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ค าน า 

จากสถานการณ์การทุจริตท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง และบทเรียนท่ีได้รับจากการ 
แปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีผ่านมา สู่การปฏิบัติ จึงมีการริเริ่มแนวคิด 
ในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
สถานการณ์การด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบัน โดยจะต้อง  
ตอบโจทย์ต่อปัญหาหรือสถานการณ์การทุจริตท่ีประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต้องเผชิญอยู่จริง และเพื่อให้ 
เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ 
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด  
ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การ 
เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต                  
ทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา 
ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมีศักด์ิศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม 
นานาอารยประเทศ  

ดังนั้น เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ ฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ    
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต   โดยการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้                  
สอดคล้องตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน                  
และปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                 
(พ.ศ. 2562 – 2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ต่อไป  

 
 
    ส านักงานปลัด 

  องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
         อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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ภาคผนวก 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

ลักษณะที่ต้ัง/อาณาเขต  

ที่ต้ังและอาณาเขต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ต้ังอยู่ ท่ี  หมู่ ท่ี 2  ต าบลชะแมบ  อ าเภอวังน้อย                  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นท่ีประมาณ  25.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  16,192.50 ไร่             
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีต่างๆ ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหันตะเภา  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลข้าวงามและวังจุฬา  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลสนับทึบ  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลล าตาเสา  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เขตการปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4  หมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ท่ี 1  บ้านบัวชม   
หมู่ท่ี 2  บ้านคลองแขก    
หมู่ท่ี 3  บ้านกลางคลอง 27    
หมู่ท่ี 4  บ้านกลางคลอง 27    

ประชากร  
                    องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  มีจ านวนประชากรท้ังส้ิน   5,302  คน 

จ าแนกเป็นเพศชาย   2,535         คน 
   เพศหญิง  2,732         คน 

จ านวนครัวเรือน      3,341         ครัวเรือน 
ข้อมูล ณ วันท่ี 19   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ. 2561               

    (ท่ีมา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอวังน้อย) 
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1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

การวิเคราะห์ความเส่ียงในการเกิดการทุจริตในองค์กร มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการบ่งช้ีความเส่ียงของ
การทุจริตท่ีมีอยู่ในองค์กรโดยประเมินโอกาสของการทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้น ตลอดจนบุคคลหรือ หน่วยงานท่ีอาจ
เกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพื่อพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกันการทุจริตท่ีมีอยู่ใน  ปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ ซึ่งการทุจริตระดับท้องถิ่นมีปัจจัยมาจากการกระจายอ านาจ สู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป้าหมายแท้จริงของการกระจายอ านาจนี้เพื่อให้สามารถด าเนินการตอบสนอง                
การให้บริการต่างๆในพื้นท่ีโดยไม่ต้องรอจากส่วนกลางเพียงฝ่ายเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ ภาครัฐ แต่จากแนวทางในการปฏิบัติท าให้แนวโน้มการทุจริตในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน                 
โดยลักษณะ การทุจริตมีอาจเกิดจากด้านงบประมาณ ,ด้านบุคลากร,ด้านระเบียบกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ
,ด้านคุณธรรม จริยธรรม,การขาดความรู้ ความเข้าใจของคนในพื้นท่ี ท่ีไม่สามารรถปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบได้การ ตรวจสอบท่ีไม่คลอบคลุมหรือขาดประสิทธิภาพ หรือแม้แต่การใช้อิทธิพลในท้องถิ่นรูปแบบ
ต่างๆ 

ลักษณะการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้  
๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก

การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒) สภาพหรือปัญหาท่ีเกิดจากตัวบุคคล  
๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย  
๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด                     

คุณธรรมจริยธรรม  
๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาท่ีเกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลายใน                       

การตรวจสอบจากภาคส่วนต่างๆ  
๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตท่ีเกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

สาเหตุและปัจจัยที่น า ไปสู่การทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถสรุปเป็น                   
ประเด็นได้ ดังนี้  

๑) โอกาสแม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม                  
การทุจริตแต่พบว่ายังคงมีช่องว่างท่ีท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจากการบังคับใช้ 
กฎหมายท่ีไม่เข้มแข็ง กฎหมายกฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าท่ีโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงก็เป็นอีก 
โอกาสหนึ่งท่ีท าให้เกิดการทุจริต  

๒) ส่ิงจูงใจ เป็นท่ียอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม ท าให้คนใน
ปัจจุบันมุ่งเน้นท่ีการสร้างความร่ ารวย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีมีแนวโน้มท่ีจะท าพฤติกรรมการ
ทุจริตมากยิ่งขึ้น  
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๓) การขาดกลไกในการตรวจสอบความโปร่งใสการทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบท่ีซับซ้อนขึ้น โดยเฉพาะ
การทุจริตในเชิงนโยบายท่ีท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรม  ในสายตาของประชาชน ขาดกลไกการ
ตรวจสอบความโปร่งใสท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นจึงเป็นการยากท่ีจะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ                    
บุคคลเหล่านี้  

๔) การผูกขาดในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นเรื่อง ของการ
ผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน                
แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด  ได้แก่                  
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ  

๕) การได้รับค่าตอบแทนท่ีไม่เหมาะสมรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือเป็น ปัจจัยหนึ่ง 
ท่ีท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการท่ีจะมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ท าให้เจ้าหน้าท่ี
ต้องแสวงหาช่องทางเพื่อเพิ่ม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว  

๖) การขาดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมท่ีได้รับการ เน้นเป็น
พิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบัน พบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว  บาป
น้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นท่ีต้ังมากกว่าท่ีจะยึดผลประโยชน์  
ส่วนรวม  

๗) มีค่านิยมท่ีผิดปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปล่ียนจากยกย่องคนดี คนท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็น
การยกย่องคนท่ีมีเงิน คนท่ีเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีการงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ท่ีมีค่านิยม               
ท่ีผิดเห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด ย่อมจะ
ท าการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญต่อบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของบ้านเมือง  

2. หลักการเหตุผล  

ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2559 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2561 – 2564) ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ ประกอบกับค าส่ังคณะรักษา ความสงบ
แห่งชาติ ท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐก าหนดมาตรการ หรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิ
ชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ และ
นโยบายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ได้ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพื่อให้การ 
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ขับเคล่ือนนโยบายของ รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต  
ประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น   เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ                   
จึงแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้อง               
ตามคู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562 – 
2564)  เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชะแมบ ต่อไป และเพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการต่อต้านการทุจริต              
ทุกรูปแบบอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล                    
ภายใต้วิสัยทัศน์ : ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 
ประเทศไทยในระยะ ๕ ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคม             
มิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงาน             
ของรัฐ ตลอดจนประชาชนในการพิทักษ์รักษา ผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพื่อให้ประเทศไทยมี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียม นานาอารยประเทศ 

3. วัตถุประสงค์การจัดท าแผน  

1. เพื่อแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลชะแมบ  

2. เพื่อสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่  
ประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้ประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  

3. เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดี  

4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

5. เพื่อเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ                          
ท่ีมีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง 
 

4. เป้าหมาย  

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
ประชาชนในท้องถิ่นมีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ 
ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม การขัดกัน  
แห่งประโยชน์และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  
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2. เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานท่ีสามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการ  

3. โครงการ/กิจกรรม/มาตรการท่ีสนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

4. กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง  ส่วน
ท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานท่ีมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบจนเป็นท่ียอมรับจากทุกภาคส่วน 
 

5. ประโยชน์ของการจัดท าแผน  

1. เป็นกลไกและเครื่องมือท่ีส าคัญในการป้องกันการทุจริตท่ีจะเกิดขึ้นในองค์กรส่งผลให้การ 
บริหารงานมีความโปร่งใส  

2. จัดท าบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและลดปัญหาการทุจริตได้  
3. ก่อให้เกิดความเช่ือมั่น ความพึงพอใจ และศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานของ  องค์การ

บริหารส่วนต าบลชะแมบ 
4. องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  จัดท าแผนป้องกันการทุจริตและน าไปสู่การปฏิบัติแล้วจะส่งผล 

ถึงระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

3  ปี  ( พ . ศ . 2 5 6 2 –2 5 6 4 )
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แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 3 ป ี
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลชะแมบ   อ าเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

1. การสร้าง
สังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.1 สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากร 
ท้ังข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการฝ่าย
การเมือง ฝ่ายสภาท้องถิ่นและฝ่ายข้าราชการ
ประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้ เกี่ยวกับ
กฎหมาย ระเบียบ เพื่อลดความเส่ียงของ
การทุจริตในการ ปฏิบัติงาน  
2. มาตรการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม 
ประมวลจริยธรรมของ อบต.ชะแมบ 
3 มาตรการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

1. การสร้างสังคมท่ีไม่ทน
ต่อการทุจริต 

1.2 สร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักแก่ประชาชนทุกภาค 
ส่วนในท้องถิ่น 

1. มาตรการ ประชาสัมพันธ์การสร้าง
จิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต  
2. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์พื้นท่ี
สีเขียว  
3. โครงการ Big Cleaning Day 
4. โครงการฝึกอบรมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

1. การสร้างสังคมท่ี
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1.3 สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักแก่เด็ก
และเยาวชน 

1. กิจกรรมชวนน้องเข้าวัดท าบุญในวันธรรมสวนะ 
2. โครงการจิตอาสาและหมู่บ้านรักษาศีล 5  
3. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้สภาเด็กและเยาวชน 
5. กิจกรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ภายในต าบลชะแมบ 

    

 

มิติที่ 1 

 

รวม 
 

3  มาตรการ 3  กิจกรรม  6 โครงการ 

 

200,000 

 

200,000 

 

200,000 
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แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 3 ป ี
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลชะแมบ   อ าเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

2. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมือง ในการ
ต่อต้านการทุจริตของ
ผู้บริหาร 

1. กิจกรรมประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

    

2. การบริหาร
ราชการเพื่อป้องกัน
การทุจริต 

2.2 มาตรการสร้าง
ความโปร่ ง ใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

1. กิจกรรม ประกาศก าหนดนโยบายความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  
2. มาตรการ การสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล  
3. โครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. โครงการประเมินความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการของ  
    อบต.ชะแมบ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.3 มาตรการใช้ดุลย
พินิจและ ใช้อ านาจ
หน้าท่ีตามหลักการ 
บริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

1. โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
2. มาตรการมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต ส่ังการเพื่อลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน     

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.4 การเชิดชูเกียรติ
แก ่หน่วยงานบุคคล
ในการด าเนิน กิจการ 
ความประพฤติปฏิบัติ 
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

1.กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรท้องถิ่น  
2.กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะหรือมีจิตสาธารณะ  
3.กิจกรรมการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ท่ีด ารงตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    

2. การบริหารราชการ
เพื่อป้องกันการทุจริต 

2.5 มาตรการจัดการ
ในกรณี ได้ทราบ 
หรือรับแจ้ง หรือ 
ตรวจสอบพบการ
ทุจริต 

1.มาตรการ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  
2. กิจกรรม ให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการ 
ตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติ
ราชการของอบต.ชะแมบ  
3. มาตรการ “แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน” 

    

มิติที่ 2 รวม 4  มาตรการ  6  กิจกรรม  3 โครงการ 20,000 20,000 20,000  
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แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 3 ป ี
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลชะแมบ   อ าเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.1 การจัดให้มีและเผยแพร่ 
ข้อมูลขา่วสารในช่องทางท่ีเป็น 
การอ านวยความสะดวกแก่ 
ประชาชนได้มีส่วนร่วม ตรวจสอบ
การปฏิบัติราชการ ตามอ านาจ
หน้าท่ีขององค์กร ปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก ข้ันตอน 

1. มาตรการ ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้มี 
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
2. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
3. มาตรการ จัดให้มีช่องทางท่ีประชาชนเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารของ อบต.ชะแมบ 
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มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.2 การรับฟังความคิดเห็น  การ
รับและตอบสนองเรื่อง ร้องเรียน/
ร้องทุกข์ของ ประชาชน 

1. มาตรการ การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ 
2. โครงการเสริมสร้างกลไกหรือช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนของประชาชน  
3. มาตรการ การรายงานและแก้ไขปัญหาการ 
ร้องเรียนของประชาชน  

    

3. การส่งเสริมบทบาท
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

3.3 การส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ส่วนร่วมบริหารกิจการของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. มาตรการ แต่งต้ังคณะกรรมการสนับสนุน  
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
2. มาตรการ แต่งต้ังตัวแทนประชาคมเข้าร่วม 
เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

    

มิติที่ 3 รวม 6  มาตรการ  1  กิจกรรม  1 โครงการ 20,000 20,000 20,000  
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แผนปฏบิัตกิารป้องกนัการทุจริต 3 ป ี
(พ.ศ. 2562 – 2564) 

องค์การบรหิารส่วนต าบลชะแมบ   อ าเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

4. การสริมสร้างและ 
ปรับปรุงกลไกในการ 
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการ ขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น 

4.1 การจัดวางระบบการ 
ตรวจสอบภายในและการ ควบคุม
ภายใน 

1. กิจกรรมการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน  

    

 4.2 การสนับสนุนให้ภาค 
ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
การปฏิบัติ หรือการบริหาร 
ราชการตามช่องทางท่ีสามารถ 
ด าเนินการได้ 

1. มาตรการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารด้านการ 
บริหารงานบุคคลของ อปท.  
2. กิจกรรมการรายงานผลการใช้จ่ายเงินให้ 
ประชาชนทราบ  
3. กิจกรรมน าประชาชนเข้ามาร่วมเป็น 
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. 

    



องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ หน้า 19 
 
 

 

 

 

 

 

มิติ ภารกิจตามมิติ โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
หมาย
เหตุ งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 
งบประมาณ

(บาท) 

 4.3 การส่งเสริมบทบาทการ 
ตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 

1. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ  
แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  
2. กิจกรรมส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีบทบาท   
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

    

 4.4 การเสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและบูรณาการทุกภาค
ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

1. กิจกรรมการติดป้ายประชาสัมพันธ์กรณีพบเห็น
การทุจริต  
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้าน การ
ป้องกันการทุจริต 

    

มิติ 4 รวม  1  มาตรการ   5  กิจกรรม  2  โครงการ 120,000 120,000 120,000  

รวมทั้งสิ้น 4  มิติ 15  ภารกิจ 14  มาตรการ   15 กิจกรรม  12  โครงการ 340,000 340,000 340,000  
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