แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

ก

คานา
การทุจริต เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้า
ในการพัฒนาศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้น
อย่ างต่อเนื่ องทาให้ เ กิด ความเสี ย หายในวงกว้าง โดยส่ งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิ จ สั งคม การเมือ ง
การปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาจึงเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้อง
ดาเนิ น การ โดยรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติ เกี่ยวกับ การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบไว้หลายมาตรา รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กาหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบไว้ เ ช่ น กั น ดั ง นั้ น รั ฐ บาลได้ ก าหนดให้ ก ารป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนประสานความ
ร่วมมือกันเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคลควบคู่ กันไป โดยการปลูกฝัง
วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่นาไปสู่การต่อต้าน
การทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ศู น ย์ อ านวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การแก้ ไ ขปั ญ หา
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และให้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยให้
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการศู นย์ อานวยการบริห ารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีภารกิจด้านการสร้างธรรมาภิบ าล
ในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมนองค์กร การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบในองค์กร จึงได้จัด ทา
แผนปฏิบัติการป้องกั นการทุจริต ประจาปีงบประมาณ 2562 ขึ้นเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกิดผลในทางปฏิบัติ เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้

ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ข

สารบัญ
เรื่อง
1. คานา
2. สารบัญ
3. วิสัยทัศน์
4. พันธกิจ
5. วัตถุประสงค์
6. อานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
7. แผนงานโครงการ กิจกรรมที่นาไปสู่การดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8. ตัวชีว้ ัดการดาเนินงาน

หน้า
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ข
1
1
1
1
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4-5

1. วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรแห่งการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พยายามสร้างความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"
2. พันธกิจ
2.1 เสริ มสร้ างคุณธรรม จริ ย ธรรม เพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการสร้างจิตส านึกในการป้ อ งกั น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.2 เผยแพร่องค์ความรู้การดาเนินงานที่นาไปสู่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.3 เสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่นาไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่ งเสริ มให้ บุ คลากรศูน ย์ อานวยการบริ ห ารจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ มีจิตส านึกในการ
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
3.2 เพื่อส่งเสริมให้บุ คลากรศูน ย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัฒนธรรมองค์กร
ร่วมกันในการสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส ไม่รับ ไม่ให้ ไม่คอร์รัปชัน
3.3 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สร้างแนวความคิดเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรให้มีค่านิยมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต
3.4 เพื่อพัฒนากลไกในการยับยั้ง และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงาน
๔. อานาจหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑. เสนอแนะมาตรการ แนวทาง เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่ ว นราชการแก่ เ ลขาการศู น ย์ อ านวยการบริห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ รวมทั้ ง จั ด ท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสาน เร่ งรั ด และกากับ ให้ ห น่วยงานในสังกัดดาเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
๓. ดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติ หรือ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ
๔. คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๕. ประสานงานที่เกี่ย วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิช อบ และ
การคุม้ ครองจริยธรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการ และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
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๕. แผนงาน / โครงการ /กิจกรรมที่นาไปสู่การดาเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนงาน/โครงการ
และกิจกรรม
ในการดาเนินการ

ไตรมาส ๑
ต.ค
61

พ.ย
61

ไตรมาส 2
ธ.ค
61

ม.ค
62

ก.พ
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย
62

พ.ค
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

โครงการ พัฒนา
ระบบราชการและ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ
1. การจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การทุจริต
(ตามโครงสร้างใหม่)
2. การมอบอานาจของ
เลขาธิการศูนย์
อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ให้รองเลขาฯ.ผู้ช่วย
เลขาฯ ผูอ้ านวยการ
สานัก กองสถาบัน กลุม่
ศูนย์ และกลุ่มงานพัสดุ
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ การจัดซื้อจัด
จ้าง และการ
บริหารงานพัสดุ
3. การกาชับการใช้
รถยนต์ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.2523
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

4.การแต่งตั้ง
คณะทางานส่งเสริม
และยกระดับการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
๕. การแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จริยธรรม ประจา
ศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
๖. กิจกรรมวันต่อต้าน
คอร์รัปชันสากล
(ประเทศไทย) Yala
Fun Trail
"ไม่เอาโกง"

ผู้บริหาร
ศอ.บต.

สานักงาน
เลขาธิการ

สานักงาน
เลขาธิการ

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

3
แผนงาน/โครงการ ไตรมาส ๑
และกิจกรรม
ในการดาเนินการ ต.ค พ.ย
61

๗. กิจกรรมการ
ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๗.๑ กิจกรรม
รวมพลคน ศอ.บต.
เพื่อประกาศเจตจานง
สุจริตในการต่อต้าน
การทุจริต
๗.๒ การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักธรรมา
ภิบาลกับการต่อต้าน
การทุจริต
๗.๓ การเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
๘. กิจกรรมประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อ
ส่งเสริมและยกระดับ
การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การดาเนินงานภาครัฐ
( ITA )
๘.๑ จัดประชุม
คณะทางานส่งเสริม
และยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
จานวน 2 ครั้ง
๘.๒ ประชุม
เชิงปฏิบัติการบุคลากร
ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อการประเมิน
คุณธรรม และ
ความโปร่งใส
จานวน 4 ครั้งๆ

61

ไตรมาส 2
ธ.ค
61

ม.ค
62

ก.พ
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย
62

พ.ค
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

4
แผนงาน/โครงการ ไตรมาส ๑
และกิจกรรม
ในการดาเนินการ ต.ค พ.ย
61

61

ไตรมาส 2
ธ.ค
61

ม.ค
62

ก.พ
62

ไตรมาส 3
มี.ค.
62

เม.ย
62

พ.ค
62

ไตรมาส 4
มิ.ย.
62

ก.ค.
62

ส.ค.
62

ก.ย.
62

ผู้รับผิดชอบ

๙. จัดกิจกรรม
เชิดชูเกียรติบคุ ลากร
ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ดา้ นการต่อต้าน
การทุจริต
๙.๑ จัดประชุม
คณะกรรมการเพื่อ
กาหนดหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือกบุคลากร
จานวน 1 ครั้ง
9.2 จัดประชุม
คณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือก จานวน 1 ครั้ง
๙.3 จัดกิจกรรม
ประกาศเกียรติคณ
ุ
จานวน 1 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการ
ทุจริต

๖. ตัวชี้วัดการดาเนินการ
ตัวชี้วัด
๑. การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๒. การแต่งตั้งคณะทางานส่งเสริมและยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาศูนย์อานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
4. การมอบอานาจของ เลขาธิการศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้รองเลขาธิการฯ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ผอ.สานัก
กอง สถาบัน กลุ่ม ศูนย์ และกลุ่มงานพัสดุเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ
๕. การกาชับและตรวจสอบการใช้รถยนต์ของทางราชการให้
เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถยนต์ราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖. การประชุมคณะทางานส่งเสริมและยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๗. การประชุมเชิงปฏิบั ติการบุ คลากร ศอ.บต.เพื่อส่ งเสริมและ
ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดาเนิน งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ

หน่วยนับ
-

เป้าหมาย
สาเร็จ
มี

-

มี

-

มี

ครั้ง

๔

ครั้ง

๒

ครั้ง

๔

5
ตัวชี้วัด
8. ร้อยละของบุคลากร ศอ.บต.ที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริตและประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
9. ร้อยละของบุคลากร ศอ.บต. ที่เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการ
ทุจริต มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และพ.ร.บ.
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๖๑
10. ศอ.บต.มีบุคลากรดี เด่นด้านการต่อต้านการทุจริตได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณและมีแรงจูงใจในการทางาน

หน่วยนับ
ร้อยละ

เป้าหมาย
๘๐

ร้อยละ

๘๐

คน

๑

