รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดนราธิวาส
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานผลการดาเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดนราธิวาส

ประจา ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตั วและผลประโยชน์ส่วนรวม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

โครงการยกระดับบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
โปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น

บุคลากรภาครัฐภาคประชา
สังคม ได้รับความรู้เกี่ยวกับ
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน

คน

300

158,200

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส

2

โครงการปลูกจิตสํานึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริตและสร้างภูมิคุ้มกันในการดําเนินชีวิตด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

บุคลากรภาครัฐได้รับการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและ
มีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติ
หน้าที่

คน

300

158,200

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส

3

โครงการสร้างเครือข่ายประชารัฐต่อต้านการทุจริต

บุคลากรภาครัฐ องค์กร
อาสาสมัครมีการสร้างเครือข่าย
ร่วมกัน

คน

200

105,200

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

4

เผยแพร่องค์ความรู้ ด้านการต่อต้านการทุจริต

จํานวนครั้งในการดําเนินการ

5

ปลูกจิตสํานักการต่อต้านทุจริตโดยเน้นการ
ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของ เจ้าหน้าที่ในองค์กร
เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ
- จัดทําบอร์ด “NSO โปร่งใส”
- เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างและป้องกันการ
กระทําผิดวินัย
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานชองข้าราชการตาม
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สํานักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส ประจําปี
งบประมาณ 2561
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาสเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

6

7

เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
(ล้านบาท)
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน

ผลการดําเนินงาน/
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ครั้ง

อย่าง
น้อย 3
ครั้ง/ปี

-

3 ครั้ง

จํานวน

1/เดือน

-

12 ครั้ง

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นราธิวาส
สํานักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส

ร้อยละของจํานวนข้าราชการที่
เข้ารับการอบรม

คน

36

22,180

ดําเนินการแล้ว
เสร็จ

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

ร้อยละของจํานวนบุคลากรของ
อปท.ในเขตจังหวัดนราธิวาส
และเจ้าหน้าที่ สถจ.นธ. ที่เข้ารับ
การอบรม

คน

200

455,400

ดําเนินการแล้ว
เสร็จ

สํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากลไกการกําหนดให้นักการเมืองแสดงเจตจํา นงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณชน
กลยุทธ์ที่ ๒ เร่งรัดการกํากับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐในทุกระดับ
กลยุทธ์ที่ ๓ สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกําหนดกลยุทธ์และมาตรการสําหรับเจตจํานงในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา ปีที่ มีสัดส่วน
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนต่อต้านการทุจริตสํา หรับภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยรัฐให้การสนับสนุนทุนตั้งต้น
กลยุทธ์ที่ ๖ ประยุกต์นวัตกรรมในการกํากับดูแลและควบคุมการดําเนินงานตามเจตจํานงทางการเมืองของพรรคการเมืองที่ได้แสดงไว้ต่อสาธารณะ
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โครงการส่งเสริมจรรยาข้าราชการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัด
บุคลากรในสังกัดได้รับการปรับ
ทัศนคติที่ดีต่อการทํางาน ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและจรรยา

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
งบประมาณ
หน่วย ปริมาณ (ล้านบาท)
นับ
งาน
คน

80

5,000

ผลลัพธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ดําเนินการแล้ว
เสร็จ

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
นราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
กลยุทธ์ที่ 6 สนับสนุนให้ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจ ริต
กลยุทธ์ที่ 8 การพัฒนาระบบและส่งเสริมการดําเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน การทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations
Convention Against Corruption C.C. 2003 - UNCAC 2003)

ที่

2

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

โครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่

เพิ่มเครือข่ายภาคประชาชน
กับหน่วยงานภาครัฐในการ
ต่อต้านการทุจริตในระดับ
พื้นที่

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)
นับ
งาน

คน

๓๐

๒๑,๗๐๐

ผลลัพธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานแรงงานจังหวัด
นราธิวาส

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)
นับ
งาน

ผลลัพธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

2

โครงการเสริมสร้างกลไกประชารัฐในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตระดับพื้นที่

มีเครือข่ายภาคประชาสังคมกับ
หน่วยงานเพิ่มขึ้น

คน

30

21,700

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานแรงงานจังหวัด
นราธิวาส

3

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
จังหวัดนราธิวาส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หลักสูตรแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement :
E-GP)

บุคลากรในจังหวัดได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government
Procurement :
EGP)

คน

420/4
รุ่น

114,800

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส

4

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วน
ภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาค

คน

92

17,400

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส

ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)
นับ
งาน

ผลลัพธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

30,900

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานคลังจังหวัดนราธิวาส

1

0.050

ดําเนินการแล้วเสร็จ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
จังหวัดนราธิวาส

100

ไม่ใช้
งบประมาณ

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

5

โครงการฝึกอบรมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 สําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจในส่านภูมิภาค

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560

คน

100/
รุ่น

6

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัป
ชันสากล ประจําปี

ครั้ง

7

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น

ข้าราชการพลเรือนได้รับการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการพล
เรือนดีเด่น ประจําปี

ร้อยละ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

ที่

8

ที่
9

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ งบประมาณ
(ล้านบาท)
นับ
งาน

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการ
ร้อยละ
คัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ตัวชี้วัด

ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตของ มีการประกาศเจตนารมณ์ ไม่
ผู้บริหารจังหวัด
น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยผู้บริหาร
ของจังหวัด

100

ไม่ใช้
งบประมาณ

เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ (ล้านบาท)
นับ
งาน
ครั้ง
1
ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลลัพธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

ผลลัพธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

สํานักงานจังหวัดนราธิวาส
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

10 ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
11 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
สํานักงาน ป.ป.ช. และสํานักงาน ป.ป.ท.

ตัวชี้วัด
จํานวนครั้งในการตรวจ
ติดตามประเมินการดําเนิน
โครงการ
ดําเนินตามขั้นตอนครบร้อย
ละ 100

เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ (ล้านบาท)
นับ
งาน
ครั้ง
4
ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลลัพธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

4 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ร้อยละ

100

ไม่ใช้
งบประมาณ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

33 ส่วนภูมิภาค

หน่วยงานเสริสร้างจริยธรรม
ข้าราชการ

ร้อยละ

100

ไม่ใช้
งบประมาณ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

33 ส่วนภูมิภาค

13 โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ ระดับความสําเร็จของการ
ดีและพลังของแผ่นดิน
ดําเนินโครงการถวายสัตย์
ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่
ดีและพลังของแผ่นดิน

ระดับ

5

ไม่ใช้
งบประมาณ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ทุกส่วนราชการ

100

ไม่ใช้
งบประมาณ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ทุกส่วนราชการ

12 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ

14 การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ร้อยละของการจัดการเรื่อง
ร้อยละ
ร้องเรียนการทุจริตที่
ดําเนินการตามระยะที่กําหนด

ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนกาหนดกลยุทธ์และมาตรการสาหรับเจตจานงในการต่อต้านการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์
หน่วย ปริมาณ (ล้านบาท)
นับ
งาน
ระดับ
5
ไม่มี
ดําเนินการแล้วเสร็จ
งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

1

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ระดับความสําเร็จ
ในการกําหนด
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง

ทุกส่วนราชการ

2

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ระดับความสําเร็จ
ในการกําหนด
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต

ระดับ

5

ไม่มี
ดําเนินการแล้วเสร็จ
งบประมาณ

ทุกส่วนราชการ

3

มาตรการป้องกันการรับสินบน

ระดับความสําเร็จ
ในการกําหนด
มาตรการป้องกัน
การรับสินบน

ระดับ

5

ไม่มี
ดําเนินการแล้วเสร็จ
งบประมาณ

ทุกส่วนราชการ

ที่
4

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ระดับความสําเร็จ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการกําหนด
มาตรการป้องกัน
การขัดกัน
ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วน
ตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ (ล้านบาท)
นับ
งาน
ระดับ
5
ไม่มี
งบประมาณ

ผลลัพธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ทุกส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”
กลยุทธ์ที่ 1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

1

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

2

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

3

การเบียดบังเวลาราชการ

เป้าหมาย
งบประมาณ
(ล้านบาท)
ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
ผลลัพธ์
หน่วย ปริมาณ
นับ
งาน
จัดทําแผนประเมิน จํานวน
1
ไมใช้
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ความเสี่ยง
งบประมาณ
ร้อยละความสําเร็จ ร้อยละ 100
ไมใช้
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ของการบริหาร
งบประมาณ
ความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน
ร้อยละความสําเร็จ ร้อยละ 100
ไมใช้
ดําเนินการแล้วเสร็จ
ของการควบคุม
งบประมาณ
และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย

หน่วยงาน
ทุกส่วนราชการ
ทุกส่วนราชการ

ทุกส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

1

กิจกรรมตรวจสอบภายในอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

การตรวจสอบด้าน
การเงิน บัญชีและ
ด้านการปฏิบัติงาน
ตามระเบียบ/
ข้อกําหนด

2

กิจกรรมรณรงค์ “ไม่ให้ ไม่รับ”

ระดับความสาเร็จ
ในการรณรงค์
“ไม่ให้ ไม่รับ”

เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ (ล้านบาท)
นับ
งาน
ครั้ง
4
ไม่ใช้
งบประมาณ

-

-

ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลลัพธ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

3 ครั้ง

หน่วยตรวจสอบภายใน
จังหวัดนราธิวาส

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ทุกส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต

ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ผ่าน Application

ตัวชี้วัด

จํานวนช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ผ่าน

เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ (ล้านบาท)
นับ
งาน
จํานวน
2
ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
จังหวัดนราธิวาส

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส

Application

ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต”
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
ที่
1

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
การทบทวนระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ตัวชี้วัด

มีการทบทวน
ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ทั้งภายในและ
ภายนอก

เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ (ล้านบาท)
นับ
งาน
ระบบ
1
ไม่ใช้
งบประมาณ

ที่

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย
งบประมาณ
ดาเนินงาน
หน่วย ปริมาณ (ล้านบาท)
นับ
งาน
ช่องทาง
3
ไม่ใช้
งบประมาณ

ผลลัพธ์

หน่วยงาน

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส

2

ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

เพิ่มจํานวนช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนให้มี
หลากหลายยิ่งขึ้น

3

การรับเรื่องร้องเรียนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
จากประชาชน

จํานวนช่อง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน
ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน

ช่องทาง

3

ไม่ใช้
ดําเนินการแล้วเสร็จ (ตู้รับ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส
งบประมาณ เรื่อง,โทรศัพท์,ด้วยตนเอง,
ไปรษณีย,์ อินเทอร์เน็ต)

4

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดย
เสริมสร้างกลไกหรือช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน และทุก
ภาคส่วน

มีกลไกหรือช่อง
ช่องทาง
ทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน
ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน และทุก
ภาคส่วน

1

ไม่ใช้
งบประมาณ

ดําเนินการแล้วเสร็จ

ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดนราธิวาส

