
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 



 

รายงานผลการดำเนินงาน 

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จังหวัดนราธิวาส 

 
โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนราธิวาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต  
 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน หน่วย

ดำเนินการ 
1 การขับเคลื่อนการดำเนินการ

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบของ

สำนักงาน ป.ป.ช. 

บุคลากรภาครัฐนำ
นโยบายการต่อต้านการ

ทุจริตมาปฏิบัติ ไม่
ก่อให้เกิดการทุจริตใน

การปฏิบัติงาน 

ไม่มี 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

มีการประชาสัมพันธ์หรือสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการป้องกันทุจริต
ประพฤติมิชอบของจังหวัดให้กับบุคลากร

ภาครัฐ 

สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

2 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตใน
การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบและนโยบาย
การสร้างคุณธรรมและความ

โปร่งใสของหน่วยงาน 

ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐจังหวัดนราธิวาส

มีจิตสำนึกในการ
ปฏิบัติงาน และถือ

ปฏิบัติตามแบบอย่าง
ของผู้บริหารในการ

ปฏิบัติงานอย่างสุจริต 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเจตจำนง
สุจริต ในการต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงานในวัน
ต่อต้านคอรัปชั่นสากล และมอบนโยบาย
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสใน

องค์กร เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานยึดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป

รับทราบ 
 

สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน หน่วย

ดำเนินการ 
3 กิจกรรมการแสดงเจตจำนง

สุจริตของผู้บริหารต่อบุคลากร
และสาธารณชน 

หน่วยงานมีการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม

จริยธรรมและมีความ
โปร่งใส 

ไม่มี มกราคม - 
มีนาคม 2564 

ผู้บริหารกล่าวแสดงเจตจำนงสุจริตเพื่อ
แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานที่
โปร่งใสและเป็นแบบอย่างให้กับบุคลากร  

ในสังกัด 

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

4 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ของจังหวัด เพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรม

และความโปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

เจ้าหน้าที่ผู้ร้บผิดชอบมี
ความรู้ ความเข้าใจ 

สามารถดำเนินงานตาม
แนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสตามเกณฑ์ท่ี

กำหนด 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับ
ส่วนราชการภูมิภาคภายในจังหวัด 

สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

5 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2564 

ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร มี

ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อ
นำไปสู่ความร่วมมือ ร่วม
ใจ ที่จะนำพาประเทศ
ไทยให้มีมาตรฐานทาง

คุณธรรม จริยธรรม เกิด
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชน
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต

ทุกรูปแบบ 

  10,000   ธันวาคม พ.ศ.
2563  

 ผลิตและเผยแพร่สกู๊ปประกาศเจตจำนง
สุจริต เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
สากล เดินหน้านราธิวาสป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง ชู

แนวคิด " Zero tolerance คนไทยไม่ทน
ต่อการทุจริต" จำนวน 1 ตอน 

สำนักงาน
ประชาสัมพันธ์

จังหวัดนราธิวาส 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน หน่วย

ดำเนินการ 
6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ

บุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับ
การป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถนำไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้

เกิดการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่มี กุมภาพันธ์ - 
มีนาคม 2564 

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง  ประกอบด้วย 
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ    
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และ    

พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560 

สำนักงานคลัง
จังหวัดนราธิวาส 

7 การเผยแพร่ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

ข้าราชการและ
ประชาชนทั่วไปมีความรู้ 

ความเขา้ใจเกี่ยวกับ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

ไม่มี ตุลาคม พ.ศ.
2563           

ถึง มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ โดยให้
มีการดำเนินงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 

สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

8 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพ่ือ
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน
โอกาสวันสำคัญของชาติไทย 

ให้บุคลากรทุกภาคส่วน
ได้แสดงออกถึงความ

จงรักภักดีและสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ 

ไม่มี  ตุลาคม พ.ศ.
2563           

ถึง มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยให้ตระหนักถึง
ค่านิยมความสมัครสมาน สามัคคี ของคน
ในชาติ จำนวน 10 ครั้ง โดยมีเป้าหมาย

ผู้ร่วมงานอย่างน้อยครั้งละ 250 คน 

ที่ทำการ
ปกครองจังหวัด

นราธิวาส 

9 การทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญ
กุศลเนื่องในวันสำคัญต่างๆ ของ

จังหวัดนราธิวาส 

บุคลากรหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัด

นราธิวาส ได้ร่วมทำบุญ
ปฏิบัติธรรม และนำ

หลักธรรมศาสนามาเป็น
แนวทางปฏิบัติงานและ
ดำเนินชีวิตประจำวัน 

ไม่มี  ตุลาคม พ.ศ.
2563           

ถึง       มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญ
กุศลในวันสำคัญ  จำนวน  5 ครั้ง 

ทุกส่วนราชการ 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน หน่วย

ดำเนินการ 
10 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน

ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
ได้ข้าราชการดีเด่น

ประจำปี พ.ศ. 2563 
เพ่ือเป็นแบบอย่างให้

ข้าราชการในจังหวัดได้
ประพฤติปฏิบัติตาม 
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น   
ในด้านการครองตน 
ครองคน  ครองงาน 

ไม่มี  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564  

ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัด

นราธิวาส จำนวน 1 ครั้ง 

สำนักงาน
จังหวัดนราธิวาส 

11 การคัดเลือกข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้าง 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นราธิวาสดีเด่น 

เป็นแบบอย่างให้กับ
บุคลากรในสังกัด 

ไม่มี  กันยายน พ.ศ.
2564  

- สำนักงาน
ทรัพยากร   

ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

จังหวัดนราธิวาส 
12 การเสริมสร้างจริยธรรม

ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัด
นราธิวาส ประจำปี 2564 

1. เจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนตระหนักใน

ค่านิยมด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ

จรรยาบรรณข้าราชการ 
สามารถนำไปประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

    5,000   ธันวาคม พ.ศ.
2563  

เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการสำนักงาน
พัฒนาชุมชน   จำนวน 70 คน 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

นราธิวาส 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน หน่วย

ดำเนินการ 
2. เจ้าหน้าที่พัฒนา

ชุมชน มีทัศนคติที่ดีต่อ
การทำงาน  เกิดทักษะ
ในการทำอย่างอย่างมี

ความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการทำงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

13 ประชาสัมพันธ์ข้อมูล "คลัง
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ของกรมบัญชีกลาง"  

ให้บุคลากรในสังกัด 

บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รับความรู้ ปลูก

จิตสำนึกในการปฏิบัติ
ตนให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และใช้เป็น
แนวทางในการดำเนิน

ชีวิต 

ไม่มี ตุลาคม พ.ศ.
2563             

ถึง         
มีนาคม พ.ศ. 

2564 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ

กรมบัญชีกลาง จำนวน 6 เรื่อง 

สำนักงานคลัง
จังหวัดนราธิวาส 

14 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
โดยใช้กลไกศาสนา เพ่ือขัดเกลา
และสร้างความเป็นพลเมืองดี 

บุคลากรในหน่วยงานมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
4 ด้าน (พอเพียง วินัย 

สุจริต จิตอาสา) 

ไม่มี - ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย พอเพียง วินัย สุจริต จิต

อาสาจำนวน 10 ราย 

สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด

นราธิวาส 

15 กิจกรรมทางศาสนา ๒ ศาสนา เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่อง ศาสนพิธีดีแล้ว 
ย่อมเป็นผู้ฉลาด ในการ
จัดทำพิธีกรรมต่างๆ 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

บุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฃ
ทั้งศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามได้เข้า

ร่วมกิจกรรมทางศาสนา 186 คน เพ่ือขัด
เกลาจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติที่ดี  

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน หน่วย

ดำเนินการ 
ในทางศาสนา เป็นผู้

สามารถในการประกอบ
พิธีกรรมนั้นๆ ได้ถูกต้อง     
ตามแบบแผนที่นิยมกัน

ทั่วไป 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

หน่วยดำเนินการ 

1 โครงการยกระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัด

นราธิวาส 

1. หัวหน้าสว่นราชการ
ภูมิภาค และผู้นำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้รับความรู้ ความเข้าใจ

การประเมิน ITA  
ประจำปี พ.ศ. 2564 

2. ข้าราชการและ
บุคลากรของรัฐ 
ผู้รับผิดชอบการ

ดำเนินงานประเมิน ITA 

 265,000  เมษายน พ.ศ. 
2564 

-  
(เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดโรคโควิดใน

จังหวัดนราธิวาส) 

สำนักงานจังหวัด
นราธิวาส 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

หน่วยดำเนินการ 

มีความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถจัดทำข้อมูลเพื่อ

รับการประเมิน ITA 
ประจำปี พ.ศ.2564 ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินที่กำหนด 

2 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

นราธิวาส 

องค์กรที่มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ในการ

ดำเนินงานและบุคลากร
ในสังกัดปฏบิัติตาม

มาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรม วินัยข้าราชการ

และความโปร่งใสและ
กระทำความผดิวินัย

น้อยลง รวมทั้งมผีลการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ

ดำเนินการของหน่วยงาน
น่าเชื่อถือและเป็นที่
ยอมรับต่อสาธารณะ 

     4,160  ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒๗ แห่ง เข้า

ร่วมประเมิน ITA เพ่ือพัฒนากระบวนงาน
ให้เกิดความโปร่งใสมีการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด 

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

หน่วยดำเนินการ 

 
3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ

ระเบียบพัสดุ โดยผ่านระบบ
VDO Streaming   

เพ่ือให้บุคลากรภาครัฐ
ได้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบพัสดุฯ 
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด

ในการปฏิบัติงาน 
 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

บุคลากรภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส     
ทุกส่วนราชการ 

สำนักงานจังหวัด
นราธิวาส 

4 กิจกรรมเผยแพร่ข้อกฎหมาย 
มาตรการการจัดซื้อจัดจ้าง ที่

เกี่ยวข้อง 

บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถนำไปปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำให้

เกิดการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมาย มาตรการ จัดซื้อจัดจ้าง          

ที่เก่ียวข้องในเว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส 
กลุ่มงานจริยธรรม 

สำนักงานจังหวัด
นราธิวาส 

5 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

เพ่ือเพ่ิมพูนเสริมสร้างทักษะใน
การปฏิบัติงาน และลดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานผิด

ระเบียบ 
 
 

ข้าราชการทุกคนมี
ความรู้ ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน และสามารถ
ลดข้อผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานได้ 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

จัดอบรมเพ่ิมพูนเสริมสร้างทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ จำนวน 8 คน 
เดือนละ 1 ครั้ง รวมจำนวน 6 ครั้ง 

สำนักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

หน่วยดำเนินการ 

6 การพัฒนาระบบการตรวจสอบ
ภายในการควบคุมภายในการ

บริหารความเสี่ยง 

หน่วยงานในสังกัด
สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 
ปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องเป็นไปตาม

กฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

โรงพยาบาล ๑๓ แห่ง เข้าร่วมประเมิน
ระบบตรวจสอบภายใน ๕ มิติ (EIA)  ตาม
เกณฑ์ของกลุ่มตรวจสอบภายในที่ สนง.
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดและ

คณะกรรมการตรวจสอบในระดับจังหวัด 
ลงพื้นที่ตรวจสอบภายในหน่วยงาน
เป้าหมาย จำนวน ๕๙ แห่ง ๕ ด้าน 

เพ่ือให้คำแนะนำในการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

7 กิจกรรมประกาศเผยแพร่ หรือ
เปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ

หรือการจัดซื้อจัดจ้างให้
สาธารณชนรับทราบ 

ความโปร่งใสในการ
จัดหาพัสดุ หรือการ
จัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงานในจังหวัด 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

การประกาศ เผยแพร่ หรือเปิดเผยข้อมูล
การจัดหาพัสดุ หรือการจัดซื้อจัดจ้างให้ 
สาธารณสชนทราบผ่านทาง website 

หน่วยงาน 

ทุกส่วนราชการ 

8 โครงการอบรมเรื่องการรักษา
วินัยและการป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน 

บุคลากรในสังกัดมี
จิตสำนึกท่ีดีในการ

ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามกฎระเบียบ          

มีทัศนคติและค่านิยมใน
การปฏิบัติราชการอย่าง

ซื่อสัตย์สุจริต 

   21,000  พฤษภาคม พ.ศ. 
2564 

- สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

หน่วยดำเนินการ 

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การป้องกันและทุจริต 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายด้าน
การป้องกันการทุจริต 

 

ไม่มี มีนาคม พ.ศ.
2564 

ให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ข้าราชการ 
จำนวน 1 คน 

สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดนราธิวาส 

10 กิจกรรมปัญหาที่อยากแก้และ
ความดีที่อยากทำ ใน ๔ ด้าน

พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา 

บุคลากรเข้าใจใน
เจตนารมณ์หลักคิด

กระบวนการและวิธีใน
การส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรคุณธรรม และ

เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

1. สร้างเครือข่ายคุณธรรมถ่ายทอด
ความรู้พัฒนานโยบายร่วมกันภายใน

องค์กร จำนวน 186 คน 
2. กำหนดคุณธรรมเป้าหมายที่สอดคล้อง

กับปัญหาคุณธรรมขององค์กรหรือ
คุณธรรมใน ๔ ด้านเป็นแนวทางในการใช้

วัสดุสำนักงานอย่างประหยัด             
มาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการด้วย

ความโปร่งใส จัดจิตอาสาช่วยเหลือสังคม 
 

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

11 การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 

ไม่เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนกับผู้ประกอบ
กิจการน้ำบาดาล 

ไม่มี มีนาคม - 
กรกฎาคม พ.ศ. 

2564 

การเฝ้าระวังความเสี่ยง กรณีอาจมีการ
อำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการน้ำบาดาลหรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 

สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม     
จ.นราธิวาส 

12 แผนงานจัดทำและเผยแพร่ บุคลากรในสังกัด ไม่มี ตลอด มีการแจ้งเวียนกฎหมายใหม่ ระเบียบ สำนักงาน



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน 

หน่วยดำเนินการ 

ข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

รวมถึงตัวอย่างการกระทำผิด
วินัย โดยเฉพาะเรื่องการทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

รับทราบแนวทางและถือ
ปฏิบัติในทางเดียวกัน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ต่างๆให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ
และถือปฏิบัติและรวบรวมตัวอย่างการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้ง

เวียนให้หน่วยงานในสังกัดรับทราบทุกๆ
เดือน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 

สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส 

13 จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลด้าน
กฎหมาย ระเบียบ 

ทีเ่กี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
รวมถึงตัวอย่างการกระทำ 
ผิดวินัย โดยเฉพาะเรื่องการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

บุคลากรในสังกัด
รับทราบแนวทางและถือ
ปฏิบัติในทางเดียวกัน 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

มีการแจ้งเวียนกฎหมายใหม่ ระเบียบ
ต่างๆให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบ
และถือปฏิบัติและรวบรวมตัวอย่างการ
กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่เพ่ือแจ้ง

เวียนให้หน่วยงานในสังกัด จำนวน 213 
แห่ง รับทราบทุกๆเดือน อย่างน้อยเดือน

ละ ๑ ครั้ง 

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต     
       

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน หน่วยดำเนินการ 

 
1 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วน ในการรับฟัง
ข้อคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียนที่
สะดวกและหลากหลาย 

ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของหน่วยงานหรือเรื่อง
ร้องเรียนได้รับการแก้ไข 

ไม่มี ตลอด
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ให้ทุกส่วนราชการจัดทำช่องทางใน
การสื่อสารการรับเรื่องร้องเรียนไม่
น้อยกว่า 2 ช่องทาง และ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดขอบ
และรายงานผลการร้องเรียน 

ส่วนราชการ
ภูมิภาค และศูนย์
ดำรงธรรมจังหวัด
นราธิวาส 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน หน่วย

ดำเนินการ 
1 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม

ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัด
นราธิวาส ประจำปี 2564 

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มี
ทัศนคติที่ดีต่อการ

ทำงาน  เกิดทักษะใน
การทำอย่างมีความสุข 
พัฒนาศักยภาพในการ
ทำงานให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 
 
 

    5,000   ธันวาคม พ.ศ. 
2563  

ให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงาน เพ่ือสามารถนำไป
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันและ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 
70 ราย 

สำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัด

นราธิวาส 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน หน่วย

ดำเนินการ 
2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการด้านการเกษตร 
ผู้เข้าอบรมบริหารจัดการ
ด้านการเกษตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

23,710  พฤศจิกายน 
พ.ศ.2563  

มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร ของ

เจ้าหน้าที่จำนวน 93 คน 

สำนักงานเกษตร
จังหวัด 

3 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ 
“การมีส่วนร่วมและแนวทางที่
เหมาะสมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบใน

สำนักงานที่ดิน” 

บุคลากรในสำนักงาน
ที่ดินตระหนักถึงภัยของ

การทุจริต  

12,000  มีนาคม พ.ศ.
2564  

อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในสำนักงาน
ที่ดิน จำนวน 30 คน 

สำนักงานที่ดิน
จังหวัดนราธิวาส 

4 การส่งเสริมและยกระดับ
สำนักงานพาณิชย์คุณธรรมใน

ภูมิภาค 

สำนักงานพาณิชย์
ยกระดับเป็นองค์กร
คุณธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กำหนด 

-  กันยายน พ.ศ.
2564  

- สำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด

นราธิวาส 

5 โครงการ "เครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริต 
กระทรวงวัฒนธรรม" 

1. เครือข่าย กระทรวง
วัฒนธรรมเข้าร่วมเป็น
ครือข่ายเฝ้าระวังและ

ป้องกันการทุจริต 
กระทรวงวัฒนธรรม 
2. เครือข่ายต่างๆ 

กระทรวงวัฒนธรรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการ
เฝ้าระวังและการป้องกัน

การทุจริต 

4,900  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2564  

จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันการ
ทุจริตให้ตัวแทนเครือข่าย จำนวน 5 คน 
ประกอบ ข้าราชการหน่วยงาน จำนวน 2 
คน และแกนนำเครือข่าย จำนวน 3 คน 

สำนักงาน
วัฒนธรรม

จังหวัดนราธิวาส 



 

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
งบประมาณ 

(บาท) 
ระยะเวลา ผลการดำเนินงาน หน่วย

ดำเนินการ 
3. เครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริต 
กระทรวงวัฒนธรรม มี

ความเข้มแข็งในการร่วม
สร้างสังคมไม่ทนต่อการ

ทุจริต 
6 กิจกรรมการรวมกลุ่มของ

บุคลากรในหน่วยงาน 
และจัดตั้งชมรม STRONG… 

 

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับองค์กร
พอเพียงต้านทุจริต 

 ไม่มี  มีนาคม พ.ศ.
2564  

สมาชิกในหน่วยงาน จำนวน 60 คน 
รวมกลุ่มร่วมกันเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส
การทุจริตประพฤติ มิชอบในหน่วยงาน  

สำนักงาน
สาธารณสุข

จังหวัดนราธิวาส 

 


