
 
 

 
 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน                   
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

           จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ค าน า 

 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าขึ้น                   
ตามกรอบการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560   – 2564) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายกระทรวงมหาดไทย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการ การก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส 
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แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดนราธิวาส 

นโยบายส าคัญและกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 จังหวดันราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นแผน 
ปฏิบัติการที่ใช้ขับเคลื่อนการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาสให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายส าคัญและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของจังหวัดนราธิวาส ดังนี้ 
 

  1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยน
ภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง ยึดหลัก       
ธรรมาภิบาลมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก  
รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
 เป้าหมายที่ 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 การบรรลุเป้าหมาย ภาครัฐมีความโปร่งใส การทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดนราธิวาสเพิ่มข้ึน 

      1.2 แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งประกอบด้วย                
2 แผนย่อย ได้แก่ ๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา “คน” โดยปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม และการพัฒนา “ระบบ”                
ที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของ                  
แต่ละหน่วยงาน และ ๒) การปราบปรามการทุจริต ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปราม                 
การทุจรติ  
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1) เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย 

2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
แนวทางการพัฒนา ๑) การปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรม

ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ ๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่งไป
ในทางทุจริต ๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม ๔) ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และ ๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการ
ลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

เป้าหมายของแผนย่อย ๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ ๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดนราธิวาส ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน 

  1.3 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 – 2565 

1) เป้าหมายรวม คือ ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) อยู่ใน 20 อันดับแรก                               
ของโลกในปี 2579 มีจุดเน้นการปฏิรูปในระยะเวลา 5 ปี 

2) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูป ได้แก่ ๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ                   
การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็น
การกระท าความผิด โดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย ๒) ด้านการป้องปราม โดยการก าหนดให้มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม                   
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลพินิจโดยสุจริตภายใต้
กรอบธรรมาภิบาลและการก ากับกิจการที่ดีอย่างแท้จริง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถุงและตรวจสอบได้                       
3) ด้านการปราบปราม ได้แก่ การยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถู กกล่าวหา
ว่าประพฤติมิชอบหรือกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎห มายในกระบวนการยุติธรรม                       
ทุกขั้นตอน และ ๔) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ และจัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
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1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
        ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ได้ก าหนดแนวทาง     
การพัฒนาในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้ง                 
สร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อน
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

   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
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  
      ยุทธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มงุเนนใหความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมใหเกิด
ภาวะที่ “ไมทนตอการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกระดับชวงวัยตั้งแตปฐมวัย เพ่ือสรางวัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝง                                     
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย สุจริต เปนการด าเนินการผานสถาบันหรือกลุมตัวแทนที่ท าหนาที่ในการกลอมเกลาทางสังคมใหมีความเปนพลเมืองที่ดี ที่มีจิต
สาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือสวนรวม และเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมที่ไมยอมรับและตอตาน การทุจริตในทุกรูปแบบ 
       ยุทธศาสตร์ที่ ๒ “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนใหประชาชนและรัฐบาลมีการ      
น าเจตจ านงทางการเมืองในเรื่องการตอตานการทุจริตไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและสอดคลองเปนหนึ่งเดียวกัน 
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    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” เปนยุทธศาสตรที่มงุปองกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายผานการก าหนด
มาตรการกลไก เสริมสรางธรรมาภิบาลตั้งแตเริ่มขั้นกอตัวนโยบาย (Policy Formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจ นโยบาย 
(Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นปอนขอมูลกลับ (Policy 
Feedback) 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตรนี้มุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการ
ทุจริตของประเทศไทยใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือท าใหการทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไมเกิดขึ้น โดยอาศัย                 
ทั้งการก าหนดกลไกดานกฎหมาย กลไกทางการบริหารและกลไกอ่ืน ๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนใหมีธรรมาภิบาล
มากยิ่งขึ้น  
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต” เปนยุทธศาสตรที่มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและ
กระบวนการตาง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบใหสามารถด าเนินการไดอยางรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกลาว                
จะมุ่งเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเปนกฎหมาย (Legislation) การบังคับใชกฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผูกระท าผิด (Judiciary) 
การบูรณาการรวมกันของหนวยงานตาง ๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และจะมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนา
กลไกการด าเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งยุทธศาสตรนี้จะท าใหการปราบปรามการทุจริตเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น                
คดีการทุจริตจะถูกด าเนินการอยางรวดเร็ว และผูกระท าการทุจริตจะไดรับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท าการ
ทุจริต อันจะสงผลใหคดีการทุจริตมีอัตราลดลงไดในที่สุด 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย”                    
เปนยุทธศาสตร์ที่มงุเนนการยกระดับมาตรฐานดานความโปรงใสและการจัดการ การยกระดับคาดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห
ประเด็นการประเมินและ วิธีการส ารวจตามแตละแหลงขอมูล และเรงรัด ก ากับ ติดตามใหหนวยงานที่เกี่ยวของปฏิบัติหรือปรับปรุง การท างาน รวมไปถึง
การบูรณาการการท างานรวมกันระหวางภาครัฐ หนวยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และตางประเทศ  
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส่วนที่ 2  
กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวดันราธิวาส  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) 

10 
กรอบแนวทางการด าเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวดันราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตภาครัฐ 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) 
 

ส านักงาน ป.ป.ท. (ฝ่ายเลขานุการ) 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงมหาดไทย (ศปท.กระทรวง) 
 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจงัหวดั 

ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
 

อนุกรรมการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ระดับจังหวัด 

ส านักงาน ป.ป.ช. (ฝ่ายเลขานุการ) 

คณะรฐัมนตรี 

ส านักงานจังหวัดนราธิวาส 

จังหวัดนราธิวาส 

- จังหวัด 
- อ าเภอ 
- อปท. 



 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบจังหวัดนราธิวาส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบจังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดนราธิวาส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
3.1 งบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวดันราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต  

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 โครงการยกระดับคะแนนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) 

คน 300 0.1900 หน่วยงานภาครัฐผา่น
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
เพิ่มข้ึน 

ส่งผลให้ค่า CPI สูงขึ้น ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส 
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       
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3.2 งบประมาณของส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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. 2563  

คร้ัง 4 - จ านวนคร้ังของการตรวจ
ราชการ เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในหน่วยงานของรัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

หน่วยงานภาครัฐสามารถ
ขับเคลื่อนแผนงาน
โครงการประจ าปี
งบประมาณ 2563               
ได้ถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด 

ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส 

(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล)   

2 เผยแพร่ และส่งเสริมหลักคุณธรรม
จริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อก าหนดวา่
ด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จังหวัดนราธิวาส  

ช่องทาง 2 - ช่องทางการเผยแพร่
ข้อก าหนดว่าด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมเพิ่มข้ึน 

บุคลากรภาครัฐมีช่องทาง
การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับ
มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มข้ึน 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ า
จังหวัดนราธิวาส                

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

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

3 แผนยกระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสปราศจากการทุจริตของ
ผู้บริหารจังหวัดในการก ากับดูแล
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ประกาศและเผยแพร่
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสต่อ
สาธารณชน  
 

ประกาศและเผยแพร่
นโยบายคุณธรรมและ
ความโปร่งใสปราศจาก
การทุจริต 

ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

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

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของหน่วยงานมี
การก ากับดูแลกิจการที่ดี 
วัฒนธรรม และคา่นิยม
สุจริต คุณธรรม 
จริยธรรม ความโปร่งใส 
และการต่อต้านการ
ทุจริตในการปฏิบัตงิาน 

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

34 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 0.040 การจัดงานวันต่อต้าน 
คอร์รัปชันสากล ประจ าป ี

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

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
จังหวัดนราธิวาส      

6 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น 

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ข้าราชการพลเรือนได้รับ
การคัดเลือกเป็น
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าป ี
 
 

ข้าราชการพลเรือนได้รับ
การยกย่อง เชิดชูเกรียติ 

ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

7 การคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
การคัดเลือกเป็น
ผู้ปฏิบัตงิานดีเด่นจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการ
ยกย่อง เชิดชูเกรียติ 

ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

 

 



 
 

16 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

8 กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ 
ในการต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารจังหวัด 

คร้ัง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีการประกาศ
เจตนารมณ์ ไมน่้อยกว่า 
1 คร้ัง โดยผู้บริหารของ
จังหวัด 

มีประกาศเจตนารมณ์ใน
การต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารจังหวัด โดย
ผู้บริหารของจังหวัด 

ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส         
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)       

9 ติดตามประเมนิผลการใช้จ่าย
งบประมาณ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ 

คร้ัง 4 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนคร้ังในการตรวจ
ติดตามประเมนิการ
ด าเนินโครงการ 

หน่วยงานรัฐด าเนนิงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ
ก าหนด 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ
จังหวัดนราธิวาส                  

ส านักงานจงัหวัดนราธวิาส         
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ, กลุ่มงาน

บริหารทรัพยากรบุคคล)       

10 โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของ
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) 

34 ส่วนภูมิภาค        

11 เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

หน่วยงานเสริมสร้าง
จริยธรรมข้าราชการ 

ข้าราชการปฏบิัติหนา้ที่
ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต 
 

34 ส่วนภูมิภาค        

 
 
 
 



 
 

17 
 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

12 โครงการถวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลงัของแผ่นดิน 

ร้อยละ 85 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จของ
การด าเนินโครงการ
ถวายสัตยป์ฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดนิ 

ข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างของรัฐ ร่วมถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและพลงั

ของแผ่นดิน 

ทุกส่วนราชการ 

13 การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  

ร้อยละ 100 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ร้อยละของการจัดการ
เร่ืองร้องเรียนการทุจริต
ที่ด าเนินการตามระยะที่
ก าหนด 

จ านวนเร่ืองร้องเรียน
ลดลง 

ทุกส่วนราชการ 

14 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการพฒันาชุมชนจังหวัด
นราธิวาส ประจ าปี 2563 

คน 150 0.005 ร้อยละของบุคลากร
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตปราศจาก
ข้อร้องเรียน 

บุคลากรปฏบิัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
ปราศจากข้อร้องเรียน 

ส านักงานพฒันาชุมชน                   
จังหวัดนราธิวาส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

18 
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 โครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรม 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น 
(กิจกรรมสังคมคุณธรรมสู่สันติสขุ) 

 

คร้ัง 6 2.100  จ านวนคร้ังของการ
ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น ในระดับอ าเภอ 

ชุมชนมสี่วนร่วมในการ
ส่งเสริมพหุวัฒนธรรม 
ประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ส านักงานวฒันธรรมจังหวัด
นราธิวาส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

19 
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 



 
 

20 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ์ที่  1 วางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงาน 
หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 การประเมินความเสี่ยงต่อการทจุริต 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
ผลการปฏบิัติงานของ
เจ้าหน้าที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
 

ไม่ปรากฏเรื่องร้องเรียน
ด้านการทุจริตเบยีดบัง
เวลาราชการ 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต 

ที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย
ด าเนินงาน 

 
งบประมาณ  
(ล้านบาท) ตัวชี้วัด ผลลัพธ์ หน่วยงานรับผิดชอบ 

หน่วย
นับ 

ปริมาณ
งาน 

1 กิจกรรมตรวจสอบภายในอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

คร้ัง 5 ไม่ใช้
งบประมาณ 

การตรวจสอบด้าน
การเงิน บัญชีและดา้น
การปฏิบัติงานตาม
ระเบียบ/ข้อก าหนด 

หน่วยตรวจสอบภายในมี
การปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

ระเบียบก าหนด 

หน่วยตรวจสอบภายใน              
จังหวัดนราธิวาส 

2 กิจกรรมรณรงค์ “ไม่ให้ ไม่รับ” - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

ระดับความส าเร็จใน
การรณรงค์  
“ไม่ให้ ไม่รับ” 

บุคลากรภาครัฐรับรู้และ
ถือปฏิบัติ 

ทุกส่วนราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

22 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดปัญหาการทุจริต 

 

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 

มีช่องทางรบัเร่ืองร้องเรียน 
เพิ่มข้ึน 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนราธิวาส 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการทุจรติ

จังหวัดนราธิวาส      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 
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 
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2 ปรับปรุงระบบรบัเร่ืองร้องเรียนการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 
 

ช่องทาง 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

เพิ่มจ านวนช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียนให้มี
หลากหลายยิ่งขึ้น 

ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนได้ตลอดเวลา 
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3 การรับเรื่องร้องเรียน  ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน 

ช่องทาง 3 ไม่ใช้
งบประมาณ 

จ านวนช่องทางการรับ
เร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 

อย่างน้อย จ านวน 5 
ช่องทาง (ตู้รับเรื่อง,
โทรศัพท,์ด้วยตนเอง,
ไปรษณีย,์อินเทอร์เน็ต)  
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4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน โดยเสริมสร้างกลไกหรือช่อง
ทางการรับเร่ืองร้องเรียน ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะจากประชาชน และทุก
ภาคส่วน 

ช่องทาง 1 ไม่ใช้
งบประมาณ 

มีกลไกหรือช่องทางการ
รับเรื่องร้องเรียน 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
จากประชาชน และทุก
ภาคส่วน 

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 
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