1

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดนราธิวาส
โทร. 073-642 637

2
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...........................................................................
รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ โดยกาหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปีไปสู่การปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน
แนวทางและวิธีการนายุทธศาสตร์ชาติฯ แปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติฯ และนาไปแปลงเป็นแผนงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานได้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถทราบได้ว่าควรปฏิบัติงานอย่างไรให้สอดคล้องเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ฯ ด้วยเหตุนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กาหนดแนวทาง
การจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการต่อไป
จังหวัดนราธิวาสจึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินมาตรการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบของหน่วยงานในสั งกัด ให้ บรรลุ วัตถุประสงค์และเกิดผลสั มฤทธิ์อย่ างเป็นรูปธรรม โดยมี นโยบายและยุทธศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก
"ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม" โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิ จ มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิ บาล มีลักษณะ
เปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน
ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
๒. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีรายละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)"
พันธกิจ "สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล"
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕0
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วัตถุประสงค์หลัก
๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทย
กระบวนการดาเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ได้กาหนดยุทธศาสตร์การดาเนินงานหลักออกเป็น ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต" เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ "ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต"
โดยเริ่ มตั้ งแต่ กระบวนการกล่ อมเกลาทางสั งคมในทุ กช่ วงวั ย ตั้ งแต่ ปฐมวั ย เพื่ อสร้ างวั ฒนธรรมต่ อต้ านการทุ จริ ต และปลู กฝั งความพอเพี ยง มี วิ นั ยชื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
เป็นการดาเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทาหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพื่อส่วนรวม
และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ "ยกระดับเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนาเจตจานงทางการเมืองในเรื่อง
การต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ "สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย" เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริต ตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกาหนดมาตรการกลไก เสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มขั้นก่อต้วนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกาหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนานโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback)
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ "พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวน งานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทย
ให้ มี ความเข้ มแข็ งและมี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น เพื่ อลดโอกาสการทุ จริ ตหรื อท าให้ การทุ จริ ตเกิ ดยากขึ้ นหรื อไม่ เกิ ดขึ้ น โดยอาศั ยทั้ งการก าหนดกลไกด้ านกฎหมาย
กลไกการบริหาร และกลไกอื่น ๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ "ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต" ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์
ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไก และกระบวนการต่าง ๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดาเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการดาเนินการ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้
กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทาผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารที่ ทั นสมั ยในการพั ฒนากลไกต่ าง ๆ ให้ มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น ซึ่ งยุ ทธศาสตร์ นี้ จะท าให้ การปราบปรามการทุ จริ ตเป็ นไปอย่ างรวดเร็ ว
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่าง ๆ ถูกดาเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทาการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัว
ที่จะกระทาการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ "ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย" เป็นการกาหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้น
การยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นการประเมิน และวิธีการสารวจ
ตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด กากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติหรือปรับปรุงการทางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศ เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
3. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม ๑๑ ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดาเนินการจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดาเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่ง ขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบ
ราชการ โดยจะดาเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้ าไปตามลาดับความจาเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดาเนินการได้ในระยะแรก กระจายอานาจเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลา หรือใช้อานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้าง
ความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้น การปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้า นการทาธุรกิจการลงทุน และด้านบริการสาธารณะใน
ชีวิตประจาวันเป็นสาคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนา
ระบบพิทักษ์คุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งการดาเนินการต่อ
ผู้กระทาการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะทา
กรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิ ชอบ ซึ่งได้มีคาวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
๔. คาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อให้ การบริ หารราชการของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้ แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุ ขแก่สั งคมและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคาสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้
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ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทาการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะ
ตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกั บการบริหาร
งานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กากับดูแล
การดาเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดาเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดาเนินการแสวงหา รวบรวม และดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดาเนินงานตามข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ 4 และรายงานผล
การปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
5. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ 4.1.4 ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยใสสะอาด”
โดยนานโยบายสู่การปฏิบตั ิตามพันธกิจมหาดไทยใสสะอาด ใน 3 ภารกิจ ดังนี้
1) การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
2) ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
3) สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อาเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ

6

กรอบแนวทางการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดนราธิวาสประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ที่ 3
(พ.ศ. 2560-2564)

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การป้องกันปราบปรามการทุจริต

คาสั่ง คสช. ที่ 69/2557
ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557

นโยบายเน้นหนัก มท.
มหาดไทยใสสะอาด

นโยบาย
นราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างสังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.5 ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
ความซือสัตย์สุจริต

ข้อ 1. กาหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหาร

1. ส่งเสริมการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลในเชิง
ปฏิบัติ

1. ส่งเสริมให้ส่วน
ราชการในจังหวัด
นราธิวาสมีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
ในเชิงปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ปฏิรูปกลไกและ
ปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.2 ให้ประชาชนเข้าถึงการบริการสาธารณะ
ให้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทาขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาดาเนินการทีร่ วดเร็ว
10.6 ให้ผู้รับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ และเปิดเผย
การประเมินผลต่อประชาชน

ข้อ 2. การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางการ
ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและ
รวดเร็ว กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อ 3. การควบคุม กากับ ดูแล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

3. สนับสนุนให้มี
จังหวัดใสสะอาด
อาเภอใสสะอาด และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด

2. จังหวัดนราธิวาสเป็น
จังหวัดใสสะอาด
อาเภอใสสะอาด และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการทางานอย่าง
ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ
10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กร
ภาคเอกชน และเครือข่ายต่างๆ เพื่อสอดส่อง
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อต่อต้าน
การทุจริตประพฤติชอบ

ข้อ 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการ
ตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบ
ข้อ 5. สนับสนุนข้อมูลให้แก่ ป.ป.ท. ในการพิสูจน์เกี่ยวกับ
การทุจริต และการรายงานผลการปฏิบัติต่อ คสช.

2. ป้องกันปราบปราม
การทุจริตอย่างเข้มข้น

3. ให้ทุกส่วนราชการฯ
ในจังหวัดนราธิวาส
ปฏิบัติงานด้านป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
อย่างเข้มข้น
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6. แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”"
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างสันติสุขและความมั่นคงภายในพื้นที่แบบมีส่วนร่วม อย่างเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา (Peaceful and Security on Integration
Strengthening )
ประเด็นการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่รัฐ และการบูรณาการภารกิจความ มั่นคงของหน่วยงานในพื้นที่ทุกระดับ และพัฒนาระบบงานความ มั่นคง
ที่ทันสมัย ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่นไว้วางใจจากประชาชน
แนวทางการพัฒนา ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต และกระบวนการ ยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติต่อประชาชนโดย เสมอภาค มีความเป็นกลางน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสานึก มีสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็น มืออาชีพในการ พัฒนาประเทศ
กลไกการดาเนินงาน การจะบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั่นคือ จังหวัดนราธิวาส นั่นคือจังหวัด
นราธิวาสจะต้องให้ความส าคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น ไม่สามารถมอบหมายองค์กรใด
องค์กรหนึ่งรับผิดชอบได้ แต่จาเป็นต้องได้รับความร่ วมมือจากทุกภาคส่วน จังหวัดนราธิวาสจึงได้กาหนดกาไกลการดาเนินการ โดยให้คณะอนุกรรมการการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ทาหน้าที่พิจารณากาหนดนโยบายในการบูรณาการแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยภายในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดทุกประเด็น บริหารและสนับสนุนปัจจัยแห่งความสาเร็จในการบูรณาการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริ ตตามยุ ทธศาสตร์ จั งหวั ดนราธิ วาส รวมทั้ ง ติ ดตาม สั งเกตการณ์ เสนอแนะ และประเมิ นผลการใช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตามโครงการ/กิจกรรมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้จังหวัดนราธิวาส
เป็นจังหวัดที่ใสสะอาด มีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับสูงและพัฒนาไปสู่ระดับสูงมากต่อไป
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รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดนราธิวาส
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ยุทธศาสตร์
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

2. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 พัฒนาจิตสานึกสาธารณะ
1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.3 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
2. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น 2.1 นาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
เครื่องมือต่อต้านทุจริต
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการ
ทุจริต
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้ป้องกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณาการ 3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต
ทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์
ทางสังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือ
กฎหมาย และผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม
(Social Sanction) และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของ
ข้อเท็จจริงและเหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต
1.1 พัฒนาระบบการทางานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการ
ป้องกันการทุจริต
1.2 เพิ่มบทบาทภาคประชาชน และภาคประชาสังคม
ในการเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.3 ยกระดับกลไกการติดตามและประเมินผล
พร้อมข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
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ยุทธศาสตร์
2. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์
2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต

4. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต
3. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 1. ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนี
ของประเทศไทย
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

แนวทางตามกลยุทธ์
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนา
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
4.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความ
เป็นมืออาชีพและเป็นมาตรฐานสากล
1.1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึง
ได้โดยง่าย
1.2 สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธี
การสารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ สาหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)
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ยุทธศาสตร์
4. ส่งเสริมการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทยสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์
2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับ
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

แนวทางตามกลยุทธ์
2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2.2 กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์
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โครงการ/กิจกรรม
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จังหวัดนราธิวาส
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สรุปงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบระมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ส่วนราชการ
สานักงานจังหวัดนราธิวาส
สานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส
สานักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
สานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
รวมเงิน
(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งบประมาณดาเนินการ (บาท)
265,000.111,600.12,000.46,160.10,000.10,000.4,900.459,660.-
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดาเนินการ

ตัวชี้วดั

1 การขับเคลื่อนการดาเนินการ
ตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมชิ อบของ
สานักงาน ป.ป.ช.

มีการประชาสัมพันธ์หรือสร้างการ
รับรู้เกีย่ วกับนโยบายต่อต้านการ
ป้องกันทุจริตประพฤติมชิ อบของ
จังหวัดให้กบั บุคลากรภาครัฐ

บุคลากรภาครัฐนานโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตมาปฏิบัติ ไม่
ก่อให้เกิดการทุจริตในการปฏิบัตงิ าน

2 กิจกรรมแสดงเจตจานงสุจริต
ในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบและนโยบาย
การสร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน

มีการประกาศเจตจานงสุจริตฯ
ของผู้วา่ ราชการจังหวัดในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติ และนโยบาย
การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส
ในองค์กร เพือ่ ให้ผู้ปฏิบัตงิ านยึด
เป็นแนวทางปฏิบัตแิ ละเผยแพร่ให้
ประชาชนทัว่ ไปรับทราบ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
จังหวัดนราธิวาสมีจิตสานึกในการ
ปฏิบัตงิ าน และถือปฏิบัตติ าม
แบบอย่างของผู้บริหารในการ
ปฏิบัตงิ านอย่างสุจริต

3 กิจกรรมการแสดงเจตจานง
ผู้บริหารกล่าวแสดงเจตจานงสุจริต หน่วยงานมีการบริหารงานด้วยความ
สุจริตของผู้บริหารต่อบุคลากร เพือ่ แสดงถึงความมุง่ มัน่ ในการ
ซื่อสัตย์ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรมและมี
และสาธารณชน
บริหารงานทีโ่ ปร่งใสและเป็น
ความโปร่งใส
แบบอย่างให้กบั บุคลากรในสังกัด

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วย
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ดาเนินการ
ไม่มี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สานักงาน
จังหวัดนราธิวาส

ไม่มี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สานักงาน
จังหวัดนราธิวาส

ไม่มี

ม.ค.-มี.ค.

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

4 การขับเคลือ่ นการดาเนินงาน
ของจังหวัด เพือ่ ให้เป็นไปตาม
แนวทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ

แนวทางดาเนินการ

ตัวชีว้ ดั

มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ มีการประชาสัมพันธ์หรือสร้าง
ให้กบั ส่วนราชการภูมภิ าคภายใน การรับรู้เกีย่ วกับการดาเนินงาน
จังหวัด
ของจังหวัดในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

5 โครงการประชาสัมพันธ์การ
ผลิตและเผยแพร่สกูป๊ ประกาศ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติ เจตจานงสุจริต เนื่องในงานวัน
มิชอบ ประจาปี พ.ศ. 2564 ต่อต้านคอร์รัปชันสากล เดินหน้า
นราธิวาสป้องกันและปราบปราม
การทุจริตอย่างจริงจัง ชูแนวคิด "
Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อ
การทุจริต" จานวน 1 ตอน

ประชาชนกลุม่ เป้าหมายรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร มีความรู้ ความเข้าใจ เพือ่
จะนาไปสูค่ วามร่วมมือ ร่วมใจ ทีจ่ ะ
นาพาประเทศไทยให้มมี าตรฐานทาง
คุณธรรม จริยธรรม เกิดสังคมมิติ
ใหม่ทปี่ ระชาชนไม่เพิกเฉยต่อการ
ทุจริตทุกรูปแบบ

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วย
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ดาเนินการ
ไม่มี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สานักงาน
จังหวัดนราธิวาส

10,000 ธันวาคม

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
จังหวัดนราธิวาส

16

โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6 การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบั
บุคลากรในหน่วยงานเกีย่ วกับ
การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต

แนวทางดาเนินการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบั บุคลากร
ในหน่วยงาน เกีย่ วกับ
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
และระเบียบกระทรวงการคลัง ใน
การปฏิบัตงิ านด้านการเงิน บัญชี
พัสดุ จานวน 5 เรื่อง

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วย
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ดาเนินการ
สานักงานคลัง
ก.พ. - มิ.ย.
ไม่มี
บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความ
จังหวัดนราธิวาส
เข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัตงิ าน
ได้อย่างถูกต้อง ไม่ทาให้เกิดการ
ทุจริตในการปฏิบัตงิ าน
ตัวชีว้ ดั

7 การเผยแพร่ประมวลจริยธรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่าง ๆ มีการเผยแพร่องค์ความรู้เกีย่ วกับ
โดยให้มกี ารดาเนินงานอย่างน้อย ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้าราชการพลเรือน
1 ครั้ง

ไม่มี

จัดกิจกรรมจิตอาสาโดยให้ตระหนัก ให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้แสดงออก
8 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพือ่
ุ ใน ถึงค่านิยมความสมัครสมาน สามัคคี ถึงความจงรักภักดีและสานึกในพระ
สานึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของคนในชาติ จานวน 21 ครั้ง มหากรุณาธิคณ
โอกาสวันสาคัญของชาติไทย
โดยมีเป้าหมายผูร้ ่วมงานอย่างน้อย
ครั้งละ 250 คน

ไม่มี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ต.ค.-ธ.ค.

สานักงาน
จังหวัดนราธิวาส
ทีท่ าการ
ปกครอง
จังหวัดนราธิวาส
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดาเนินการ

9 การทาบุญตักบาตรและบาเพ็ญ จัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรและ
กุศลเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
บาเพ็ญกุศลในวันสาคัญ จานวน
ของจังหวัดนราธิวาส
10 ครั้ง

ตัวชีว้ ดั

บุคลากรหน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
นราธิวาส ได้ร่วมทาบุญปฏิบัตธิ รรม
และนาหลักธรรมศาสนามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัตงิ านและ
ดาเนินชีวติ ประจาวัน

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วย
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ดาเนินการ
ไม่มี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ทุกส่วนราชการ

10 การคัดเลือกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจาปี
พ.ศ. 2563

ดาเนินการคัดเลือกข้าราชการพล ได้ข้าราชการดีเด่นประจาปี พ.ศ.
เรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2563 2563 เพือ่ เป็นแบบอย่างให้
ของจังหวัดนราธิวาส จานวน 1 ครั้ง ข้าราชการในจังหวัดได้ประพฤติ
ปฏิบัตติ าม และพัฒนาให้ดยี ิ่งขึ้น ใน
ด้านการครองตน ครองคน ครองงาน

ไม่มี

11 การคัดเลือกข้าราชการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นราธิวาสดีเด่น

คัดเลือกข้าราชการ พนักงาน
เป็นแบบอย่างให้กบั บุคลากรในสังกัด
ราชการ ลูกจ้างทีไ่ ด้รับการคัดเลือก
ประเภทละ 1 ราย

ไม่มี

ม.ค.

สานักงาน
จังหวัดนราธิวาส

ก.ย.

สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ จ.
นราธิวาส
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดาเนินการ

12 การเสริมสร้างจริยธรรม
เสริมสร้างจริยธรรมข้าราชการ
ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชน
นราธิวาส ประจาปี 2564
จานวน 70 คน

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

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ประจาปี
พ.ศ. 2564 ของกรมบัญชีกลาง
จานวน 12 เรื่อง

14 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จานวน 10 ราย
โดยใช้กลไกศาสนา เพือ่ ขัด
เกลาและสร้างความเป็น
พลเมืองดี

ตัวชีว้ ดั
1. เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชนตระหนัก
ในค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณข้าราชการ
สามารถนาไปประพฤติปฏิบัตใิ น
ชีวติ ประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน มีทัศนคติ
ทีด่ ตี อ่ การทางาน เกิดทักษะในการ
ทาอย่างอย่างมีความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการทางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
บุคลากรในหน่วยงานได้รับความรู้
ปลูกจิตสานึกในการปฏิบัตติ นให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และใช้เป็น
แนวทางในการดาเนินชีวติ
บุคลากรในหน่วยงานมีคณ
ุ ลักษณะที่
พึงประสงค์ 4 ด้าน (พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา)

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วย
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ดาเนินการ
5,000 ธ.ค.
สานักงาน
พัฒนาชุมชน
จังหวัดนราธิวาส

ไม่มี

ไม่มี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สานักงานคลัง
จังหวัดนราธิวาส

ก.ค.

สานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
นราธิวาส
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดาเนินการ

15 กิจกรรมทางศาสนา ๒ ศาสนา บุคลากรในสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาสทัง้ ศาสนาพุทธ
และศาสนาอิสลามได้เข้าร่วม
กิจกรรมทางศาสนา จานวน 186
คน เพือ่ ขัดเกลาจิตใจให้ประพฤติ
ปฏิบัตทิ ดี่ ี

ตัวชีว้ ดั

เพือ่ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศา
สนพิธดี แี ล้ว ย่อมเป็นผูฉ้ ลาดในการ
จัดทาพิธกี รรมต่างๆ ในทางศาสนา
เป็นผูส้ ามารถในการประกอบ
พิธกี รรมนั้นๆ ได้ถูกต้องตามแบบ
แผนทีน่ ิยมกันทัว่ ไป

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วย
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ดาเนินการ
ไม่มี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการยกระดับคะแนน
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) จังหวัด
นราธิวาส

แนวทางดาเนินการ
1. จัดโครงการยกระดับคะแนน
การประเมิน ITA จังหวัดนราธิวาส
ประจาปี พ.ศ.2564
จานวน 1 ครั้ง ระหว่างเดือน
เมษายน 2564

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
1. หัวหน้าส่วนราชการภูมภิ าค และ 265,000
เมษายน
สานักงานจังหวัด
ผูน้ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
นราธิวาส
ได้รับความรู้ ความเข้าใจการประเมิน
ITA ประจาปี พ.ศ. 2564
ตัวชีว้ ดั

2. ข้าราชการและบุคลากรของรัฐ
ผูร้ ับผิดชอบการดาเนินงานประเมิน
ITA มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
จัดทาข้อมูลเพือ่ รับการประเมิน ITA
ประจาปี พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินทีก่ าหนด

20
โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

2 โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส

แนวทางดาเนินการ

หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
จานวน ๒๗ แห่ง
เข้าร่วมประเมิน ITA เพือ่ พัฒนา
กระบวนงานให้เกิดความโปร่งใส
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
กาหนด

ตัวชีว้ ดั

ุ ธรรมและความโปร่งใส
องค์กรทีม่ คี ณ
ในการดาเนินงานและบุคลากรใน
สังกัดปฏิบัตติ ามมาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม วินัยข้าราชการ
และความโปร่งใสและกระทาความผิด
วินัยน้อยลง รวมทัง้ มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินการของหน่วยงานน่าเชือ่ ถือ
และเป็นทีย่ อมรับต่อสาธารณะ

3 กิจกรรมให้ความรู้เกีย่ วกับ บุคลากรภาครัฐในจังหวัดนราธิวาส เพือ่ ให้บุคลากรภาครัฐได้มคี วามรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับระเบียบพัสดุฯ
ระเบียบพัสดุ โดยผ่านระบบ ทุกส่วนราชการ
ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการ
VDO Streaming
ปฏิบัตงิ าน

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
สานักงาน
4,160
สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส

ไม่มี

สานักงานจังหวัด
นราธิวาส

21
โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
4 กิจกรรมเผยแพร่ข้อกฎหมาย ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกีย่ วกับ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความ
ไม่มี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สานักงานจังหวัด
มาตรการการจัดซือ้ จัดจ้าง กฎหมาย มาตรการ จัดซือ้ จัดจ้าง ที่ เข้าใจ และสามารถนาไปปฏิบัตงิ าน
นราธิวาส
ทีเ่ กีย่ วข้อง
เกีย่ วข้องในเว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส ได้อย่างถูกต้อง ไม่ทาให้เกิดการ
กลุม่ งานจริยธรรม
ทุจริตในการปฏิบัตงิ าน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดาเนินการ

ตัวชีว้ ดั

5 กิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมให้ จัดอบรมเพิม่ พูนเสริมสร้างทักษะใน ข้าราชการทุกคนมีความรู้ ทักษะใน
บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การปฏิบัตงิ านให้เจ้าหน้าที่ จานวน การปฏิบัตงิ าน และสามารถลด
เพือ่ เพิม่ พูนเสริมสร้างทักษะ 8 คน
ข้อผิดพลาดในการปฏิบัตงิ านได้
ในการปฏิบัตงิ าน และลด
ความผิดพลาดในการ
ปฏิบัตงิ านผิดระเบียบ

ไม่มี

ก.พ. - ก.ย.

สานักงาน
พระพุทธศาสนา
จังหวัดนราธิวาส
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดาเนินการ

6 การพัฒนาระบบการ
โรงพยาบาล ๑๓ แห่ง เข้าร่วม
ตรวจสอบภายในการควบคุม ประเมินระบบตรวจสอบภายใน ๕
ภายในการบริหารความเสี่ยง มิติ (EIA)ตามเกณฑ์ของกลุ่ม
ตรวจสอบภายในทีส่ านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกาหนด
และคณะกรรมการตรวจสอบใน
ระดับจังหวัด ลงพืน้ ทีต่ รวจสอบ
ภายในหน่วยงานเป้าหมาย จานวน
๕๙ แห่ง รวม ๕ ด้าน เพือ่ ให้
คาแนะนาในการปฏิบัตใิ ห้เป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
7 กิจกรรมประกาศเผยแพร่
หรือเปิดเผยข้อมูลการจัดหา
พัสดุหรือการจัดซื้อจัดจ้างให้
สาธารณชนรับทราบ

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
หน่วยงานในสังกัดสานักงาน
ไม่มี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สานักงาน
สาธารณสุข
สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
ปฏิบัตงิ านได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ตัวชีว้ ดั

การประกาศ เผยแพร่ หรือเปิดเผย ความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ หรือ
ข้อมูลการจัดหาพัสดุ หรือการ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน
จัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณสชนทราบ จังหวัด
ผ่านทาง webside หน่วยงาน

ไม่มี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

ทุกส่วนราชการ
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8 โครงการอบรมเรื่องการรักษา
วินัยและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน

แนวทางดาเนินการ
1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ในหน่วยงานและมีการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับการฏิบัติ
ราชการ จานวน 60 คน
2. สร้างค่านิยมในเรื่องวัฒนธรรม
สุจริตต่อต้านการทุจริตแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ น
หน่วยงานและปลุกจิตสานึกให้
บุคลากรปฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความ
โปร่งใสและสามารถให้ผู้มสี ่วน
เกีย่ วข้องตรวจสอบได้

ตัวชีว้ ดั
บุคลากรภายในสังกัดมีจิตสานึกทีด่ ี
ในการปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการตาม
กฎระเบียบ ตลอดจนมีทัศนคติและ
ค่านิยมในการปฏิบัตริ าชการอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
21,000
พ.ค.
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส

9 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
พืน้ ฐานในระเบียบด้าน
การเงิน

ให้ความรู้พนื้ ฐานด้านการเงิน
ข้าราชการทุกคนมีความรู้พนื้ ฐาน
ข้าราชการในหน่วยงาน จานวน 8 ทางด้านการเงิน
วิชา

ไม่มี

10 การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้
ความรู้ กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการป้องกันและทุจริต

ให้ความรู้ดา้ นกฎหมายแก่
ข้าราชการ จานวน 1 คน

ไม่มี

ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกีย่ วกับกฎหมาย
ด้านการป้องกันการทุจริต

ก.พ. - ก.ย.

มี.ค.

สานักงานคลัง
จังหวัดนราธิวาส
สานักงานพาณิชย์
จังหวัดนราธิวาส
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ไม่มี
1. สร้างเครือข่ายคุณธรรมถ่ายทอด บุคลากรเข้าใจในเจตนารมณ์หลักคิด
11 กิจกรรมปัญหาทีอ่ ยากแก้
ั นานโยบายร่วมกัน
กระบวนการและวิธใี นการส่งเสริม
และความดีทอี่ ยากทา ใน ๔ ความรู้พฒ
และพัฒนาองค์กรคุณธรรม และ
ด้านพอเพียง มีวนิ ัย สุจริต ภายในองค์ จานวน 186 คน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
จิตอาสา
2. กาหนดคุณธรรมเป้าหมายที่
สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมของ
องค์กรหรือคุณธรรมใน ๔ ด้านเป็น
แนวทางในการใช้วสั ดุสานักงาน
อย่างประหยัด มาปฏิบัตงิ านตรง
เวลา การบริการด้วยความโปร่งใส
จัดจิตอาสาช่วยเหลือสังคม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 การประเมินความเสีย่ งการ
ทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

แนวทางดาเนินการ

ตัวชีว้ ดั

การเฝ้าระวังความเสีย่ ง กรณีอาจมี ไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้
การอานวยความสะดวกแก่ผขู้ อรับ ประกอบกิจการน้าบาดาล
ใบอนุญาตประกอบกิจการน้า
บาดาลหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ไม่มี

มี.ค. - ก.ค.

หน่วยดาเนินการ

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส

สานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จ.นราธิวาส
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการอบรมเรื่องการรักษา
วินัยและการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน

แนวทางดาเนินการ

1. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ในหน่วยงานและมีการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นทีเ่ กีย่ วกับการฏิบัติ
ราชการ จานวน 60 คน

ตัวชีว้ ดั

บุคลากรภายในสังกัดมีจิตสานึกทีด่ ี
ในการปฏิบัตหิ น้าทีร่ าชการตาม
กฎระเบียบ ตลอดจนมีทัศนคติและ
ค่านิยมในการปฏิบัตริ าชการอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต

2. สร้างค่านิยมในเรื่องวัฒนธรรม
สุจริตต่อต้านการทุจริตแก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าทีใ่ น
หน่วยงานและปลุกจิตสานึกให้
บุคลากรปฏิบัตหิ น้าทีด่ ว้ ยความ
โปร่งใสและสามารถให้ผู้มสี ่วน
เกีย่ วข้องตรวจสอบได้
14 แผนงานจัดทาและเผยแพร่ มีการแจ้งเวียนกฎหมายใหม่
บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทาง
ข้อมูลด้านกฎหมาย ระเบียบ ระเบียบต่างๆให้หน่วยงานในสังกัด และถือปฏิบัตใิ นทางเดียวกัน
ทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบัตงิ าน ได้รับทราบและถือปฏิบัตแิ ละ
รวมถึงตัวอย่างการกระทาผิด รวบรวมตัวอย่างการกระทาผิดวินัย
ของเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ แจ้งเวียนให้
วินัย โดยเฉพาะเรื่องการ
หน่วยงานในสังกัดรับทราบทุกๆ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ
เดือน อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
21,000
พ.ค.
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส

ไม่มี

ต.ค. 63 - ก.ย. 64

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่

โครงการ/กิจกรรม

15 จัดทาและเผยแพร่ข้อมูลด้าน
กฎหมาย ระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการปฏิบัตงิ าน
รวมถึงตัวอย่างการกระทา
ผิดวินัย โดยเฉพาะเรื่องการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบ

แนวทางดาเนินการ

ตัวชีว้ ดั

มีการแจ้งเวียนกฎหมายใหม่
บุคลากรในสังกัดรับทราบแนวทาง
ระเบียบต่างๆให้หน่วยงานในสังกัด และถือปฏิบัตใิ นทางเดียวกัน
ได้รับทราบและถือปฏิบัตแิ ละ
รวบรวมตัวอย่างการกระทาผิดวินัย
ของเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ แจ้งเวียนให้
หน่วยงานในสังกัด จานวน 213
แห่ง รับทราบทุกๆเดือน อย่างน้อย
เดือนละ ๑ ครั้ง

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วยดาเนินการ
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4
ไม่มี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน ในการ
รับฟังข้อคิดเห็นหรือเรื่อง
ร้องเรียนทีส่ ะดวกและ
หลากหลาย

แนวทางดาเนินการ

ตัวชีว้ ดั

ให้ทุกส่วนราชการจัดทาช่องทางใน ไม่มเี รื่องร้องเรียนการทุจริตของ
การสือ่ สารการรับเรื่องร้องเรียนไม่ หน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียนได้รับ
น้อยกว่า 2 ช่องทาง และมอบหมาย การแก้ไข
เจ้าหน้าทีร่ ับผิดขอบและรายงาน
ผลการร้องเรียน

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วย
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ดาเนินการ
ไม่มี
ต.ค. 63 - ก.ย. 64
ส่วนราชการ
ภูมภิ าค และ
ศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดนราธิวาส
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โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการเสริมสร้างจริยธรรม
ข้าราชการพัฒนาชุมชน
จังหวัดนราธิวาส ประจาปี
2564
2 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้าน
การเกษตร

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วย
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ดาเนินการ
ให้ความรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาชุมชน มีทัศนคติที่
5,000 ธ.ค.
สานักงาน
ให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถนาไปประพฤติ ดีตอ่ การทางาน เกิดทักษะในการ
พัฒนาชุมชน
ปฏิบัตใิ นชีวติ ประจาวันและปฏิบัติ ทาอย่างมีความสุข พัฒนาศักยภาพ
จังหวัดนราธิวาส
หน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ จานวน ในการทางานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
70 ราย
แนวทางดาเนินการ

มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดาเนินงานของเจ้าหน้าที่ 93 คน

ตัวชี้วดั

ผู้เข้าอบรมบริหารจัดการด้าน
การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

111,600

3 โครงการจัดอบรมให้ความรู้ อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใน
“การมีส่วนร่วมและแนวทางที่ สานักงานทีด่ นิ จานวน 30 คน
เหมาะสมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมชิ อบใน
สานักงานทีด่ นิ ”

บุคลากรในสานักงานทีด่ นิ
ตระหนักถึงภัยของการทุจริต

12,000

4 การส่งเสริมและยกระดับ
จานวน 30 ราย
สานักงานพาณิชย์คณ
ุ ธรรมใน
ภูมภิ าค

สานักงานพาณิชย์ยกระดับเป็น
องค์กรคุณธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ าหนด

-

พ.ย.

สานักงาน
เกษตรจังหวัด
มี.ค.

สานักงานทีด่ นิ
จังหวัดนราธิวาส

ก.ย.

สานักงาน
พาณิชย์จังหวัด
นราธิวาส

28

โครงการ/กิจกรรมปฏิบตั กิ ารด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูก้ ารทุจริตของประเทศไทย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

5 โครงการ "เครือข่ายเฝ้าระวัง
และป้องกันการทุจริต
กระทรวงวัฒนธรรม"

แนวทางดาเนินการ

จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการทุจริตให้ตวั แทน
เครือข่าย จานวน 5 คน

ตัวชีว้ ดั

1. เครือข่ายต่างๆ ของกระทรวง
วัฒนธรรมเข้าร่วมเป็นครือข่ายเฝ้า
ระวังและป้องกันการทุจริต
กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุเดือน)
หน่วย
(บาท)
ไตรมาส1 ไตรมาส2 ไตรมาส3 ไตรมาส4 ดาเนินการ
4,900
ก.พ.
สานักงาน
วัฒนธรรม
จังหวัดนราธิวาส

2. เครือข่ายต่างๆ ของกระทรวง
วัฒนธรรมมีความรู้ความเข้าใจใน
การเฝ้าระวังและการป้องกันการ
ทุจริต
3. เครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกัน
การทุจริต กระทรวงวัฒนธรรม มี
ความเข้มแข็งในการร่วมสร้างสังคม
ไม่ทนต่อการทุจริต
6 กิจกรรมการรวมกลุ่มของ
บุคลากรในหน่วยงาน
และจัดตัง้ ชมรม STRONG…

สมาชิกในหน่วยงาน จานวน 60
คน รวมกลุ่มร่วมกันเฝ้าระวังและ
แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติ
มิชอบในหน่วยงาน

บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกีย่ วกับองค์กรพอเพียงต้านทุจริต

มี.ค.

สานักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดนราธิวาส

