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ส่วนที่ 1  
นโยบายส าคัญและกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นแผนปฏิบัติ
การที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายส าคัญและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องในการจัดท า แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
 

  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ื อปรับเปลี่ยน
ภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง  ยึดหลัก       
ธรรมาภิบาลมีลักษณะเปิดกว้าง  เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต  ความมัธยัสถ์  และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 

      1.2 นโยบายรัฐบาล  
    รัฐบาลภายใต้การบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ        
เมื่อวันที ่12 กันยายน 2557 มีนโยบายในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ ดังนี้ 
    นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 
    ข้อ 10.4 มุ่งเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง 
และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ 
 ข้อ ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและ
ความซื่อสัตยส์ุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 
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อย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควรหรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต  เช่น ระเบียบการ
จัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัต ิและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อนและเสียค่าใช้จ่าย ทั้งของภาครัฐและประชาชน 
 ข้อ ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ ทับ
ซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนีเ้ป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ  และเปิดเผยผลการประเมินต่ อ
ประชาชนทั้งจะน า กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา  เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง  การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ  การปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ  การใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที ่การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง  ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

  1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
        ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ได้ก าหนดแนวทางการ
พัฒนาในการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น  ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้าง
ความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อน
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

   1.4 ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ  
   เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่
สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่งดังต่อไปนี ้
   ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแ นวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ                
ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เ ฝ้าระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 
   ข้อ 2 ในกรณีท่ีมีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติ
มิชอบทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือ ผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
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ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการ
ควบคุม ก ากับดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2542 
อย่างเคร่งครัด 
   ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือ
ความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
   ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด า เนินการอื่นใด เพื่อให้
ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนิ นงานตามข้อ 1              
ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 1.5 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีรายละเอียด ดังนี้ 
     - วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
   -  พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูป
กระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
   -  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) สูงกว่าร้อยละ 50 
   -  วัตถุประสงค์หลัก  
     1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
     2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
      3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
      4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  
      5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น 
   -  ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนด
ยุทธศาสตรก์ารด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มงุเนนใหความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให เกิด
ภาวะที่ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝง                                     
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการด าเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ท าหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี  
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ที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตาน การทุจริตในทุกรูปแบบ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการ       
น าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” เปนยุทธศาสตรที่มงุปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผ านการก าหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ นโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันปอนขอมูลกลับ (Policy 
Feedback) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานด านการปองกันการ
ทุจริตของประเทศไทยให มีความเข มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือท าให การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม เกิดข้ึน  โดยอาศัย                  
ทั้งการก าหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหน วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนให มีธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้น  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถด าเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว                
จะมุ่งเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู กระท าผิด (Judiciary) 
การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนา
กลไกการด าเนินงานให มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุ ทธศาสตร นี้จะท าให การปราบปรามการทุจริตเป นไปอย างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                
คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอย างรวดเร็ว และผู กระท าการทุจริตจะได รับการลงโทษ  สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการ
ทุจริต อันจะสงผลใหคดกีารทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย ”                    
เปนยุทธศาสตร์ที่มงุเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ การยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห
ประเด็นการประเมินและ  วิธีการส ารวจตามแต ละแหลงขอมูล และเร งรัด ก ากับ ติดตามให หนวยงานที่เกี่ยวข องปฏิบัติหรือปรับปรุง  การท างาน รวมไปถึง
การบูรณาการการท างานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ  
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ส่วนที่ 2 กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

          ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3             นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10            ค าสั่ง คสช. ที่ 69/2557               
          (พ.ศ.2560-2564)            การป้องกันปราบปราบการทุจริต        ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557          

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ รับรู้การ
ทุจริต : CPI  ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการ
ทุจริตเชิงรุก  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ 
รับรู้การทุจริต : CPI ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการ 
รับรู้การทุจริต : CPI ของประเทศไทย 

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

10.2 ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณะได้
รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ท าขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่ รวดเร็ว 
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ 
ความเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และ เปิดเผย
การประเมินผลต่อประชาชน 

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ 
เรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการท างานอย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร 
ภาคเอกชน และเครือข่ายต่าง ๆ เพ่ือ สอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของ รัฐเพ่ือต่อต้าน
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

ข้อ 1. ก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาล ในการบริหารงาน 
 

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการ
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและ
รวดเร็ว กับข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
ประพฤติมิชอบ                                                       
ข้อ 3. การควบคุม ก ากับ ดูแล การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 

ข้อ 1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ข้อ 5 สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท.  
ในการพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริต และการรายงานผลการ
ปฏิบัติต่อ คสช 
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ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนราธิวาส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 
3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 

คน 200 0.1479 ร้อยละของบุคลากรที่
ได้รับการปลูกฝังค่านิยม
และคุณธรรมหลัก 4 
ประการ 

มีองค์กรคุณธรรมเพิ่มขึ้น ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการเสริมสร้างความรู้ตามรอย
พระราชด าร ิ

คน 100 0.0744 ร้อยละของบุคลากรมี
คุณธรรมตามรอยพระยุคล
บาทท างานด้วยความ
ซ่ือสัตย์สุจริตมีประสิทธิภาพ
ถูกต้องเป็นธรรม 

บุคลากรมีคุณธรรมเพิ่มข้ึน ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

 



 
 

10 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการพัฒนาเครือข่ายประชารัฐ
ร่วมต่อต้านการทุจริตจังหวัด
นราธิวาส 

คน 200 0.1269 บุคลากรในหน่วยงาน
ร่วมเป็นเครือข่าย
ต่อต้านการทุจริต 
 

มีช่องทางการเฝ้าระวังท า
การทุจริตในภาครัฐ
เพิ่มข้ึน 

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

 

3.2 งบประมาณของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 กิจกรรม : การเพิ่มประสิทธิภาพ
การตรวจราชการของกระทรวง 
มหาดไทย ส านักนายกรัฐมนตรี 
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในหน่วยงานของรัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  

คร้ัง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนคร้ังของการตรวจ
ราชการ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 2562               
ได้ถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด 

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 

(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล)   
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

2 เผยแพร่ และส่งเสริมหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อก าหนดว่า
ด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จังหวัดนราธิวาส  

ช่องทาง 2 0.069 ช่องทางการเผยแพร่
ข้อก าหนดว่าด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมเพิ่มข้ึน 

บุคลากรภาครัฐมีช่องทาง
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มข้ึน 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ า
จังหวัดนราธิวาส                

(ส านักงานจังหวัดนราธิวาส          
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

3 แผนยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริตของ
ผู้บริหารจังหวัดในการก ากับดูแล
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประกาศและเผยแพร่
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสต่อ
สาธารณชน  
 

ประกาศและเผยแพร่
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสปราศจาก
การทุจริต 

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

4 แผนงานเสริมสร้างการก ากับดูแล
กิจการที่ดี วัฒนธรรม และค่านิยม
สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต
ในการปฏิบัติงาน (Soft Control) 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของหน่วยงานมี
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
วัฒนธรรม และค่านิยม
สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส 
และการต่อต้านการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

มีการส่งเสริม ก ากับดูแล
กิจการที่ดี วัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริต 
คุณธรรม จริยธรรม ความ
โปร่งใส และการต่อต้าน
การทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน 

33 ส่วนภูมิภาค        
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

5 โครงการการจัดงานวันต่อต้าน           
คอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด 
“Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริต”  

 

คร้ัง 1 0.050 การจัดงานวันต่อต้าน 
คอร์รัปชันสากล ประจ าป ี

1.เพื่อแสดงเจตจ านงของ
ทุกภาคส่วนในการมุ่งมั่น
แก้ไขปัญหาการทุจริต                               
2. เพื่อปลุกกระแสสังคม
ให้ไม่ทนต่อการทุจริต                      
3. เพื่อยกระดับค่าดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI)  

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
จังหวัดนราธิวาส      

6 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ข้าราชการพลเรือนได้รับ
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าป ี
 
 

ข้าราชการพลเรือนได้รับ
การยกย่อง เชิดชูเกรียติ 

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

7 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
การคัดเลือกเป็น
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการ
ยกย่อง เชิดชูเกรียติ 

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

8 กิจกรรม : การจัดท าข้อตกลงใน
การส่งเสริมคุณธรรมภายในองค์กร
ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ   

ร้อยละ 85 ไม่ใช้
งบประมาณ 

หน่วยงานภาครัฐจัดท า
ข้อตกลงในการส่งเสริม
คุณธรรมให้บุคลากรใน
สังกัด ได้รับทราบเพื่อถือ
ปฏิบัติ และด าเนินการ
ตามแผนแม่บทฯ  

ร้อยละ 85 ของบุคลากร
ในสังกัด ได้ลงนาม
รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ
และด าเนินการตามแผน
แม่บทฯ 

ส านักงานวัฒนธรรม                  
จังหวัดนราธิวาส 

9 ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารจังหวัด 

คร้ัง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการประกาศ
เจตนารมณ์ ไม่น้อยกว่า 
1 คร้ัง โดยผู้บริหารของ
จังหวัด 

มีประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารจังหวัด โดย
ผู้บริหารของจังหวัด 

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

10 ติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ 

คร้ัง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนคร้ังในการตรวจ
ติดตามประเมินการ
ด าเนินโครงการ 

หน่วยงานรัฐด าเนินงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
จังหวัดนราธิวาส                  

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส         
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล)       

11 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ
ส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงาน 
ป.ป.ท. 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ด าเนินตามขั้นตอนครบ
ร้อยละ 100 

ส่วนราชการมีการปรับปรุง
และพัฒนางานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

33 ส่วนภูมิภาค        
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ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

12 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

หน่วยงานเสริสร้าง
จริยธรรมข้าราชการ 

ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

33 ส่วนภูมิภาค        

13 โครงการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 

ระดับ 5 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน 

- ทุกส่วนราชการ 

14 การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต
ที่ด าเนินการตามระยะที่
ก าหนด 

จ านวนเร่ืองร้องเรียน
ลดลง 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

15 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการสังคมคุณธรรมและสังคม
เก้ือกูลด้วยฐานพุทธธรรม 

 

คร้ัง 1 3.968 จ านวนคร้ังทีข่้าราชการ 
ที่ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม และปลูกฝัง
ส านึกจิตอาสา 

บุคลากรภาครัฐได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม และ
ปลูกฝังส านึกจิตอาสา 
 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นราธิวาส 

2 โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม
บนพื้นฐานความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

คน  7.500  จ านวนข้าราชการ        
ที่ได้รับการส่งเสริม
คุณธรรม และปลูกฝัง
ส านึกจิตอาสา 

บุคลากรภาครัฐได้รับการ
ส่งเสริมคุณธรรม และ
ปลูกฝังส านึกจิตอาสา 

ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
นราธิวาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

16 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนก าหนดกลยุทธ์และมาตรการส าหรับเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดมาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง 

มีมาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

ทุกส่วนราชการ 

2 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดมาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริต 

มีมาตรการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 

ทุกส่วนราชการ 

3 มาตรการป้องกันการรับสินบน ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดมาตรการ
ป้องกันการรับสินบน 

มีมาตรการป้องกันการ
รับสินบน 

ทุกส่วนราชการ 

4 มาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ระดับ 5 ไม่มี
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จใน
การก าหนดมาตรการ
ป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

มีมาตรการป้องกันการ
ขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

ทุกส่วนราชการ 



 
 

17 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที่  1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต จ านวน 1 ไมใช้
งบประมาณ 

จัดท าแผนประเมินความ
เสี่ยง 

- ทุกส่วนราชการ 

2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

ร้อยละ 100 ไมใช้
งบประมาณ 

ร้อยละความส าเร็จของ
การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 

ความส าเร็จของการ
บริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ทุกส่วนราชการ 

3 การเบียดบังเวลาราชการ ร้อยละ 100 ไมใช้
งบประมาณ 

ร้อยละความส าเร็จของ
การควบคุมและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ด้านการทุจริตเบียดบัง
เวลาราชการ 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 กิจกรรมตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คร้ัง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

การตรวจสอบด้าน
การเงิน บัญชีและด้าน
การปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ/ข้อก าหนด 

หน่วยตรวจสอบภายในมี
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

ระเบียบก าหนด 

หน่วยตรวจสอบภายใน              
จังหวัดนราธิวาส 

2 กิจกรรมรณรงค์ “ไม่ให้ ไม่รับ” - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จใน
การรณรงค์  
“ไม่ให้ ไม่รับ” 

บุคลากรภาครัฐรับรู้และ
ถือปฏิบัติ 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

19 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปัญหาการทุจริต 

 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 เผยแพร่ประกาศเจตจ านงสุจริต
ระบบออนไลน ์

- - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จในการ
เผยแพร่ประกาศ
เจตจ านงสุจริตระบบ
ออนไลน ์
 

ต้นแบบของเจตจ านง
สุจริตของหน่วยงานใน

ระบบออนไลน ์

ทุกส่วนราชการ 

2 กิจกรรมรับเรื่องร้องเรียน ผ่าน 
Application 

จ านวน 2 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน ผ่าน 
Application 

มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
เพิ่มข้ึน 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

จังหวัดนราธิวาส      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 การทบทวนระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ระบบ 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการทบทวนระบบการ
รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ ทั้งภายในและ
ภายนอก 
 

ส่งเสริมกระบวนการรับ
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ให้มี
ความเข้มแข็งและ
ครอบคลุม 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

2 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 

ช่องทาง 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

เพิ่มจ านวนช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนให้มี
หลากหลายยิ่งขึ้น 

ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนได้ตลอดเวลา 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

3 การรับเรื่องร้องเรียน  ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

ช่องทาง 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

อย่างน้อย จ านวน 5 
ช่องทาง (ตู้รับเร่ือง,
โทรศัพท,์ด้วยตนเอง,
ไปรษณีย,์อินเทอร์เน็ต)  

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยเสริมสร้างกลไกหรือช่อง
ทางการรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน และทุก
ภาคส่วน 

ช่องทาง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีกลไกหรือช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากประชาชน และทุก
ภาคส่วน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 

 


