
 
 

 
 

 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

จังหวัดนราธิวาส รอบ 6 เดือน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส 
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รายงานผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 จังหวัดนราธิวาส 

1. งบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนนิงาน/ 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการยกระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

หน่วยงานภาครัฐผา่น
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) เพิ่มขึ้น 

คน 300 0.1900 "ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจาก โอน
งบประมาณกลับคืน
ส่วนกลาง เพื่อจัดท าร่าง 
พ.ร.บ.โอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ...." 

ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส 
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       
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2. งบประมาณของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนนิงาน/ 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจราชการของกระทรวง 
มหาดไทย ส านักนายกรัฐมนตรี 
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

จ านวนคร้ังของการ
ตรวจราชการ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใน
หน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

คร้ัง 4 - 2 คร้ัง ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส 

(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล)   

2 เผยแพร่ และส่งเสริมหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อก าหนดวา่
ด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จังหวัดนราธิวาส  

ช่องทางการเผยแพร่
ข้อก าหนดว่าด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมเพิ่มข้ึน 

ช่องทาง 2 - 2 ช่องทาง 
(เว็บไซต์จังหวัด และ

เอกสารคู่มือ) 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ า
จังหวัดนราธิวาส                

(ส านักงานจังหวัดนราธิวาส          
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนนิงาน/ 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

3 แผนยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริตของ
ผู้บริหารจังหวัดในการก ากับดูแล
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

ประกาศและเผยแพร่
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสต่อ
สาธารณชน  
 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

4 ส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการทีด่ี 
วัฒนธรรม และคา่นิยมสุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส 
และการต่อต้านการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน (Soft Control) 

ร้อยละของหน่วยงานมี
การก ากับดูแลกิจการที่
ดี วัฒนธรรม และ
ค่านิยมสุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความ
โปร่งใส และการ
ต่อต้านการทุจริตใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ 34 ส่วนภูมิภาค        

5 โครงการการจัดงานวันต่อต้าน           
คอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด 
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริต”  

 

การจัดงานวันต่อต้าน 
คอร์รัปชันสากล 
ประจ าป ี

คร้ัง 1 0.040 ด าเนินการแลว้เสร็จ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
จังหวัดนราธิวาส      
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนนิงาน/ 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

6 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

ข้าราชการพลเรือน
ได้รับการคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจ าป ี
 
 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

7 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
การคัดเลือกเป็น
ผู้ปฏิบัตงิานดีเด่น
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

8 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ 
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารจังหวัด 

มีการประกาศ
เจตนารมณ์ ไมน่้อย
กว่า 1 คร้ัง โดย
ผู้บริหารของจังหวัด 

คร้ัง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

9 ติดตามประเมนิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ 

จ านวนคร้ังในการ
ตรวจติดตามประเมิน
การด าเนินโครงการ 

คร้ัง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
จังหวัดนราธิวาส                  

ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส         
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล)       
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนนิงาน/ 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

10 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ด าเนินตามขั้นตอน
ครบร้อยละ 100 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 34 ส่วนภูมิภาค        

11 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ หน่วยงานเสริมสร้าง
จริยธรรมข้าราชการ 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ 
 

34 ส่วนภูมิภาค        

12 โครงการถวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลงัของแผ่นดิน 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
ถวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดนิ 

ร้อยละ 85 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ทุกส่วนราชการ 

13 การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ร้อยละของการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตที่ด าเนนิการตาม
ระยะที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ทุกส่วนราชการ 

14 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการพฒันาชุมชนจังหวัด
นราธิวาส ประจ าปี 2563 

ร้อยละของบุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต
ปราศจากข้อร้องเรียน 

คน 150 0.005 ด าเนินการแลว้เสร็จ ส านักงานพฒันาชุมชน                   
จังหวัดนราธิวาส 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลการด าเนนิงาน/ 

ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์
หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
(กิจกรรมสังคมคุณธรรมสู่สันติสขุ) 

 

 จ านวนคร้ังของการ
ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในระดับ
อ าเภอ 

คร้ัง 6 2.100 "ไม่สามารถด าเนินการได้ 
เนื่องจาก โอน
งบประมาณกลับคืน
ส่วนกลาง เพื่อจัดท าร่าง 
พ.ร.บ.โอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ...." 

ส านักงานวฒันธรรมจังหวัด
นราธิวาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

9 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนนิงาน/ 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ทุกส่วนราชการ 

2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ทุกส่วนราชการ 

3 มาตรการป้องกันการรับสินบน ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ทุกส่วนราชการ 

4 มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดมาตรการ
ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 



 
 

10 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที่  1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) ผลการด าเนนิงาน/ 

ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์
หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทจุริต จัดท าแผนประเมิน
ความเสี่ยง 

จ านวน 1 ไมใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ทุกส่วนราชการ 

2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

ร้อยละ 100 ไมใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ทุกส่วนราชการ 

3 การเบียดบังเวลาราชการ ร้อยละความส าเร็จ
ของการควบคุมและ
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
 

ร้อยละ 100 ไมใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนนิงาน/ 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 กิจกรรมตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

การตรวจสอบด้าน
การเงิน บัญชีและดา้น
การปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ/ข้อก าหนด 

คร้ัง 5 ไม่ใช้
งบประมาณ 

3 คร้ัง หน่วยตรวจสอบภายใน              
จังหวัดนราธิวาส 

2 กิจกรรมรณรงค์ “ไม่ให้ ไม่รับ” ระดับความส าเร็จใน
การรณรงค์  
“ไม่ให้ ไม่รับ” 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ทุกส่วนราชการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนนิงาน/ 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 เผยแพร่ประกาศเจตจ านงสุจริต
ระบบออนไลน ์

ระดับความส าเร็จใน
การเผยแพร่ประกาศ
เจตจ านงสุจริตระบบ
ออนไลน ์
 

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ ทุกส่วนราชการ 

2 กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ผ่าน 
Application 

จ านวนช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน ผ่าน 
Application 

จ านวน 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2 ช่องทาง 
(ไลน์, Facebook, 

เว็บไซต์) 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ

จังหวัดนราธิวาส      
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ผลการด าเนนิงาน/ 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 การทบทวนระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

มีการทบทวนระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ทั้งภายใน
และภายนอก 

ระบบ 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

2 ปรับปรุงระบบรบัเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 

เพิ่มจ านวนช่อง
ทางการรับเร่ือง
ร้องเรียนให้มี
หลากหลายยิ่งขึ้น 

ช่องทาง 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

3 การรับเรื่องร้องเรียน  ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

จ านวนช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

ช่องทาง 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

5 ช่องทาง 
(ตู้รับเรื่อง,โทรศัพท์,             
ด้วยตนเอง,ไปรษณีย์

,อินเทอร์เน็ต) 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยเสริมสร้างกลไกหรือช่อง
ทางการรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน และทุก
ภาคส่วน 

มีกลไกหรือช่อง
ทางการรับเร่ือง
ร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน และทุกภาค
ส่วน 

ช่องทาง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

อยู่ระหว่างด าเนนิการ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

 




