รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 2561 – เดือนมีนาคม 2562)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

สารบัญ
เรื่อง
๑. วิสัยทัศน์
๒. พันธกิจ
๓. วัตถุประสงค์
๔. ผลการดาเนินงาน
๕. ตัวชีว้ ัดผลการดาเนินงาน

หน้า
1
๑
๑
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1. วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรแห่งการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พยายามสร้างความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"
2. พันธกิจ
2.1 เสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ย ธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญ ในการสร้า งจิตส านึ ก ในการป้ อ งกั น
การทุจริต และประพฤติมิชอบ
2.2 เผยแพร่องค์ความรู้การดาเนินงานที่นาไปสู่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.3 เสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่นาไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้ง และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีจิตสานึกในการบริหารงาน
ด้วยหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน
ในการสร้างความโปร่งใส ไม่รับ ไม่ให้ ไม่คอร์รัปชัน
3.3 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สร้างคิดเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรให้มีค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
3.4 เพื่อพัฒนากลไกในการยับยั้ง และการป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน
4. ผลการดาเนินการ
แผน
ผล
แผนงาน /
โครงการ
และกิจกรรม
ในการดาเนินการ
โครงการ
พัฒนาระบบราชการ
และการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๑. การจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต
(ตามโครงสร้างใหม่)
2.การมอบอานาจ
ของเลขาธิการ
ศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้
รองเลขาฯ.ผู้ช่วยเลขา
ฯ ผอ.สานัก กอง
สถาบันกลุ่ม ศูนย์
และกลุม่ งานพัสดุ
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน การจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุ
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ผู้บริหาร
ศอ.บต.

สานักงาน
เลขาธิการ

2
แผนงาน /
โครงการ
และกิจกรรม
ในการดาเนินการ
โครงการ
พัฒนาระบบราชการ
และการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๓. การกาชับการใช้
รถยนต์ของทาง
ราชการให้เป็นไป
ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การใช้รถยนต์
ของทางราชการ
๔. การแต่งตั้ง
คณะทางานส่งเสริม
และยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
๕.การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จริยธรรม ประจา
ศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๖.กิจกรรมวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล
(ประเทศไทย) Yala
Fun Trail
"ไม่เอาโกง"
๗. กิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๗.๑ กิจกรรมรวม
พล คน ศอ.บต.เพือ่
ประกาศเจตจานงสุจริต
ในการต่อต้าน
การทุจริต
๗.๒ การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมา
ภิบาลกับการต่อต้าน
การทุจริต
๗.๓ การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
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กลุ่มงาน
อาคารสถานที่
และ
ยานพาหนะ
สานักงาน
เลขาธิการ
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต
ศูนย์
ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต
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แผนงาน /
โครงการ
และกิจกรรม
ในการดาเนินการ
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โครงการ
พัฒนาระบบราชการ
และการบริหาร
จัดการภาครัฐ
๘. กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อ
ส่งเสริมและยกระดับ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการ
ดาเนินงานภาครัฐ
(ITA )
๘.๑ จัดประชุม
คณะทางานส่งเสริม
และยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
จานวน 2 ครั้ง
๘. ๒ ประชุม
เชิงปฏิบัติการบุคลากร
ศอ.บต.เพือ่ การ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส
จานวน 4 ครั้ง
๙. จัดกิจกรรมเชิดชู
เกียรติบคุ ลากร
ศอ.บต. ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
๙.๑จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์ใน
การคัดเลือกบุคลากร
จานวน 1 ครั้ง
9.2 จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก จานวน 1 ครั้ง
๙. 3 จัดกิจกรรม
ประกาศเกียรติคุณ
จานวน 1 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต
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๖. ตัวชี้วัดการดาเนินการ
ตัวชี้วัดการดาเนินงาน
๑. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริต
๒. การแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมและ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจา
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้
๔. การมอบอานาจของเลขาธิการศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้แก่รองเลขาธิการฯ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ
ผอ.สานักกอง สถาบัน กลุ่ม ศูนย์ และ
กลุ่มงานพัสดุเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๕. การกาชับและตรวจสอบการใช้รถยนต์
ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถยนต์ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. การประชุมคณะทางานส่งเสริมและ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๗. การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรศูนย์
อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อส่งเสริมและยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
8. ร้อยละของบุคลากรของศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
๙. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีบุคลากรดีเด่นด้านการต่อต้าน
การทุจริตได้รับการประกาศเกียรติคุณและ
มีแรงจูงใจในการทางาน

หน่วยนับ

เป้าหมาย
สาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
สาเร็จ

มี

มี

มี

อยู่ระหว่างดาเนินการ

มี

๑
ครั้ง

4
2

ครั้ง

2

ครั้ง

๔

๔

ร้อยละ

๘๐

๘๐

คน

๑

ยังไม่ได้ดาเนินการ

