รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ าร
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
------------------------------------ศูนย์อำนวยกำรบริ หำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้จัดทำแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกรอบดำเนินงำนในกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจ ริ ต ภำยในศูน ย์ อำนวยกำรบริ ห ำรจั งหวัด ชำยแดนภำคใต้ ซึ่ง ในปีง บประมำณ พ.ศ. 2561 ได้จั ดท ำ
แผนปฏิบัติกำรฯ ในกำรวัดควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตขึ้น
โดยศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้มอบหมำยให้สำนัก/กอง หน่วยงำนขึ้นตรง
ต่อเลขำธิกำร ศอ.บต. รับไปดำเนินกำร และบัดนี้กำรดำเนินกำรตำมแผนฯ ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้เสร็จสิ้นลง
ในบำงกิจกรรม จึงขอรำยงำนผลกำรดำเนินงำน พร้อมทั้งระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ในกำรปรับปรุงแผนฯ สำหรับกรอบแผนกำรดำเนินงำน ดังนี้
1. ผลการดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความโปร่งใส
ดำเนินกำรด้ำนควำมโปร่งใส โดยดำเนินกำร ดังนี้
1. มีกำรจัดทำแผนจัดหำพัสดุหรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
2. กำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงรำยโครงกำรทั้งหมดให้สำธำรณชนทรำบบนเว็บไซต์และอื่นๆ
3. แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในภำรกิจตำมที่กฎหมำยกำหนดของหน่วยงำน
4. กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อให้บริกำรในภำรกิจตำมที่กฎหมำยกำหนดเป็นมำตรฐำนเดียวกัน โปร่งใส
และมีประสิทธิภำพ
5. ระบบกำรป้องกันหรือกำรตรวจสอบเพื่อป้องกันกำรละเว้นปฏิบัติหน้ำที่ในกำรบริกำรในภำรกิจ
ตำมที่กฎหมำยกำหนด
6. กำรมีส่วนร่วม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจตำมที่
กฎหมำยกำหนด
กำรดำเนินกำร
1. ดำเนินกำรประกำศเผยแพร่แผนจัดหำพัสดุหรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
พร้อมทั้งจัดทำรำยงำนผลกำรจัดหำพัสดุหรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีกำรแสดงข้อมูลอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับกำรจัดซื้อ
จัดจ้ ำง มีกำรจั ดทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ ผลกำรจัดหำพัส ดุและปรับปรุงกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2561 ตำมรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดหำพัสดุ ดำเนินกำรภำยในไตรมำสที่ 1
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ดำเนินกำรเปิดเผยข้อมูลผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้สำธำรณชนทรำบ
จัดทำคู่มือกำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
เผยแพร่ช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลและภำรกิจของกรมฯ ได้อย่ำงสะดวก
จัดทำแบบสอบถำมควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของ ศอ.บต.

ผลกำรดำเนินกำร
1. มีแผนจัดหำพัสดุหรือกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจำปี 2561
2. มีสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนฯ
3. ร้อยละร้อยของโครงกำรที่มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้สำธำรณชนทรำบ
4. มีกำรแจ้งให้บุคลำกรนำคู่มือไปปฏิบัติ
5. มีช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงไม่น้อยกว่ำ 3 ช่องทำง
6. ผลกำรวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ร้อยละ 85
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร
ส่งเสริมและประพฤติตนตำมมำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน
1. กำรจัดอบรมพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรเพื่อป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในองค์กร
กำรดำเนินกำร
จัดกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนนโยบำยและทิศทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต กำรทบทวน
ควำมเสี่ยงและแนวทำงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร กำรควบคุมและหลีกเลี่ยงควำมผิดทำงวินัย
งบประมำณกำรคลัง และกำรรวบรวมข้อมูลและค้นหำกระบวนกำรตรวจสอบ ทั่วทั้งองค์กร
ผลกำรดำเนินกำร
กลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้ดำเนินกำรจัดฝึกอบรม
ให้ควำมรู้เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกรเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำยในองค์กร เมื่อวันที่ 13 - 16
พฤศจิกำยน 2560 ณ ห้องปำหนัน โรงแรมปำร์ควิว อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ กลุ่มเป้ำหมำย 50 คน
2. จัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรดำเนินกำร
จัดทำคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
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กลุม่ ตรวจสอบภำยใน ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้จัดทำคู่มือประมวลจริยธรรม
ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยมอบหมำยให้สำนัก/กอง ในหน่วยงำนดำเนินกำร
ตำมคู่มือฯ ที่ได้จัดทำไว้อย่ำงเคร่งครัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กำรดำเนินงำนด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร
กิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกลประเทศไทย จังหวัดยะลำ Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต”
กำรดำเนินกำร
จัดกิจกรรมวันต่อต้ำนคอร์รัปชันสำกลประเทศไทย จังหวัดยะลำ Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต”
ผลกำรดำเนินกำร
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ได้จัดกิจกรรมวันต่อต่อต้ำนคอร์รัปชัน
สำกลประเทศไทย จังหวัดยะลำ Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อกำรทุจริต” เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 ณ อำคำร
ศรีนิบง ศูนย์เยำวชนเทศบำลนครยะลำ กลุ่มเป้ำหมำย ทั้งสิ้น 600 คน ประกอบด้วย ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และ
ลูกจ้ำง ศอ.บต. จำนวน 100 คน ส่วนรำชกำรในจังหวัดยะลำ จำนวน 100 คน และภำคประชำชน ภำคประชำสังคม
จำนวน 400 คน เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวเกิดจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในกำรปฏิบัติงำน
2. ปัจจัยสนับสนุน
ในกำรด ำเนิ นกิ จกรรมต่ ำงๆ ตำมแผนปฏิ บั ติ กำรกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 มีปัจจัยในกำรสนับสนุนและผลักดันในกำรดำเนินกำรประสบควำมสำเร็จ ดังนี้
๑. กำรมีกลุ่มงำนตรวจสอบภำยใน ที่วำงระบบกำรตรวจสอบ เป็นกำรสร้ำงระบบกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง
๒. ศอ.บต.มีกำรสร้ำงกลไกของข้อมูลข่ำวสำรให้เกิดควำมโปร่งใส โดยมีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
โดยมีกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรและกำรรับเรื่องร้องเรียบทำงสำยด่วน 1880
3. ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงาน
๑. กำรปลูกจิตสำนึกของบุคคลเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องใช้กระบวนกำรให้ควำมรู้ กำรกระตุ้น
อย่ำงต่อเนื่องซึ่งต้องอำศัยเวลำในกำรกล่อมเกลำ ทำให้ผลกำรดำเนินงำนที่เป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจน
2. กำรจัดกิจกรรมหรือแผนงำนบำงอย่ำงเป็นกำรเพิ่มภำระจำกกำรปฏิบัติงำนประจำ ประกอบกับ
ภำรกิจหน้ำที่ของศูนย์อำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่มีอยู่รอบด้ำน แต่บุ คลำกรที่ปฏิบัติงำนมีจำนวนน้อย
ทำให้กำรจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรฯ ยังไม่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเท่ำที่ควร
3. บุคลำกรของหน่วยงำนไม่ได้ให้ควำมสนใจและไม่เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรจัดทำตัวชี้วัด
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-44. ข้อเสนอแนะ
๑. พัฒนำศักยภำพและปลูกฝังบุคลำกร ทั้งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำง ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ไม่กระทำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ให้เป็นรูปธรรมมำกขึ้น
๒. พัฒนำระบบประเมินผลกำรเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลในระดับบุคคล โดยนำผลกำรประเมินมำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
3. เปิดโอกำสให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนรวมในกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส
อย่ำงแท้จริง

