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คำนำ
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.256๔ เป็นการขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.256๔ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติ
ราชการเรื่องที่ ๓ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้ การมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความยั่งยืน กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพื้นที่ แนวทาง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร โดยการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร จัดให้มีระบบการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในระดับ
นโยบาย ระดับปฏิบัติการ รวมถึงองค์กรภาคประชาสังคม ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกแผนงาน/
โครงการ เพื่อให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้การทุจริต
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.256๔ ขึ้น เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม การป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.256๔ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อไป
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ส่วนที่ ๑
หลักการและเหตุผล
จากการจัดทำดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น โดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transprency International) ปี2561 ประเทศไทยได้ 36 คะแนน จาก
100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 99 ปี2562 ได้ 36 คะแนนเท่าเดิม อันดับที่ 101 ปี2563 ได้ 36 คะแนนเท่าเดิม อันดับที่ 104 จาก 180 ประเทศทั่วโลก ซึ่งคะแนนเท่าเดิม
แต่อันดับตกลงมาเรื่อย ๆ ตัวเลขนี้จึงเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นว่า ถึงที่สุดแล้วผู้ที่บ่อนทำลายเศรษฐกิจและสังคมของประเทศหาใช่ศัตรูจากภายนอกไม่ หากเกิดจาก
คนไทยบางกลุ่มหรือบางคนที่คอยบ่อนทำลาย คิดทรยศ คดโกงต่อชาติต่อแผ่นดินตัวจริง กอปรกับความเสื่อมโทรมของสังคมไทยจากปัญหาด้านการทุจริต คอร์รัปชันที่
ปล่อยปละละเลยมานานจนซึมลึกเสมือนเป็นค่านิยมที่เป็นปกติของสังคม สร้างความเสียหายกระทบต่อบุคคลและสังคมโดยรวมอย่างหลากหลาย ซึ่งเ ป็นสาเหตุสำคัญที่
ก่อให้เกิดความอยุติธรรมขึ้นในสังคม ปัจจุบันถึงเวลาที่ต้องสร้างความตระหนักตื่นตัวต่อปัญหาและผลกระทบต่อการทุจริต คอร์รัปชัน อย่างจริงจัง
จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เห็นเล็งความสำคัญและกำหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่ นเป็นวาระแห่งชาติ
ดำเนินการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (2560 - 2564) ในการบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย และนอกจากนี้ยังกำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งต้องดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &
Transparency Assessment : ITA) โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) เป็นองค์ กรหลักในการกำกับดูแล
และกำหนดให้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดเป็นประจำทุกปี โดยตั้ ง แต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปหน่วยงานทุกหน่วยจะต้องได้รับคะแนนจากการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ๘๕ คะแนนขึ้นไป
ขณะเดี ย วกั น ศู น ย์ อ ำนวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ ่ ง มี ภ ารกิ จ ด้ า นการพั ฒ นาเพื ่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาความรุ น แรงในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
ภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และนโยบายของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ได้ดำเนินการบริหารจัดการภายในองค์กรในการขจัด
ปัญหาและป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ตามนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับ ที่12 (2560 - 2564) โดยจัดให้มีกลไกในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรในองค์กร การป้องกั น
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ให้เป็นองค์ที่โปร่งใสตรวจสอบได้ ทั้งนี้โดยอาศัยความร่ ว มมื อ
กับเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม กลไกทางศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้
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กรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.256๔
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นแผนปฏิบัติการที่ใช้ขับเคลื่อ นการดำเนินงานในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดย
มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ภายใต้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 - 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 256๔ 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
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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 และปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล
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

-43. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
วิสัยทัศน์
สังคมพหุวัฒนธรรมเข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโต ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชายแดนใต้สันติสุขยั่งยืน
พันธกิจ
1. เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวง กรม และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นเอกภาพนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๒. ติดตามเร่งรัดผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ (Function Agenda Area) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยไม่ชักช้า
๓. หนุนเสริมการทำงานของกระทรวง กรม และหน่วยงานของรัฐให้มีความต่อเนื่อง ครบวงจร มิให้เกิดช่องว่าง เพื่อให้สนับสนุนการพัฒนาเสริมความมั่นคง
ค่านิยม
หน่วยนำการพัฒนา เป็นที่พึ่งพาของประชาชน
เป้าประสงค์รวม
๑. สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
๒. เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความเท่าเทียมในการเข้าถึงการบริการทางสังคมและปัจจัยพื้นฐาน
๔. ประชาชนได้รับการพัฒนาในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
๕. การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐต้อง
เป็นคนดีมีคุณภาพ
๖. สังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและให้ความร่วมมือสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
เป้าประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ
๑. เพื่อให้หมู่บ้านและตำบล มีความปลอดภัย เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
๒. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้อง
ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น
๓. เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความยั่งยืน
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แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๑ การสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง และการสร้างความเข้าใจ เพื่อเป็นแกนสู่ความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๑ การสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทาง
๑. การบูรณาการด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาโดยชุมชนระดับตำบลเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนผ่านโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. การอำนวยความเป็นธรรม สิทธิมนุษยชนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
3. งานสนับสนุนการขจัดภัยแทรกซ้อน
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคมพหุวัฒนธรรม
แนวทาง
๑. การส่งเสริมวิถีพุทธ
๒. การฟื้นฟูชุมชนไทยพุทธถดถอย
๓. การส่งเสริมวิถีมุสลิม
๔. การส่งเสริมกิจกรรมชาวไทยเชื้อสายจีน
๕. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาติพันธุ์มานิ (โอรัง อัสรี)
๖. การสนับสนุนให้ประชาชนทุกศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความเข้าใจต่อนโยบายและความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และสร้างสำนึกร่วมของความเป็น
ไทยอย่างสร้างสรรค์
แนวทาง
๑. การสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. การสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ
๓. การสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกื้อกูลต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข
๔. สร้างสำนึกร่วมของความเป็นไทยอย่างสร้างสรรค์

-6แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามศักยภาพพื้นที่ ตามวิถีของชุมชนสู่หนทางความมั่งคั่ง
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แนวทาง
๑. การปรับวิถเี ศรษฐกิจฐานรากในระดับครัวเรือน
๒. สร้างอาชีพและรายได้หลักจาก “เกษตรสร้างมูลค่า”
๓. สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
๔. การส่งเสริมการค้าชายแดนระหว่างประเทศ
๕. ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบที่ ๔ อุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๖. การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยธุรกิจเริ่มใหม่ (Start - up) และธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SME)
๗. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางธุรกิจฮาล้าล
๘. การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๙. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
๑๐. การบูรณาการขับเคลื่อนพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เมืองต้นแบบให้เชื่อมโยงกับทุกมิติอย่างไร้รอยต่อ
๑๑. การเชื่อมไทยเชื่อมโลก
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาสังคม
แนวทาง
๑. การสร้างความเข้มแข็งสถาบันครอบครัว
๒. การพัฒนาการบริการทางสังคมและการบริการขั้นพื้นฐาน
๓. การเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อเกื้อหนุนผู้ที่ขาดโอกาส หรือสูญเสียโอกาสในชีวิต

-7-

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แนวทาง
๑. การดูแลสุขภาวะและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและไม่ติดต่อ รวมทั้งโรคติดต่อเรื้อรังที่อุบัติซ้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. การพัฒนาการศึกษาและการเชื่อมต่อกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และการเกษตร
๓. การพัฒนาทักษะอาชีพให้กับประชาชนในวัยทำงาน
๔. การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
แผนปฏิบัติราชการ เรื่องที่ ๓ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แนวทาง
๑. การพัฒนาเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล การฟื้นฟูสภาพป่า ป่าชายเลน และการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ
๒. การวางระบบการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเมืองและชุมชน
๓. การปลุกจิตสำนึกในการลดการใช้พลาสติกเพื่อลดภาวะโลกร้อน
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วม
แนวทาง
๑. การขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม
๒. การวางระบบการมีส่วนร่วมการพัฒนาของประชาชนในพื้นที่
๓. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ในระยะยาว

-8กลยุทธ์ที่ ๓ การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพื้นที่
แนวทาง
๑. การพัฒนาศักยภาพของข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่รัฐทุกส่วน
๒. การปรับระบบ รูปแบบ การให้บริการภาครัฐ ให้รวดเร็ว คล่องตัว และมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีธรรมาภิบาล
๓. การนำระบบการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางสำคัญในการริเริ่ม ทดลอง นำร่อง โครงการสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ
๔. ศึกษาวิจัยแนวทางและวิธีการบังคับใช้พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
๕. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
๖. การเพิ่มประสิทธิภาพสถาบันพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายพลเรือนจังหวัดชายแดนภาคใต้

-9-

ส่วนที่ ๒
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 256๔

- 10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 256๔
เป็นแผนปฏิบัติการที่ใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560 2564) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.256๔ ของศูนย์อำนวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
ศอ.บต.เป็นองค์กรใสสะอาด บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล ต้านการทุจริต
พันธกิจ
๑. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความซื่อสัตย์สุจริต
๒. ส่งเสริมให้มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล
๓. สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบได้
๔. ร่วมกับทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีจิตสำนึกในการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล คำนึงประโยชน์ส่วนรวมม ากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
๒. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัฒนธรรมองค์กรรร่วมกันในการเสริม สร้างคุณธรรม จริยธรรม มีความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานและสามารถตรวจสอบได้
๓. เพื่อพัฒนากลไกในการยับยั้งและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและติดตามการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

- 11 เป้าหมาย
๑. บุคลากรศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทัศนคติในการร่วมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต
๒. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ค่านิยมร่วม
ตั้งมั่นบนความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตเมตตา สมานสามัคคี มีความโปร่งใส ไร้การทุจริต
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่นำไปสูค่ วามซื่อสัตย์สุจริต
ที่มาของยุทธศาสตร์นี้มาจาก
๑. ยุทธศาสตร์ชาติว ่าด้ว ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ประกอบด้วยกลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ ปรับฐานความคิดกลุ่มเป้าหมายที่นำไปสู่การต่อต้านการทุจริต
๒. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ การพัฒนาที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความยั่งยืน 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. 256๔ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ ๓ การพัฒนาที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการภาครัฐที่สอดคล้องกับพื้นที่ วิถีสู่ความยั่งยืน ประกอบด้วยกลยุทธ์ และแนวทาง ดังนี้
กลยุทธ์ การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ตอบสนองต่อการพัฒนาและบริบทของพื้นที่
แนวทาง การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กร
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ส่วนที่ 3
โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564

- 14 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่นำไปสู่ความซื่อสัตย์สุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ระดับความสำเร็จในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลยุทธ์ ปรับฐานความคิดกลุ่มเป้าหมายเพื่อนำไปสู่การต่อต้านการทุจริต
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)

ดำเนิน
การไตร
มาส ๑

ดำเนิน
การไตร
มาส ๒

ดำเนิน
การไตร
มาส ๓

ดำเนิน
การไตร
มาส ๔

หน่วยงาน
ที่
รับผิดชอบ

โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

938,560

กิจกรรมที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๑ การประชุม
ระดับความสำเร็จในการจัดประชุ ม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ ศอ.บต.
คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจำ
ศอ.บต.

518,480
130,060

ศปท.

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้
กิจกรรมย่อยที่ ๑.๒ สร้างการรับรู้และ
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่สามารถ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการสร้างความ
นำมาใช้ในการสร้างความโปร่งใสใน
โปร่งใสในการขับเคลื่อนงานในจังหวัด
การขับเคลื่อนงานในจังหวัดชายแดน
ชายแดนภาคใต้
ภาคใต้

365,600

ศปท.

- 15 โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมย่อยที่ ๑.๓ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของ
คณะกรรมการจริยธรรม

ระดับความสำเร็จในการสรุปผล
การดำเนินงานของคณะ
กรรมการจริยธรรม ประจำ
ศอ.บต.

กิจกรรมย่อยที่ ๑.4 การส่งเสริมหน่วยงาน
ต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

ระดับความสำเร็จในการคัดเลือก
หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม

งบประมาณ
(บาท)
22,820

-

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

ศปท.

- 16 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ร้อยละของคดีหรือการร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลง
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกและระบบงานในการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

งบประมาณ
(บาท)
174,665

ระดั บ ความสำเร็ จ ในการจั ด
ประชุมคณะทำงานยกระดับ การ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and
Transparency Assessment :
ITA) ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ ม า ณ
พ.ศ. 2564

86,130

ศปท.

กิจกรรมย่อยที่ 2.๒ การประกาศเจตนารมณ์ ระดับความสำเร็จ ของผู้บริห าร
ในการต่อต้านการทุจริต
และบุคลากร ศอ.บต. ประกาศ
เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

1,400

ศปท.

กิ จ กรรมที ่ ๒ การยกระดั บ การประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่ง ในการดำเนิน งาน
ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ภ า ค ร ั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔
ประกอบด้วย 6 กิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อยที่ 2.๑ การประชุมคณะทำงาน
ยกระดั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ภ า ค ร ั ฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564

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

- 17 โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมย่อยที่ 2.๓ การสร้างความเข้ าใจ
เกี ่ ย วกั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของหน่ ว ยงาน
ศอ.บต. ให้ผู้ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกรับทราบ

ร้อยละของผู้ มีส ่ว นได้ส ่ ว นเสี ย
ภายในและภายนอกที ่ ร ่ ว ม
กิจกรรมรับรู้ข้อมูล และวิธ ีการ
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
หน่วยงาน ศอ.บต.

กิจกรรมย่อยที่ 2.๔ การเพิ่มประสิทธิภ าพ
การดำเนินงานในการยกระดับ การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่ ว ยงานภ าครั ฐ (Integrity and
Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

ร้ อ ยละของผู ้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
รับรู้แนวทางและวิธีการที่จะทำ
ให้ ศอ. บต. มี ค ะแนนกา ร
ประเมิ น คุ ณ ธรรมและความ
โปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ (Integrity
and Transparency
Assessment : ITA) ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สูงขึ้น

งบประมาณ
(บาท)
-

51,135

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

ศปท.

- 18 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านการทุจริตให้แก่บุคลากร
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิ จ กรรมย่ อ ยที ่ 2.5 การเผยแพร่ ค ดี ที่ ร้ อ ยละของบุ ค ลากร ศอ.บต.
สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้มูล หรือศาลอาญาคดี ที่รับรู้และมีความตระหนัก ที่จะ
ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือศาลปกครองมี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการทุจริต
คำพิพากษาให้หน่วยงานภายในรับทราบ
กิ จ กรรมย่ อ ยที ่ 2.๖ การจั ด ทำคู ่ ม ื อ การ ระดับความสำเร็จในการจั ด ทำ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คู่มือการต่อต้านการทุจริ ต และ
ประพฤติมิชอบ

งบประมาณ
(บาท)
-

36,000

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

ศปท.

- 19 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างกลไกและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ร้อยละของคดีหรือการร้องทุกข์ ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตลดลง
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างกลไกและระบบงานในการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมที่ 3 การบูรณาการต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ศอ.บต. ประกอบด้ว ย
4 กิจกรรมย่อย

งบประมาณ
(บาท)
245,415

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

กิจกรรมย่อยที่ 3.๑ การเสวนาและลงนาม ระดับความสำเร็จในการลงนาม
บันทึกความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตและ บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ประพฤติมิชอบ
เลขาธิการ ศอ.บต. กับ เครือข่าย
ภาคประชาชนด้านการต่อต้าน
การทุจริต

79,815

ศปท.

กิ จ กรรมย่ อ ยที ่ 3.๒ การประชุ ม เชิ ง ระดับความสำเร็จในการกำหนด
ปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามการ แนวทางความร่ ว มมื อ กั บ ภาค
ทุจริตในพื้นที่ระดับตำบล
ประชาชนด้า นการต่ อต้ า นการ
ทุจริตในพื้นที่ระดับตำบล

157,035

ศปท.

กิ จ กรรมย่ อ ยที ่ 3.3 การประชุ ม เชิ ง ระดั บ ความสำเร็ จ ในการให้
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารคณะทำงานสร้า งความโปร่งใส คำปรึกษาเกี่ยวกับการจั ดซื้อจัด
และตรวจสอบได้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ้างเพื่อสร้างความโปร่งใส

8,565

ศปท.

- 20 โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

กิจกรรมย่อยที่ 3.๔ การเฝ้าระวังและป้องกัน ระดั บ ความสำเร็ จ ของการเฝ้ า
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ระวังและป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติ มิช อบในสำนั ก/กอง/
สถาบัน/หน่วยงานขึ้นตรง
หมายเหตุ
๑. ศอ.บต. หมายถึง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. ศปท. หมายถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

งบประมาณ
(บาท)
-

ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ ดำเนินการ หน่วยงานที่
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ รับผิดชอบ
ทุกสำนัก/
กอง/
สถาบัน/
หน่วยงานขึ้น
ตรง

