
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จังหวัดนราธิวาส รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 



 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  จังหวัดนราธิวาส  ประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562  (งบบูรณาการฯ)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการดําเนินงาน/ 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การปลูกฝังค่านิยมและ
คุณธรรมหลัก 4 ประการ 

คน 200 0.1479 0.109 
 

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ตามรอย
พระราชดําร ิ

ร้อยละของบุคลากรมี
คุณธรรมตามรอยพระยุคล
บาททํางานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตมีประสิทธิภาพถูกต้อง
เป็นธรรม 

คน 100 0.0744 0.0615 สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

 

 
 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชารัฐ
ร่วมต่อต้านการทุจริตจังหวัด
นราธิวาส 

บุคลากรในหน่วยงานร่วมเป็น
เครือข่ายต่อต้านการทุจริต 
 

คน 200 0.1269 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส 
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

 

รายงานผลการด าเนินงาน จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณของส่วนราชการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจราชการของกระทรวง 
มหาดไทย สํานักนายกรัฐมนตรี 
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

จํานวนคร้ังของการตรวจ
ราชการ เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานของรัฐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

คร้ัง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 คร้ัง สํานักงานจังหวัดนราธิวาส       
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล)   



 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

2 เผยแพร่ และส่งเสริมหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อกําหนดว่า
ด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จังหวัดนราธิวาส  

ช่องทางการเผยแพร่
ข้อกําหนดว่าด้วยมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม
เพิ่มข้ึน 

ช่องทาง 2 0.069 อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

คณะกรรมการจริยธรรมประจํา
จังหวัดนราธิวาส                

(สํานักงานจังหวัดนราธิวาส          
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

3 แผนยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริตของ
ผู้บริหารจังหวัดในการกํากับดูแล
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

ประกาศและเผยแพร่นโยบาย
คุณธรรมและความโปร่งใสต่อ
สาธารณชน  

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

4 แผนงานเสริมสร้างการกํากับดูแล
กิจการที่ดี วัฒนธรรม และค่านิยม
สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (Soft Control) 

ร้อยละของหน่วยงานมีการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 
วัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใส และการต่อต้านการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

100 33 ส่วนภูมิภาค        

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

5 โครงการการจัดงานวันต่อต้าน           
คอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด 
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริต”  

การจัดงานวันต่อต้าน คอร์รัป
ชันสากล ประจําป ี

คร้ัง 1 0.050 ดําเนินการแล้วเสร็จ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
จังหวัดนราธิวาส      

6 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

ข้าราชการพลเรือนได้รับการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการพล
เรือนดีเด่น ประจําป ี
 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ สํานักงานจังหวัดนราธิวาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

7 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการ
คัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเวร็จ สํานักงานจังหวัดนราธิวาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

8 กิจกรรม : การจัดทําข้อตกลงใน
การส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ   

หน่วยงานภาครัฐจัดทํา
ข้อตกลงในการส่งเสริม
คุณธรรมให้บุคลากรในสังกัด 
ได้รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ และ
ดําเนินการตามแผนแม่บทฯ  

ร้อยละ 85 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละ 100 สํานักงานวัฒนธรรม                  
จังหวัดนราธิวาส 

 



 
 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
 

ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

9 ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารจังหวัด 

มีการประกาศเจตนารมณ์ ไม่
น้อยกว่า 1 คร้ัง โดยผู้บริหาร
ของจังหวัด 
 

คร้ัง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

10 ติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ 

จํานวนคร้ังในการตรวจ
ติดตามประเมินการดําเนิน
โครงการ 
 

คร้ัง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

3 คร้ัง ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

11 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน 
ป.ป.ท. 
 

ดําเนินตามขั้นตอนครบร้อย
ละ 100 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 
 
 

33 ส่วนภูมิภาค        

12 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ หน่วยงานเสริสร้างจริยธรรม
ข้าราชการ 
 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ 33 ส่วนภูมิภาค        

13 โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่
ดีและพลังของแผ่นดิน 
 

ระดับ 5 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ ทุกส่วนราชการ 

 



 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

14 การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ร้อยละของการ
จัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต
ที่ดําเนินการตาม
ระยะที่กําหนด 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ทุกส่วนราชการ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการสังคมคุณธรรมและสังคม
เก้ือกูลด้วยฐานพุทธธรรม 

 

จํานวนคร้ังที่
ข้าราชการ ที่ได้รับ
การส่งเสริม
คุณธรรม และ
ปลูกฝังสํานึกจิต
อาสา 

คร้ัง 1 3.968 อยู่ระหว่างดําเนินการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นราธิวาส 

2 โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม
บนพื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

 จํานวนข้าราชการ        
ที่ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม และ
ปลูกฝังสํานึกจิต
อาสา 

คน  7.500 อยู่ระหว่างดําเนินการ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นราธิวาส 

 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับความสําเร็จ
ในการกําหนด
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ทุกส่วนราชการ 

2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

ระดับความสําเร็จ
ในการกําหนด
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต 
 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ทุกส่วนราชการ 

3 มาตรการป้องกันการรับสินบน ระดับความสําเร็จ
ในการกําหนด
มาตรการป้องกัน
การรับสินบน 
 
 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ทุกส่วนราชการ 



 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

4 มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ระดับความสําเร็จ
ในการกําหนด
มาตรการป้องกัน
การขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที่  1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต จัดทําแผนประเมิน
ความเสี่ยง 

จํานวน 1 ไมใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ทุกส่วนราชการ 

2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

ร้อยละความสําเร็จ
ของการบริหาร
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ร้อยละ 100 ไมใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างดําเนินการ ทุกส่วนราชการ 

3 การเบียดบังเวลาราชการ ร้อยละความสําเร็จ
ของการควบคุม
และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ร้อยละ 100 ไมใช้
งบประมาณ 

ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ด้านการทุจริตเบียดบัง

เวลาราชการ 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 กิจกรรมตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การตรวจสอบด้าน
การเงิน บัญชีและ
ด้านการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ/
ข้อกําหนด 

คร้ัง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

3 คร้ัง หน่วยตรวจสอบภายใน              
จังหวัดนราธิวาส 

2 กิจกรรมรณรงค์ “ไม่ให้ ไม่รับ” ระดับความส าเร็จ
ในการรณรงค์  
“ไม่ให้ ไม่รับ” 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 เผยแพร่ประกาศเจตจํานงสุจริต
ระบบออนไลน ์

ระดับความสําเร็จ
ในการเผยแพร่
ประกาศเจตจํานง
สุจริตระบบ
ออนไลน ์
 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ ทุกส่วนราชการ 

2 กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ผ่าน 
Application 

จํานวนช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ผ่าน 
Application 
 

จํานวน 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

จังหวัดนราธิวาส      

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 การทบทวนระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

มีการทบทวน
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

ระบบ 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

2 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 

เพิ่มจํานวนช่อง
ทางการรับเร่ือง
ร้องเรียนให้มี
หลากหลายยิ่งขึ้น 
 

ช่องทาง 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

3 การรับเรื่องร้องเรียนข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

จํานวนช่อง
ทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
 

ช่องทาง 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ (ตู้รับ
เร่ือง,โทรศัพท,์ด้วยตนเอง,

ไปรษณีย,์อินเทอร์เน็ต) 

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 



 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลลัพธ์ หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยเสริมสร้างกลไกหรือช่อง
ทางการรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน และทุก
ภาคส่วน 

มีกลไกหรือช่อง
ทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน และทุก
ภาคส่วน 

ช่องทาง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ดําเนินการแล้วเสร็จ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

 


