมือ มายัง
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัด ในการร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม และเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อให้การใช้เงินกู้
ในการด าเนิ น โครงการดั ง กล่ า ว เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ของพระราชก าหนด
และที่สาคัญคือ เป็นการลดโอกาสและป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้เงินกู้จานวน
มากและมีการดาเนินการทั่วประเทศ รวมทั้ง เป็นโครงการที่มีกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้ อจัด
จ้าง การฝึกอบรม และการจ้างแรงงาน ซึ่งอาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตขึ้นได้
๒. การดาเนินการ
สานักงาน ป.ป.ช. ประจาจังหวัดนครราชสีมา ได้ประสานไปยังสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อขอให้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อประกอบการเฝ้าระวังและติดตามการดาเนิน
โครงการฯ สรุปได้ดังนี้
๒.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กาหนดให้ดาเนินโครงการฯ ผ่านกิจกรรม
ทั้งหมด ๗ กิจกรรม ประกอบด้วย
๒.๑.๑ ฝึ กอบรมเพิ่ มทั กษะระยะสั้ น การพั ฒ นากสิ กรรมสู่ ร ะบบเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล
๒.๒.๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab
Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล และ พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน
๒.๒.๓ สร้างงานสร้างรายได้รายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงาน
ที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน
๒.๓.๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน ผ่านกิจกรรมพัฒนาและสนับสนุน
พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน (HLM)
๒.๓.๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตาบล
๒.๓.๖ พั ฒ นาการสร้า งมาตรฐานผลผลิ ตการแปรรูป และการตลาด ตามมาตรฐาน
อินทรีย์วิถีไทย
๒.๓.๗ สร้ างระบบโปรแกรมและระบบฐานข้อมูล พัฒ นาระบบ Digital รองรับ
Local Economy
๒.๒ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎี
ใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของจังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรเป้าหมายในการดาเนินโครงการ จานวน ๒๕ ครัวเรือน
รายละเอียดดังต่อไปนี้

/ที่...

-8ที่ ชื่อ - สกุล ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ

1 ไร่

3 ไร่

15 ไร่ ตาบล

อาเภอ

จังหวัด

ชนิด
หมายเหตุ
กรรมสิ ทธิ์

1 นายสุทธิศกั ดิ์ ใจดี

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

2 นางบุญสว่าง วงเจริ ญ

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา น.ส.3

HLM

3 นายประมวล ขอยิม้ กลาง

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

4 นายฉลอง มุ่งพังกลาง

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

5 นางพิรุณ ใจตรง

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

6 นางสารวย เหง่าพันธ์

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา น.ส.3

HLM

7 นางนันทกัญจน์ บราวน์

1 ไร่

8 นางบุญ จะตุพงษ์

3 ไร่

9 นางจิณห์นิชา พืชมาก

1 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

10 นางทองใบ สาธิยมารถ

1 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

11 นางทิพวรรณ ปานปู

1 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

12 นางสาววิภาภรณ์ ปานปู

1 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

15 ไร่ หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

CLM

13 นายธีระ แสงสว่าง

3 ไร่

14 นายพงษ์ศกั ดิ์ แก้วทิพย์
15 นายชูชาติ มงคลพร

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

16 นายชริ นทร์ มงคลพร

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

17 นางสุภคั พุทธรักษา

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

18 นายมานพ แดงจันทึก

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

19 นายยนต์ แดงจันทึก

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

20 ร.ต.พินิจ แดงจันทึก

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

21 นายวสันต์ จาบจันทึก

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

22 นายมาณัฐ จาบจันทึก

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

23 นายสมชาย จาบจันทึก

3 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

24 นางสาวณัฐกานต์ จาบจันทึก

1 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา โฉนด

HLM

25 นางสาวบุษราภรณ์ สุขศาลา

1 ไร่

หนองน้ าแดง ปากช่อง นครราชสี มา ส.ป.ก.

HLM

/๓. ปัญหา...

-93. ปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน
พบปัญหาและอุปสรรคจากการดาเนินงาน ในกิจกรรมที่ 2 สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตาบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือน
ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน เนื่องจาก
มีการปรับแบบเพื่อให้เข้ากับบริบทของพื้นที่จริงเปลี่ยนแปลงแบบตามความต้องการของเจ้าของแปลง (การออกแบบ
แนวคิดทางภูมิสังคม) เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหินปูนก้อนเล็กก้อนใหญ่ จึงไม่สามารถขุดดินได้ตามแบบมาตรฐาน
กาหนด โดยได้สารวจการขุดดิน ดังนี้
๓.๑ พื้นที่ ๑ ไร่ ปริมาตรขุดดินแปลงละ 1,500 ลบ.ม.จานวน ๖ แปลง โดยขุดดินจริงได้ดังนี้ (หน่วย
: ลบ.ม.) ๕๔๑ , ๑,๗๐๘ , ๒๔๗ , ๒๙๔ , ๙๗๔ , ๒๙๑
๓.๒ พื้นที่ ๓ ไร่ ปริมาตรขุดดินแปลงละ 4,000 ลบ.ม. จานวน ๑๕ แปลง โดยขุดดินจริงได้ดังนี้
(หน่วย : ลบ.ม.) ๑,๐๑๓ , ๑๐๑๗ , ๒๕๔๗ , ๒๑๐ , ๒๑๑ , ๔,๘๖๗ , ๔๕๘ , ๑,๒๒๙ , ๑,๘๓๘ , ๑๔๕๖ , ๒,๔๙๔
, ๑,๐๙๒ , ๑,๑๙๙ , ๒,๐๔๖ , ๒๙๐ ,
๓.๓ พื้นที่ ๑๕ ไร่ ปริมาตรขุดดินแปลงละ 28,800 ลบ.ม. จานวน ๑ แปลง โดยขุดดินจริงได้ดังนี้
(หน่วย : ลบ.ม.) ๑๓,๖๔๖
ทั้งนี้แปลงที่ขุดจานวนปริมาตรดินเกินกว่าที่แบบมาตรฐานกาหนดเจ้าของแปลงเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเอง ลักษณะดินเป็นประเภทดินร่วนปนทราย (ดินแดง) ไม่สามารถเก็บน้าได้ จึงไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และมีผู้ขอสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ จานวน ๓ ราย
๔. ประเด็นเพื่อทราบ
เพื่อโปรดทราบการเฝ้าระวังและติดตามการดาเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
------------------------------------------------

