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รายงานการประชุม 
ความคืบหน้าการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดนราธิวาส 

   ครัง้ที่ 3/2564 
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายบุญพาศ  รักนุ้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส 
๒. พันต ารวจเอกสมชาย เพียขันธ์ ผู้ก ากับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรนราธิวาส 
3. นายเทอดศักดิ์  รัญจวน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส 
4. ว่าที่ร้อยตรี สมศักดิ์ สันประเสริฐ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส 
5. นายกิตติพนธ์  วุฒิวงศ์ หัวหน้าส านักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนราธวิาส 
6. นายสุรชัย  ไหมบัวเขียว คลังจังหวัดนราธิวาส 
7. นายอาชวิน  ปุจฉากาญจน์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานตรวจราชการ รักษาราชการแทน       

 แรงงานจังหวัดนราธิวาส 
8. นายธวชัชัย  ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส แทน ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
9. นายชาลี  วรเดช นิติกรช านาญการ แทน ปลัดจังหวัดนราธิวาส 
10. นายอับดุลการี  สาเมาะ นิติกรช านาญการพิเศษ แทน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส  
11. นางสายชล แซ่ภู่ เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส 
12. นางสาวอัสรีย์  พิริยะเพียรพันธ์ นักวิชาการขนส่งช านาญการ แทน ขนส่งจังหวัดนราธิวาส 
13. นางสาวสุนิสา  นวนนก นิติกร แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส   
14. นายอัสวี  ต่อหล๊ะ พนักงานคุมประพฤติ แทน ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติ 

จังหวัดนราธิวาส   
15. นายภาคภูมิ หวังชัย นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส 
๑6. นายอริญชัย  ดีนา ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส 
๑7. นายรพี มามะ ที่ปรึกษาธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัด

๑8. ดร.นิเมธ  พรหมพยัต ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาส 
19. นายปฤทธา  บุญตามช่วย นิติกรช านาญการ แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส 
20. นายสุวัฒน์ เสาวรัญ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดนราธิวาส 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายกฤษณนันท์ ก าไร หัวหน้าส านักงานจังหวัดนราธิวาส  
2. นายอนันต์  แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส 
3. นายสมนึก  เนื้อน้อย ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ าจังหวัดนราธิวาส 
4. ว่าที่ ร.ท.ดิลก ศิริวัลลภ ผู้แทนกัลยาณมิตร ป.ป.ช. จังหวัดนราธิวาส 
5. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส
6. ชมรมธนาคาร
7. สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนราธิวาส
8. สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดนราธิวาส

/ผู้เข้าร่วมประชุม... 



2 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางสาวกฤตภัทร ภาพยนต์  ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดนราธิวาส     
๒. นายชวลิต ไกรน้อย  เจ้าพนักงานปูองกันการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดนราธิวาส 
๓. นางอารีซ่าน   ตานีเห็ง พนักงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานในที่ประชุม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส(นายบุญพาศ รัก
นุ้ย) ได้เปิดประชุม ตามวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน   การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมเพ่ือให้คณะอนุกรรมการการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ได้รับทราบความคืบหน้าของการ           
ลงพื้นที่เฝูาระวังการทุจริตและติดตามโครงการภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19                   
(ไตรมาสที่ 4)  การรับเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของจังหวัดนราธิวาส ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ITA)  ตามล าดับวาระการประชุม 

 มติที่ประชุม           รับทราบ 
    

ระเบียบวาระท่ี ๒         เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ                  
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่  3/2564                   
วันที่ ๒9 มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ประธาน            ตามที่ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และฝุายเลขานุการ
ได้จัดส่งรายงานการประชุมฯ จ านวน 18 หน้า ให้คณะอนุกรรมการฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้อง (หนังสือจังหวัด
นราธิวาส ที่ นธ 0017.5/ว 3298 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดแก้ไขแต่อย่างใด  
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 

มติที่ประชุม             รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 

ระเบียบวาระท่ี ๓         เรื่องเพื่อทราบ 

เลขานุการ  3.1 รายงานผลการลงพ้ืนที่ติดตาม เฝูาระวัง และปูองกันการทุจริตการด าเนินโครงการ
ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19  
ปรากฏตามรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

(ส านักงาน ป.ป.ช.) 

/รายงานผล... 
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รายงานผลการด าเนินการเฝา้ระวังการทุจริตและติดตามการด าเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” 

 
กิจกรรม

ที ่
ชื่อกิจกรรม การด าเนินการเฝ้าระวัง ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

1 ฝึกอบรมเพิ่ม
ทักษะระยะ
สั้นการพัฒนา
กสิกรรมสู่
ระบบ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
รูปแบบ โคก 
หนอง นา 
โมเดล 

ตรวจสอบแผนการฝึกอบรม 
การส่งผู้อื่นเขา้รับการ
ฝึกอบรมแทนหรือไม่ การ
เบิกจ่ายตรงกับจ านวนรายชื่อ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพร้อม
กับตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานในการด าเนินการ 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรมจ านวน ๒๖ คน (ครัวเรือน ๑4 คน และ 
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต. ๑๒ คน)) เข้ารับ
การฝึกอบรมและผ่านการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมธรรมชาติ สู่ระบบ
เศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาแล้ว เมื่อ
วันท่ี 25 มกราคม – ๒๙ มกราคม 2564 (ใน
พ้ืนที่ของอ าเภอยี่งอ มีเข้าร่วมโครงการ ๓ 
ต าบล จ านวนครัวเรือน ๓ ครัวเรือน มี นพต. 
ประจ าต าบลละ ๓ คน รวมท้ังสิ้น ๖ คน) 

วันท่ีลงพื้นที่ ๒๘ 
กันยายน 2564  
ลงพื้นทีโ่ดย ส านักงาน 
ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด
นราธิวาส ได้ลงพื้นที่
ด าเนินโครงการจ านวน   
๒ แปลง 
ในพื้นที่อ าเภอยี่งอ                
๑ แปลง  
อ าเภอเมืองนราธิวาส            
๑ แปลง  

2 สร้างพื้นที่
เรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
(Community 
Lab Model 
for quality 
of life : 
CLM) ระดับ
ต าบล และ 
พัฒนาพ้ืนท่ี
ครัวเรือน
ต้นแบบการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
(Household 
Lab Model 
for quality 
of life : 
HLM) ระดับ
ครัวเรือน 

ตรวจสอบแผนการด าเนินการ 
การคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 
ร่างขอบเขตงาน (TOR) มี
การล็อกสเปคหรือก าหนด
เงื่อนไขที่ไม่เปดิโอกาสให้มี
การแข่งขัน การยินยอมการ
ใช้ประโยชน์จากเจ้าของที่ดิน 
หรือ การได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานหรือองค์กรผูม้ี
อ านาจให้ใช้ประโยชน์ การ
ขุดดินครบตามปริมาณที่
ก าหนด การมีใบรับรองให้
ปรับพื้นท่ีตามรูปแบบที่
ด าเนินการจริง การน าดินไป
ใช้ประโยชน์อ่ืน การตรวจรับ
ตามคู่มือของกรมการพัฒนา
ชุมชนก าหนด และการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ตาม พ.ร.บ.  
การจัดซื้อจดัจ้างฯ 

จากการตรวจสอบพบว่า มีแปลงเข้าร่วมโครงกร 
ทั้งหมด ๓ แปลง ได้ด าเนินการขุดไปแล้ว 
ครบถ้วน   

ปัญหาอุปสรรค 

๑. การก าหนดหมดุเขต 
เพื่อจะออกแบบแปลง 
จะต้องแน่ชัดก่อนว่า
แนวเขตอยู่ตรงไหน แล้ว
ปรับแบบให้สอดคล้อง
กับพ้ืนท่ี 

๒. สญัญาจดัจ้างขุด 
ระยะเวลา ๖๐ วัน 
ตั้งแต่ ๑๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ - ๑๖ ตลุาคม 
๒๕๖๔ ส่งงานเมื่อ          
๑ กันยายน ๒๕๖๔ 
ตรวจงานจ้าง ๒ 
กันยายน ๒๕๖๔         
แต่เนื่องจากวันที ่               
๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
เจ้าหน้าท่ีจะต้องกักตัว 
จึงท าให้มีการเบิกจ่าย
ล่าช้า ปัจจุบันการ
เบิกจ่ายเอกสารอยู่ท่ี
จังหวัดเรียบร้อยแล้ว 

/3. สร้างงาน.. 
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กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม การด าเนินการเฝ้าระวัง ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

3 สร้างงานสร้าง
รายได้ราย
เดือน ให้แก่ 
เกษตรกร 
บัณฑิตจบใหม่ 
กลุ่มแรงงานท่ี
อพยพกลับ
ท้องถิ่นและ
ชุมชน 

ตรวจสอบการฝากหรือ
คัดเลือกเพื่อให้คนท่ีรู้จักกับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ/ผู้มีอิทธิพล
ได้รับการจ้างงาน คุณสมบตัิ
ตามที่ประกาศก าหนด 
ผู้สมคัรถูกเจ้าหน้าท่ีเรยีกรับ
ผลประโยชน์เพื่อให้ได้ยื่นใบ
สมัครหรือให้ผา่นการ
สัมภาษณ์หรือท าสัญญาจ้าง 
การจ้างงานปฏิบัติงานตามที่
ก าหนดในสัญญาจ้าง มีการ
จ้างผู้อื่นเพ่ือปฏิบัติงานแทน 
การไดร้ับค่าจา้งเต็มจ านวน 
เดือนละ 9,000 บาท(ไม่ถูก
หักหัวคิว) 

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า มีการตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกผู้รับจ้างตาม
โครงการฯ ในช่วงเดือนตุลาคม – กันยายน 
2563 โดยมีกลุ่มเปูาหมายเป็น เกษตรกร 
บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลับท้องถิ่น
และชุมชนเพื่อเข้าสู่การฝึกอบรมเพื่อเป็น
นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) จาก 11 อ าเภอ 
39 ต าบล ๆ ละ 2 คน จ านวน 78 คน ยกเว้น  
อ.จะแนะ และ อ.ศรีสาคร โดยท าข้อตกลงจ้าง 
10 เดือน ตั้งแต่ธันวาคม 2563 – กันยายน 
2564 เนื่องจากงบประมาณได้มาล่าช้า ส่วนอีก 
2 เดือนอยู่ระหว่างพิจารณาให้จ้างต่อจนถึงเดือน
พฤศจิกายน 2564 ส่วนการปฏิบตัิงานของผู้
รับจ้างไดม้ีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
ปฏิบัติงานและตรวจรับงานตามสญัญา ซึ่งหากผู้
รับจ้างไมส่ามารถปฏิบตัิงานไดด้้วยเหตุจ าเป็นก็
จะต้องจัดหาบคุคลอื่นมาปฏิบัตหิน้าท่ีแทนและ
ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขสัญญา โดยในแต่ละวัน
ก่อนการปฏิบัติงานจะมีการลงช่ือและรายงานผล
ให้ผู้ควบคุมทราบ ค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 
9,000 บาท /คน/เดือน จ านวน 10 เดือน โดย
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2563 – 
กันยายน 2564 ส่วนการลงพื้นทีอ่ าเภอยี่งอ    
พบมีการจ้างงานต าบลละ 2 คน จ านวน ๓ 
ต าบล รวมท้ังสิ้น ๖ คน ได้รับเงินเดือนโดยการ
โอนเงินแบบออนไลน์เข้าบัญชีผู้รบัจ้างโดยตรง
และเต็มจ านวน  

 

4 กระตุ้นการ
บริโภคภาค
ครัวเรือนและ
เอกชน ผ่าน
กิจกรรมการ
พัฒนาและ
สนับสนุนพ้ืนท่ี
ครัวเรือน
ต้นแบบการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต 
ระดับรัวเรือน 

ตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เป็นไปตาม พ.ร.บ. 
การจัดซื้อจดัจ้างฯ การจัด
กิจกรรมรวมกลุม่กันพัฒนา
พื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ร่วมกันในแปลงของรัวเรือน
ตามที่ก าหนด 

กิจกรรมดังกล่าวนี้ ได้รับทราบว่า จะต้องมีการ
เบิกจ่ายกิจกรรมก่อนเสร็จหมดแลว้ จึงจะด าเนิน
กิจกรรมนีไ้ด้ และทางพื้นที่ อ าเภอยี่งอได้
ด าเนินการไปแล้ว ๒ แปลง ในพื้นที่หมู่ท่ี ๕  
ต าบลยี่งอ จากการสอบถามเจ้าของแปลงได้ 
ทราบว่า มีชาวบ้านในพ้ืนท่ีใกล้เคยีง และ   
โรงเรียนบ้านกาบุ๊ มาเรียนรู้การเลีย้งเป็ด               
เลี้ยงปลา การปลูกผัก  

ในส่วนของการลงพื้นที่ อ าเภอเมอืงนราธิวาส ได้
ลงไปพ้ืนท่ีแปลง ต าบลบางปอ เปน็แหล่งเรียนรู้
ทางเกษตรของชุมชนเช่นกัน จากการสอบถามได้
ทราบว่า มีประชาชนจากอ าเภอสไุหงปาดี อ าเภอ
แว้ง อ าเภอศรีสาคร และอ าเภอสคุิริน มาดูงาน
บ่อยครั้ง 
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กิจกรรม
ที ่

ชื่อกิจกรรม การด าเนินการเฝ้าระวัง ผลการด าเนินการเฝ้าระวัง หมายเหตุ 

5 บูรณาการร่วม
พัฒนาพ้ืนท่ี
ระดับต าบล 

  ส่วนกลางเป็น
ผู้ด าเนินการ 

6 พัฒนาการ
สร้าง
มาตรฐาน
ผลผลติ การ
แปรรูปและ
การตลาดตาม
มาตรฐาน
อินทรีย์ วิถี
ไทย 

  ส่วนกลางเป็น
ผู้ด าเนินการ 

7 สร้างระบบ
โปรแกรมและ
ระบบ
ฐานข้อมูล 
พัฒนาระบบ 
Digital 
รองรับ Local 
Economy 

  ส่วนกลางเป็น
ผู้ด าเนินการ 

 
มติที่ประชุม           รับทราบ 
 

เลขานุการ     3.2 การร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.)      1) ปริมาณเรื่องกล่าวหาร้องเรียนของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด ตั้งแต่ 
                             ปีงบประมาณ  พ.ศ. 25๖๑ – 256๔  
  
 
 
    
 

 

            

พ.ศ. จ านวน (เรื่อง) 
2561 1๓ 
2562 ๒๗ 
๒๕๖๓ ๒๒ 
๒๕๖๔ ๒๔ 

รวมทั้งสิ้น ๘๖ 

/5. บูรณาการ... 

/2) ประเภท... 
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       2) ประเภทเรื่องกล่าวหาร้องเรียนของส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัด 
 
 

ล าดับ เรื่องกล่าวหาร้องเรียน ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ รวม (เรื่อง) 

1 กระบวนการยุติธรรม ๑ ๘ ๔ ๒ ๑๕ 
2 การเกษตร ๑ ๑ - ๑ ๓ 
3 การเงินและการธนาคาร - - -  - 
4 การชลประทานและบริหาร

จัดการทรัพย์กรน้ า 
๑ - - ๑ ๒ 

5 การท่องเที่ยวและกีฬา - - -   
6 การบริหารบุคคล(การบรรจุ/

แต่งตั้ง/เลื่อนต าแหน่ง/
โยกย้าย/ลงโทษทางวินัย) 

- - ๔ ๑ ๕ 

๗ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ๒ ๑ ๒ ๕ ๑๐ 
๘ การร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ - - -  - 
๙ การศึกษา ศาสนา และ

ศิลปวัฒนธรรม 
๔ ๕ ๒ ๖ ๑๗ 

๑๐ กิจการคมนาคมและการขนส่ง - ๔ ๑  ๕ 
๑๑ กิจการโทรคมนาคม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร 

- - -  - 

๑๒ กิจการพลังงาน - - ๑  ๑ 
๑๓ กิจการระหว่างประเทศ - - -  - 
๑๔ ความมั่นคงและการดูแลความ

สงบสุขเรียบร้อยของบ้านเมือง 
- - -  - 

๑๕ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑ ๑ - ๑ ๓ 

๑๖ ที่ดิน ๑ ๒ ๑  ๔ 
๑๗ แรงงานและการค้ามนุษย์ - - -  - 
๑๘ สาธารณสุขและการบริการ

ด้านสุขภาพ 
๑ ๑ ๓ ๑ ๖ 

๑๙ การให้บริการสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑ ๒ ๓ ๕ ๑๑ 

 
 

/20. อุตสาหกรรม... 
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ล าดับ เรื่องกล่าวหาร้องเรียน ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ รวม (เรื่อง) 

๒๐ อุตสาหกรรม - - - ๑ ๑ 
๒๑ ร่ ารวยผิดปกติ - ๒ ๑  ๓ 

 รวม ๑๓ ๒๗ ๒๒ ๒๔ ๘๖ 
 
 

3) หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน 
 

 
 
 
 

ล าดับ กระทรวง/รัฐวิสาหกิจ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ รวม (เรื่อง) 
1 กระทรวงศึกษาธิการ ๓ ๒ ๔ ๕ ๑๔ 
2 กระทรวงมหาดไทย - ๑ - - ๑ 
 2.1 ส่วนราชการ - - ๒ ๑ ๓ 
 2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕ ๑๐ ๑๐ ๗ ๓๒ 

3 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ๑ ๑ ๔ ๖ 

4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒ ๔ ๑ ๑ ๘ 
5 กระทรวงวัฒนธรรม - - -  - 
6 กระทรวงการคลัง - ๑ -  ๑ 
7 กระทรวงคมนาคม - - - ๑ ๑ 
8 กระทรวงยุติธรรม - - -  - 
9 การยางแห่งประเทศไทย - ๑ -  ๑ 

10 ส านักงานสภาเกษตรกรจังหวัด - - -  - 
11 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - -  - 
12 กระทรวงสาธารณสุข ๑ - -  ๑ 
13 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑ ๖ ๑  ๘ 
14 กระทรวงแรงงาน - - ๒ ๑ ๓ 
15 กระทรวงพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย์ 
๑ ๑ ๑ ๑ ๔ 

๑๖ องค์กรอิสระ    ๒ ๒ 
๑๗ อุตสาหกรรม    ๑ ๑ 

 รวม ๑๓ ๒๗ ๒๒ ๒๔ ๘๖ 

/4) การแบ่งประเภท... 
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  4) การแบ่งประเภทเรื่องกล่าวหาร้องเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอ าเภอ 
 

ล าดับ อ าเภอ ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ ปี ๖๔ รวม (เรื่อง) 
1 อ าเภอเมืองนราธิวาส ๗ ๑๑ ๕ ๗ ๓๐ 

2 อ าเภอตากใบ - ๑ ๓ ๒ ๖ 
3 อ าเภอบาเจาะ - - ๒ ๑ ๓ 
4 อ าเภอยี่งอ - ๑ -  ๑ 
5 อ าเภอระแงะ - ๒ ๒ ๓ ๗ 
6 อ าเภอรือเสาะ ๒ ๑ ๑ ๒ ๖ 
7 อ าเภอศรีสาคร - ๑ - ๔ ๕ 
8 อ าเภอแว้ง - ๑ - ๑ ๒ 
๙ อ าเภอสุคิริน ๒ ๒ ๓  ๗ 

๑๐ อ าเภอสุไหงโก-ลก ๒ ๒ ๑ ๑ ๖ 
๑๑ อ าเภอสุไหงปาดี - ๒ ๑ ๑ ๔ 
๑๒ อ าเภอจะแนะ - ๒ ๓ ๒ ๗ 
๑๓ อ าเภอเจาะไอร้อง - ๑ ๑  ๒ 

 รวม ๑๓ ๒๗ ๒๒ ๒๔ ๘๖ 
      ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔   

 

     5) คดีที่ส านักงาน ป.ป.ช. ประจ าจังหวัดนราธิวาส ได้ด าเนินการ และมีค าพิพากษาแล้ว 
ล าดับ อ าเภอ พฤติกรรมการกระท าความผิด โทษที่ได้รับ สถานคดี 

๑ เมือง
นราธิวาส 

เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ตรวจรับพัสดุแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ ร่วมกันท าใบตรวจรับพัสดุว่า ได้ส่ง
มอบพัสดุแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ให้แก่ อบต. ๕๐๐ 
ฉบับ ฉบับละ ๒๕ บาท    เป็นเงิน ๑๒,๕๐๐ บาท ลง
ลายมือชื่อเป็นผู้รับสินค้าในใบส่งของ โดยรู้อยู่แล้ว
ว่าไม่มีสินค้า ลงลายมือชื่อในฐานะประธานตรวจรับ
พัสดุ และลงลายมือชื่อในฐานะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
อันเป็นความเท็จ  

จ าคุกคนละ ๒ ปี ปรับคนละ 
๔๐,๐๐๐ บาท จ าเลยทั้งสองให้
การรับสารภาพ มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุก
คนละ จ าคุก ๑ ปี ปรับคนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท โทษจ าคุกให้รอ
การลงโทษ ๒ ปี  

คดีถึงที่สุด 

๒ เมือง
นราธิวาส 
 

ได้ลงนามในหนังสือของส านักงานคลังจังหวัด ถึง
ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เปลี่ยน
ลายมือชื่อผู้เบิกเงินสดมาเป็นจ าเลย โดยมีเงื่อนไขสั่ง
จ่ายแต่เพียงผู้เดียว จ าเลยเบิกถอนเงิน ไม่ได้น าเงิน
จ านวนดังกล่าวส่งฝากและเก็บไว้ที่คลังจังหวัดใน
วันรุ่งขึ้นทันที ตามข้อบังคับว่าด้วยการฝากและถอน
คืนเงิน และได้เบียดบังเงินจ านวนดังกล่าวไว้เป็นของ

จ าคุก ๒๖ ปี ทางน าสืบของ
จ าเลยเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ 
ลดโทษให้หนึ่งในสี่ คงจ าคุก 
๑๙ ปี ๖ เดือน 

คดีถึงที่สุด 

/3. เมืองนราธิวาส.... 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%87%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B8%A5%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
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ตนเองหรือเป็นของผู้อ่ืนโดยทุจริต 
ล าดับ อ าเภอ พฤติกรรมการกระท าความผิด โทษที่ได้รับ สถานคดี 

๓ เมือง
นราธิวาส 

จ าเลยเป็นประธานในที่ประชุมและมีหน้าที่ต้องจัดให้มี
เอกสารรายงานการประชุมอีกท้ังข้อความในรายงานการ
ประชุมมีข้อความที่กล่าวหาว่าจ าเลยทุจริต ซึ่งเมื่อรับฟัง
ประกอบค าเบิกความของพยาน จ าเลยเป็นผู้สั่งให้พยาน
แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในร่างรายงานการประชุม 

ศาลชั้นต้นพิพากษา           
จ าคุก ๒ ปี ศาลอุทธรณ์ 
พิพากษากลับให้ยกฟูอง  

รอค า
พิพากษา
ศาลฎีกา 

๔ เมือง
นราธิวาส 

จ าเลยมีหน้าที่ท าเอกสารกรอกข้อความลงในเอกสารหรือ
ดูแลรักษาเอกสาร กระท าการปลอมเอกสาร โดยอาศัย
โอกาสที่ตนมีหน้าที่ลงชื่อเป็นผู้อนุมัติโครงการท าการปลอม
ลายมือชื่อผู้เสนอและผู้รับผิดชอบโครงการ และท าการ
ปลอมลายมือชื่อประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียน จ าเลยปลอมเอกสารดังกล่าว ให้
บริษัทเอกชนหลงเชื่อว่าเอกสารโครงการเกษตรเพื่อ
อาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นเอกสารที่แท้จริง เพ่ือ
สนับสนุนเงินกองทุนอาหารกลางวัน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
จ าเลยไม่ได้น าเงินดังกล่าวน าฝากส านักงานคลังจังหวัดหรือ
ธนาคารพาณิชย์จึงเป็นการเบียดบังเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ของโรงเรียนเป็นของตนเองหรือผู้อ่ืนโดยทุจริต 

จ าคุก ๕ ปี คืนเงิน 
๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ยื่น
อุทธรณ์ 

๕ เมือง
นราธิวาส 

จ าเลยที่ ๒ ถึง จ าเลยที่ ๕ รู้หรือควรรู้ว่างานที่จ าเลยที่ ๖ 
ส่งมอบงานตามสัญญาจ้างยังไม่แล้วเสร็จ และส่งมอบ
งานล่าช้าเกินกว่า ๑๒ วัน แต่จ าเลยที่ ๔ กลับท าบนัทึกถึง
จ าเลยที่ ๒ อันเป็นเท็จว่า จ าเลยที่ ๖ ท างานถูกต้อง
ครบถ้วนตามสัญญา ส่งมอบงานล่าช้า ๑๒ วัน จ าเลยที่ ๒ 
และท่ี ๕ ร่วมกันท ารายงานผลการตรวจการจ้าง และ
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานจ้างอันเป็นเท็จว่า จ าเลยที่ ๖ 
ท างานถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ส่งมอบงานล่าช้า ๑๒ 
วัน ส าหรับจ าเลยที่ ๓ นั้น เมือ่จ าเลยที่ ๕ ได้ใบรับรองผล
การปฏิบัติงานจ้างจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง จ าเลย 
ที่ ๓ และ ที่ ๕ ร่วมกันท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน             
ค่าก่อสร้าง 

จ าเลยที่ ๑,๖,๗ ให้การปฏิเสธ  
ศาลมีค าสั่งให้โจทก์แยกฟูอง           
เป็น คดีใหม่ จ าเลยที่ ๒ – ๕  
จ าคุก คนละ ๒ ปี ปรับคนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท ให้การรับ
สารภาพ  เป็นประโยชน์           
แก่การพิจารณา มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษ ให้กึ่ง
หนึ่ง คงจ าคุกคนละ ๑ ปี 
ปรับคนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
อการลงโทษจ าคุกไว้ ๒ ปี 

คดีถึง
ที่สุด 

๖ บาเจาะ เป็นเจ้าพนักงานอาศัยโอกาสที่ตนมีอ านาจหน้าที่ จัดให้มี
การประชุมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ อบต. 
ประจ าเดือน เพ่ือพิจารณาการหักเงินโบนัสร้อยละสิบของ
เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ จากพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างฯ เพื่อจัดเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานปีใหม่  
นอกสถานที่ 

จ าคุกคนละ ๒ ปี ปรับคนละ 
๔๐,๐๐๐ บาท จ าเลยทั้งสาม         
ให้การรับสารภาพ มีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่ง
หนึ่งคงจ าคุก คนละ ๑ ปี 
ปรับคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
โทษจ าคุกให้รอการลงโทษ           
๒ ปี 

คดีถึง
ที่สุด 

/7. ระแงะ... 
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ล าดับ อ าเภอ พฤติกรรมการกระท าความผิด โทษที่ได้รับ สถานคดี 

๗ ระแงะ ท าบันทึกยืมเงินโดยไม่มีเอกสารประกอบการยืม อนุมัติให้
ตนเองยืมเงินและอนุมัติให้ตนเองท าสัญญายืมเงินและรับ
เงินยืมไปหลังจากท่ีได้ยืมเงินตามสัญญาฉบับแรกแล้ว การ
ยืมเงินครั้งต่อ ๆ ไป จ าเลยเป็นผู้ท าบันทึกขอยืมและอนุมัติ
เองโดยยังไม่ได้ใช้หนี้เงินยืมตามสัญญาฉบับก่อน ๆ รวม
ท าบันทึกยืมเงินประเภทเงินอุดหนุนอ่ืน ๑๒ สัญญา และ
ประเภทเงินโครงการอาหารกลางวัน ๑๒ สัญญา  

จ าคุก ๗๐ ปี จ าเลยให้การรับ
สารภาพ เป็นประโยชน์แก่             
การพิจารณามีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง                  
คงจ าคุก ๓๕ ปี 

คดีถึง
ที่สุด 

๘ รือเสาะ เป็นเจ้าพนักงานอาศัยโอกาสที่มีต าแหน่งหน้าที่ดูแลรักษา
ต้นพะยอม ๓ ต้น ที่ปลูกอยู่บริเวณท่ีท าการของผู้เสียหาย 
โดยขายต้นพะยอม ๓ ต้น ราคา ๕,๐๐๐ บาท แล้วเบียดบัง
เงินจ านวนดังกล่าวเป็นของตนหรือของผู้อ่ืนโดยทุจริต 
นอกจากนี้เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบแล้วยังเป็น
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

จ าคุก ๕ ปี จ าเลยให้การรับ
สารภาพ เป็นประโยชน์แก่         
การพิจารณา มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คง
จ าคุกจ าคุก ๒ ปี ๖ เดือน  

คดีถึง
ที่สุด 

๙ แว้ง ผู้ถูกกล่าวหา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี้สินและเอกสารประกอบภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด
กรณีพ้นจากต าแหน่ง 

จ าคุก ๒ เดือน ปรับ ๘,๐๐๐ 
บาท    ผู้ถูกกล่าวหาให้การ
รับสารภาพเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา มีเหตุบรรเทา
โทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง                
คงจ าคุก ๑ เดือน ปรับ 
๔,๐๐๐ บาท โทษจ าคุก       
ให้รอการลงโทษ ๑ ปี 

คดีถึง
ที่สุด 

๑๐ สุคิริน จ าเลยรู้อยู่แล้วว่า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ก เป็นนอมินีของ
จ าเลยแต่จ าเลยยังอนุมัติให้เข้าเป็นคู่สัญญารับจ้างก่อน
สร้างถนนโครงการนี้กับเทศบาลต าบล ข ที่จ าเลยเป็น
นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมี
อ านาจไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือด าเนินคดีถือได้ว่าจ าเลยเป็นคู่สัญญาหรือมี
ส่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับเทศบาลต าบล ข โดยตรง อัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม การกระท าของจ าเลยเป็นการปฏิบัติและละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและโดยทุจริต 

จ าคุก ๓ ปี ยื่น
อุทธรณ์ 

๑๑ สุคิริน เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ท าเอกสาร หรือกรอกข้อความใน
เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน โดยระบุว่าออกแทนที่
สูญหายและรับรองว่านาย ก ได้จบหลักสูตรประถมศึกษา 
มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ทั้งท่ีรู้อยู่แล้วว่า นาย ก ไม่
จบหลักสูตรประถมศึกษา 

จ าคุก ๑ ปี ปรับ ๒๐,๐๐๐ 
บาท จ าเลยให้การรับสารภาพ                
เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา          
มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้              
กึ่งหนึ่ง คงจ าคุก ๖ เดือน 
ปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษ

คดีถึง
ที่สุด 

/12 สุไหงโก-ลก.... 
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จ าคุกให้รอการลงโทษ ๒ ปี 
ล าดับ อ าเภอ พฤติกรรมการกระท าความผิด โทษที่ได้รับ สถานคดี 
๑๒ สุไหงโก 

– ลก 
จ าเลยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและ
โดยทุจริต โดยให้ผู้รับจ้างเข้าไปด าเนินการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งที่เจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องยังไม่ได้ด าเนินการเสนอความเห็นชอบจากผู้สั่งจ้าง 
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ก าหนดประมาณ
ราคากลาง และแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน จ าเลยจงใจไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการโดยเจตนาเพื่อ
เอื้อประโยชน์ให้เอกชน โดยมิได้มีการด าเนินการสรรหาผู้
รับจ้าง เป็นการกระท าโดยทุจริตแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เป็นเหตุให้
เสียหายแก่ส่วนราชการ 

จ าคุก ๓ ปี ยื่น
อุทธรณ์ 

 
 

มติที่ประชุม           รับทราบ 

เลขานุการ 3.3 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานจังหวัดนราธิวาส 
(สนจ.นธ.)            (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564             

                 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ในภาพรวมจังหวัดนราธิวาส ในระบบ 
ITAS  ดังนี้ 

(๑) หน่วยงาน  : จังหวัดนราธวิาส 

(๒) ประเมินจาก  ๓ แหล่งข้อมูล 

 

แหล่งข้อมูล จ านวนที่ส่วน
ราชการแจ้ง 

(คน) 

สถานะการตอบ 
 คณะโดย         

คณะปรึกษา 
ตอบด้วย
ตนเอง 

รวม 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 555  240 240 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 
(EIT) 

1,105 111 147 258 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส 

 

/(3) ผลการประเมิน… 

 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2564 



12 
 

 

(๓) ผลการประเมิน 

ตัวชี้วัด คะแนน 
๑. การปูองกันการทุจริต 93.75 
๒. การปฏิบัติหน้าที่ 89.28 
๓. การเปิดเผยข้อมูล 88.50 
๔. คุณภาพการด าเนินงาน 85.76 
๕. การใช้อ านาจ 84.96 
๖. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 83.70 
๗ การแก้ไขปัญหาการทุจริตของราชการ 81.57 
๘. การปรับปรุงการท างาน 81.15 
๙. การใช้งบประมาณ 80.80 
๑๐. การใช้ทรัพย์สินของราชการ 78.51 

ผลคะแนน 86.42 

(4) ผลการประเมินระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)   คะแนนประเมิน            
อยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน คะแนนรวม 

(100)  
เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภูมิภาค 34 หน่วย (IIT)  24 ข้อ 83.02 
ผู้มาติดต่อส่วนราชการภูมิภาค  (EIT)  15 ข้อ 83.54 
การเปิดเผยตัวข้อมูลสาธารณะในเว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส (OIT) 43 ตัวชี้วัด 91.13 

(ระดับ A)  ผลคะแนนรวม 86.42 

             (5) รายละเอียดผลการประเมินคะแนนแยกเป็นรายประเภทแหล่งข้อมูล มีดังนี้ 

               1)  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (เจ้าหน้าที่ส่วนราชการภูมิภาค จ านวน 34 หน่วยงาน)           
มีผลการประเมิน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัด (ข้อ) คะแนนรวม (100)  
การปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ 1 – 6) 6 ข้อ 89.28 
การใช้งบประมาณ (ข้อ 11 – 12) 6 ข้อ 80.80 
การใช้อ านาจ (ข้อ 13 – 18) 6 ข้อ 84.96 
การใช้ทรัพย์สินของราชการ (ข้อ  ) 6 ข้อ 78.51 
การแก้ปัญหาการทุจริต (ข้อ ) 6 ข้อ 81.57 

ผลคะแนนภาพรวม  83.02 

/2) ผู้มีส่วน... 
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   2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มาติดต่อส่วนราชการ) ผลการประเมิน  มีดังนี้ 

ประเภทตัวชี้วัด จ านวนตัวชี้วัด (ข้อ) คะแนนรวม (100)  
คุณภาพการด าเนินงาน (ข้อ 1 – 6) 5 ข้อ 85.75 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ข้อ 11 – 12) 5 ขอ้ 83.470 
การปรับปรุงการท างาน (ข้อ 13 – 18) 5 ข้อ 81.15 

ผลคะแนนภาพรวม  83.54 

3) การเปิดเผยตัวข้อมูลสาธารณะในเว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส (OIT) ในเว็บไซต์ขจังหวัด
นราธิวาส  มีผลการประเมิน แยกรายละเอียด ดังนี้ 

หัวข้อที่ ประเภทตัวชี้วัด คะแนนรวม (100)  
9 การเปิดเผยข้อมูล 88.50 

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
01 โครงสร้าง 42.22 
02 ข้อมูลผู้บริหาร 48.89 
03 อ านาจหน้าที่ 96.67 
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 92.22 
05 ข้อมูลการติดต่อ 84.44 
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 96.67 
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ 95.56 
08 Q&A 83.33 
09 Social Network 93.33 
9.2 การบริหารงาน  
10 แผนด าเนินงานประจ าปี 85.56 
11 รายงานการก ากับติดตามการด าเนืนงานประจ าปี รอบ 6 เดือน 60.00 
12 รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 78.89 
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 85.56 
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 94.44 
15 จเอทูบเขิงสถิติการให้บริการ 77.78 
16 รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการ 75.56 
17 E-Service 66.67 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 81.11 
19 รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี รอบ 6 เดือน 70.00 
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 73.33 
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 84.44 
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 82.22 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ่งหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 61.11 

/9.4 การบริหาร... 
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24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจ าปี 65.56 
หัวข้อที่ ประเภทตัวชี้วัด คะแนนรวม (100)  
9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 90.00 
26 การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 75.56 
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 57.78 
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 74.44 
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 85.56 
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65.56 
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 75.56 
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 90300 
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 57.78 
10 การป้องกันการทุจริต  
34 เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 94.44 
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 53.33 
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 66.67 
37 การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการทุจริต 57.78 
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 52.22 
39 แผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต 92.22 
40 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและปูองกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
41 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 61.11 
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 61.11 
43 การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

หน่วยงาน 
50.00 

ผลคะแนนภาพรวม        91.13 

ข้อเสนอแนะจากส านักงาน ป.ป.ช.  

              ผลคะแนนการประเมิน 86.42 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน  อยู่ในระดับ A 
หมายถึง หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วน และมีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินการตามตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การประเมิน ITA  โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลราวร้อยละ 5-15 ของตัวชี้วัดหรือ         
ข้อค าถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพ่ือน าไปสู่การ พัฒนาในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา                  
โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการด าเนินงาน 
ตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีสัมฤทธิผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา สร้างความไว้วางใจ
ต่อสาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป  ทั้งนี้ ประเด็นที่ควรมีการเปิดเผยหรือบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น  ได้แก ่

          1. แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผล
การด าเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 

/2. แสดงช่องทาง... 



15 
 

          2. แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติ              
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพ่ื อเป็นการ
คุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามข้อ O29 ทั้งนี้ สามารถเข้าถึงหรือ
เชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน   

  3. แสดงผลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานที่สอดคล้องตามภารกิจหลัก 
โดยเป็นผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 

4.  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของ
หน่วยงานมากขึ้น 

4. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

5.  ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
6. ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากขึ้น 

           7. เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
             8. เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

9. เพ่ิมการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของราชการ              
ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 

10. ส่งเสริมให้หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 

          11. สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจในการจัดการ
การทุจริต ตลอดจนปกปูองผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการทุจริตในหน่วยงาน 

          12. ให้ตรวจสอบว่าบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่วไป                   
กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  

          13. ให้ตรวจสอบว่าประเด็นการปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้ อ่ืนว่าเป็นไปตามขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด 

         14. เ พ่ิมมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับ                   
การด าเนินงานให้ชัดเจนมากข้ึน ฯลฯ 

         จากผลคะแนน ท าให้เห็นว่า การจัดท า ITA จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประเภทการตอบแบบสอบถาม IIT และ EIT มีคะแนนต่ ากว่าร้อยละ 85 (ต่ ากว่าเกณฑ์) โดยฝุายเลขาฯ                    
จะน าข้อเสนอแนะที่ทาง ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ไว้เป็นแนวทางในการประเมิน ITA ของหน่วยงานและจังหวัด  
เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 
มติที่ประชุม      รับทราบและเห็นชอบตามท่ีเสนอ 
 
 
 /3.4 ประเมิน… 
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เลขานุการ   3.4 ประเมินความเสี่ยงการทุจริตโครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
(สนจ.นธ.)          ตามท่ี คปช.นธ. เห็นชอบให้จัดท าแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อ าเภอสุไหงปาดี (Padee Complex ระยะที่ 2) 
งบประมาณ 20,000,000.- บาท (งบพัฒนาจังหวัด) (ที่ท าการปกครองอ าเภอสุไหงปาดี เป็นหน่วยรับรับผิดชอบ)  
จัดท าแผนประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้น าเรียน คปช.นธ. รับทราบ                    
ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2564 แล้วนั้น   
          ในการนี้ ส านักงานจังหวัดนราธิวาสได้จัดรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร  
ความเสี่ยงโครงการฯ ดังกล่าวข้างต้น และได้รายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย                 
เป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแผนบริหารความเสี่ยงฯ แนบท้าย  

มติที่ประชุม      รับทราบ  

 เลขานุการ   3.5 รายงานผลการด าเนินโครงการงบพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564       
 (สนจ.นธ.)               สืบเนื่องจากการจัดท าแผนความเสี่ยงโครงการฯ ตามข้อ 3.4 ประกอบที่ส านักงาน 
ป.ป.ท.เขต 9 ร่วมกับ ส านักงาน ป.ป.ช.ประจ าจังหวัดนราธิวาส และคณะธรรมาภิบาลจังหวัดนราธิวาส                          
ได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบโครงการฯ ณ อ าเภอสุไหงปาดี ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2564 ในการนี้ ขอรายงานผล        
ความคืบหน้าการด าเนินโครงการก่อสร้างศูนย์จ าหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน อ าเภอสุไหงปาดี (Padee 
Complex ระยะที่ 2) ให้ที่ประชุมรับทราบทาง PP   

มติที่ประชุม      รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 5         เรื่องอ่ืน ๆ  

   - ไม่มี – 

 

 

 

ลงชื่อ       อารีซ่าน  ตานีเห็ง                ลงชื่อ       กฤตภัทร  ภาพยนต์ 
          (นางอารีซ่าน  ตานีเห็ง)                 (นางสาวกฤตภัทร  ภาพยนต์) 
         พนักงานทรัพยากรบุคคล                            ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
         ผู้จดรายงานการประชุม                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
  


