รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

คำนำ
การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน และฉุดรั้งความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนา
ศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิด
ความเสียหายในวงกว้าง โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การปกครอง และการบริหาร
ราชการแผ่ น ดิน อย่างมาก การแก้ไขปั ญ หาการทุจริตจึงเป็นวาระเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ จึงได้
จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยขึ้นตรงต่อเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีภารกิจหลักในการบูรณาการขับเคลื่อนแผนการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้จัดทำ
แผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ขึ้ น เพื่ อ แนวทางในการขับ เคลื่ อ นการดำเนิ น งานในการป้ อ งกั น การทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
รายงานฉบับนี้ จึงเป็นผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึ่งผลการดำเนินงานสามารถสร้างกลไกในการป้องกันการทุจริต และจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่
บุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ระดับหนึ่ง ซึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยั งคงต้อง
ดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ นโยบายและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อ ไป ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐต่อ
ความรู้สึกของประชาชน
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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักการและเหตุผล
จากการจั ด ทำดั ช นี ชี้ วั ด ภาพลั ก ษณ์ ก ารคอร์ รั ป ชั่ น โดยองค์ ก รเพื่ อ ความโปร่ ง ใสนานาชาติ
(Transparency International) ปี 2561 ประเทศไทยได้คะแนน 36 คะแนน จาก 100 คะแนน อยู่ใน
อั น ดั บ ที่ 99 จาก 180 ประเทศทั่ ว โลก โดยในปี 2562 ซึ่ งในระยะหลายปี ที่ ผ่ า นมาตั ว เลขดั ช นี ชี้ วั ด
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น ของประเทศไทยก็ยังคงวนเวียนอยู่ในระดับนี้ตลอดมา ตัวเลขนี้จึงเปรียบเสมือน
กระจกสะท้อนให้เห็นว่า ถึงที่สุดแล้วผู้ที่บ่อนทำลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหาใช่ศัตรูจากภายนอกไม่
หากเกิดจากคนไทยบางกลุ่มหรือบางคนที่คอยบ่อนทำลาย คิดทรยศ คดโกงต่อชาติ ต่อแผ่นดินตัวจริง
จากปั ญ หาดังกล่ าวรัฐ บาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็ นเล็ งความสำคัญ และกำหนด
นโยบายการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่ นเป็นวาระแห่งชาติ จึงดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
และจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ในการบริหารจัดการภาครัฐ
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย นอกจากนี้ยังกำหนดให้หน่วยงานราชการ
ทุกแห่งต้องดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA) โดยมี ส ำนั ก งานคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลและกำหนดให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด
เป็นประจำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป หน่วยงานทุกหน่วยจะต้องได้รับคะแนน
จากการประเมินผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด
ขณะเดียวกันศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งมีภารกิจด้านการพัฒนา
เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในพื้นจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย และยังต้องดำเนินการบริห ารจั ดการ
ภายในองค์กรในการขจัดปัญหาและป้องกันการคอร์รัปชั่น ตามนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ซึ่งในการบริหารจัดการภายใน ได้จัดให้มีกลไกในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ โดยปรับโครงสร้างให้มี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ทำหน้าที่ในการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให้ แก่บุ คลากรภายในองค์ กร การป้ องกั นและปราบปรามการทุ จริตและประพฤติ มิชอบ ดำเนิ นการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้เป็นองค์ที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ โดยอาศัยความร่ว มมือ
กับ เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และกลไกทางศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชน และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นทีจ่ ังหวัด
ชายแดนภาคใต้

กรอบแนวความคิด
การดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของ ศอ.บต. ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
เป็ น กลไกในการขับ เคลื่ อน ภายใต้ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564)
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และ
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 256๒ ของ ศอ.บต. ดังนี้
แนวทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐ
๑. เป้าประสงค์ จัดให้มีกลไกป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขอองค์กรภาครัฐให้มีความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ทุกแผนงาน/โครงการ
๒. ตัวชี้วัดข้อร้องเรียนเรื่ององค์กรภาครัฐและประพฤติมิชอบลดน้อยลง
๓. กลยุทธ์การบริหารจัดการภาครัฐ
๔. แนวทางกลยุทธ์การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กร การดำเนินงานทุกแผนงาน/
โครงการต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายใน จัดวางระบบควบคุมภายใน
และความเสี่ยงทางการเงินให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรแห่งการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล พยายามสร้างความโปร่งใส ไร้คอร์รัปชั่น

พันธกิจ (Mission)
๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
๒. เผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินงานที่นำไปสู่การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. เสริมสร้างให้มีวัฒนธรรมองค์กรที่นำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔. เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อส่ งเสริมให้ บุ คลากร ศอ.บต. มีจิตสำนึกในการบริห ารงานด้ว ยหลั กธรรมาภิบาล คำนึ งถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร ศอ.บต. มีวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันในการสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส
ไม่รับ ไม่ให้ ไม่คอร์รัปชั่น
๓. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สร้างแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรให้มีค่านิยมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
๔. เพื่อพัฒนากลไกในการยับยั้งและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาระบบราชการ
และบริหารจัดการภาครัฐ
1. กิ จ กรรมการจั ด ตั้ ง ศู น ย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
2. กิ จ กรรมการมอบอำนาจ
ของเลขาธิการ ศอ.บต. ให้รอง
เลขาธิการ/ผู้ช่วยเลขาธิการ/
ผู้ อ ำนวยการสำนั ก /กอง/
สถาบั น /กลุ่ ม /ศู น ย์ แ ละกลุ่ ม
งานพั ส ดุ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุ
๓. กิจ กรรมการกำชับ การใช้
รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
ราชการ พ.ศ. 2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
๔ .กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะท ำงาน ส่ งเส ริ ม แล ะ
ยกระดับการประเมินคุณธรรม
แล ะค วาม โป ร่ ง ใส ใน ก าร
ดำเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ
5 . กิ จ ก ร ร ม ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะก รรม ก ารจ ริ ย ธรรม
ประจำ ศอ.บต.
๖ . กิ จ ก ร ร ม วั น ต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)
Yala Fun Trai “ไม่เอาโกง”

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

364,870
ความสำเร็ จ ในการจั ด ตั้ งศู น ย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
ความสำเร็จในการมอบอำนาจ
ของเลขาธิการ ศอ.บต. ให้รอง
เลขาธิ ก าร/ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร/
ผู้ อ ำน ว ย ก ารส ำนั ก /ก อ ง/
สถาบั น /กลุ่ ม /ศู น ย์ และกลุ่ ม
งานพั ส ดุ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ราชการ การจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ
ความสำเร็จในการกำชับการใช้
รถยนต์ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บ
สำนั กนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยรถ
ราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน ๔ ครั้ง
ความสำเร็ จ ในการจั ด ประชุ ม
ค ณ ะ ท ำงาน ส่ งเส ริ ม แ ล ะ
ยกระดับ การประเมินคุณ ธรรม
แ ล ะ ค ว า ม โป ร่ ง ใส ใน ก า ร
ด ำเนิ น งาน ข อ งห น่ ว ย งาน
ภาครัฐ จำนวน ๒ ครั้ง
ค ว าม ส ำเร็ จ ใน ก ารแ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ
ศอ.บต.
ร้อยละของบุคลากร ศอ.บต. ที่ 152,300
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์
รับชันสากล(ประเทศไทย) Yala
Fun Trai“ไม่ เ อาโกง”ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ ๘๐

ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

โครงการ/กิจกรรม
๗. กิ จ กรรมการต่ อ ต้ า นการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗.๑ การรวมพลคน ศอ.บต.
เพื่ อ ประกาศเจตนารมณ์ ใ น
การต่อต้านการทุจริต
๗.๒ การเสริ ม สร้ า งความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับ หลั กธรร
มาภิ บ าลกั บ การต่ อ ต้ านการ
ทุจริต
๗.๓ การเสริ ม สร้ า งความรู้
ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี่ ย ว กั บ
พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต
พ.ศ. 2561
๘ .กิ จ ก ร ร ม ป ร ะ ชุ ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
ยกระดับการประเมินคุณธรรม
แล ะค วาม โป ร่ ง ใส ใน ก าร
ดำเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ภ า ค รั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment
: ITA) ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562
๘ . ๑ ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะท ำงาน ส่ งเส ริ ม แล ะ
ยกระดับการประเมินคุณธรรม
แล ะค วาม โป ร่ ง ใส ใน ก าร
ดำเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ
๘ . ๒ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารบุ ค ลากร ศอ.บต.
เพื่ อ การประเมิ น คุ ณ ธรรม

ตัวชี้วัด
ร้ อ ยละของบุ ค ลากร ศอ.บต.
ที่ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมการต่ อ ต้ า น
การทุจริตและประพฤติมิชอบมี
ความรู้ ความเข้ าใจหลั ก ธรรมา
ภิ บ าลและพ ระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริต พ.ศ. 2561ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

งบประมาณ
(บาท)

75,770

ความสำเร็ จ ในการจั ด ประชุ ม 115,100
เชิงปฏิบัติการบุคลากร ศอ.บต.
เพื่ อ ส่ งเสริ ม และยกระดั บ การ
ประเมิ น คุ ณ ธรรม และความ
โปร่ งใสในการดำเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ จำนวน
๔ ครั้ง

ไตรมาส
๑

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

แล ะค วาม โป ร่ ง ใส ใน ก าร
ดำเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ภาครัฐ
โครงการ/กิจกรรม
๙. กิ จ กรรมเชิ ด ชู เกี ย รติ
บุ ค ลากร ศอ.บต. ดี เด่ น
ด้านการทุจริต
๙ .๑ ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการเพื่อกำหนด
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
บุ ค ลากรดี เ ด่ น ด้ า นการ
ต่อต้านการทุจริต
๙ .๒ ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการพิ จ ารณา
คั ด เลื อ กบุ ค ลากรดี เ ด่ น
ด้านการต่อต้านการทุจริต
๙.๓ การประกาศเกี ย รติ
คุณให้ แก่บุคลากรที่ได้รับ
คั ด เลื อก เป็ น บุ ค ล าก ร
ศอ.บต. ดี เ ด่ น ด้ า นการ
ต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ ไตรมาส
๑
(บาท)
ศอ.บต. มี บุ ค ลากรดี เด่ น ด้ า น 21,700
การต่อต้านการทุจริต และได้รับ
การประกาศเกี ยรติคุ ณ และมี
แรงจูงใจในการทำงาน จำนวน
๑ คน
ตัวชี้วัด

ไตรมาส
๒

ไตรมาส
๓

ไตรมาส
๔

ผลการเบิก-จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 364,780 บาท
การเบิก-จ่าย จำนวน 343,027 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.01
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
๑. กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
การดำเนินงาน
เนื่องจาก ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ รับผิดชอบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
รับผิดชอบพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งโครงสร้างเดิม ได้มีการประกาศใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ๑๐ ปีเศษ และสถานการณ์
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น สถานการณ์ความรุนแรงลดน้อยลง ขณะเดียวกันปัญหา
ที่ยังคงมีอยู่ เช่น ปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนยังต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ปัญ หายาเสพติดให้โทษ ปัญหา
การคอร์รัป ชั่น ซึ่งปัญ หาเหล่ านี้ เป็น ภัยแทรกซ้อนเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดังนั้น ศอ.บต. จึงมีนโยบายในการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาของพื้นที่ในปัจจุบัน
ผลตามตัวชี้วัด
ศอ.บต. ได้ประกาศให้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2561 และได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ 313 ง ประกอบกับมติ อ.ก.พ. ศอ.บต.
(อ.ก.พ. กระทรวง) คราวการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม 2562 เห็นชอบให้มีการจัดแบ่งสานงาน
ภายในขึ้นใหม่ ดังนี้
๑. หน่วยงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ศอ.บต. ได้แก่
๑.๑ กลุ่มงานประสานงานคณะรัฐมนตรี (กปร.)
๑.๒ กลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
๑.๓ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน (กตส.)
๑.๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)
๒. สำนักงานเลขาธิการ ศอ.บต. (สลธ.)
๓. กองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กบย.)
๔. กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน (กสพ.)
๕. กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง (กสม.)
๖. กองประสานและเร่งรัดการพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปพ.)
๗. กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปค.)
๘. สถาบันพัฒนาเจ้าหน้าทีของรัฐฝ่ายพลเรือน (สพจ.)

จะเห็นได้ว่าการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนภายในครั้งนี้ ศอ.บต. ได้เห็นความสำคัญในการต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560 – 2564) แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (2560 - 2564) กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และนโยบายของรัฐบาล จึงได้ปรับโครงสร้างให้ มี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตขึ้น โดยให้มี
อำนาจหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมการ
คุ้มครองจริยธรรม ใน ศอ.บต. รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ศอ.บต. และทำหน้าที่รับผิดชอบขับเคลื่อน
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) อีกด้วย
๒. กิจกรรมการมอบอำนาจของเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้รองเลขาธิการ
ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/กลุ่ม/ศูนย์และกลุ่มงานพัสดุเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการ การจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุ
การดำเนินงาน
เนื่องจาก ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ รับผิดชอบบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง
รับผิดชอบพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีภารกิจ
ที่หลากหลาย มีงบประมาณปีละเป็นพันล้านบาท ดังนั้น เพื่อความสะดวกเกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน
เกิดความโปร่งใสในการจัดชื้อ จัดจ้าง เลขาธิการ ศอ.บต. จึงมีนโยบายกระจายอำนาจการบริหารงาน และ
อำนาจในการจั ดซื้อ จั ดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ให้ แก่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ ช่ วยเลขาธิก าร ศอ.บต.
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/กลุ่มงานขึ้นตรง/ศูนย์
ผลตามตัวชี้วัด
เลขาธิการ ศอ.บต. ได้มีคำสั่ ง ศอ.บต. ที่ 1180/2561 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
มอบอำนาจให้รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/กลุ่มงานขึ้นตรง
และศูนย์ฯ ปฏิบัติราชการแทน และดำเนิ นการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ตามวงเงิน
ที่กำหนดไว้ และคำสั่ง ศอ.บต. ที่ 683/2562 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 แก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจ
ดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ให้ แ ก่ รองเลขาธิก าร ศอ.บต. ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร ศอ.บต.
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/กลุ่มงานขึ้นตรง/ศูนย์ฯ โดยเพิ่มวงเงินที่รับผิดชอบให้มากขึ้น
๓. กิจกรรมกำชับการใช้รถยนต์ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การดำเนินงาน
เนื่องจากการใช้รถยนต์ของทางราชการนี้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้
มีห นั งสื อเป็ น ข้ อสั งเกตไปยั งสำนั ก งานปลั ด สำนั ก นายกรัฐ มนตรี ในฐานะผู้ รัก ษาการตามระเบี ย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กำกับ ดูแล ควบคุม และตรวจสอบการ
ใช้รถของราชการอย่างเคร่งครั ด เนื่องจากมีข้าราชการบางหน่วยงาน นำรถยนต์ส่วนกลาง ไปใช้เสมือนรถ
ประจำตำแหน่ง นั่นคือนำไปใช้ในภารกิจส่วนตัวและมีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงใส่รถคันดังกล่าว ซึ่งการกระทำ
ดังกล่าวเข้าข่ายการทุจริต ดังนั้น สำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้มีหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่างๆที่อยู่ใน

บังคับฯตามระเบียบทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562
ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แจ้งเวียน
ไปยังรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรมหาชน ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัดแล้ว ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรี ย้ำว่าหากผู้ใดกระทำการดังกล่าว จะต้องถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง นั่นคือ ปลด
ออก หรือไล่ออก ขณะเดียวกัน ศอ.บต. ซึ่งมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านการพัฒนา
เพื่อความมั่นคง มีรถราชการที่ใช้เป็นพาหนะปฏิบัติราชการในพื้นที่จำนวนมาก ดังนั้นเพื่อให้การใช้รถราชการ
ของหน่วยงาน ศอ.บต. เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมอย่างเคร่งครั ด ศอ.บต.โดยสำนักงานเลขาธิการ ศอ.บต. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต จึงมี
ความจำเป็นต้องแจ้งเวียนหนังสือกำชับให้มีการใช้รถราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบ มิให้เกิดความเสีย หาย
แก่ราชการ
ผลตามตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเลขาธิการ ศอ.บต. และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้มี
หนังสือแจ้งเวียนกำชับการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ. 2523และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด จำนวน ๔ ครั้ง
๔. กิจกรรมการแต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การดำเนินงาน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยให้ความร่วมมือและ
เข้ า ร่ ว มการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือ
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดและ ศอ.บต. ได้เข้า
ร่วมการประเมินมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศอ.บต. ได้เข้าร่วมการ
ประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสฯ เช่นกัน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดตัวชี้วัดที่จ ะทำการประเมิน
จำนวน ๑๐ ตัว ชี้วัด ด้วยกัน ประกอบด้ว ย การประเมินจากผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสียภายใน (บุคลากร ศอ.บต.)
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) จำนวน ๕ ตัวชี้วัด ๓๐ ข้อย่อย การประเมิน
จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (ผู้ รั บ บริ ก าร หรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ) (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ๑๕ ข้อย่อย และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ (Open
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จำนวน ๒ ตั ว ชี้ วั ด ๔๘ ข้ อ ย่อ ย เนื่ อ งจากการ
ประเมินดังกล่าวมีรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใน ศอ.บต. ทุกหน่วย (สำนัก/กอง/สถาบัน/
กลุ่มงานขึ้นตรง/ศูนย์) รวมทั้งจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากร ศอ.บต.
ในสำนัก/กอง/สถาบั น/กลุ่มงานขึ้นตรง/ศูนย์) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
กับ สำนัก/กอง/สถาบัน /กลุ่มงานขึ้นตรง/ศูนย์ ใน ศอ.บต.) การจัดทำข้อมูลที่ต้องลงเว็บไซด์ เพื่อเปิดเผย
ให้ ส าธารณชนได้รับ ทราบ ดังนั้ น เพื่ อให้ การประเมิน ฯเป็น ไปด้ว ยความเรียบร้อย มีรายละเอียดครบถ้ว น
ถูกต้อง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบการประเมินฯ ดังกล่าว จึงเสนอให้มี
การแต่งตั้งตัวแทนจากสำนัก/กอง/สถาบัน/กลุ่มงานขึ้นตรง/ศูนย์ เป็น คณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมและ

ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ผลตามตัวชี้วัด
ศอ.บต. ได้มีคำสั่งที่ ๔๑/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงาน
ส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Internal
Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีผู้ช่วยเลขาธิการ
ศอ.บต. เป็ น ประธาน มี ผู้ อำนวยการศูน ย์ ปฏิ บัติ การต่อต้านการทุ จริต เป็น เลขานุการ ทำหน้ าที่ วางแนว
ทางการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่ว ยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 การให้ คำปรึกษาแนะนำในจั ดทำแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ การประเมิน สรุปปั ญ หา
อุปสรรค เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน เป็นต้น
๕. กิจกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ ศอ.บต.
การดำเนินงาน
เนื่องจากประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ได้บัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมที่ข้าราชการ
พลเรือนต้องปฏิบัติตาม โดยให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)ทำหน้าที่ กำกับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึง และจริงจัง หากมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะมีความผิดวินัยตามกฎหมาย
ว่า ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พ.ศ.2551 และบทเฉพาะกาลประมวลจริย ธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 กำหนดให้ ส่วนราชการทุกแห่งดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำส่วนราชการขึ้นภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 ใช้บังคับ
คือวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ และ ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการ
บริ ห ารราชการจั งหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553 ขึ้ นตรงต่อนายกรัฐ มนตรี ภายใต้ การกำกับ ดูแ ลของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ปัจจุบันยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น ดังนั้น เพื่อให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดังกล่าว เลขาธิการ ศอ.บต. จึงมีนโยบายเสนอให้ ก.พ. แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำ ศอ.บต. เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลข้าราชการ ศอ.บต. ให้มีการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม
พลเรือน พ.ศ. 2552
ผลตามตัวชี้วัด
ศอ.บต. ได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อให้ ก.พ. พิจารณาและประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำ ศอ.บต. โดย ก.พ. ได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ ศอ.บต. เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม
พ.ศ.2562 โดยมีนายบุณยสิทธิ สุวรรณรัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ให้มีอำนาจหน้ าที่
กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
๖. กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) Yala Fun Trai“ไม่เอาโกง”
การดำเนินงาน
เนื่องจากวันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติ (Union Nation : UN) ได้กำหนดให้เป็น
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ดังนั้นวันที่ ๙ ธันวาคมของทุกปี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการแก้ปัญหาการทุจริต

เป็ น วาระเร่งด่วนและเป็ น วาระแห่ งชาติ จึงกำหนดให้ ทุกภาคส่ว นประสานความร่วมมือกันในการจัดงาน
วัน ต่อต้ านคอร์รัปชั่น สากล ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพของแต่ละพื้นที่ และเพื่อให้เป็นไปตาม
นโยบายดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ช. ประจังหวัดยะลาจึงได้ร่วมกับ ศอ.บต. จังหวัดยะลา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) Yala Fun Trai“ไม่เอาโกง”ขึ้น
ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณพื้นที่เขาหัวล้าน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
ลักษณะของกิจกรรมเป็นการกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่
รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานกล่าวนำให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่นับถือศาสนาพุทธและนายนิมะ มะกาเจ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกล่าวนำให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่นับถือศาสนาอิสลาม หลังจากนั้น
จึงจัดให้มีการออกกำลังกายวิ่งขึ้นและลงพื้นที่เขาหัวล้าน ระยะทางประมาณ ๔ กิโลเมตร ซึ่งทั้งสองข้างทาง
มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ ๑,๐๐๐ คนเศษ ในส่วนของ ศอ.บต. มีผู้เข้าร่วมจำนวน
3๐๐ คน กิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก ซึ่งจากการคำประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว
เป็ นการกระตุ้มเตือนให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมมี จิตสำนึกด้านคุณ ธรรม จริยธรรม มีความรู้สึกส่วนตนที่นำไปสู่
การไม่ทุจริต และสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตที่กำลังเป็นปัญหาของสังคม เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
และนอกจากนี้ยั งเห็ น ความสำคัญ ต่อการออกกำลั งกาย และเห็ นคุณ ค่าของป่าไม้ ที่เป็นทรัพยากรที่สำคั ญ
ของประเทศ

ผลตามตัวชี้วัด
บุ ค ลากร ศอ.บต. ประกอบด้ ว ย รองเลขาธิ ก าร ศอ.บต. ผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก าร ศอ.บต. พร้ อ มด้ ว ย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล จำนวน
ร้อยละ 85 เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด
๗. กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินงาน

กิจกรรมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย กิจกรรมย่อย ๓ กิจกรรม ดังนี้
๗.๑ การรวมพลคน ศอ.บต. ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับด้วยกัน เช่น รัฐธรรม
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ พระราชบั ญ ญั ติ การจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐ
พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (2560 - 2564) ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการ
แก้ปัญหาการทุจริตเป็นวาระเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการ
ต่อต้านการทุจริต ดังนั้น ศอ.บต. จึงจัดกิจกรรมรวมพลคน ศอ.บต. ขึ้นบริเวณสนามหญ้าหน้าเสาธง ในวันที่
๕ เมษายน 2562 เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยเลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวนำการ
ประกาศเจตนารมณ์แก่บุคลากร ศอ.บต. ได้แก่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ข้าราชการ
พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร ศอ.บต. เห็นความสำคั ญของการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ปลูกฝังจิตสำนึกที่นำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริต

๗.๒ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลกับการต่อต้านการทุจริต
การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบที่จะประสบผลสำเร็จได้นั้น บุคคลจะต้องมีคุณธรรม
จริยธรรม ที่จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน เสียสละและอุทิศการทำงานให้ราชการ มีจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการ รับใช้ประชาชนด้วยหลักธรรมา
ภิบ าล ดังนั้น ศอ.บต. จึงได้ดำเนิน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
กับการต่อต้านการทุจริต ให้แก่ บุคลากร ศอ.บต. จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ เมษายน 2562 และ
ครั้งที่ ๒ วันที่ 23 เมษายน 2562 โดยวิทยากรอิสระ ด.ร. ธีระพงศ์ จุ๋ยมณี ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร ศอ.บต.
เห็นความสำคัญของการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการปฏิบัติงานเน้นการ
ต่อต้านการทุจริต

๗.๓ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561
พระราชบั ญ ญั ติป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่าด้ วยการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต พ.ศ. 2561
เป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่แทนกฎหมายฉบับเดิมที่ บัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากมาย จำนวน ๒๐๐ มาตรา ซึ่งบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าที่ราชการจำเป็นต้องมีความรู้ มีความเข้าใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตราที่บัญญัติเกี่ยวกับการกระทำหรือ
การละเว้น ที่น ำไปสู่การทุจริตและมีบทลงโทษ ดังนั้น ศอ.บต. จึงจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จำนวน
๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๒ เมษายน 2562 และครั้งที่ ๒ วันที่ 23 เมษายน 2562 โดยวิทยากรจากสำนักงาน
ป.ป.ช.ประจำจังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อ ให้บุคลากร ศอ.บต. ได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายฉบับดังกล่าว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในมาตรา ที่ว่าด้วยเรื่องการกระทำหรือการละเว้นการกระทำที่นำไปสู่การทุจริตและมี
บทลงโทษ ซึ่งจะได้มีความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผลตามตัวชี้วัด
จากการประเมิน ความคิดเห็ น ของบุคลากร ศอ.บต. ที่ เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านการทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบ ผลการประเมินมีความเห็นว่าบุคลากร ศอ.บต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิ และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 จำนวนร้อยละ 99
๘. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
การดำเนินงาน
๘.๑ การจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ศอ.บต. ต้องเข้ารับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถู กต้อง ครบถ้วน
จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อทำหน้าที่วางแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การให้
คำปรึกษาแนะนำในจัดทำแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน สรุปปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนากระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน โดยได้จัดประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 5 เมษายน
2562 และครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2562
๘.๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร ศอ.บต. เพื่อการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้มี การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากร ศอ.บต.)
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) จำนวน ๕ ตัว ชี้วัด ๓๐ ข้อย่อย การประเมิน
จากผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ภายนอก (ผู้ รั บ บริ ก าร หรื อ ผู้ ม าติ ด ต่ อ ) (External Integrity and Transparency
Assessment : EIT) จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ๑๕ ข้อย่อย และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ (Open
Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จำนวน ๒ ตั ว ชี้ วั ด ๔๘ ข้ อ ย่ อ ย เนื่ อ งจากมี
รายละเอียดและข้อมูลเป็นจำนวนมาก และจากการจัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมและยกระดับ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจำปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 ได้เสนอให้มีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร ศอ.บต. เพื่อการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด ข้อมูลและ
แบบประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด และเลขาธิการ ศอ.บต. ได้อนุมัติให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว
โดยได้เชิญวิทยากรจาก สำนั กงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสงขลา เป็นผู้ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ผลตามตัวชี้วัด
ศอ.บต. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร ศอ.บต. เพื่อส่ งเสริมและยกระดับ การประเมิน
คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 4 ครั้ง ประกอบด้วย ครั้งที่ ๑
วัน ที่ 24 เมษายน 2562 ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๙ เมษายน 2562 ครั้งที่ ๓ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ
ครั้งที่ ๔ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากร ศอ.บต. ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน

ราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประเมินฯ
ระดับหนึ่ง และสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมได้

๙. กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร ศอ.บต. ดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต
การดำเนินงาน
กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากร ศอ.บต. ดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย
จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้
๙.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากร ศอ.บต. ดีเด่นด้าน
การต่อต้านการทุจริต
กิ จ กรรมเชิ ด ชู เกี ย รติ บุ ค ลากร ศอ.บต. ดี เด่ น ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ศอ.บต.ได้ มี ค ำสั่ ง ที่
525/2562 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคัดเลือกบุคลากร
ศอ.บต. ดีเด่น ด้านการต่อต้านการทุจ ริต โดยมีผู้ ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธาน มีผู้ อำนวยการศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็น เลขานุการ ทำหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดำเนินการ
คัดเลือกและการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร ศอ.บต. ดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต เพื่อรับโล่
รางวัลและเกียรติบัตร รวมทั้งการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแสวงหาข้อเท็จจริงผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นบุคลากร
ดีเด่นจากสำนัก/กอง/สถาบัน/กลุ่มงานขึ้นตรง/ศูนย์ เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และคัดเลือก
บุ คลากร ศอ.บต. ดีเด่น ด้านการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการฯได้ จัด ประชุ มเพื่ อพิ จ ารณากำหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือก เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และวันที่ 19 สิงหาคม 2562 รวม 2 ครั้ง จึงได้
หลักเกณฑ์การคัดเลือกและให้คณะอนุ กรรมการฯที่ได้รับการแต่งตั้งไปแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเสนอต่อคณะ
กรรมการฯ พิจารณา และที่ประชุมได้เสนอให้มีการพิจารณาบุคลากรที่ได้รับ การคัดเลือกเพิ่มอีก ๒ คน จาก
เดิมที่กำหนดไว้ ๑ คน โดยแบ่งเป็น ข้าราชการ ๑ คน พนักงานราชการ ๑ คน พนักงานจ้างเหมาบริการ ๑ คน
รวมเป็น ๓ คน

๙.๒ การจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต
คณะกรรมการพิจ ารณาหลั กเกณฑ์และคัดเลือกบุคลากร ศอ.บต. ดีเด่นด้านการต่อต้านการ
ทุจ ริต ได้จั ดประชุมเมื่ อวัน ที่ 20 กัน ยายน 2562 ดำเนิน การคัด เลื อกบุคลากรที่ ได้รับการเสนอชื่อเป็ น

บุ ค ลากร ศอ.บต. ดี เด่ น ด้ า นการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต โดยพิ จ ารณาจากข้ อ เท็ จ จริ ง และข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก
ที่ คณะอนุ ก รรมการฯเสนอในที่ ป ระชุม ซึ่ งผลการพิ จารณาปรากฏว่า ผู้ ที่ ได้ รับ การคัด เลื อ กในส่ ว นของ
ข้าราชการ ได้แก่ นางสาวนิชาภา หมื่นไกร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สังกัดกองประสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ในส่วนของพนักงานราชการ ได้แก่ นายอาสมี หะยีเจ๊ะแว พนักงานประจำสำนักงาน
สังกัดสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือน ในส่วนของพนักงานจ้างเหมาบริการ ได้แก่ นายภิภาค ชูโฉม
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองบริหารยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๙.๓ การจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณให้ แก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่นด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ศอ.บต. ได้จัดพิธีมอบโล่ รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร
ศอ.บต. ดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต โดยมีเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในการมอบรางวัล

ผลตามตัวชี้วัด
มีบุคลากรที่ได้รับ การคัดเลือกเป็น บุคลากร ศอ.บต. ดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต และได้รับ โล่
รางวัลและเกียรติบัตร จำนวน ๓ คน เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค
๑. ศอ.บต. เป็นหน่วยงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภารกิจงานบางครั้งต้องเร่งด่วน และปรับนโยบายในการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ บางครั้ง
บุคลากรจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายในหน่วยงานในเรื่องของหลักธรรมาภิบาลน้อย
๒. การปลูกจิตสำนึกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ค่อนข้างเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน เป็นนามธรรมวัดผลได้
ยาก ยังคงต้องใช้กระบวนให้ความรู้และกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความคุ้นชินกับจิตสำนึกในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม
๓. ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในหน่วยงานและในสังคมไทย บางครั้ง
สิ่งเล็กๆ อาจกระทำการจนเกิดความคุ้น ชิน เช่น การนำซองตราครุฑ ของราชการมาใช้ส่ วนตัว การนำรถ
ราชการไปใช้ส่วนตัว การนำรถส่วนตัวมาล้างในหน่วยงานราชการ การมีมาตรการที่มีผลกระทบต่อบุคลากร
ภายในหน่วยงานอย่างฉับพลัน อาจก่อให้เกิดการต่อต้านและไม่ยอมรับ
๔. การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิช อบ บุคลากรบางกลุ่มไม่ให้
ความสำคัญ เนื่องจากเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
๕. บุคลากรในหน่วยงานบางคนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินตาม
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๖. การประสานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ) ให้ทำการประเมินหน่วยงาน
ตามแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กระทำได้ยาก เนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายมิได้ติดต่อขอรับบริการเป็นประจำ และกลุ่มเป้าหมายบางคน โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
ข้อเสนอแนะ
๑. การปลูกจิตสำนึกเรื่องคุณ ธรรม จริยธรรม ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และต้ องจัดกิจกรรม
ในลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และมีผลกระทบทางด้านจิตใจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เห็นภาพ
๒. ต้ องพั ฒ นาระบบการประเมิน ผลทางด้าน การเสริม สร้างหลั ก ธรรมาภิ บ าลในองค์ กร เพื่ อ ให้
หน่วยงานมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง
๓. ต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกฎหมายและกระบวนการที่ดำเนินการในคดีทุจริต พร้อม
กรณีตัวอย่าง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และระมัดระวังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
๔. ต้องรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบ
นโยบายจากผู้บริหาร การอบรมสั่งสอนจากผู้นำศาสนา และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
๕. เปิ ดโอกาสให้ เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความโปร่ง ตรวจสอบได้ใน
หน่วยงาน

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
๑. บุคลากร ศอ.บต. มีจิตสำนึกในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลมากขึ้น การปฏิบัติราชการที่
คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมากขึ้น
๒. บุคลากร ศอ.บต. เห็นความสำคัญต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบมากขึ้น มีความระมัดระวังต่อ
การกระทำที่จะก่อให้เกิดการทุจริต
๓. ผู้บริหาร ศอ.บต. ให้ความสำคัญต่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีนโยบายในการ
สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเน้นย้ำให้บุคลากรดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว

