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รายงานผลการดําเนินการ 

ตามแผนปฏิบัติการ 

ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 
 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
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รายงานผลการดาํเนนิการตามแผนปฏบัิติดานการปองกนัและปราบปรามการทุจรติ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

------------------------------------------------ 

ปจจุบันยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ใชอยูเปนฉบับที่ ๓ เริ่ม

จากป พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมุงสูการเปนประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม 

เปนสังคมมิติใหมที่ ประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริตทุกรูปแบบ โดยไดรับความรวมมือจากฝาย

การเมือง หนวยงานของรัฐตลอดจน ประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติและประชาชน

เพื่อใหประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในดาน ความโปรงใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดย

กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติตานทุจริต” มี เปาหมายหลักเพื่อใหประเทศไทย

ไดรับการประเมินดัชนกีารรับรูการทุจริต ( Corruption Perxeptions Index : CPI) ไมนอยกวารอยละ ๕๐ 

ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นไดนัน้ การบรหิารงานภาครัฐตองมีระดับ ธรรมาภิบาล

ที่สูงขึ้น เจาหนาที่ของรัฐและประชาชนตองมีพฤติกรรมแตกตางจากที่เปนอยูในปจจุบัน ไมใชตําแหนง

หนาที่ ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานหลักออกเปน ๖ 

ยุทธศาสตร ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจรติ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยกระดับเจตจํานงทางการเมอืงในการตอตานการทุจรติ 

ยุทธศาสตรที่ ๓ สกัดกัน้การทุจรติเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบปองกันการทุจรติเชิงรุก 

ยุทธศาสตรที่ ๕ ปฏรูิปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจรติ  

ยุทธศาสตรที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนกีารับรูการทุจริต ( Corruption Perception Index : CPI)  

ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการขับเคลื่อนดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติบังเกดิผลเปน

รูปธรรมในทาง ปฏบิตัิ เปนไปตามเจตนารมณของยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการ

ทุจรติระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  องคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ  ไดมกีารจัดทํา

แผนปฏบิัตกิารดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใชเปน

กรอบดําเนนิงานในการปองกันและปราบปรามการทุจริตภายในองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ  

ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดจัดทําแผนปฏบิัตกิารในการวัดความสําเร็จของการดําเนนิการตาม

แผนการปองกันและปราบปรามการทุจรติขึ้น 

  โดยองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ไดมอบหมายใหสวนราชการภายในรับไปดําเนินการ 

และบัดนี้การดําเนินการตามแผนฯ ประจําป พ.ศ.2561 ไดสิ้นสุดลงแลว จึงขอรายงานผลการ

ดําเนินงาน พรอมทั้งระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ สําหรับ

กรอบแผนการดําเนนิงาน  ดังนี้ 
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ผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิัตกิารดานการปองกันและปราบปรามการทุจรติ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

   มติิ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

  

 การดําเนนิการ 

  

ผลการดําเนนิการ 

มิ ติ ที่  1 

การสร าง

สังคมที่ไม

ทนตอการ

ทุจรติ 

 

1.1 

ดําเนินการตาม

ภารกจิการ

สรางจติสํานึก

และความ

ตระหนักแก

บุคลากรท้ัง

ขาราชการ

การเมอืงฝาย

บริหาร 

ขาราชการฝาย

ทองถิ่นและ

ฝายประจําของ 

องคกร

ปกครองสวน

ทองถิ่น โดย

ดําเนิน

โครงการดังนี้

     

 

1.1.1(1)โครงการ

สงเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรมแกผูบริหาร 

สมาชิกสภา และ

พนักงานของ อบต.ลําคอ

หงษ 

 กจิกรรมถวายสัตย วันทองถิ่นไทย 

ขาราชการท่ีดขีองแผนดนิ  โดยผูบริหาร 

สมาชิกสภา  ขาราชการ  และพนักงาน  

ลูกจาง ไดเขารวมพธีิถวายสัตยปฏญิาณเพื่อ

เปนขาราชการท่ีดแีละพลังของแผนดนิ เพื่อ

ปลูกฝงอุดมการณเพื่อชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ซึ่งจัดขึ้นในวัน ท่ี 18  

มนีาคม  2562 ณ อาคารอเนกประสงค 

อบต.ลําคอหงษ 

ดําเนินการแลว 

1.1.2(1)  มาตรการ

สงเสริมการปฏบัิติงาน

ตามประมวลจริยธรรม 

ของ อบต.ลําคอหงษ 

จัดทํามาตรการสงเสริมการปฏบัิติงานตาม

ประมวลจริยธรรม ของ อบต.ลําคอหงษ 

ดําเนินการแลว 

1.1.3(1)  กจิกรรมให

ความรูเร่ืองผลประโยชน

ทับซอนใหกับพนักงาน

สวนตําบลและพนักงาน

จางของ อบต.ลําคอหงษ 

    ดําเนินการจัดการฝกอบรมใหความรู 

ค ว า ม เ ข า ใ จ  ใ น ส ว น ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ

ผลประ โยชน ทั บซ อน   ใ นกา รประ ชุ ม

ประจําเดอืนของพนักงานสวนตําบล  โดยการ

แจกแผนพับและใหความรูเร่ืองผลประโยชน

ทับซอน  เมื่อวันท่ี 1  ธันวาคม 2561 ณ 

หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล

ลําคอหงษ กลุมเปาหมายท่ีเขารวม จํานวน 

36 คน 

ดําเนินการแลว 

1.2  การสราง

จติสํานึกและ

ความตระหนัก

แกประชาชนทุก

ภาคสวนใน

ทองถิ่น 

1.2.1 โครงการปลูกปา

เฉลมิพระเกยีรต ิเนื่องใน

โอกาสเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12  สงิหา

มหาราชินี 

 

ดําเนินการตามโครงการ ปลูกปาเฉลมิพระ

เกยีรติ เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 

12  สงิหามหาราชินี  เมื่อ 12  สิงหาคม  

2562 

 

ดําเนินการแลว 

 1.2.2  โครงการ

ฝกอบรมเสริมทักษะดาน

การพัฒนาอาชีพของ

ประชาชนและทัศนศึกษา

ดูงานนอกสถานท่ี 

 

 

----- 

ไมไดดําเนินการ 
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มติิ ภารกจิตามมติิ โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 

การดําเนนิการ 

 

ผลการดําเนินการ 

 1.3  การสราง

จิ ตสํ านึ กและ

ความตระหนัก

แ ก เ ด็ ก แ ล ะ

เยาวชน 

1.3.1 โครงการสราง

ภูมคิุมกันทางสังคมให

เด็กและเยาวชน(กจิกรรม

โตไปไมโกง) 

    สอดแทรกการอบรม การเรียนการสอนโดย

การเลานิทาน   การยกตัวอยาง ในเร่ืองการ

โกง 

ดําเนินการแลว 

มติทิี่ 2 

การ

บริหาร

ราชการ

เพื่อ

ปองกัน

การทุจรติ 

2.1  แสดง

เจตจํานงทาง

การเมอืงใน

การตอตาน

การทุจริตของ

ผูบริหาร 

2.1 การประกาศ

เจตจํานงตอตานการ

ทุจริตของผูบริหาร

องคการบริหารสวน

ตําบลลําคอหงษ 

   จัดทําประกาศการจัดทําประกาศเจตจํานง

ตอตานการทุจริตของผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ประกอบไปดวย 

การกําหนดนโยบาย มาตรการ การแสดง

เจตจํานงการบริหารงานดวยความซื่อสัตย

สุจริต  เสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส

ในการบริหารราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลลําคอหงษ   

ดําเนินการแลว 

2.2 มาตรการ

สรางความ

โปรงใสสในการ

ปฏบัิติราชการ 

2.2.1มาตรการออก

คําส่ังมอบหมายงานของ

นายก อบต. ปลัด อบต. 

และหัวหนาสวนราชการ 

    ดําเนนิการจัดทําคําส่ังมอบหมายงาน 

ประกาศโครงสรางและการจัดองคกร สรุป

อํานาจหนาท่ีฯ 

ดําเนินการแลว 

2.2.2 โครงการเผยแพร

ขอมูลขาวสารดานการ

จัดซื้อจัดจาง 

   ดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสารตาม

ชองทางตาง ๆ เชน เว็ปไซต  ติดประกาศ  

ประชาสัมพันธหมูบาน  สงหนวยงานตาง ๆ 

ดําเนินการแลว 

2.2.3 โครงการจาง

สํารวจความพงึพอใจ 

      

                        ---- 

ไมไดดําเนินการ 

2.3 มาตรการ

ใชดุลยพนิิจและ

ใชอํานาจหนาท่ี

ใหเปนไปตาม

หลักการบริหาร

กจิการท่ีดี 

2.3.1 กจิกรรมการลด

ขัน้ตอนการปฏบัิติงาน 

    ดําเนนิการจัดทําคําส่ังคณะทํางาน  ประชุม

ปรับปรุงระยะเวลาใหบริการประชาชน 

ดําเนินการแลว 

2.3.2 โครงการลด

ขัน้ตอนและระยะเวลา

การปฏบัิตริาชการ 

 

  จัดทําประกาศและดําเนินการตามโครงการ

ลดขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏบัิติราชการ 

ดําเนินการแลว 
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มติ ิ ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 

     การดําเนนิการ 

 

 

ผลการดําเนนิการ 

 

 
2.4  การเชิด

ชูเกียรตแิก

หนวยงาน/

บุคคลในการ

ดําเนนิกิจการ

การประพฤติ

ปฏบิัตตินให

เปนที่ประจักษ 

 

2.4.1 กิจกรรมเชิดชู

เกียรตปิระชาชนผูมจีติ

สาธารณะ 

1.จัดทําโครงการคัดเลอืกพนกังานดเีดน        

2.ดําเนนิการในสวนของการสงเสริมยก

ยองเชิดชูคนดขีองประชาชนคนดศีรีลาํคอ

หงษ  ในโครงประเพณสีงกรานตและวนั

ผูสูงอาย ุประจําป 2562 

 

ดําเนนิการแลว 

2.5 มาตรการ

จัดการในกรณี

ไดรับแจงหรอื

ตรวจสอบพบ

การทุจริต 

2.5.1มาตรการจัดทํา

ขอตกลงการปฏบิัติ

ราชการ 

ดําเนนิการจัดทําขอตกลงการปฏบิัติ

ราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ดําเนนิการแลว 

2.5.2 กิจกรรมให

ความรวมมอืกับหนวย

ตรวจสอบที่ได

ดําเนนิการตามอํานาจ

หนาที่เพื่อตรวจสอบ 

ควบคุม ดแูล การ

ปฏบิัตริาชการของ 

อบต.ลําคอหงษ 

 

  ใหความรวมมอืในการจัดหาเอกสาร

สําหรับหนวยงานตรวจสอบ  ประจําป 

ดําเนนิการแลว 

2.5.3  มาตรการให

ความรวมมอืกับ

หนวยงานตรวจสอบทัง้

ภาครัฐและองคกร

อสิระ 

 

  ใหความรวมมอืกับหนวยงานตรวจสอบทัง้

ภาครัฐและองคกรอสิระ  ที่เขาตรวจสอบ 

ดําเนนิการแลว 

2.5.4 มาตรการ

แตงตัง้ผูรับผดิชอบ

เก่ียวกับการรองเรียน 

 

   จัดทําคําสั่งมอบหมายผูรับผดิชอบ

เก่ียวกับการรองเรียนรองทุกข  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

ดําเนนิการแลว 
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มติ ิ  ภารกิจตามมติ ิ โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 

การดําเนนิการ 

  

ผลการดําเนนิการ 

3.การ

สงเสรมิ

บทบาท

และการมี

สวนรวม

ของภาค

ประชาชน 

 

 

 

3.1 จัดใหมแีละ

เผยแพรขอมูล

ขาวสารใน

ชองทางทีเ่ปนการ

อํานวยความ

สะดวกแก

ประชาชนไดมี

สวนรวม

ตรวจสอบการ

ปฏบิัตริาชการ

ตามอํานาจหนาที่

ของอปท.ทกุ

ขัน้ตอน 

3.1.1 มาตรการเผยแพร

ขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ

และหลากหลาย 

  มชีองทางเผยแพรขอมูลขาวสารที่สําคัญ

และหลากหลาย เชน เว็ปไซต เฟสบุค  แผน

พับ  หอกระจายขาว  วทิยุชุมชน 

  ดําเนนิการแลว 

3.1.2 โครงการสื่อ

ประชาสัมพันธ 
มกีารจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน หนังสอื

แจงเวยีน  แผนพับ  จดหมายขาว  การ

รายงานผลกิจกรรม ผานหลายชองทาง  

เชน เว็ปไซต เฟสบุค  แผนพับ  หอกระจาย

ขาว  วทิยุชุมชน ยูทูป 

ดําเนนิการแลว 

3.2  การรับฟง

ความคดิเห็น 

การรับและ

ตอบสนองเร่ือง

รองเรียน/รอง

ทุกขของ

ประชาชน 

3.2.1  โครงการดําเนิน

ศูนยรับเร่ืองรองราวรอง

ทุกข อบต.ลําคอหงษ 

   รับรองเรียนรองทุกข/ไดรับความเดอืดรอน

และไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏบัิตงิาน

ของ ขาราชการและพนักงานของรัฐผานเว็บไซต 

และไดดําเนินการตรวจสอบเร่ืองรองทุกข 

รองเรียนผานทาง  ทางเฟสบุค  เว็ป

ไซด www.lamkhohong.go.th อยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอ และดําเนินการจัดการขอรองเรียน

ใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

ดําเนนิการแลว 

3.2.2 โครงการ อบต.

เคลื่อนท่ีพบประชาชน 
   ดําเนนิโครงการรับชําระภาษเีคลื่อนที่

และใหความรูความเขาใจกับประชาชนใน

การใหบริการในดานตาง ๆ  

ดําเนนิการแลว 

3.2.3 มาตรการแกไข

เหตุเดอืดรอนรําคาญ

ดานการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม 

   ดําเนนิการจัดทําคูมอื และแผนผัง  

ขัน้ตอนการดําเนนิการชวยเหลอืเหตุ

เดอืดรอนรําคาญดานการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม   

ดําเนนิการแลว 

3.3  การ

สงเสริมให

ประชาชนมสีวน

รวมบริหาร

กจิการของ อปท. 

3.3.1 มาตรการแตงต้ัง

คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนา 

อบต. ลําคอหงษ 

 

   มคํีาสั่งแตงตัง้คณะกรรมการสนับสนุน

การจัดทําแผนพัฒนา อบต. ลําคอหงษ 

 

ดําเนนิการแลว 

3.3.2  มาตรการแตงตัง้

ตัวแทนประชาคมเขารวม

เปนคณะกรรมการตรวจ

รับการจาง 

     

                         ---- 

ไมได ดําเนนิการ 

http://www.lamkhohong.go.th/
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มติ ิ
 

ภารกจิตามมติิ 
โครงการ/กิจกรรม/

มาตรการ 

 

การดาํเนนิการ 

 

ผลการดําเนินการ 

มติทิี่ 4  

การ

เสรมิสราง

และ

ปรับปรุง

กลไกลใน

การ

ตรวจสอบ

การปฏบิัติ

ราชการ

ของ

องคกร

ปกครอง

สวน

ทองถิ่น 

แผนดนิ

กําหนด 

4.1 มกีารจัด

วางระบบและ

รายงานการ

ควบคุมภายใน

ตามท่ี

คณะกรรมการ

ตรวจเงิน

แผนดนิกําหนด 

4.1.1 โครงการจัดทํา

รายงานควบคุมภายใน 

   ไดดําเนินการจัดทํารายงานการควบคุม

ภายใน  ประจําปงบประมาณ 2562 ตาม

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวา

ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ. 2544 ขอ 6 ท้ังในสวนงานยอย และ

ในสวนองคกร และได รายงานผลการ

ดําเนินการ จัดสงรายงานใหสํานักงานตรวจ

เงินแผนดินนครราชสีมาและอําเภอโนนสูง

เรียบรอยแลว ภายใน 30 ตุลาคม 2562 

 

ดําเนินการแลว 

4.1.2 มาตรการติดตาม

ประเมนิผลระบบควบคุม

ภายใน  อบต.ลําคอหงษ 

 

  จัดทําแผน และจัดทําสรุปผลการควบคุม

ภายใน กําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    

 ไดดําเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐาน

การควบคุ มภาย ใน  พ .ศ .  2544 ข อ  6 

กําหนดใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการ

ตรวจ เ งิ นแ ผ นดิ น    ผู กํ า กั บ ดู แล  แ ล ะ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม

ภายในอยางนอยปละหน่ึงคร้ังภายในเกาสิบวัน

นับจากวันสิ้นปงบประมาณหรือปปฏทิิน  

ดําเนินการแลว 

4.2 การ

สนับสนุนให

ภาคประชาชนมี

สวนรวม

ตรวจสอบการ

ปฏบัิติหรือการ

บริหารราชการ

ตามชองทางท่ี

สามารถ

ดําเนินการได 

4.2.1  กจิกรรมการ

รายงานผลการใชจายเงนิ

ใหประชาชนไดรับทราบ 

  มกีารรายงานผลการใชจายเงินใหประชาชน

ไดรับทราบ  โดยผานชองทางท่ีหลากหลาย 

เชน ติดประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธหมูบาน  

บอรดประชาสัมพันธ อบต. ศูนยขอมูล

ขาวสาร  เว็ปไซต 

ดําเนินการแลว 

4.2.2  กจิกรรมการ

จัดหาคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจางจากตัวแทน

ชุมชน 

                 

----- 

ไมไดดําเนินการ 
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มติ ิ
 

ภารกจิตามมติิ 

 

โครงการ/กจิกรรม/

มาตรการ 

 

การดําเนนิการ 

 

 

ผลการดําเนนิการ 

 

 
4.3  การ

สงเสริมบทบาท

การตรวจสอบ

ของสภาทองถิ่น 

4.3.1  โครงการพัฒนา

ศักยภาพผูบริหาร สอบต. 

ผูนําหมูบาน กลุมผูนํา

ตาง ๆ ขาราชการ 

พนักงานสวนตําบล 

ลูกจาง อบรมและทัศนะ

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

เสริมทักษะดานการ

พัฒนาทองถิ่น 

 

ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ ผูบริหาร  
สมาชิกสภา  ผูนําหมูบาน กลุมผูนําตาง ๆ  
ขาราชการ  พนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจํา พนักงานจางอบรมและ
ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานท่ี เสริมทักษะ
การพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ระหวางวันท่ี  14-16  
กุมภาพันธ  2562  ณ จังหวัดกาญจนบุรี 
 

ดําเนินการแลว 

4.4  เสริมพลัง

การมสีวนรวม

ของชุมชนและ

บูรณาการทุก

ภาคสวนเพือ่

ตอตานการ

ทุจริต 

4.4.1 มาตรการเฝา

ระวังการคอรรัปชัน

โดยภาคประชาชน 

 แจงชองทางการแจงเหตุ หากพบเห็น

เจาหนาที่รัฐมพีฤตกิรรมทุจรติคอรรัปช้ัน          

โดยตดิปายประชาสัมพันธภายในที่ทําการ 

อบต.  ประชาสัมพันธผานเว็ปไซต  

ดําเนินการแลว 

2.ปจจัยสนับสนุน 
 

 ในการดําเนนิกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏบิัตกิารฯ มีปจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ

ดําเนนิการประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

  1) การที่มรีะบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝายสภา อบต.  เปนการสราง

ระบบการปองกันและปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบไดในระดับหนึ่ง 

  2) องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ มีการสรางกลไกของขอมูลขาวสารใหเกิด

ความโปรงใส โดยมกีารจัดตัง้ศูนยประสานราชการใสสะอาด และศูนยขอมูลขาวสาร 

  3) มกีารเผยแพรขอมูลขาวสารและการรับเรื่องรองเรยีนทาง Web site และ facebook   

 
 
 

 

 

 

 



8 
 

3.ปญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
 

 องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ เปนหนวยงานขนาดเล็ก การตรวจสอบปญหาการทุจริต

โดยฝายสภาองคการบรหิารสวนตําบลอาจไดผลในบางโครงการ แตเนื่องจากฝายสภาฯมีขอจํากัดเรื่อง

ความรูความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรูไมหลากหลายและขาดความชํานาญเฉพาะดาน 

ทําใหอาจมกีารตรวจสอบที่ไมครอบคลุมทุกดาน 

 การที่ไมมีเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงทําใหกระบวนการตรวจสอบ

ภายในมกีารตรวจสอบไมสมํ่าเสมอ แมวาจะมกีารกําหนดใหมีผูรับผิดชอบการตรวจสอบภายในแตเปน

การกําหนดในเชิงสัญลักษณมากกวาที่จะมีการดําเนินการตรวจสอบอยางตอเนื่อง เนื่องจากเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบตองรับผิดชอบงานหลักของตนเองกอน อาจทําใหไมมีเวลาดําเนินการตามแผนการ

ตรวจสอบ 
 

4.ขอเสนอแนะ 

 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝงขาราชการใหมีคุณธรรม จริยธรรม ไมกระทําการทุจริต

ประพฤตมิชิอบ ใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสรางธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยนําผลการประเมิน

มาใชประกอบการพจิารณาความดคีวามชอบ 

 3) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการเขาถงึอํานาจการตัดสินใจ โดยใหประชาชนมี

สวนรวมในการตรวจสอบในทุกขัน้ตอน อยางโปรงใส สมเหตุสมผล 

 4) ใหมีหนวยตรวจสอบภายใน โดยมีตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายในเพื่อการตรวจสอบ

อยางมปีระสทิธภิาพ 
 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

                                                                    ( ลงช่ือ)          

               (นางสาววารนิ  พูนศิร)ิ  

                      นักจัดการงานทั่วไปปฏบิัตกิาร 

 

 

                                                                   ( ลงช่ือ)       

           (นางสาวฐติาภา   วงคอินตา)  

                             หัวหนาสํานักปลัด 
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ความเห็นปลัด  อบต.ลําคอหงษ

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

                                                                 (ลงช่ือ)พ.อ.อ 

                                                                               (ไพบูลย สลีเสฏโฐ  ศริปิระเสรฐิ)  

                                                                        ปลัดองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 

 ความเห็นนายก  อบต.ลําคอหงษ 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

                                                                                                             

                                                                  (ลงช่ือ) 

                                                                                 (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง)          

                                                                           นายกองคการบรหิารสวนตําบลลําคอหงษ 

 
 

 


