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คํานํา 
 
 การจัดทําแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อหิน ส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินและยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบใน
ผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 
 

 สําหรับการจัดทําแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560-2564) และกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
  

 คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน เล่มน้ี จะเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดําเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่กําหนดไว้ว่า “ประเทศไทย
ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” 
 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 
มีนาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สารบญั 
 

  หน้า 
ส่วนที่ ๑ บทนํา  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 1 
 หลักการและเหตุผล ๒ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผน ๓ 
 เป้าหมาย ๔ 
 ประโยชน์ของการจัดทําแผน ๔ 
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลพืน้ฐานองคก์ารบรหิารส่วนตําบลบ่อหนิ อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
 ๑. สภาพทั่วไป ๕ 
 ๒. ศักยภาพ ๕ 
 ๓. การเมืองการปกครอง ๖ 
 ๔. สภาพทางเศรษฐกิจ ๘ 
 ๕. สถาบันและองค์กรทางศาสนา ๘ 
 ๖. การบริการพ้ืนฐาน ๘ 
 ๗. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนที่ ๘ 
 ๘. จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาตําบล) ๙ 
 ๙. สภาพทางสังคม ๙ 
 ๑๐. ทรัพยากรในพ้ืนที ่ ๑๐ 
ส่วนที่ ๓ การวิเคราะหส์ถานการณก์ารปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตขององคก์ารบรหิารส่วน
ตําบลบอ่หิน 

 

 1. การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ๑๑ 
ส่วนที่ 4 กรอบแนวคดิการจัดทาํแผนปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ.2560-2564) 

 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ๑๓ 
 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) ๑๓ 
 3. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ๑๓ 
 4. คําสั่งคณะรกัษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทุจริต ประพฤติมิชอบ  
๑๔ 

 5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) 

๑๕ 

 6. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน พ.ศ.2561-2564 ๑๗ 
ส่วนที่ 5 แผนป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564)  
 1. หลักการความเป็นมา ๑๘ 
 2. เป้าหมายหลักกระทรวงมหาดไทย ๑๙ 
 3. วัตถุประสงค์กระทรวงมหาดไทย  ๑๙ 
 4. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตําบล

บ่อหิน 
๑๙ 

 



สารบญั (ต่อ) 
 

 หน้า 
ส่วนที ่6 รายละเอียดแผนปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) 

 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ๒๒ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ๒๕ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย ๓๐ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ๓๒ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ๓๕ 
ภาคผนวก  
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน เรื่อง การใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจรติและ

ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 

 คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ที่ ๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง 
แต่งต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

ส่วนที ่๑ บทนํา 
 
๑. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกดิการทุจรติในองคก์ร 
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการ
บ่งช้ีความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคล
หรือหน่วยงานที่อาจเก่ียวข้องกับการกระทําทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  

การทุจริตในระดับท้องถ่ิน พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับท้องถิ่น ได้แก่ 
การกระจายอํานาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอํานาจมีวัตถุประสงค์
สําคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แต่ในทางปฏิบัติทําให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากย่ิงขึ้นเช่นเดียวกัน 

ลักษณะการทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จําแนกเป็น 7 ประเภท ดังน้ี 
1) การทุจริตด้านงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
4) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาดคุณธรรม

จริยธรรม 
5) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 
6) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายในการ

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ 
7) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
สาเหตุและปัจจัยที่นําไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ 

ดังนี้ 
1) โอกาส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ทําให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอํานาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก
โอกาสหน่ึงที่ทําให้เกิดการทุจริต 

2) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ทําให้คน
ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ํารวย ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะทําพฤติกรรมการ
ทุจริตมากย่ิงขึ้น 

3) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบที่ซับซ้อนขึ้น 
โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ทําให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน ขาด
กลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ
บุคคลเหล่าน้ี 

4) การผูกขาด ในบางกรณีการดําเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่องของการ
ผูกขาด ดังน้ันจึงมีความเก่ียวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางคร้ังพบบริษัทมีการให้สินบนแก่
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการดําเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่ การ
ผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานภาครัฐ  

5) การได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็นปัจจัยหน่ึง
ที่ทําให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทําให้เจ้าหน้าที่
ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

6) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับการเน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัวบาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากย่ิงขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ต้ังมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์
ส่วนรวม 

7) มีค่านิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุน้ี ผู้ที่มีค่านิยมที่ผิด
เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะทํา
การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง 
 
2. หลกัการและเหตผุล  
 ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันย่ิงจะทวีความรุนแรง
และสลับซับซ้อนมากย่ิงขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อความม่ันคงของชาติ เป็นปัญหา
ลําดับต้นๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เน่ืองจากเกิดขึ้นทุกภาคส่วน
ในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูกมองจาก
ภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอร์รัปชันและมักจะปรากฏข่าวการทุจริตตามส่ือและรายงาน
ของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอํานาจและความศรัทธาต่อระบบการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างย่ิง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอร์รัปชันทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี 2555-2558 อยู่ที่ 35-38 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 โดยในปี 2558 อยู่อันดับที่ 76 จาก 168 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 ในประเทศ
อาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทยปี 2559 
ลดลง 3 คะแนน จากปี 2558 ได้ลําดับที่ 101 จาก 168 ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทย
เป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอยู่ในระดับสูง  
 แม้ว่าในช่วงระยะที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปรามการป้องกัน
การทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ.2546 การจัดต้ังองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้จัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว 3 ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้มที่ลดน้อย
ถอยลง สาเหตุที่ทําให้การทุจริตเป็นปัญหาที่สําคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพ้ืนฐานโครงสร้าง
สังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ต้ังอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวด่ิง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหน่ึง คือ พ้ืนฐาน
ของสังคมอุปถัมภ์ที่ทําให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเก้ือกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและพวกพ้อง 
ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนที่มีเงินและมีอํานาจ คนไทยบางส่วนมองว่า
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การทุจริตคอร์ปชันเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแต่อดีตหรือ
กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการทํางานที่ไม่ได้บูรณา
การความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การทํางานของกลไกหรือความพยายามท่ีได้กล่าวมา
ข้างต้นไม่สามารถทําได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี 
พ.ศ.2560 จนถึงปี พ.ศ.2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่
ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ 
ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ ประเทศไทยใสสะอาด     
ไทยทั้งชาติต้านทุจริต มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี พ.ศ.2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะ
สูงขึ้นได้น้ัน การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมี
พฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการขับเคล่ือนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผลเป็น

รูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ 
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการที่
มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างย่ังยืนจึงได้ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.256๐-๒๕๖๔) เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตผ่านโครงการ/กิจกรรม/มาตรการต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะ
นําไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างแท้จริง 

 
3. วัตถุประสงค์ของการจัดทาํแผน 
 ๓.1 เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินใช้เป็นกรอบและแนวทางในการขับเคลื่อนมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 

3.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินปฏิบัติราชการโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓.๓ เพ่ือยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อหิน 
 ๓.๔ เพ่ือยกระดับจิตสํานึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่ายการเมือง 
พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 
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 3.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance)  

๓.๖ เพ่ือส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (People's participation) และตรวจสอบ (People’s audit) 
ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 

๓.๗ เพ่ือพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินให้มีมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 

 
4. เปา้หมาย 
 ๔.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อหิน รวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
 ๔.2 เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบของข้าราชการ 
 ๔.3 โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 4.๔ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อํานาจอย่างเหมาะสม 
 ๔.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 
5. ประโยชนข์องการจัดทาํแผน 
 ๕.1 ข้าราชการฝ่ายการเมือง พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อหินรวมถึงประชาชนในท้องถิ่นมีจิตสํานึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะนํามาซึ่งการสร้างค่านิยม 
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม หลักธรร
มาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานและชีวิตประจําวัน 
 ๕.2 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินสามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 
 ๕.3 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐานะพลเมือง
ที่มีจิตสํานึกรักท้องถิ่น อันจะนํามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 
 ๕.4 สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการทุจริต 
 5.๕ องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการ
กระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจและให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างย่ังยืน 



5 
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ส่วนที ่๒ ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 
๑. สภาพทัว่ไป 
 องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) เป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงซึ่งเกิดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 การเกิดขึ้นขององค์การบริหารส่วนตําบล
เป็นเสมือนภาพสะท้อนของการกระจายอํานาจการปกครองของรัฐบาล และสอดคล้องกับกระแสเรียกร้องใน
การที่จะให้ประชาชนมีสิทธิเลือกรูปแบบการปกครองท่ีเหมาะสมกับตน มีงบประมาณและบุคลากรที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง กําหนดแนวทาง ทิศทางการการพัฒนาตําบล และแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนให้เกิดผลสําเร็จ 

การวางแผนเป็นกระบวนการอันสําคัญย่ิงในการบริหาร เพราะแผนจะเป็นสิ่งที่ช้ีให้เห็นเป้าหมายของ
องค์การ แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบล เป็นกรอบในการ
กําหนดทิศทางการดําเนินการขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่า
ทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังน้ันการจัดทําแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-
2564) จึงมีความสําคัญและเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการป้องกันการทุจริต และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชาชน คนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

 
๒. ศักยภาพ 
 ๒.๑ ที่ตั้งและขนาด 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล 1 ใน 4 องค์การบริหารส่วนตําบล
ของอําเภอสิเกาได้รับการยกฐานะจากสภาตําบลเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 และที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้ังอยู่
เลขที่ 258 ถนนรัษฎานุประดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอสิเกา ประมาณ 1 กิโลเมตร และ
ห่างจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 33 กิโลเมตร 
 

๒.๒ เนื้อที ่
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน มีเน้ือที่ทั้งหมด 124 ตารางกิโลเมตร หรือ 77,000 ไร่ แยกเป็นแต่

ละหมู่บ้านได้ดังน้ี 
   หมู่ที่ 1 บ้านบ่อหิน  จํานวน 9,245 ไร่    
  หมู่ที่ 2 บ้านพรุจูด  จํานวน 11,815 ไร ่  
  หมู่ที ่3 บ้านดุหุน  จํานวน 8,450 ไร่  
  หมู่ที่ 4 บ้านไสต้นวา  จํานวน 14,950 ไร ่  
  หมู่ที่ 5 บ้านไร่ออก  จํานวน 17,500 ไร ่  
  หมู่ที่ 6 บ้านหัวหิน  จํานวน 1,835  ไร่ 
  หมู่ที่ 7 บ้านใหม่-ทุ่งโพธ์ิ  จํานวน 15,235 ไร ่
  หมู่ที่ 8 บ้านโต๊ะบัน  จํานวน  915 ไร่ 
  หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง   จํานวน 4,525 ไร ่  
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 ๒.๓ อาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต่างๆ ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลเขาไม้แก้ว อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตําบลไม้ฝาด อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตําบลนาเมืองเพชร อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทะเลอันดามัน 

 

๒.๔ ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป มีลักษณะทั้งที่ราบและที่ดอนค่อนข้างสูง และเป็นชายทะเล พ้ืนที่ทาง

ตอนเหนือจะเป็นที่ราบค่อนข้างสูง ส่วนพ้ืนที่ทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบมีภูเขาทิศตะวันตกเป็นเทือกเขา
บางส่วนและติดกับชายทะเล ส่วนทิศใต้เป็นพ้ืนที่ราบ 

 

๒.๕ สภาพภูมิอากาศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุมฤดูร้อน มี 2 ฤดู คือ 

- ฤดูร้อน  เริ่มต้ังแต่เดือน มกราคม  ถึงเดือน เมษายน 
- ฤดูฝน  เริ่มต้ังแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ธันวาคม 

 
๒.๖ ทรพัยากรธรรมชาติในพืน้ที ่

- ป่าชายเลน 
- ชายหาดฝั่งทะเลด้านทิศตะวันตก 

 
 

๓. การเมืองการปกครอง 
 ๓.๑ เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินมีจํานวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน 9 หมู่บ้าน 
ดังน้ี 

 หมู่ที ่ ชื่อหมู่บา้น ชื่อผู้นาํหมู่บา้น/ชุมชน หมายเหต ุ
 1 บ้านบ่อหิน นายพรศักด์ิ  เกลี้ยงช่วย กํานัน 
 2 บ้านพรุจูด นายนิกร  ทองหอม ผู้ใหญ่บ้าน 
 3 บ้านดุหุน นายสมบูรณ์  ตรงมาตัง ผู้ใหญ่บ้าน 
 4 บ้านไสต้นวา นายสุนทร  แซ่เลี้ยว ผู้ใหญ่บ้าน 
 5 บ้านไร่ออก นายไพรัช  คงตําหนิ ผู้ใหญ่บ้าน 
 6 บ้านหัวหิน นายประดิษฐ์  ดวงดาว ผู้ใหญ่บ้าน 
 7 บ้านใหม ่ นายธรรมรัศมิ์ คงหวาน ผู้ใหญ่บ้าน 
 8 บ้านโต๊ะบัน นายสมปอง  บุญญา ผู้ใหญ่บ้าน 
 9 บ้านปากคลอง นายสุรชัย  พูลผล ผู้ใหญ่บ้าน 

- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลเต็มหมู่ จํานวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,3,4,5,6,8,9 
- หมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางส่วน จํานวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู ่1,7 
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๓.๒ ประชากร 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน มีประชากรทั้งสิ้น จํานวน 7,051 คน โดยแยกเป็นชาย 3,557 คน  

แยกเป็นหญิง 3,494 คน โดยแยกเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ ดังน้ี    

 หมู่ที ่ ชื่อหมู่บา้น 
จํานวนประชากร 

รวม 
จํานวน
ครัวเรือน ชาย หญงิ 

 1 บ้านบ่อหิน 243 249 492 240 
 2 บ้านพรุจูด 520 513 1,033 333 
 3 บ้านดุหุน 518 510 1,028 261 
 4 บ้านไสต้นวา 447 506 935 303 
 5 บ้านไร่ออก 585 574 1,159 362 
 6 บ้านหัวหิน 195 183 378 110 
 7 บ้านใหม ่ 393 364 757 245 
 8 บ้านโต๊ะบัน 490 425 915 233 
 9 บ้านปากคลอง 202 170 372 97 
  รวม 3,593 3,494 7,087 2,184 

หมายเหตุ ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์อําเภอสิเกา ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ.2559 
 
ข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริง (จําแนกตามช่วงอายุในข้อมูลจากทะเบียนราษฎร ์ปี 2559) 

 ช่วงอายุ ชาย หญงิ รวม 
 น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 43 47 90 
 1 ปีเต็ม – 2 ปี 115 70 185 
 3 ปีเต็ม – 5 ปี 135 140 275 
 6 ปีเต็ม – 11 ปี 308 312 620 
 12 ปีเต็ม – 14 ปี 176 142 318 
 15 ปีเต็ม – 17 ปี 174 135 309 
 18 ปีเต็ม – 25 ปี 464 439 903 
 26 ปีเต็ม – 49 ปีเต็ม 1,406 1,433 2839 
 50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 455 457 912 
 มากกว่า 60 ปีเต็มขึ้นไป 413 443 856 

 รวม 3,689 3,618 7,307 
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๔. สภาพทางเศรษฐกิจ 
๔.๑ อาชพี 
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทําสวนยางพารา สวนปาล์มนํ้ามัน เป็นต้น 

และประกอบอาชีพทําการประมง นอกจากน้ีประชากรบางส่วนประกอบอาชีพมากกว่าหน่ึงอาชีพควบคู่กัน คือ
การรับจ้างและเกษตรกรรม ประมงและเกษตรกรรม 

 
๔.๒ หน่วยธุรกิจในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
 - ป๊ัมนํ้ามัน และก๊าช จํานวน 1 แห่ง 

- โรงสี    จํานวน 1 แห่ง 
 

๕. สถาบนัและองคก์รทางศาสนา 
1. มัสยิด จํานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
 - มสัยิดบ้านดุหุน ต้ังอยู่หมู่ที ่3         
 - มัสยิดบ้านโต๊ะบัน ต้ังอยู่หมู่ที่ 8 

- มสัยิดบ้านปากคลอง ต้ังอยู่หมู่ที่ 9 
2. สํานักสงฆ์ จํานวน 1 แห่ง คือ สํานักสงฆบ้์านไร่ออก ต้ังอยู่หมู่ที่ 5      

    
๖. การบรกิารพืน้ฐาน 

๖.๑ การคมนาคม 
 การคมนาคมในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ใช้การคมนาคมทางบกเป็นสําคัญ โดยมีทาง
หลวงแผ่นดิน หมายเลข 4046 (ถนนตรัง–สิเกา) เป็นถนนสายหลักในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองและอําเภอ
ใกล้เคียง นอกจากน้ียังมีถนน รพช. ถนนโยธาธิการ และถนนของท้องถิ่นเป็นถนนโครงข่าย แยกจากถนนสาย
หลักเข้าสู่หมู่บ้านและเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้าน ส่วนถนนที่ใช้ภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนดินลูกรัง 
 
 ๖.2 การไฟฟา้ 

- ราษฎรในตําบลมีไฟฟ้าใช้ จํานวน 9 หมู่บ้าน 
 

๗. ศักยภาพของชุมชนและพืน้ที ่
 ๗.๑ กลุ่มมวลชนจัดตั้ง 
  - อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน   จํานวน 9 กลุ่ม 
  - กลุ่มออมทรัพย์     จํานวน 9 กลุ่ม 
  - กลุ่มพัฒนาสตรีระดับตําบล   จํานวน 1 กลุ่ม 
  - กลุ่มนํ้ายางสด     จํานวน 2 กลุ่ม 
  - กลุม่ข้าวสาร     จํานวน 3 กลุ่ม 
  - กลุ่มพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน   จํานวน 9 กลุ่ม 
  - กลุ่มส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม   จํานวน 1 กลุ่ม 
  - อาสาสมัครรกัษาความสงบประจําหมู่บ้าน (สรบ.) จํานวน 1 ชุด 
  - อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จํานวน 1 กลุ่ม 
  - กรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จํานวน 1 กลุ่ม 
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  - ชมรมผู้สูงอายุ     จํานวน 1 กลุ่ม 
  - กองทุนหมู่บ้าน     จํานวน 9 กลุ่ม 
 
 ๗.๒ การรวมกลุ่มของประชาชน การรวมกลุ่มทกุประเภท 19 กลุ่ม 
  1.1 สภาองค์กรชุมชนตําบลบ่อหิน จํานวน 1 กลุ่ม  

 2.2 กลุ่มอาชีพ จํานวน 9 กลุ่ม 
  2.3 กลุ่มออมทรัพย์ จํานวน 9 กลุ่ม 
  2.4 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จาํนวน 4 กลุ่ม 
  2.5 กลุ่มพัฒนาองค์กรสตรี จํานวน 2 กลุ่ม 
 
๘. จุดเด่นของพืน้ที่ (ทีเ่อ้ือตอ่การพฒันาตาํบล) 

สภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน เป็นที่ราบลุ่มค่อนข้างสูงและเป็นชายทะเล 
ซึ่งเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ยางพารา ปาล์มนํ้ามัน และอาชีพด้านการประมง รวมทั้งมี
สถานที่ท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเล 2 แห่ง คือ หาดหัวหิน และหาดคลองสน ในด้านการคมนาคมมีทางหลวง
แผ่นดิน หมายเลข 4046 เป็นเส้นทางหลักตัดผ่านตอนกลางของพ้ืนที่  
 
๙. สภาพทางสังคม 
 ๙.๑ โรงเรียน 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน จํานวน 6 แห่ง ดังน้ี 
1. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ต้ังอยู่ หมู่ที่ 1 เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6)  
2. โรงเรียนบ้านพรุจูด   ต้ังอยู่ หมู่ที่ 2 เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
3. โรงเรียนบ้านดุหุน  ต้ังอยู่ หมู่ที่ 3 เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
4. โรงเรียนบ้านไสต้นวา  ต้ังอยู่ หมู่ที่ 4 เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
5. โรงเรียนบ้านไร่ออก      ต้ังอยู่ หมู่ที่ 5 เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 
6. โรงเรียนบ้านหัวหิน    ต้ังอยู่ หมู่ที่ 6 เปิดสอนระดับช้ันประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 

 
๙.๒ ศูนย์พฒันาเดก็เลก็ จํานวน 5 ศูนย์ ได้แก ่

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพรุจูด หมู่ที ่2 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดุหุน หมู่ที่ 3 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไสต้นวา หมู่ที่ 4 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ออก หมู่ที่ 5 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวหิน หมู่ที่ 6 

 
๙.๓ สาธารณสุข 

 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน มีหน่วยพยาบาลที่ให้บริการประชาชนในเรื่องของการรักษาพยาบาล 
จํานวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านไร่ออก ต้ังอยู่หมู่ที่ 5 ตําบลบ่อหิน มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข จํานวน 2 คน 
 
๑๐. ทรัพยากรในพื้นที่ 
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 1๐.๑ แหล่งนํ้าธรรมชาติ 
  - ลํานํ้า , ลําหว้ย จํานวน 9 แห่ง 

- บึง หนองและอ่ืน ๆ จํานวน - แห่ง 
๑๐.2 แหล่งนํ้าที่สร้างขึ้น 

  - ฝาย จํานวน 1 แห่ง 
- บ่อนํ้าต้ืน จํานวน 396 แห่ง 
- บ่อบาดาลโยก จํานวน 11 แห่ง 
- ประปาหมู่บ้าน จํานวน 9 แห่ง 
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ส่วนที ่๓ การวิเคราะหส์ถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ขององค์การบริหารสว่นตําบลบ่อหนิ 

 
1. การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์การขององค์กร
ด้วยเทคนิค SWOT Analysis จําแนกออกเป็นประเด็นการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strength) 
  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจนและมีการบูรณาการจัดทําแผน การทํางาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการอ่ืน 
  มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในตําบล 
   คําสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินชัดเจน คลอบคลุมอํานาจหน้าที่
ตามภารกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือถ่ายโอน 
  ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญติัมาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยตรงทําให้เข้าใจปัญหา
ความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 
  ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การ
บริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
  สามารถจัดกรอบอัตรากําลังได้เองตามภารกิจและกําลงังบประมาณ 
  เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาความ
ต้องการได้อย่างรวดเร็ว 
  มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ทําให้คลอ่งตัวในการบริหารงาน 
  มีพ้ืนที่ขนาดตําบลขนาดกลางง่ายต่อการบริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 
  มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง 
  มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
  มีคําสั่งแบ่งงานหรือการมอบอํานาจการบริหารงานตามลําดับช้ัน 
  ผู้บริหารท้องถิ่นกําหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลยังขาดทักษะ ความรู้ความเข้าใจระเบียบในการ
บริหารงาน 
  ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน แต่ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตําบลไม่สามารถตอบสนอง
ดําเนินการให้ได้ทุกอย่าง 
  มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จํานวนมากทําให้การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
  บุคลากรมีน้อย ทําให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง ในขณะที่ภารกิจมากขึ้น ทําให้เกิด
การทํางานไม่มีความต่อเน่ือง  
  งบประมาณค่อนข้างน้อย ทําให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนยังครอบคลุม
ไม่ได้เพียงพอ 
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  ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุมในทุกด้าน 
  วัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ 
 

โอกาส (Opportunity) 
 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้นตามแผนกฎหมายกระจายอํานาจฯ 

  แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากขึ้น ตามลําดับแผนกระจายอํานาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองของ อบต. 
  มีแหล่งท่องเที่ยว เช่น เขาเจ็ดยอด หาดหัวหิน หาดคลองสน  
  กฎหมายกระจายอํานาจฯ เอ้ือต่อการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นตําบล 
  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทําให้มคีวามสะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานมากข้ึน 
  มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ต้ังแต่เด็กก่อนวัยเรียน ถึงมัธยมตอนปลาย ซึ้งมีความพร้อม มี
ศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  จัดทําโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 

อุปสรรค (Threat) 
  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสํานึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 
  คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพหรือค่ายใช้จ่ายในการ
ดํารงชีวิตประจําวันในอัตราสูง 
  ขาดแคลนนํ้าใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 
  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  
  ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหน้ีสิน ขาดทุน คุณภาพตํ่าผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคา
ตกตํ่า 
  อํานาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอํานาจฯ บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
  การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนตําบลจากส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การ
กํากับ ควบคุมดูแลจากส่วนภูมิภาค ทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
  การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
  ประชาชนส่งบุตรหลานไปเรียนในจังหวัด ทําให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายสูง 
  ภัยธรรมชาติ เช่น ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค วาตภัย 
  ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทําให้มีงาน/หน้าที่เพ่ิมขึ้นแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 
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ส่วนที ่4 กรอบแนวคดิการจัดทําแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานมีขนาดที่
เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสําคัญ คือ การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560–2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวช้ีวัด
เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทท่ีได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดเพ่ิมขึ้น 

ตัวช้ีวัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเก่ียวกับการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 
แนวทางการพัฒนา ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 

โปร่งใส ยึดมั่นในความซ่ือสัตย์สุจริต และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้
ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อน
ค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 

 
3. นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
 รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้าน
ต่างๆ รวม 11 ด้านโดยด้านที่เก่ียวข้องการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 
10 สรุปได้ดังน้ี 
 นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชกาแผ่นดนิที่มีธรรมาภบิาลและการปอ้งกัน
ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ 
 ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอํานาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัดและสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาดําเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ
ใช้อํานาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนัก
ลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท้าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ้าวันเป็นสําคัญ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งใน
รูปแบบการเพิ่มศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง 
ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดต้ังตามที่ชุมชนต่างๆ เพ่ือให้
ประชาชนสามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการ
ร่วม ณ จุดเดียว  (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของ
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รัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการทํางานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบ
บูรณาการ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกในการรักษา
ศักด์ิศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆท่ีไม่จําเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติและการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใช้เวลานาน ซ้ําซ้อนและเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเร่ืองน้ีเป็นวาระสําคัญเร่งด่วน
แห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้านทั้งจะเร่งรัดการดําเนินการต่อผู้กระทําการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน
ของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะนํากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 
การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การ
มีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีคําวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้
ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังจะวางมาตรการคุ้มครอง
พยานและผู้เก่ียวข้องเพ่ือให้การดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูก
แทรกแซงหรือขัดขวาง 

 
4. คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 
ประพฤติมิชอบ  

เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ 

ข้อ 2  ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทําการ
หรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ประกอบ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการ
ทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 อย่างเคร่งครัด 
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ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ดําเนินการตามข้อ 2 และข้อ 
3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 5 ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐดําเนินการแสวงหา 
รวบรวม และดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและ
พิสูจน์เก่ียวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการดําเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 
และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่าง
ต่อเน่ือง 

 
5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) 

วิสัยทัศน ์
“ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาตติา้นทุจรติ (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 

 ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็น
สังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 
 พันธกิจ 

“สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบ
บูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 วัตถุประสงค์หลัก  
  1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
  2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
  3. การทุจริตถกูยับย้ังอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
  4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มคีวามรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน  
  5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต(Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า
คะแนน ในระดับที่สูงขึ้น 
 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญใน
กระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อการทุจริต” โดยเร่ิมต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในทุกช่วงวัยต้ังแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย 
ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการดําเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ทําหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มี
ความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมี
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต สถานการณ์ความ
ขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการ
ชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย
ต่างมีข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหน่ึงคือ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจ
กล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตน้ันเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลา
กว่าหน่ึงทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซึ่งเจตจํานง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่ไม่
ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานง
ทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล
และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังน้ันเพ่ือเป็น
การตอบสนองต่อเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและ
สอดคล้องเป็นอันหน่ึงเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจนจํานงทางการ
เมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหน่ึงเกี่ยวกัน 
  ยุทธศาสตรท์ี ่3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) 
เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล 
ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการกําหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปรงใส
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดก้ัน
การทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอดกระบวนการนโยบายโดยการกําหนด
มาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล ต้ังแต่เริ่มขั้นก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการกําหนด
นโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision) ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy 
Feedback) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการพัฒนากลไก
และกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้มี ความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
เพ่ือลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการกําหนดกลไกด้าน
กฎหมาย กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และ
เอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไก
และกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้น
การดําเนินการโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย 
(Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงาน
ต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการ
พัฒนากลไกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์น้ีจะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น คดีการทุจริตต่างๆ ถูกดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริต
ได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระทําการทุจริต และคดีการทุจริต
มีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใส
และการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการ
ประเมิน และวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูลและเร่งรัด กํากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติหรือ
ปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 
Index : CPI) ของประเทศไทย  
 
6. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน พ.ศ.2561-2564 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

ส่วนที ่5 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

 

1. หลักการความเปน็มา 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทยอํานาจหน้าที่เก่ียวกับการบําบัดทุกข์บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน การอํานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครอง การพัฒนาการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียน
ราษฎรความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย การพัฒนาเมือง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็น
อํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย
ได้เน้นยํ้าให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องตามระเบียบ ข้อกฎหมาย 
และให้นํามาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อประชาชน และมอบ
เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน พ.ศ.2560 การดําเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยได้นํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 2 (พ.ศ.2556-2560) คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 
เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ และนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 มาเป็นกรอบ
และแนวทางดําเนินการ โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นพันธกิจ “มหาดไทยใสสะอาด” ซึ่งจะมีการดําเนินการ
ใน 3 ภารกิจหลัก ได้แก่ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น และสนับสนุนให้มี “จังหวัดใสสะอาด”“อําเภอใสสะอาด” และ “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินใสสะอาด” ทั่วประเทศ  

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย กําหนดนโยบายคุณธรรมและความ
โปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และ
ปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว 
จึงกําหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติและการดําเนินการ ดังน้ี 

 1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย
การบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

 2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 

 3. ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาส
ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ  
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดํารง
ธรรมกระทรวงมหาดไทย 

 5. กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

2. เปา้หมายหลกักระทรวงมหาดไทย 

 4.2.1 ค่าคะแนน ITA ของ มท. เพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
3. วัตถุประสงค์กระทรวงมหาดไทย  

3.1 เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์
หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560–๒๕๖๔)  
 3.2 เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอร์รัปชัน ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วมของประชารัฐ เน้นการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหาและร่วมติดตาม
ประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของ
ข้าราชการ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนค่านิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้าใจวิถีดําเนินชีวิตที่สมควร
และมีคุณค่า และจัดอบรมให้ความรู้ ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่สุ่มเสี่ยงต่อการจะทําให้เกิดปัญหาความไม่
โปร่งใส และการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการป้องกันปราบปรามและลงโทษการกระทําที่ไม่โปร่งใส และการทุจริต
คอร์รัปชัน เช่น ระบบการประมูล การเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ การจัดซื้อจัดจ้าง มีระบบ/กลไกจัดการ
รับเรื่องร้องเรียน มีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วมการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 3.3 เพ่ือขยายผลการดําเนินงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง เสริมสร้างเครือข่ายร่วม
ต่อต้านการทุจริตในประเทศ แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด 
เพ่ือเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธ์ิที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.4 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยยึดถือเป็นกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
มุ่งสู่เป้าหมายหลัก คือ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการตามพระ
ราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และนโยบายของรัฐบาล 

 
4. ยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบองค์การบรหิารสว่นตาํบลบ่อหนิ 

4.1 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทจุรติ” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคมเพ่ือต้านทุจริต 

1.1 พัฒนาจิตสํานึกสาธารณะ 
1.2 การใช้เครื่องมือการสื่อสารทางสังคมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

2. ประยุกต์ปลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นเคร่ืองมือต้านทุจริต 

2.1 นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกลอ่ม
เกลาทางสังคมและการปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
2.2 พัฒนาระบบและจัดการองค์ความรู้การป้องกันการ
ทุจริตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือ
ต่อต้านการทุจริต 
 

3.1 สร้างชุมชนเฝ้าระวัง ต่อต้านทุจริต    
3.2 สร้างความต่ืนตัวในการแสดงออกต่อเหตุการณ์ทาง
สังคมที่ผิดต่อจริยธรรมทางสังคมและ/หรือกฎหมาย และ
ผลักดันให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) และ
ทางกฎหมายบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงและเหตุผล 
3.3 บูรณาการทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

 4.2 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 “สกดักั้นการทุจรติเชิงนโยบาย” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1. วางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทุจริต
เชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

1.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับนโยบาย 
1.2 พัฒนากรอบช้ีนําการกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิ
บาล 
1.3 พัฒนาแนวปฏิบัติในการยอมรับนโยบายที่ผิดพลาดและ
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 
1.4 กําหนดมาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการใช้จ่าย
งบประมาณ  

2. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและ
ตรวจสอบการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้ในการดําเนินนโยบายอย่างโปร่งใส
และไร้การทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
4.3 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 “พฒันาระบบปอ้งกันการทุจรติเชิงรกุ” 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์
1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกัน
การทุจริต 
 

1.1 พัฒนามาตรการเชิงรุกที่สามารถแก้ไขปัญหาการทุจรติในแต่ละ
ระดับ 
1.2 พัฒนาระบบการทํางานแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการป้องกันการทุจริต 
1.3 เพ่ิมบทบาทของภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการเข้ามามี
ส่วนร่วมกับระบบการป้องกันการทุจริต 
1.4 พัฒนากลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการป้องกันการ
ทุจริต 

2. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือยับย้ังการ
ทุจริต 
 

2.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับย้ังการทุจริต 
2.2 กําหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนําข้อเสนอแนะไปสู่
การปฏิบัติ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

3.1 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบบริหารงาน
สาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอนหรือกระบวนการใชดุ้ลยพินิจของเจ้าหน้าที่รฐั 
3.2 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนสามารถศึกษา เรียนรู้ และหาข้อมูลเก่ียวกับการป้องกันการ
ทุจริต (กําหนดเร่ืองที่ประชาชนให้ความสนใจ) 

4. พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะ
เชิงสร้างสรรค์เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

4.1 พัฒนาและยกระดับรูปแบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

5. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิง
สร้างสรรค์ของบุคลากรด้านการป้องกัน
การทุจริต 

5.1 พัฒนาและยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ให้มีความเป็นมืออาชีพและเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 
5.2 ต่อยอด ขยายผล องค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์สําหรับการป้องกัน
การทุจริต 
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4.4 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 “พฒันากลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ” 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยทุธ ์

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบงานป้องกันการ
ทุจริต 
 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่าง ๆ ให้มีความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 
1.2 การสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อระบบการ
รับเรื่องร้องเรียน 
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ส่วนที ่6 รายละเอียดแผนปอ้งกันปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ  
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

 
ยุทธศาสตรท์ี่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
๑. ส่งเสริมให้มี
ระบบและ
กระบวนการ กล่อม
เกลาทางสังคมเพื่อ
ต้านทุจริต 

1.๑ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ในการ
ป้องกันการทุจริต 

จํานวนครั้งของการ
จัดโครงการฯ 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา สามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการ
ทุจริต  

สํานักปลัด 

๒. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

๒.๑ โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคมให้เด็กและเยาวชน
ตําบลบ่อหิน (กิจกรรม
ส่งเสริมการเรยีนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนครั้งของการ
จัดโครงการอบรม
ให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชน 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง เด็กและเยาวชนสามารถนํา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้ 

สํานักปลัด 

3. เสริมพลังการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการ 
ทุจริต 

๓.๑ มาตรการการส่งเสริม
และพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ป้องกันการทุจริต 
 

จํานวนเครือข่าย
ด้านการป้องกัน
การทุจริต 

๑  
เครือข่าย 

๑  
เครือข่าย 

๑ 
เครือข่าย 

๑  
เครือข่าย 

๑  
เครือข่าย 

มีเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต 

สํานักปลัด 

๓.๒ มาตรการจัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ 

มีมาตรการการ
จัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

สํานักปลัด 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
 ๓.๓ กิจกรรมการจัดทําข้อตกลง

การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อหิน      

มีการจัดทําข้อตกลง
การปฏิบัติราชการ
ครบทุกสํานัก/กอง 
 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ 

สํานักปลัด 

 ๓.๔ กิจกรรมให้ความร่วมมือกับ
หน่วยตรวจสอบที่ได้ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการ
ปฏิบัติราชการของ อบต.บ่อหิน 
 

มีมาตรการจัดการ 
กรณีได้รับทราบหรือ
รับแจ้ง หรือตรวจสอบ
พบการทุจริต 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

มีความโปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริต ตามหลกัการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

สํานักปลัด 

 ๓.๕ มาตรการให้ความร่วมมอืกับ
หน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐ
และองค์กรอิสระ   

ให้ความร่วมมอืในการ
ตรวจสอบ ควบคุม 
ดูแลการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.บ่อหนิจาก
หน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรอิสระ 
 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

ทุก
หน่วยงาน 

มีความโปร่งใส และป้องกันการ
ทุจริต ตามหลกัการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

สํานักปลัด 

 ๓.๖ โครงการจัดประชุม
ประชาคมเพื่อสนับสนุน
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเป็นอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

มีการนําประเด็นการพัฒนาและ
นําปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมาจดัทําร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นและทบทวนแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชน 

สํานักปลัด 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
 ๓.๗ กิจกรรมการจัดทําขอ้ตกลง

การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อหิน      
 

มีการจัดทําข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการครบทุก
สํานัก/กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

ทุกสํานัก/
กอง 

บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ 

สํานักปลัด 

 ๓.๘ มาตรการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุนการ
จัดทําแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อหินและ
คณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อหิน 
 

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทําแผนพัฒนา 
อบต.บ่อหิน และ
คณะกรรมการพัฒนา 
อบต.บ่อหิน ทุก ๒ ปี 

- ๑ 
ครั้ง 

- ๑ 
ครั้ง 

- - มีคณะกรรมการครบทุก
คณะ 

สํานักปลัด 

 3.๙ กิจกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน 
 
 

มีการจัดทําแผนชุมชน ๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

แผนชุมชนตรงตามปัญหา
และความต้องการที่
ประชาชนเสนอ 

สํานักปลัด 

 ๓.๑๐ มาตรการแต่งตั้งตัวแทน
ประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง 

มีการแต่งตั้งตัวแทนภาค
ประชาชนเป็น
คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง 

1 
มาตรการ 

1 
มาตรการ 

1 
มาตรการ 

1 
มาตรการ 

1 
มาตรการ 

ภาคประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินงานและตรวจสอบ
การดําเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อหิน 

กองคลัง 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 ยกระดบัเจตจํานงทางการเมืองในการตอ่ต้านการทจุรติ 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๑. พัฒนากลไก
การกําหนดให้
นักการเมืองแสดง 
เจตจํานงทาง
การเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริต 
ต่อสาธารณชน 

๑.๑ กิจกรรมประกาศ
เจตจํานงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  

- มีประกาศเจตจํานงการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ  

๑ 
ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 

- การบริหารราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความโปร่งใส สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
- ลดข้อร้องเรียนการดําเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

สํานักปลัด 

- มีการประกาศเจตจํานง
การต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหารต่อสาธารณะชน 
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

 

  - มแีผนปฏิบัติการป้องกัน
การทจุริตขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น 4 ปี 
จํานวน 1 ฉบับ 
 

๑ 
ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 

๑ 
ฉบับ 

  

๒. เร่งรัดการ
กํากับติดตาม
มาตรฐานทาง
จริยธรรม ของ
นักการเมืองและ
เจ้าหน้าที่รัฐในทุก
ระดับ 

๒.๑ มาตรการส่งเสริม
การปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

มีมาตรการส่งเสริมการ
ปฏิบัติงาน 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบล ลกูจ้างประจํา 
พนักงานปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมของ อบต.บ่อหิน 

สํานักปลัด 

2.๒ มาตรการเสรมิสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่อต้าน
การทจุริต 

จํานวนมาตรการเสริมสร้าง
องค์ความรู้ 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง จํานวนข้อมูล/องค์กรความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตที่นํามาเผยแพร่ 

สํานักปลัด 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
 ๒.3 กิจกรรมให้ความรู้ 

เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อหิน 
 

พนักงานส่วนตําบลและ
พนักงานจ้างมีความเข้าใจ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์
ทับซ้อนและมคีวามประพฤติ
ปฏิบัติงานไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

สํานักปลัด 

 ๒.๔ มาตรการจัดทําคู่มือ
การป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน 
 

จํานวนคู่มือที่จัดทํา ๑๐ เลม่ ๑๐ เลม่ ๑๐ เลม่ ๑๐ เลม่ ๑๐ เลม่ มีการจัดทําคู่มอืการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

สํานักปลัด 

 ๒.๕ มาตรการการสร้าง
ความโปร่งใสในการ
บริหารงานบุคคล  

- มีมาตรการดําเนินงาน
ด้านบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนตําบล 
จํานวน 1 มาตรการ 
 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

๑ 
มาตรการ 

- ลดข้อร้องเรียนในการ
ดําเนินการด้านบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลไม่น้อยกว่า 90% 

สํานักปลัด 

 ๒.๖ กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนที่โปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้ 
 

๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง พนักงานส่วนตําบลมีขวัญ 
และกําลังใจในการทํางาน 

สํานักปลัด 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
 ๒.๗ โครงการอบรม

เผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน 
การงบประมาณ และการ
พัสดุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 
ร้อยละ 100 
 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ระเบียบ
กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน 
การคลัง และการพัสดุของ 
อปท. สามารถเป็นข้อมูลใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
 

สํานักปลัด 

 ๒.๘ กิจกรรมการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพสมาชิก
สภาท้องถิ่น 

สมาชิกสภาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นของ อบต.
บ่อหิน ได้ฝึกอบรมและศึกษา
ดูงาน 
 

สํานักปลัด 

 ๒.๙ กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล 

สมาชิกสภามีสว่นร่วมใน
การปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การพัฒนา อบต.บ่อหิน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
 

สํานักปลัด 

๓. สนับสนุนให้
ทุกภาคส่วน
กําหนดกลยุทธ์
และมาตรการใน
การต่อต้านการ
ทุจริต 

๓.๑ มาตรการออกคําสั่ง
มอบหมายของนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และหัวหน้าส่วนราชการ 

- มีคําสั่งมอบหมายงานให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ราชการแทน จํานวนไม่
น้อยกว่า 4 ฉบับ 

๔ ฉบับ ๖ ฉบับ ๘ ฉบับ ๑๐ ฉบับ ๑๒ ฉบับ - ประชาชนมีความพึงพอใจ
ในบริการที่ได้รบัอยู่ในระดับดี 
ได้รับความสะดวก และลด
การผูกขาดอํานาจหน้าที่อัน
เป็นช่องทางแห่งการทุจริต 

สํานักปลัด 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
 ๓.๒ โครงการจ้างสํารวจ

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

มีผลการสํารวจความพึง
พอใจของประชาชนที่มีต่อ
การบริหารงานของ อบต. 
จํานวน 1 ฉบับ 
 

1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ 1 ฉบับ ประชาชนผู้รับบริการมี
ความพึงพอใจไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 80 

สํานักปลัด 

 ๓.๓ กิจกรรมการใช้บัตร
คิวในการติดต่อราชการ 

มีการใช้บัตรคิวสําหรับ
ให้บริการแก่ประชาชน
ตามลําดับก่อนหลัง  

ร้อยละ 
๗๐ 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ร้อยละ 70  
- การให้บริการเกิดความ
โปร่งใส ลดข้อร้องเรียนการ
ทุจริตต่อหน้าที่  
 

สํานักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

๔. พัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณ
ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตเพื่อให้ได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่มี
สัดส่วน เหมาะสม
กับการแก้ปัญหา 

๔.๑ กิจกรรมควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี 

บุคลากรกองคลัง มี
ความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศและหนังสือสั่ง
การที่เกี่ยวข้อง 
 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ลดข้อผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ ๙๕ 

กองคลัง 

๔.๒ กิจกรรมการพัฒนา
แผนและกระบวนการ
จัดหาพัสดุ 

ผู้บริหารมีข้อมลูในการ
วางแผนการบริหารงานให้
มีประสิทธิภาพ 
 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูล
ในการบริหารงานของ
หน่วยงานด้วยความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ 
 

กองคลัง 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

 ๔.๓ กิจกรรมสร้างความ
โปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 

การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 
 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ ๙๕ 

กองคลัง 

 ๔.๔ โครงการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
(เว็บไซต์ บอร์ด หน่วยงาน
ราชการ เสียงตามสาย) 

๓ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่องทาง 

- ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัด
จ้างทั้งหมด 
- การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
- สามารถลดปัญหาการร้องเรียนการ
ทุจริตในการจดัซื้อจัดจ้างได้ 
 

กองคลัง 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 สกดักัน้การทุจรติเชงินโยบาย 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๑. วางมาตรการ
เสริมในการสกัด
กั้นการทุจริตเชิง
นโยบาย  

๑.1 กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์
ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่า
ด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ 
 

จํานวนศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 
 

๑ 
แห่ง 

๑ 
แห่ง 

๑ 
แห่ง 

๑ 
แห่ง 

๑ 
แห่ง 

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้บริการ
ประชาชน หน่วยงานอื่นๆ 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 

 ๑.๒ กิจกรรมอบรมให้ความรู้
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 

จํานวนผู้เข้าร่วมอบรม ๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

๑ 
ครั้ง 

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กอง

การศึกษาฯ 
 

๒. ส่งเสริมใหม้ี
การศึกษา 
วิเคราะห์ ติดตาม 
และตรวจสอบ 
การทุจริตเชิง
นโยบายในองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๒.๑ กิจกรรมการจัดทํา
แผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปี  

จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ถูกต้อง ทันเวลา 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๙๕ 

- บุคลากรมีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น 
- ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงิน
ลดน้อยลง 
- การใช้ทรัพยากรของสํานัก/
กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า ประหยัด 
 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กอง

การศึกษาฯ 
 

 



31 
 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
 2.2 กิจกรรมติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน 
- มีรายงานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ตามมาตรฐาน 
ข้อ 6 ที่เสร็จตามกําหนดเวลา 
- กิจกรรมการควบคุมภายใน 
ร้อยละ 80 ได้ดําเนินการแก้ไข 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

- ร้อยละของหน่วยงานรายงาน
การประเมินผลการควบคุม
ภายในครบทุกงาน 
- ระดับความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทํารายงาน
การประเมินผลการควบคุม
ภายใน (ร้อยละ 80 ในระดับ
มาก) 
 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กอง
การศึกษาฯ 

 2.3 มาตรการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อหิน 

ส่วนราชการที่รับผิดชอบมีการนํา
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายในไปดําเนินการบริหาร
จัดการความเสี่ยง 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
90 

ร้อยละ 
95 

ร้อยละ 
100 

- มีการติดตามผลการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 
- มีการรายงานการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้กํากับดูแลภายในเวลา
ที่กําหนด 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กอง
การศึกษาฯ 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม/มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภา
พระบบงาน
ป้องกันการ
ทุจริต 

๑.๑ โครงการ อบต.สัญจรพบ
ประชาชน 

- ประชาชนในตําบลได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในการพัฒนาหมู่บ้านและ
ตําบลของตนเอง 
 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง - อปท.มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหา 
ความต้องการ และให้บริการต่างๆ 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

 1.๒ มาตรการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบ กํากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย 

กําหนดเป็นระดับขั้นของ
ความสําเร็จ แบ่งเกณฑ์การ
ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ โดย
พิจารณาจากความก้าวหน้า
ของขั้นตอนการดําเนินงาน
ตามเป้าหมายของแต่ละ
ระดับ 
 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ตลอด
ปี 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ การโอน ย้าย ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน และมี
แนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งเปิดเผยและสามารถอธิบายผล
ที่เกิดขึ้นดังกล่าวได้ 

สํานักปลัด 

 ๑.๓ กิจกรรมการติดป้าย
ประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต 
 

ติดป้ายประชาสัมพันธ์ครบ
ทุกหมู่บ้าน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

นําเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนไป
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

สํานักปลัด 

 1.๔ กิจกรรมการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

ประชาชนได้รับการบริการได้
อย่างสะดวกรวดเร็วและ
ถูกต้อง 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
 ๑.๕ โครงการลดขั้นตอนและ

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
ประชาชนได้รับการ
บริการได้อย่างสะดวก
รวดเร็วและถูกต้อง 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการเพิ่มขึ้น 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
 

 ๑.๖ มาตรการการมอบอํานาจ
อนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

การบริหารราชการ การ
ดําเนินงาน การ
ปฏิบัติงานเกิดความ
คล่องตัวและรวดเร็ว  

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

มีการอํานวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
 

 ๑.๗ มาตรการมอบอํานาจของ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
บ่อหิน 

ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายดําเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 
๘๐ 

ร้อยละ 
๘๕ 

ร้อยละ 
๙๐ 

ร้อยละ 
๙๕ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

มีการอํานวยความสะดวกและการ
ให้บริการประชาชน/บริการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
 

 ๑.๘ กิจกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อหิน 

มีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน ปีละ ๑ 
ครั้ง 
 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนตําบลดีขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

สํานักปลัด 
 

 ๑.๙ กิจกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

มีการจัดทํารายงานผล
การดําเนินงาน ปีละ ๒ 
ครั้ง 

๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง ๒ ครั้ง มีรายงานผลการดําเนินงาน 2 ครั้ง/ปี 
 

สํานักปลัด 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
 ๑.๑๐ กิจกรรมการรายงานผล

การใช้จ่ายเงินให้ประชาชน
ได้รับทราบ 

ร้อยละ ๑๐๐ มีการ
เบิกจ่ายถูกต้อง 
รวดเร็ว เกิดความ
ประหยัด 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงิน
การคลังและงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
- มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
 

กองคลัง 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ปฏิรปูกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจรติ 
กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 
ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 

รบัผดิชอบ ปี 
๒๕๖๐ 

ปี 
๒๕๖๑ 

ปี 
๒๕๖๒ 

ปี 
๒๕๖๓ 

ปี 
๒๕๖๔ 

๑. ปรับปรุงระบบ
รับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑ มาตรการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน                       

มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ดําเนินการเกี่ยวกับ
เรื่องร้องเรียน 

ทุกปี ทุกปี ทุกปี ทุกปี ทุกปี มีการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผล สํานักปลัด 

 ๑.๒ มาตรการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือ
ประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินว่า
ทุจริตและปฏิบัติราชการตามอํานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ 
 

มีมาตรการดําเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
และแจ้งผลการ
ดําเนินการให้
ประชาชนทราบ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

มีการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งผล สํานักปลัด 

 ๑.๓ กิจกรรมการดําเนินงานศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อหิน 

- มีการดําเนินงานรับ
เรื่องร้องทุกข์/
ร้องเรียนและแจ้งผล
การดําเนินการให้
ประชาชนทราบ 
 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

- แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้
ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
 

สํานักปลัด 

 ๑.๔ กิจกรรมการจัดหาคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างจากองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อหิน 

มีคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดหา 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

การจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.บ่อหิน 
มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทน
ประชาชนร่วมตรวจสอบและไม่
เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน 

กองคลัง 
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แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง       

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการ 

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย (หน่วยนบั) ผลลพัธ ์ หน่วยงาน 
รบัผดิชอบ ปี 

๒๕๖๐ 
ปี 

๒๕๖๑ 
ปี 

๒๕๖๒ 
ปี 

๒๕๖๓ 
ปี 

๒๕๖๔ 
๒. ปรับปรุงการ
ตรวจสอบความ
เคลื่อนไหวและ
ความถูกต้อง ของ
ทรัพย์สินและหนี้ 
สิน 

๒.๑ กิจกรรมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการตรวจสอบ
การรับ การจ่ายและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การ
บริหารส่วนตําบลบ่อหิน 

ร้อยละของประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการรับ การ
จ่ายและการใช้
ประโยชน์ทรัพย์สินของ 
อบต.บ่อหิน 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ร้อยละ 
๑๐๐ 

ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ
และได้รับทราบข้อมูลการรับ 
จ่ายเงินขององค์การบริหารสว่น
ตําบลบ่อหินทําให้เกิดความ
โปร่งใส ในการรับจ่ายเงินของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 

กองคลัง 

๓. บูรณาการ
ข้อมูลและข่าว
กรองในการ
ปราบปรามการ
ทุจริต 

๓.๑ มาตรการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่สําคญัและ
หลากหลาย 
 

จํานวนข้อมูลขา่วสารที่
ได้รับการเผยแพร่ 

๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ๑ ครั้ง ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
หลากหลาย 

สํานักปลัด 

๓.๒ มาตรการจัดให้มีช่องทาง
ที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อหิน 

จํานวนช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ของหน่วยงาน  
 

๓ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่องทาง 

๓ 
ช่องทาง 

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
หลายช่องทาง 

สํานักปลัด 

 ๓.๓ โครงการสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

ประชาชนได้รับทราบ
เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลและมีความพึง
พอใจในสื่อเอกสารใน
การประชาสัมพันธ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 
60 

ร้อยละ 
6๕ 

ร้อยละ 
๗0 

ร้อยละ 
๗๕ 

ร้อยละ 
๘0 

ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
หลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น 

สํานักปลัด 

 



 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลบอ่หิน 

เรื่อง การใช้แผนป้องกนัปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
 

********************************************** 
 

 กฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อบัญญัติไว้อย่างชัดเจน คือ ให้บุคลากรในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นและ
ต้องดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมตรวจสอบ การปฏิบัติราชการตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าว ยังสอดคล้องกับคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๕๗ “ข้อ ๑ ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรร
มาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิ
ให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีมีความสําคัญย่ิงในการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่งมุ่งสู่
การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก
รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” และคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยกําหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติฯ กําหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
 

ดังน้ัน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน จึงแสดง
เจตจํานงในการต่อต้านการทุจริตด้วยการจัดทําแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2560-2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ดังน้ัน องค์การบริหารสว่นตําบลบ่อหินจึงประกาศใช้แผนป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศฉบับน้ี 

 
ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2560 

 
 

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน 

 


