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ค าน า 
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบันนับเป็นปัญหาที่รุนแรง

และมีแนวโน้มที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้นซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศมากข้ึนทุกปี  เพื่อ ให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความ
โปร่งใสและมีการด าเนินการถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการจะต้องมีการ
จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและความคุ้มค่าของ
ทรัพยากรที่ใช้ไปโดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุงระบบการปฏิบัติ  งานให้เกิดความ
โปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตค่านิยมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบรวมทั้ง
ปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการจากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตซึ่งถือเป็นที่มาของ การด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อที่ 6 พฤษภาคม 2551 เห็นชอบให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานและก าหนดให้ภาครัฐต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส านักงาน ป .ป.ช. 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เป็นแผนที่มุ่งส่งเสริม
สร้างจิตส านึกและค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ,พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้างและสมาชิกสภา 
อบต. ให้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลมีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐเอกชนและรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการประพฤติมิชอบส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า และให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบควบคุมการใช้อ านาจพร้อมกับ
พัฒนาสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบลในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสและยึดหลักธรรมาภิ
บาลเป็นแนวทางในการจัดท าแผนเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางให้บรรลุภารกิจดังกล่าวข้างต้น องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น ได้เห็นถึงความส าคัญในเรื่องนี้   โดยเห็นว่า
การสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใสมีคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึกค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรมและหลัก ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติ
ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรมและเสมอภาคท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่ งใส
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธา   และไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสง่า รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และ
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
โดยมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) ขึ้น โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561 –2564) ต่อไป 

งานนโยบายและแผน 
ส านักปลัด 
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รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัต ิ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
------------------------------------------------ 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบด าเนินงานในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้จัดท าแผนปฏิบัติการใน
การวัดความส าเร็จของการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้น 

 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ได้มอบหมายให้ส่วนราชการภายในรับไปด าเนินการ และบัดนี้
การด าเนินการตามแผนฯ ประจ าปี พ.ศ.2561 ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งระบุ
ปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนฯ ส าหรับกรอบแผนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

1.ผลการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างส านึกและค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตาม

หลักธรรมมาภิบาล โดยด าเนินโครงการดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยม ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาล 
1.1  โครงการฝึกอบรมสร้างบุคลากรต้นแบบในการพัฒนาความคิดว่าด้วยความพอเพียง 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่  7 – 11 สิงหาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มี

ประชาชนทั่วไปในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า, ผู้บริหาร, พนักงาน,และ พนักงานจ้าง เข้าร่วม 
จ านวน 150 คน 

ผลการด าเนินการ 
           เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระเมตรา
กรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน 70 ปี และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชด าริจาก
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริให้มีความมั่นคง และยั่งยืนต่อไป และได้ถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนจาก
รุ่นสู่รุ่น ที่จะสืบสานและน้อมน าพระราชด าริไปใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง และสามารถบูรณาการไปสู่
การพัฒนาชุมชน และสังคมต่อไป 
 
1.2  โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากร อบต. ประชาชน นักเรียน เยาวชนในพื้นที่ 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่  7 – 8 กันยายน  2561  มีคณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนต าบล, และ พนักงาน

จ้างเข้าร่วม จ านวน 44 คน ณ ชมโขงรีสอร์ท อ าเภอสังคม  จังหวัดหนองคาย 
ผลการด าเนินการ 
การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโคกสง่า ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสมเกิด
การเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์
ความรู้ใหม่ๆ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่นในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตภาครัฐ 
2.1 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันส าคัญทางศาสนา 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มีคณะผู้บริหาร, 

พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง, ประชาชน, ก านัน, ส.อบต.และคนในพ้ืนที่ใกล้เคียง เข้าร่วม จ านวน 100 
คน 

ผลการด าเนินการ 
 คณะผู้บริหาร, พนักงานส่วนต าบล, พนักงานจ้าง, ประชาชน, ก านัน, ส.อบต.และคนในพ้ืนที่ใกล้เคียง 
ผู้เข้าร่วม ได้ร่วมรับฟังเทศนา เพื่อจรรโลงจิตใจ ได้ปฏิบัติตนตามแบบอย่างพุทธสาสนิกชน ที่ดี และได้ปฏิบัติ
บ าเพ็ญตนเนื่องในวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
 
2.2  โครงการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา/ศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการโดยการจัดท าค าสั่งมอบหมายงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหัวหน้าส่วน
ราชการ ตลอดปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มีคณะผู้บริหาร, พนักงานส่วน
ต าบล, พนักงาน และ ส.อบต. 

ผลการด าเนินการ 
          เป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน เป็นการกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ และเป็นการป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการ
ใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
3.1 โครงการจัดท าประมวลจริยธรรม 

การด าเนินการ 
โดยการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงประมวลจริยธรรม ประชุมคณะท างานฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมส าหรับองค์กร ที่ต้องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ จัดท าเป็นคู่มือการปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมแก่บุคลากร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบ 
เพ่ือมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ  ติดตามประเมินผลโดยใช้แบบสอบถาม เป้าหมาย คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทั่วไป 

ผลการด าเนินการ 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภาท้องถิ่น และฝ่ายพนักงาน ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และบุคลากรในองค์กร มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมขององค์กร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
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   3.2 โครงการสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการสร้างจิตส านึกด้านคณุธรรมและจริยธรรม
ของคณะผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 

การด าเนินการ 
ด าเนินโครงการเมื่อวันที่  3 – 4 สิงหาคม 2561 ณ วัดแสงธรรมส่องชีวิต อ าเภอปากช่อง จังหวัด

นครราชสีมา มีผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาในเขตต าบลโคกสง่า เข้าร่วม 
จ านวน 200 คน 

ผลการด าเนินการ 
 การด าเนินการเป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบล
แม่แรม ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสมเกิดการ
เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์
ความรู้ใหม่ๆ 
 
3.3 การเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ เว็บไซต์ 
http:www.khoksanga.go.th.  
 3.3.1 การด าเนินการจัดท าแผน และจัดท าสรุปผล 

ผลการด าเนินการ 
กองคลังได้ด าเนินการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางวิทยุ หนังสือพิมพ์ และทาง
อินเตอร์เนต เว็บไซต์ http:www.khoksanga.go.th. 

3.3.2 การเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารให้ผู้บริหารทราบอย่างสม่ าเสมอ 
การด าเนินการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ได้ด าเนินการการเก็บสถิติและสรุปผลการใช้บริการศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร เป็นประจ าต่อเนื่องทุกไตรมาส 
 3.3.3 การมีระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน 

การด าเนินการจ าท าแผน และจัดท าสรุปผลการควบคุมภายใน 
ผลการด าเนินการ 
1.ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    

ได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544 ข้อ 6 ก าหนดให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแล และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน  
 2.การด าเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานบริหารความเสี่ยงซึ่งได้มีการก าหนดองค์ประกอบ
คณะกรรมการและคณะท างานโดยแบ่งอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยชัดเจน ได้ด าเนินการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยง และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  สร้างบคุลากรมืออาชีพในการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
4.1 โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอในการด าเนินชีวิต 

การด าเนินการ 
คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพ่ือยกย่องเพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม ส่งเสริม

การยกย่องเชิดชูคนดี  คัดเลือกพนักงานดีเด่น 
ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ได้คัดเลือกพนักงานดีเด่น แต่ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการ

ส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี 
 
4.2  โครงการเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

การด าเนินการ 
คัดเลือกประชาชน/บุคลากร เพ่ือยกย่องเพ่ือส่งเสริมให้เกิดค่านิยมในการเป็นคนดีของสังคม ส่งเสริม

การยกย่องเชิดชูคนดี  คัดเลือกพนักงานดีเด่น 
ผลการด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ได้คัดเลือกพนักงานดีเด่น แต่ยังไม่ได้ด าเนินการในส่วนของการ

ส่งเสริมยกย่องเชิดชูคนดี 
 

4.3 จัดท ามาตรฐานการปฏบิัติงาน ด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 
การด าเนินการ 
จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านแผนงาน งบประมาณและ บุคลากร 

 ผลการด าเนินการ 
ส านักปลัดได้จัดท า  
           1) นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
  2) ก าหนดมาตรการการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  3) จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 
 

4.4 จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
การด าเนินการ 
จัดอบรมหรือเผยแพร่เสริมความรู้ความเข้าใจ 
ผลการด าเนินการ 

 เป็นการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรคในกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือเป็นข้อมูลให้
ผู้บริหารใช้ในการพัฒนาแผนและปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นการป้องกันการใช้
จ่ายงบประมาณท่ีผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเก่ียวข้องใน
งานการเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ 
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4.5 จัดท ารายงานผลความส าเร็จของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
กับมาตรฐานความโปร่งใส 

การด าเนินการ 
จัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท ารายงานผลแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

4.6 การส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม อบรมสัมมานาที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินการส่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 

 4.6.1 ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต 
4.6.2 ด้านทรัพยากรบุคคล 
4.6.3 ด้านการเงิน 
4.6.4 ด้านการตรวจสอบภายใน 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดส่งข้าราชการเข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งทุกด้าน ยกเว้นด้านการ

ตรวจสอบภายใน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน แต่ด าเนินการจัดส่งอบรมในด้านการควบคุม
ภายใน 

1) ด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริต จ านวน 1 ครั้ง 
2) ด้านทรัพยากรบุคคล        จ านวน 3 ครั้ง 
3) ด้านการเงิน                   จ านวน 5 ครั้ง 
4) ด้านการควบคุมภายใน     จ านวน 1 ครั้ง 

 
4.7 จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

การด าเนินการ 
จัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าหลักเกณฑ์วิธีการรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์  พร้อมคู่มือประชาชนแจกแก่ประชาชน

เรียบร้อยแล้ว 

4.8 การจัดระบบรับฟังข้อร้องเรียนการแจ้งเบาะแสการทุจริตการจัดช่องทางร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/
ความคิดเห็น 

- ตู้รับข้อร้องเรียน 
- จัดส่งข้อร้องเรียนทางไปรษณีย์ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โคกสง่า 
- เว็บไซต์ http:www.khoksanga.go.th  
- โทร 043 – 358 – 152  

การด าเนินการ 
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จัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต 
ผลการด าเนินการ 
มีการจัดท าจัดท าระบบรับฟังข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์แจ้งเบาแสการทุจริต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง

เวปไซด์ และแผ่นพับ 
 

 
2.ปัจจัยสนบัสนุน 
 
 ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการฯ มีปัจจัยในการสนับสนุนและผลักดันในการ
ด าเนินการประสบความส าเร็จ ดังนี้ 
  1) การที่มีระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบโดยฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า เป็นการสร้างระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ในระดับหนึ่ง 
  2) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มีการสร้างกลไกของข้อมูลข่าวสารให้เกิดความโปร่งใส 
โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด และศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
  3) มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการรับเรื่องร้องเรียนทาง Web site และ facebook 
 
3.ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า เป็นหน่วยงานขนาดกลาง การตรวจสอบปัญหาการทุจริตโดยฝ่าย
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า อาจได้ผลในบางโครงการ แต่เนื่องจากฝ่ายสภาฯมีข้อจ ากัดเรื่องความรู้
ความสามารถเนื่องจากสมาชิกสภายังมีความรู้ไม่หลากหลายและขาดความช านาญเฉพาะด้าน ท าให้อาจมีการ
ตรวจสอบที่ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
 การที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน รับผิดชอบงานโดยตรงท าให้กระบวนการตรวจสอบภายในมี
การตรวจสอบไม่สม่ าเสมอ แม้ว่าจะมีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบการตรวจสอบภายในแต่เป็นการก าหนดใน
เชิงสัญลักษณ์มากกว่าที่จะมีการด าเนินการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
รับผิดชอบงานหลักของตนเองก่อน อาจท าให้ไม่มีเวลาด าเนินการตามแผนการตรวจสอบ 
 
4.ข้อเสนอแนะ 
 1) พัฒนาศักยภาพและปลูกฝังข้าราชการให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 2) พัฒนาระบบประเมินผลการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับบุคคล โดยน าผลการประเมินมาใช้
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
 3) เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเข้าถึงอ านาจการตัดสินใจ โดยให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในทุกขั้นตอน อย่างโปร่งใส สมเหตุสมผล 
 4) ให้มีหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในเพ่ือการตรวจสอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ 


