แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2563

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำนำ
การจั ด ทำแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ศู น ย์ อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2563
เป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
และนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปี
พ.ศ.2563 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความยั่งยืน ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร โดยการจัดให้มีระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติการ และการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ทุกแผนงาน/โครงการ เพื่อให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต โดยประสานให้หน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง และองค์กรภาคประชาสังคมที่ดำเนินงานเกี่ยวกับ
การตรวจสอบความโปร่งใสการใช้งบประมาณของภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นองค์กรที่ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้การทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
จากการจัดทำดัชนีนี้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transprency International) ปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน
จาก 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 99 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ปี 2562 ได้คะแนน 36 คะแนนเท่าเดิม แต่ตกลงมาสองอันดับคือได้อันดับที่ 101 ตัวเลขนี้จึงเปรียบเสมือน
กระจกสะท้อนให้เห็นว่า ถึงที่สุดแล้วผู้ที่บ่อนทำลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหาใช่ศัตรูจากภายนอกไม่ หากเกิดจากคนไทยบางกลุ่มหรือบางคนที่คอยบ่อนทำลาย
คิดทรยศ คดโกงต่อชาติต่อแผ่นดินตัวจริง
จากปัญ หาดังกล่าวรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็ นเล็งความสำคัญ และกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่ นเป็นวาระแห่ งชาติ
ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และจัดทำ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (2560 - 2564) ในการบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
และนอกจากนี้ยังกำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งต้องดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transprency
Assessment: ITA) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลและกำหนดให้ดำเนินการ
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นประจำทุกปี โดยตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปหน่วยงานทุกหน่วยจะต้องได้รับคะแนนจากการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
ขณะเดียวกันศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งมีภารกิจด้านการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้
พระราชบั ญ ญัติการบริห ารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และยังต้องดำเนินการบริห ารจัดการภายใ นองค์กร
ในการขจัดปัญหาและป้องกันการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่12 (2560 - 2564) ซึ่งในการบริหารจัดการภายใน ได้ จัดให้ มีกลไกในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยปรับโครงสร้างให้ มี ศูนย์ ปฏิ บั ติการต่ อต้านการทุจริต ทำหน้าที่ในการส่ งเสริมคุณธรรม จริ ยธรรม ให้แก่บุ คลากรภายในองค์กร การป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้เป็นองค์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้โดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

- 2 กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแผนปฏิบัติการที่ใช้ขับเคลื่อ น
การดำเนินงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังต่อไปนี้
๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
เป้าหมาย
๑. คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์
๒. ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง
3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้
๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ
๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน

- 3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
๒. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
วิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)
พันธกิจ
สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ ๕๐
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย
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3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิสัยทัศน์
สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น การพัฒนาสีเขียว หมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก นำชายแดน ใต้สู่
สันติสุขยั่งยืน
พันธกิจ
1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นเอกภาพนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๒. ติดตามเร่งรัดผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ (Function Agenda Area) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๓. หนุนเสริมการทำงานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐให้มีความต่อเนื่อง ครบวงจร มิให้เกิดช่องว่างเพื่อให้สนับสนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคง
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
๑. สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
๒. เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
๕. การพัฒ นาพื้ น ที่เป็ นมิตรกับสิ่ง แวดล้อม ภายใต้ห ลั กการมีส่ วนร่วมและการบริห ารจัดการภาครัฐที่ สอดคล้ องกับบริบทพื้นที่ และวิถีชีวิตของ
ประชาชน
๖. สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาของ
ภาครัฐ
7.. เกิดการบูรณาการงานพัฒนาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างแท้จริง
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อเป็นแกนสู่ความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทาง
๑. การวางระบบการทำงานเชิงบูรณาการด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดยใช้ฐานของตำบลเป็นศูนย์กลางผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๒. การอำนวยความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและยุติธรรมทางเลือก
3. งานสังคมจิตวิทยา
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรม
แนวทาง
๑. การส่งเสริมวิถีพุทธ
๒. การฟื้นฟูชุมชนไทยพุทธถดถอย
๓. การส่งเสริมวิถีมุสลิม
๔. การส่งเสริมกิจกรรมชาวไทยเชื้อสายจีน
๕. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาติพันธุ์มานิ (โอรัง อัสรี)
๖. การสนับสนุนให้ประชาชนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความเข้าใจ และสร้างสำนึกร่วมของความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์
แนวทาง
๑. การสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. การสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
๓. การสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
๔. สร้างสำนึกร่วมของความเป็นไทยอย่าสร้างสรรค์

- 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ ตามวิถีของชุมชนสู่หนทางความมั่งคั่ง
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวทาง
๑. การปรับวิถีฐานรากในระดับครัวเรือน
๒. สร้างอาชีพและรายได้หลักจาก “เกษตรสร้างมูลค่า”
๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
๔. การส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
๕. ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่ ๔ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต อ.จะนะ จ.สงขลา
๖. การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยธุรกิจใหม่ (Startup) และธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SME)
๗. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาล้าล
๘. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๙. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
๑๐. การบูรณาการขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เมืองต้นแบบให้เชื่อมโยงกับทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ
๑๑. การเชื่อมไทยเชื่อมโลก
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม
แนวทาง
๑. การสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
๒. พัฒนาองค์กรที่สร้างความสุข อำนวยประโยชน์ให้คนในสังคมและชุมชน
๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเกื้อหนุนผู้ที่ขาดโอกาสและสูญเสียโอกาสในชีวิต
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แนวทาง
๑. การแก้ไขสุขภาวะปัญหาโรคที่ติดต่อและไม่ติดต่อรวมทั้ง โรคติดต่อเรื้อรังที่อุบัติซ้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. การพัฒนาความสามารถด้านภาษาไทย
๓. การพัฒนาทักษะด้านภาษาและความพร้อมให้กับนักเรียนที่ประสงค์จะไปเรียนต่อต่างประเทศ
๔. การเชื่อมต่อและบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจกับการศึกษา
๕. การพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนในวัยทำงาน
๖. การดูแลสุขภาวะของประชากรทุกช่วงวัย
๗. จัดระบบการศึกษาและพัฒนาการเกษตร
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่วิถีสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทาง
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับการฟื้นฟูสภาพป่าหรือป่าชายเลน
๒. การวางระบบการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเมือง ชุมชน
๓. การปลุกจิตสำนึกในการลดการใช้พลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วม
แนวทาง
๑. การขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม
๒. การวางระบบการมีส่วนร่วมการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่
๓. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว

- 8 กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพื้นที่
แนวทาง
๑. การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รัฐทุกส่วน
๒. การปรับระบบ รูปแบบ การให้บริการภาครัฐให้รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
๓. การนำระบบการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางสำคัญในการริเริ่ม ทดลอง นำร่อง โครงการสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ
๔. ศึกษาวิจัยแนวทางและวิธีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๕. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
๖. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้
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ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2563

- 10 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2563
เป็ น แผนปฏิ บั ติ ก ารที่ ใช้ ขั บ เคลื่ อ นการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริย ธรรม การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของหน่ ว ยงาน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
พ.ศ.2563 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
ศอ.บต.เป็นองค์กรใสสะอาด บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต
พันธกิจ
๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความซื่อสัตย์สุจริต
๒. ส่งเสริมให้มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
๓. สร้างความโปร่งใสในดำเนินงานและสามารถตรวจสอบได้
๔. ร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจิตสำนึกในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คำนึงประโยชน์ส่วนร วมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัฒนธรรมองค์กรรร่วมกันในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และมีความโปร่งใสใน
การดำเนินงานและสามารถตรวจสอบได้
๓. เพื่อพัฒนากลไกในการยับยั้งและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและติดตามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

- 11 เป้าหมาย
๑. บุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทัศนคติในการร่วมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต
๒. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ค่านิยมร่วม
ตั้งมั่นบนความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตเมตตา สมานสามัคคี มีความโปร่งใส ไร้การคอร์รัปชั่น
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่นำไปสู่ความซื่อสัตย์สุจริต
ที่มาของยุทธศาสตร์นี้มาจาก
๑. ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่าด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุท ธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสั งคมที่ ไม่ ท นต่ อการทุ จริ ต
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ ปรับฐานความคิดกลุ่มเป้าหมายที่นำไปสู่การต่อต้านการทุจริต
๒. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่วิถีสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วยกลยุทธ์ และแนวทาง ดังนี้
กลยุทธ์ การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพื้นที่
แนวทาง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร

- 12 –
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
ที่มาของยุทธศาสตร์นี้มาจาก
๑. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกและระบบงานในการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
๒. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่วิถีสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วยกลยุทธ์ และแนวทาง ดังนี้
กลยุทธ์ การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพื้นที่
แนวทาง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
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ส่วนที่ 3
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2563

- 14 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่นำไปสู่ความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ร้อยละของบุคลากร ศอ.บต. รับรู้ มีความตระหนัก และเห็นความสำคัญต่อคุณธรรม จริยธรรม ที่นำไปสู่การต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ ปรับฐานความคิดกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การต่อต้านการทุจริต

โครงการ/กิจกรรม
๑. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใน
องค์ ก รต าม แน วท างพ ระราช บั ญ ญั ติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
๒. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำ ศอ.บต.
๓. กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกประโยชน์ ของ
ราชการและสาธารณะและการต่อต้านการ
ทุจริตในองค์กรประจำปี พ.ศ. 2563

ดำเนินกา ดำเนินกา
งบประมาณ
ตัวชี้วัด
รไตรมาส รไตรมาส
(บาท)
๑
๒
ร้อยละของบุคลากร ศอ.บต.ที่เข้าร่วม ๓๕๙,๓๕๐
กิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมตามแนวทาง
พ ระ ราช บั ญ ญั ติ ม าต ร ฐ าน ท าง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 ร้อยละ๘0
จ ำน ว น ค รั้ ง ข อ งก ารจั ด ป ระชุ ม 132,420
คณ ะกรรมการจริ ย ธรรม ประจำ
ศอ.บต. จำนวน ๖ ครั้ง
ร้ อ ยละของบุ ค ลากร ศอ.บต. ที่ มี 70,080
ความรู้ คู่คุณ ธรรม จากการเผยแพร่
ชุ ด ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
สำหรับบุคลากร ศอ.บต. ร้อยละ 80

๔. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิ บัติการเพื่อจัดทำ จำนวนครั้ ง ของจั ด ประชุ ม ในการ
แผนแม่บ ทการส่งเสริมคุณ ธรรม จริยธรรม จัดทำแผนแม่บทการส่งเสริมคุณธรรม
ประจำปี 2564 - 2568
จริยธรรม ประจำปี 2564 – 2568
จำนวน ๔ ครั้ง

96,800

ดำเนินกา ดำเนินกา หน่วยงาน
รไตรมาส รไตรมาส
ที่
๓
๔
รับผิดชอบ
สลธ.

ศปท.
ศปท.

ศปท.

- 15 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ร้อยละของคดีหรือการร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลง
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกและระบบงานในการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม
๕.. กิ จ กรรมประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารในการ
จั ด ทำมาตรฐานและเกณ ฑ์ ตั ว ชี้ วั ด การ
ประเมิ น คุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
๖.. กิ จ กรรมการเข้ า ร่ ว มประกาศแสดง
เจตนารมต่ อ ต้ า นการทุ จริ ต เนื่ อ งในวั น
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล

๗. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์
อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาค
ใต้

ตัวชี้วัด

ง บ ป ร ะ ม า ณ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ หน่ ว ยงานที่
(บาท)
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รับผิดชอบ
ระดั บ ความสำเร็ จ ของคะแนน 185,480
ศปท.
การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrityand
Transparency Assessment :
ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จำนวน 95 คะแนน
ผู้ บ ริ ห ารรวม ทั้ งข้ า ราช ก าร
ศปท.
พนักงานราชการ และพนักงาน
จ้ า ง ศอ.บต.เข้ า ร่ ว มประกาศ
แสดงเจตน ารมต่ อ ต้ า นการ
คอร์รัปชั่นเนื่องในวันต่อต้านการ
คอร์รัปชั่นสากล จำนวน 30 คน
ศอ.บต.มี ช่ อ งทางในการรั บ รู้
๔,๒๐๐
กบย.
ข้ อ มู ล ข่ าวสารให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียโดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้นอีก ๑ ช่องทาง

๘. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการรับ ศอ.บต. มีช่องทางในการรับเรื่อง
เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริตเพิ่มขึ้นจากช่องทางที่มีอยู่
เดิ ม เช่ น ท างเอ กสาร ท าง
โทรศั พ ท์ ทางเว็ บ ไซด์ ศอ.บต.
หรื อ ร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย นด้ ว ย
ตนเอง โดยการติ ด ตั้ ง ตู้ แ ดงใน
พื้นที่ ศอ.บต. จำนวน ๓ แห่ง
๙. กิจกรรมบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ จำนวนครั้ง ของการจั ด ประชุ ม
ประพฤติมิชอบ ศอ.บต.
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิช อบ จำนวน 3
ครั้ง

ศปท.

35,180

ศปท.

- 16 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ร้อยละของคดีหรือการร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลง
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

๑๐. กิจกรรมการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ น โย บ าย แ ล ะก ฎ ห ม าย
ที่เกี่ย วข้อ งกับ การป้ องกัน และปราบปราม
การทุจริต

ร้อยละของบุคลากร ศอ.บต. ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย
แ ล ะ ก ฎ ห ม าย ที่ เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ
ก ารป้ อ งกั น แ ล ะ ป ราบ ป ราม
การทุจริต ร้อยละ 90

งบประมาณ
(บาท)
524,250

หมายเหตุ ๑. ศอ.บต. หมายถึง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. สลธ. หมายถึง สำนักงานเลขาธิการ
๓. กบย. หมายถึง กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๔. ศปท. หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ หน่วยงานที่
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รับผิดชอบ
ศปท.

