แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คำนำ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดทําขึ้นตามกรอบ
แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายกระทรวงมหาดไทย และแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวนปี 2565) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการบริหาร
จัดการ การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและประสิทธิภาพการ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ นโยบาย
สำคัญ และกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ส่วนที่ ๒
กรอบแนวทางการดําเนินงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และส่วนที่ ๓ แผนงาน/โครงการ/
กิ จ กรรมด้ านการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิ ช อบที่ ใช้ งบประมาณตามแผนงาน บู รณาการป้ อ งกั น ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ
และใช้งบประมาณของส่วนราชการ
จังหวัดนราธิวาสหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานในจังหวัดนราธิวาส ในการบริหารจัดการ การกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงาน และ
การใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุดต่อไป

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
เมษายน 2565

สารบัญ
คํานํา

หน้า

ส่วนที่ ๑ นโยบายสำคัญและกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จังหวัดนราธิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕
ส่วนที่ ๒ กรอบแนวทางการดําเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ส่วนที่ ๓ สรุปแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนราธิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๕
- สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณส่วนราชการ
๓.๑ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓.๒ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณของส่วนราชการ

1
8
9

ส่วนที่ ๑
นโยบายสำคัญและกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นโยบายสําคัญและกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๕
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย เป็นแผนปฏิบัติ
การ ที่ใช้ขับเคลื่อนการดําเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุวัตถุ ประสงค์และเกิดผล
สัมฤทธิ์ อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนโยบายสําคัญและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐการพัฒ นาที่สํ าคัญ เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลั ก
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาลมีลั กษณะเปิดกว้าง
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสโดยทุกภาคส่วนในสังคมต้อง
ร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตความมัธยัสถ์และสร้างจิตสํานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
เป้าหมายที่ ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุเป้าหมายภาครัฐมีความโปร่งใส การทุจริตประพฤติมิชอบลดลง ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงมหาดไทยเพิ่มขึ้น
๑.๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕8๐ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งประกอบด้วย ๒ แผนย่อย
ได้แก่ ๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนา “คน” โดยปรับพฤติกรรมคนทุกกลุ่มในสังคม และการพัฒนา “ระบบ” ที่ให้ค วามสําคัญกับการส่งเสริม
การพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน และ ๒) การปราบปรามการ
ทุจริต ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต

๑) เป้าหมายประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
๒) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวทางการพัฒนา ๑) การปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่ม
เด็ก และเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ ๒)ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต ๓)พัฒนา
ค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อ
ลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ และ ๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เป้าหมายของแผนย่อย ๑) ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และ ๒) คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน
๑.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
๑) เป้าหมายรวม คือ ประเทศไทยมีระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) อยู่ใน ๒๐ อันดับแรกของ
โลกใน ปี ๒๕๗๔ มีจุดเน้นการปฏิรูปในระยะเวลา ๕ ปี
๒) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปได้แก่ ๑) ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง โดยการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริต
ประพฤติ มิชอบ รวมทั้งให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิด
โดยรัฐมี มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย๒) ด้านการป้องปราม โดยการกําหนดให้มีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐและ ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลพินิจโดยสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกํากับกิจการที่ดี
อย่างแท้จริง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ๓) ด้านการปราบปราม ได้แก่ การยกระดับการบังคับใช้มาตรการทาง
วินัย มาตรการ ทางปกครอง หรือมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าพนักงานของรัฐที่ถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด
รวมทั้งปรับปรุง ประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน และ ๔) ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อน
นโยบายและ ยุทธศาสตร์ และจัดตั้งสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทยได้กําหนดแนวทางการพัฒนา
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็น
ภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต
๑.๕ แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ในการจัดทําโครงการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ไปสู่การ
ปฏิบัติ ๆ ได้ให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมาย โดยแต่ละชุดโครงการมีการจัดลําดับโครงการ/กิจกรรม ที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
แผนย่อยด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมาย เป้าหมายที่ ๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต เป้าหมายที่ ๒ คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง
แนวทางที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสํานึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชน
และ ประชาชนทุกช่วงวัย และทุกระดับ
ชุดโครงการที่ ๑.๑ ปลูกและปลุกพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน
ชุดโครงการที่ ๑.๒ ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในภาคประชาชนและชุมชน
แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่งไปในทางทุจริต
ชุดโครงการที่ ๒.๑ สร้างจิตสํานึกเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล
ชุดโครงการที่ ๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการต่อต้านการทุจริต
ชุดโครงการที่ ๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แนวทางที่ ๓ พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทําตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
เห็นแก่ ประโยชน์ส่วนรวม
ชุดโครงการที่ ๓.๑ ยกระดับจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง และกํากับจริยธรรมของนักการเมืองและพรรคการเมือง
ชุดโครงการที่ ๓.๒ ส่งเสริมการตรวจสอบและสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
แนวทางที่ ๔ ปรับระบบเพื่อลดจํานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ชุดโครงการที่
๔.๑ พัฒนานวัตกรรม เครื่องมือในการต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตการทุจริต ชุดโครงการที่
๔.๒ สนับสนุนการจัดทํามาตรการ กลไก ระบบ แนวทางเพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต

ชุดโครงการที่ ๔.๓ บูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ
แนวทางที่ ๕ ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ชุดโครงการที่ ๕.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและลดการใช้ดุลยพินิจ
ชุดโครงการที่ ๕.๒ เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการปฏิบัติงานของภาครัฐ
ชุดโครงการที่ ๕.๓ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ
ชุดโครงการที่ ๕.๔ ส่งเสริมสนับสนุนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทุจริตในภาครัฐ
แผนย่อยด้านการปราบปรามการทุจริต เป้าหมาย การดําเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
แนวทางที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต ชุดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
แนวทางที่ ๒ ปรับปรุงกระบวนการการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ชุดโครงการปรับปรุงกระบวนการการ
ปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๓ พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต ชุดโครงการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
1.5 นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม ๑๑ ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้องการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ ๑๐ สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 10. นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ดำเนินการจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนดำเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการแข่ง ขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ใน
ระบบราชการ โดยจะดำเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้ าไปตามลำดับความจำเป็นและตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถดำเนินการได้ในระยะแรก กระจายอำนาจเพื่อให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมายมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยงประวิงเวลา หรือใช้อำนาจโดยมิ ชอบก่อให้เกิดการทุจริต
หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้น การปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการทำธุรกิจการลงทุน และด้านบริการสาธารณะ
ในชีวิตประจำวันเป็นสำคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครั ฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการ
นำระบบพิทักษ์คุณธรรมมา ใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งการดำเนินการ

ต่อผู้กระทำการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐและเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกทั้งจะ
ทำกรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐการปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีคำวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ
1.6 คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรือ่ ง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและ
ผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้
ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้ง
ในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกฎหมาย ร ะเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกั บการบริหาร
งานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว
ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม
กำกับดูแล การดำเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด
ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดำเนินการตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทาง
อาญาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๕ ให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดำเนินการแสวงหา รวบรวม และดำเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มา ซึ่ง
ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดำเนินงานตามข้ อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ 4
และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง
๑.7 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล
กลยุทธ์ที่ ๕.๓ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานองค์กร

๑.8 โครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย “มหาดไทยใสสะอาด”
กระทรวงมหาดไทยดําเนินการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นํานโยบายสู่การปฏิบัติตามพันธกิจ
“มหาดไทยใสสะอาด” ใน ๓ ภารกิจหลัก ดังนี้
๑. การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ
๒. ป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น
๓. สนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด” “อำเภอใสสะอาด” และ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” ทั่วประเทศ
1.9 แผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนราธิวาส “เศรษฐกิจมั่นคง การค้าเฟื่องฟู นราน่าอยู่ มุ่งสู่สันติสุขอย่างยั่งยืน”"
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 : เสริ มสร้ างสั นติ สุ ขและความมั่ นคงภายในพื้ นที่ แบบมี ส่ วนร่ วม อย่ างเข้ าใจ เข้ าถึ ง และพั ฒ นา (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 มีจิตสำนึก มีสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็น มืออาชีพในการ พัฒนาประเทศ
กลไกการดำเนิ นงาน การจะบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์จังหวัดนราธิวาสด้ านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั่นคือ จังหวัดนราธิวาส นั่นคือจังหวัด
นราธิวาสจะต้องให้ ความสำคัญด้านการมีส่ วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่ วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่ วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมตัดสินใจ ร่วมดำเนินงาน และร่วมตรวจสอบประเมินผลผ่านผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ เนื่องจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนั้น ไม่สามารถมอบหมายองค์กรใด
องค์กรหนึ่งรับผิดชอบได้ แต่จำเป็ นต้องได้รับความร่วมมือจากทุ กภาคส่วน จังหวัดนราธิวาสจึงได้กำหนดกำไกลการดำเนินการ โดยให้คณะอนุกรรมการการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ทำหน้าที่พิจารณากำหนดนโยบายในการบูรณาการแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่ วยภายในจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งในเชิงประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดทุกประเด็น บริหารและสนับสนุนปั จจัยแห่ งความสำเร็จในการบู รณาการป้องกันและปราบปราม
การทุ จริ ตตามยุ ทธศาสตร์ จั งหวั ดนราธิ วาส รวมทั้ ง ติ ดตาม สั งเกตการณ์ เสนอแนะ และประเมิ นผลการใช้ จ่ ายงบประมาณร ายจ่ ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ตามโครงการ/กิจกรรมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับจังหวัดนราธิวาส ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้จังหวัดนราธิวาส
เป็นจังหวัดที่ใสสะอาด มีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับสูงและพัฒนาไปสู่ระดับสูงมากต่อไป

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

นโยบายรัฐบาล นโยบายที่ 10
การป้องกันปราบปรามการทุจริต

คำสั่ง 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. กำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหาร

1. การส่งเสริมการ
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 ทำขั้นตอนที่
แน่นอน ระยะเวลาดำเนินการทีร่ วดเร็ว
10.6 ให้ผรู้ ับบริการมีโอกาสประเมิน ระดับ
ความเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ และเปิดเผย
การประเมินผลต่อประชาชน

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

3. สนับสนุนให้มี
จังหวัดใสสะอาด
อำเภอใสสะอาด และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด

2. จังหวัดนราธิวาสเป็น
จังหวัดใสสะอาด
อำเภอใสสะอาด และ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใสสะอาด

ยุทธศาสตร์ที่ 4
พัฒนาระบบป้องกัน
การทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต : CPI
ของประเทศไทย

10.3 พัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมการทำงานอย่าง
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

รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดนราธิวาส

ยุทธศาสตร์
1. สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

กลยุทธ์
แนวทางตามกลยุทธ์
1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลา 1.1 พัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ
ทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
1.3 การเสริมบทบาทการกล่อมเกลาทางสังคมของ
สื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพ
2. ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ
เป็นเครื่องมือต่อต้านทุจริต
กล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้ป้องกันการทุจริต
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน และบูรณา 3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวังต่อต้านทุจริต
การทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
3.2 สร้างความตื่นตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction)
และทางกฎหมาย บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์
2. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

2. พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

กลยุทธ์
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการทุจริต

2. สร้างกลไกการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อลดปัญหาการทุจริต

4. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์
ของบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 พัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกัน
การทุจริต
1.2 เพิ่มบทบาทภาคประชาชน และภาคประชาสังคมใน
การเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต
1.3 ยกระดับกลไกการติดตามและประเมินผล พร้อม
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
2.1 สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2.2 นำข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริตสู่การปฏิบัติ
2.3 กำหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนำ
ข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระบบบริหารงานสาธารณะ เพื่อลดขั้นตอนหรือ
กระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้
และหาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
4.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความ
เป็นมืออาชีพและเป็นมาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์
3. ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต

กลยุทธ์
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 1. ศึกษา และกำกับติดตามการยกระดับดัชนี
ของประเทศไทย
การรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

แนวทางตามกลยุทธ์
1.1 ปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึง
ได้โดยง่าย
1.2 สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบ
การรับเรื่องร้องเรียน
1.1 ศึกษา วิเคราะห์ประเด็นการประเมินและวิธี
การสำรวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลที่ใช้ สำหรับการจัด
อันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI)
1.2 บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้เรื่องการทุจริตของประเทศ (CPI)

2. บูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ 2.1 วิเคราะห์และเชื่อมโยงเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติว่า
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับ
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 – ยุทธศาสตร์ที่ 5) เพื่อยกระดับดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศ
2.2 กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม
ด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จังหวัดนราธิวาส

โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

การขับเคลื่อนการ
ดำเนินการตามนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ
สำนักงาน ป.ป.ช.

2

แนวทางดำเนินการ

มีการประชาสัมพันธ์หรือ
สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
นโยบายต่อต้านการป้องกัน
ทุจริตประพฤติมิชอบของ
จังหวัดให้กับบุคลากร
ภาครัฐ
กิจกรรมแสดงเจตจำนง
มีการประกาศเจตจำนง
สุจริตในการต่อต้านการ
สุจริตฯ ของผู้ว่าราชการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดในการต่อต้านการ
และนโยบายการสร้าง ทุจริตและประพฤติมิชอบใน
คุณธรรมและความโปร่งใส การปฏิบัติ และนโยบายการ
ของหน่วยงาน
สร้างคุณธรรมและความ
โปร่งใสในองค์กร เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานยึดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและเผยแพร่ให้
ประชาชนทั่วไปรับทราบ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)
ไตรมาส
1

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4

หน่วย
ดำเนินการ

บุคลากรภาครัฐนำนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริตมาปฏิบัติ ไม่
ก่อให้เกิดการทุจริตในการ
ปฏิบัติงาน

ไม่มี

✓

✓

✓

✓

สำนักงาน
จังหวัด
นราธิวาส

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
จังหวัดนราธิวาสมีจิตสำนึกใน
การปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติ
ตามแบบอย่างของผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานอย่างสุจริต

ไม่มี

✓

✓

✓

✓

สำนักงาน
จังหวัด
นราธิวาส

ที่
3

4

5
6

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดำเนินการ

กิจกรรมการแสดงเจตจำนง
ผู้บริหารกล่าวแสดง
สุจริตของผู้บริหารต่อ
เจตจำนงสุจริตเพื่อแสดงถึง
บุคลากรและสาธารณชน
ความมุง่ มั่นในการ
บริหารงานที่โปร่งใสและ
เป็นแบบอย่างให้กับ
บุคลากรในสังกัด
การขับเคลื่อนการ
มีการประชาสัมพันธ์ สร้าง
ดำเนินงานของจังหวัด การรับรู้ ให้กับส่วนราชการ
เพื่อให้เป็นไปตามแนว
ภูมิภาคภายในจังหวัด
ทางการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ
การเผยแพร่ประมวล
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ใน
จริยธรรมข้าราชการพล
สื่อต่าง ๆ โดยให้มีการ
เรือน
ดำเนินงานอย่างน้อย 1 ครั้ง
การทำบุญตักบาตรและ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
บำเพ็ญกุศลเนื่องในวัน และบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญ
สำคัญต่างๆ ของจังหวัด
จำนวน 10 ครั้ง
นราธิวาส

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)
ไตรมาส
1

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4

✓

หน่วย
ดำเนินการ

หน่วยงานมีการบริหารงานด้วย
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความโปร่งใส

ไม่มี

มีการประชาสัมพันธ์หรือสร้าง
การรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของจังหวัดในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
มีการเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
บุคลากรหน่วยงานภาครัฐใน
จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมทำบุญ
ปฏิบัติธรรม และนำหลักธรรม
ศาสนามาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและดำเนิน
ชีวิตประจำวัน

ไม่มี

✓

✓

✓

✓

สำนักงาน
จังหวัด
นราธิวาส

ไม่มี

✓

✓

✓

✓

ไม่มี

✓

✓

✓

✓

สำนักงาน
จังหวัด
นราธิวาส
ทุกส่วน
ราชการ

สำนักงาน
จังหวัด
นราธิวาส

ที่

โครงการ/กิจกรรม

7

การคัดเลือกข้าราชการพล
เรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.
2564

แนวทางดำเนินการ

ตัวชี้วัด

ดำเนินการคัดเลือก
ได้ข้าราชการดีเด่นประจำปี
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแบบอย่าง
ประจำปี พ.ศ. 2564 ของ
ให้ข้าราชการในจังหวัดได้
จังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 ประพฤติปฏิบัติตาม และพัฒนา
ครั้ง
ให้ดียิ่งขึ้น ในด้านการครองตน
ครองคน ครองงาน

งบประมาณ
(บาท)
ไม่มี

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)
ไตรมาส
1

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4

✓

หน่วย
ดำเนินการ
สำนักงาน
จังหวัด
นราธิวาส

โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ที่
1

2

3

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดำเนินการ

ตัวชี้วัด

โครงการยกระดับคะแนน
จัดโครงการยกระดับ
หัวหน้าส่วนราชการภูมิภาค
การประเมินคุณธรรมและ คะแนนการประเมิน ITA
และผู้นำองค์กรปกครองส่วน
ความโปร่งใสในการ
จังหวัดนราธิวาส ประจำปี
ท้องถิ่นได้รับความรู้ ความ
ดำเนินงานของหน่วยงาน
พ.ศ.2565
เข้าใจการประเมิน ITA
ภาครัฐ (ITA) จังหวัด
จำนวน 1 ครั้ง ระหว่าง
ประจำปี พ.ศ. 2565
นราธิวาส
เดือน เมษายน 2565
กิจกรรมเผยแพร่ข้อ
ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้
กฎหมาย มาตรการการ เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการ ความเข้าใจ และสามารถนำไป
จัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวข้อง จัดซื้อจัดจ้าง ที่เกี่ยวข้องใน ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ไม่ทำ
เว็บไซต์จังหวัดนราธิวาส
ให้เกิดการทุจริตในการ
กลุ่มงานจริยธรรม
ปฏิบัติงาน
กิจกรรมประกาศเผยแพร่ การประกาศ เผยแพร่ หรือ ความโปร่งใสในการจัดหาพัสดุ
หรือเปิดเผยข้อมูลการ
เปิดเผยข้อมูลการจัดหา
หรือการจัดซื้อจัดจ้างของ
จัดหาพัสดุหรือการจัดซื้อ พัสดุ หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานในจังหวัด
จัดจ้างให้สาธารณชน
ให้สาธารณสชนทราบผ่าน
รับทราบ
ทาง website หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)
ไตรมาส
1

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4

✓

100,000

หน่วย
ดำเนินการ
สำนักงาน
จังหวัด
นราธิวาส

ไม่มี

✓

✓

✓

✓

สำนักงาน
จังหวัด
นราธิวาส

ไม่มี

✓

✓

✓

✓

ทุกส่วน
ราชการ

โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดำเนินการ

ตัวชี้วัด

เสริมสร้างกระบวนการมี
ให้ทุกส่วนราชการจัดทำ ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ช่องทางในการสื่อสารการ หน่วยงานหรือเรื่องร้องเรียน
ในการรับฟังข้อคิดเห็นหรือ รับเรื่องร้องเรียนไม่น้อยกว่า
ได้รับการแก้ไข
เรื่องร้องเรียนที่สะดวกและ 2 ช่องทาง และมอบหมาย
หลากหลาย
เจ้าหน้าที่รับผิดขอบและ
รายงานผลการร้องเรียน

งบประมาณ
(บาท)
ไม่มี

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)
ไตรมาส
1

✓

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4

✓

✓

หน่วย
ดำเนินการ

✓

ส่วนราชการ
ภูมิภาค และ
ศูนย์ดำรง
ธรรมจังหวัด
นราธิวาส

ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน)

หน่วย
ดำเนินการ

โครงการ/กิจกรรมปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนราธิวาส
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย
ที่

โครงการ/กิจกรรม

แนวทางดำเนินการ

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

-

-

-

-

-

ไตรมาส
1

-

ไตรมาส ไตรมาส ไตรมาส
2
3
4

-

-

-

-

