
รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส 
(รอบ 6 เดือน) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 



 

 
โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
       

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน) ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ ไตรมาส

1  
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
1 การขับเคลื่อนการ

ดำเนินการตาม
นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของสำนักงาน 

ป.ป.ช. 

มีการประชาสัมพันธ์หรือ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
นโยบายต่อต้านการ

ป้องกันทุจริตประพฤติมิ
ชอบของจังหวัดให้กับ

บุคลากรภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐนำ
นโยบายการต่อต้าน

การทุจริตมาปฏิบัติ ไม่
ก่อให้เกิดการทุจริตใน

การปฏิบัติงาน 

ไม่มี ✓ ✓ ✓ ✓ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักงาน
จังหวัด

นราธิวาส 

2 กิจกรรมแสดง
เจตจำนงสุจริตในการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและ
นโยบายการสร้าง
คุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน 

มีการประกาศเจตจำนง
สุจริตฯ ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการปฏิบัติ และนโยบาย

การสร้างคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในองค์กร 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานยึดเป็น
แนวทางปฏิบัติและ

เผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป
รับทราบ 

ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐจังหวัด
นราธิวาสมีจิตสำนึกใน
การปฏิบัติงาน และถือ
ปฏิบัติตามแบบอย่าง
ของผู้บริหารในการ

ปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

ไม่มี ✓ ✓ ✓ ✓ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักงาน
จังหวัด

นราธิวาส 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน) ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ ไตรมาส

1  
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
3 กิจกรรมการแสดง

เจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหารต่อบุคลากร

และสาธารณชน 

ผู้บริหารกล่าวแสดง
เจตจำนงสุจริตเพื่อแสดง

ถึงความมุ่งมั่นในการ
บริหารงานที่โปร่งใสและ

เป็นแบบอย่างให้กับ
บุคลากรในสังกัด 

หน่วยงานมีการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความ

โปร่งใส 

ไม่มี  ✓   ดำเนินการ
เสร็จสิ้น 

สำนักงาน
จังหวัด

นราธิวาส 

4 การขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานของจังหวัด 
เพ่ือให้เป็นไปตามแนว

ทางการประเมิน
คุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

มีการประชาสัมพันธ์ สร้าง
การรับรู้ ให้กับส่วน

ราชการภูมิภาคภายใน
จังหวัด 

มีการประชาสัมพันธ์
หรือสร้างการรับรู้

เกี่ยวกับการดำเนินงาน    
ของจังหวัดในส่วนที่
เกี่ยวข้อง    เพ่ือให้

เป็นไปตามแนว
ทางการประเมิน

คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

ไม่มี ✓ ✓ ✓ ✓ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักงาน
จังหวัด

นราธิวาส 

5 การเผยแพร่ประมวล
จริยธรรมข้าราชการ

พลเรือน 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
สื่อต่าง ๆ โดยให้มีการ
ดำเนินงานอย่างน้อย 1 

ครั้ง 

มีการเผยแพร่องค์
ความรู้เกี่ยวกับ

ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

 
 

ไม่มี ✓ ✓ ✓ ✓ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักงาน
จังหวัด

นราธิวาส 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน) ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ ไตรมาส

1  
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
6 การทำบุญตักบาตร

และบำเพ็ญกุศลเนื่อง
ในวันสำคัญต่างๆ ของ

จังหวัดนราธิวาส 

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
และบำเพ็ญกุศลในวัน

สำคัญ  จำนวน 10 ครั้ง 

บุคลากรหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัด
นราธิวาส ได้ร่วม
ทำบุญปฏิบัติธรรม 
และนำหลักธรรม

ศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 

ไม่มี ✓ ✓ ✓ ✓ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ทุกส่วน
ราชการ 

7 การคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 

2564 

ดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 

1 ครั้ง 

ได้ข้าราชการดีเด่น
ประจำปี พ.ศ. 2564 
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้

ข้าราชการในจังหวัดได้
ประพฤติปฏิบัติตาม 
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
ในด้านการครองตน 
ครองคน  ครองงาน 

ไม่มี  ✓   ดำเนินการ
เสร็จสิ้น 

สำนักงาน
จังหวัด

นราธิวาส 

 
 
 
 
 



 

โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน) ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ ไตรมาส 

1  
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
1 โครงการยกระดับ

คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ

โปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA) จังหวัด

นราธิวาส 

จัดโครงการยกระดับ
คะแนนการประเมิน ITA 

จังหวัดนราธิวาส 
ประจำปี พ.ศ.2565             

จำนวน 1 ครั้ง ระหว่าง
เดือน เมษายน 2565 

หัวหน้าส่วนราชการ
ภูมิภาค และผู้นำ

องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้รับความรู้ 

ความเข้าใจการ
ประเมิน ITA  

ประจำปี พ.ศ. 2565 

100,000   
✓ 

 ดำเนินการ
เสร็จสิ้น 

สำนักงาน
จังหวัด

นราธิวาส 

2 กิจกรรมเผยแพร่ข้อ
กฎหมาย มาตรการ
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่

เกี่ยวข้อง 

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 

มาตรการ จัดซื้อจัดจ้าง ที่
เกี่ยวข้องในเว็บไซต์

จังหวัดนราธิวาส กลุ่มงาน
จริยธรรม 

บุคลากรในหน่วยงาน
มีความรู้ ความเข้าใจ 
และสามารถนำไป
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง ไม่ทำให้เกิด

การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 

ไม่มี ✓ ✓ ✓ ✓ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

สำนักงาน
จังหวัด

นราธิวาส 



 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัด งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน) ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ ไตรมาส 

1  
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
3 กิจกรรมประกาศ

เผยแพร่ หรือ
เปิดเผยข้อมูลการ
จัดหาพัสดุหรือการ

จัดซื้อจัดจ้างให้
สาธารณชนรับทราบ 

การประกาศ เผยแพร่ 
หรือเปิดเผยข้อมูลการ

จัดหาพัสดุ หรือการจัดซื้อ
จัดจ้างให้สาธารณสชน
ทราบผ่านทาง website 

หน่วยงาน 

ความโปร่งใสในการ
จัดหาพัสดุ หรือการ
จัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงานในจังหวัด 

ไม่มี ✓ ✓ ✓ ✓ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ทุกส่วนราชการ 

 
 

โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน) ผลการ
ดำเนินการ 

หน่วยดำเนินการ ไตรมาส 
1  

ไตรมาส
2 

ไตรมาส
3 

ไตรมาส
4 

1 เสริมสร้าง
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

ในการรับฟัง
ข้อคิดเห็นหรือเรื่อง
ร้องเรียนที่สะดวก
และหลากหลาย 

ให้ทุกส่วนราชการจัดทำ
ช่องทางในการสื่อสาร
การรับเรื่องร้องเรียนไม่
น้อยกว่า 2 ช่องทาง 

และมอบหมายเจ้าหน้าที่
รับผิดขอบและรายงาน

ผลการร้องเรียน 

ไม่มีเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตของหน่วยงาน
หรือเรื่องร้องเรียน

ได้รับการแก้ไข 

ไม่มี ✓ ✓ ✓ ✓ 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

 

ส่วนราชการ
ภูมิภาค และศูนย์ 

ดำรงธรรม
จังหวัดนราธิวาส 



 

โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนราธิวาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม แนวทางดำเนินการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน) หน่วย
ดำเนินการ ไตรมาส 

1  
ไตรมาส

2 
ไตรมาส

3 
ไตรมาส

4 
- - - - - - - - - - 

 
 
 




