
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เร่ือง  แผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต 

คอรรัปชั่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒562  

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

  ตามท่ีไดมีประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม 

ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2557, ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ วาดวยจรรยาขาราชการสวน

ทองถ่ินพ.ศ.๒๕๕8 และนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี ลงวันท่ี  17 ตุลาคม  2557 ประกอบกับ

ประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ     

5 มกราคม ๒๕๕8 เพ่ือสรางความโปรงใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากลเปนเครื่องมือ

กํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี  

ธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแลว นั้น 

  เพ่ือใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตขององคการบริหาร

สวนตําบลลําคอหงษ  มีแผนท่ีชัดเจน  จึงไดจัดทําแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและ

ปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือถือเปนแนวทางปฏิบัติและดําเนินการใหสอดคลอง

กับอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลตอไป 
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

 

   ประกาศ ณ วันท่ี  7 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 

    

                                                           
                                                       (นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 

 

 

 

 

 

 



แผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต คอรรัปช่ัน 

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนิน 

1. ปลูกจิตสํานึก คานิยม  
คุณธรรม จริยธรรมและ 
สรางวินัยแกทุกภาคสวน 
1.1 สร า ง จิ ตสํ านึ กและ

สงเสริมการเรียนรูและ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือสงเสริม

และสนับสนุนดานหลักธรรมมาภิบาล และการ

ปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  

ปงบประมาณ  2562 

1.1.2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากร เ พ่ือปลูกจิตสํานึกให มี คุณธรรม 
จริยธรรม  เขาใจหลักธรรมทางศาสนา การ
นอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปน
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

    ปงบประมาณ  2562 

 

 1.1.3) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันเขาพรรษา 

ปงบประมาณ  2562 

1.1.4)  การสงเสริมสนับสนนุใหจัดกิจกรรม/

โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเขารวมพิธี

รําลึกวันสําคัญของชาติ 

 

ปงบประมาณ  2562 

1.2   ประชาสัมพันธเชิดชู
ความดี ความซ่ือสัตยสุจริตใน
การปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความ

ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรม

และเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน คัดเลือก

พนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา และ

พนักงานจางดีเดน 

 

ปงบประมาณ  2562 

2. รวมพลังแผนดิน 
ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

2.1  ประชาสัมพันธผานสื่อ

ตาง ๆ เพ่ือปองกันการทุจริต

แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง

ขาราชการ 

 

2.2) พัฒนาชองทางในการแจง

เบาะแสใหสะดวกหลากหลาย

และปลอดภัย 

2.1.1)  ประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและพนักงานจางปฏิบัติตนดวย
ความซ่ือสัตยสุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
หนาท่ีของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการและตอตานการทุจริต เชน การติด
ประกาศ ,การจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 

     ปงบประมาณ  2562 

2.2.1)  ดําเนินการจัดทําชองทางการรองเรียน

ต า ง  ๆ  แล ะ เผยแพร ป ระช าสั ม พั นธ ใ ห

ประชาชนทราบถึงชองทางและหนวยงานท่ี

รับผิดชอบ 

 

ปงบประมาณ  2562 



ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการดําเนิน 

 
3. เสริมสรางความแข็งแกรง

แกหนวยงานตอตานการ
ทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะ

เกิดความเสียหายและขนาด

ของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน

ในอนาคตให อยู ใ นระ ดับ ท่ี

ยอมรับ ได  ควบคุมได  และ

ตรวจสอบได 

 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจาหนาท่ี

เปนประจําเดือนทุกเดือน 

ปงบประมาณ  2562 

3.1.2) กลุมงานตรวจสอบภายในดําเนินการ

จัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือดําเนินการตรวจสอบ

ภายในองคกร 

ปงบประมาณ  2562 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซ้ือจัดจาง

ใหกับเจาหนาท่ีในสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ 

ปงบประมาณ  2562 

4.สร า ง บุคลากร มืออา ชีพ

ปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต 

4.1 สงเสริมการประพฤติตน

ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ

บุคลากรในหนวยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและ

ขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ 

 

ปงบประมาณ  2562 

 4.2.2) เผยแพร / ประชาสัมพันธใหความรู

เก่ียวกับงานในหนาท่ีของงานวินัย เชน การ

ดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข ระบบ

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ ฯลฯ 

ทางเว็บไซด อบต.ลําคอหงษ 

 

ปงบประมาณ  2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสรางมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และปองกันการทุจริต  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

  ตามท่ี ไดมีประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ

ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2557 ลงวันท่ี 

18  มีนาคม 2557,  ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถ่ิน

พ.ศ.๒๕๕8  ประกอบกับประกาศเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นขององคการบริหาร

สวนตําบลลําคอหงษ เพ่ือสรางความโปรงใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากลเปนเครื่องมือ

กํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมี           

ธรรมาภิบาลอันจะทําใหประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแลว นั้น 

  เพ่ือใหการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปองกันการทุจริตขององคการบริหาร      

สวนตําบลลําคอหงษ เปนไปตามแผนฯท่ีไดประกาศไว  จึงขอรายงานผลการดําเนินการแผนการเสริมสราง

มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและปองกันการทุจริตประจําปงบประมาณพ.ศ. 2562 พรอมกับ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ปจจัยสนับสนุน ปญหาอุปสรรค ในการดําเนินการ นั้น 
  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  30  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2562 
      

                                                                       

                                                                                 
(นายชิตณรงค  ขอเหนี่ยวกลาง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการดําเนินการแผนการสงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต คอรรัปช่ัน 

องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ อําเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562 

4. ปลูกจิตสํานึก คานิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สรางวินัยแกทุกภาค
สวน 
1.2 สรางจิตสํานึกและสงเสริมการ

เ รี ย น รู แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

บุคลากร เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนดานหลักธรรมมาภิบาล และการ

ปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  

 

 ดําเนินการ  

 ไมไดดําเนินการ เนื่องจากเห็นวาเปนการประหยัด
งบประมาณ 

1.1.2) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร อบต.ลําคอหงษ 
เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหมีคุณธรรม จริยธรรม  เขาใจหลักธรรมทางศาสนา 
การนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ดําเนินโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.

ลําคอหงษ  ใหแก คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล 

ลูกจางประจําและพนักงานจาง โดยไดจัดกิจกรรมกวาด

ลาน ฟงธรรม รับศีล ณ วัดบานสะพาน  

 

 ดําเนินการ  
 ไมไดดําเนินการ 

 
 
 

 1.1.3) โครงการสงเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเขาพรรษา ดําเนินโครงการหลอเทียนพรรษา ณ วัดบานสะพาน  และ
ถวายเทียนพรรษา วัดในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ลําคอหงษ 

1.1.4)  การสงเสริมสนับสนนุใหจัดกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทาง

ศาสนาและเขารวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ 

 

ดําเนินกิจกรรม/โครงการวันสําคัญทางศาสนาและเชิญชวน
รวมพิธีรําลึกวันสําคัญของชาติ ดังนี ้
1  รวมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปยมหาราช 
2.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรต ิรัชการท่ี  10 



ประเด็นยุทธศาสตร โครงการ/กิจกรรม ผลการดําเนินงานป พ.ศ. 2562 

3.  จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจาพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2562 
4.   จั ด กิ จ ก ร ร ม ใ ส บ า ต ร  เ นื่ อ ง ใ น วั น สํ า คัญ ทา ง
พระพุทธศาสนา เชน วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พรอม
บําเพ็ญประโยชน เปนตน 
5.  จัดกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมไทย การเขาวัดทําบุญใน
เทศกาลตาง ๆ  
6. รวมกิจกรรมจัดนิทรรศการสงเสริมหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
7.  จัดกิจกรรมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี 
8.  รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดี 
10.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผูสูงอายุ 
 ดําเนินการ  
 ไมไดดําเนินการ 

1.2   ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความ
ซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธเชิดชูความดี ความซ่ือสัตยสุจริตในการปฏิบัติ

ราชการ/กิจกรรมและเปนแบบอยางท่ีดีแกผูรวมงาน คัดเลือกพนักงาน

สวนตําบลลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน 

 

  ดําเนินการ  
  ไมไดดําเนินการ 

5. รวมพลังแผนดิน 
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

2.1  ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เพ่ือ

ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

2.1.1)  ประชุม อบรม และประชาสัมพันธใหพนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจําและพนักงานจางปฏิบัติตนดวยความซ่ือสัตยสุจริต
ตระหนักถึงบทบาทภารกิจหนาท่ีของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการและตอตานการทุจริต เชน การติดประกาศ, การจัดทําบอรด
ประชาสัมพันธ 

ดําเนินการประชาสัมพันธการปองกันการทุจริตและ
ประพฤติไมขอบของขาราชการ 
 ดําเนินการ  
      ประชาสัมพันธโดยการจัดทําเอกสารแผนพับ 
 ไมไดดําเนินการ 
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ขาราชการ 

2.2) พัฒนาชองทางในการแจงเบาะแสให

สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 

 

 
2.2.1)  ดําเนินการจัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร

ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

 

จัดทําชองทางการรองเรียนตาง ๆ และเผยแพร
ประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงชองทางและวิธีการ
รองเรียน 

 ดําเนินการ   3  ชองทาง 
     1.  รองเรียนโดยการทําเปนหนังสือสงมาท่ีท่ีทําการ 
อบต.ลําคอหงษ 
     2.  รองเรียนทางโทรศัพทสายตรงนายก อบต. 
     3.  รองเรียนผานทางเว็ปไซด อบต.ลําคอหงษ 
 ไมไดดําเนินการ 

6. เ ส ริ ม ส ร า ง ค ว า ม แ ข็ ง แ ก ร ง แ ก
หนวยงานตอตานการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะเกิดความ

เสียหายและขนาดของความเสียหายท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคตใหอยูในระดับท่ียอมรับ

ได ควบคุมได และตรวจสอบได 

 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจาหนาท่ีเปนประจําเดือน 

ทุกเดือน 

 ดําเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหวางผูบริหารกับหัวหนาสวน
ราชการ ระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูใตบังคับบัญชา 
และระหวางผูบริหารงานกับบุคลากรของ อบต.ลําคอหงษ
จํานวน  12  ครั้ง 
 ไมไดดําเนินการ 

3.1.2) กลุมงานตรวจสอบภายในดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานเพ่ือ

ดําเนินการตรวจสอบภายในองคกร 

 ดําเนินการ  
     ดําเนินการจัดทําแผนควบคุมภายในและบริหารความ
เสี่ยง ระดับสวนงานยอย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และ การ
ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองคกรแบบ 
ปค.2 และ แบบ ปค.3 
 ไมไดดําเนินการ 
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3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซ้ือจัดจางใหกับเจาหนาท่ีในสังกัดและผู

ท่ีเก่ียวของ 

 ดําเนินการ  
     ประชุมชี้แจงข้ันตอนวิธีการการจัดซ้ือจัดจางใหทุกคน
ไดทราบทุกครั้งท่ีมีการดําเนินการ 
 ไมไดดําเนินการ 

4.สรางบุคลากรมืออาชีพปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

4 . 1  ส ง เ ส ริ มก า รปร ะพฤติ ตนต าม

มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน

หนวยงาน 

4.1.1) จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมและขอบังคับวาดวยจรรยา

ขาราชการ 

 

 ดําเนินการ  
     จัดทําขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการและเผยแพรให
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไมไดดําเนินการ 

 

4.2 นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชทาง

ขอมูลข าวสารเ พ่ือลดการ ทุจริตและ

ประพฤติ มิชอบ เป นการปอง กันการ

ปราบปรามการทุจริต 

 

4.2.2) เผยแพร / ประชาสัมพันธใหความรูเก่ียวกับงานในหนาท่ีของ

งานวินัย เชน การดําเนินการทางวินัย อุทธรณ รองทุกข ระบบ

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาขาราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซด อบต.ลําคอ

หงษ 

 

 ดําเนินการ  
     เผยแพรประชาสัมพันธใหบุคลากรไดทราบเก่ียวกับ
การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ รองทุกข ฯ ดังนี้ 
     -ชี้แจงในการประชุมประจําเดือน 
     -แผนผับสรุปการดําเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธระเบียบท่ีเก่ียวของผานทางเว็ปไซด 
อบต.ลําคอหงษ 
 ไมไดดําเนินการ 

 



ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

การดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ สงผลใหการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวน 

ตําบลลําคอหงษ มีความโปรงใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ผลการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตอง การ

ใหบริการมีคุณภาพมากข้ึน และทําใหมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือรับทราบปญหา 

อุปสรรคและนํามาใชประกอบการจัดทําแผนสําหรับการปองกันการทุจริตลวงหนาหรือแกไขปญหาไดดียิ่งข้ึน รวมท้ัง

เปนการเสริมสรางภาพลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ใหเปนท่ียอมรับ เชื่อถือและสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางทันทวงที 

ปจจัยสนับสนุน/ปญหาอุปสรรค  

ปจจัยสนับสนุน 

1. คณะผูบริหาร สมาชิกสภาฯ ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ใหความสําคัญกับการ 

สงเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น  การประพฤติมิชอบ  โดยสงเสริมสนับสนุน

การดําเนินงานงานตามแผน และเขารวมกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

2. พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ใหความรวมมือการดําเนินการในแตละ 

กิจกรรมตามแผนฯ และมีความตระหนักเห็นความสําคัญในการดําเนินการตามแผนฯ  

  ปญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจาหนาท่ีหรือผูรับผิดชอบงานโดยตรงและไมมีความรูในการสงเสริมการขับเคลื่อนแผนให 

เปนรูปธรรม 

2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใชสําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  

  ขอเสนอแนะ  

                     สําหรับการปรบัปรุงแผนฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เห็นควรดําเนินการดังนี้ 

1.  กําหนดใหมีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจรรยาขาราชการ 

2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสรางคุณธรรมและ 

การปองกนการทุจริตคอรรัปชั่นใหมากกวานี้ 

3. จัดใหมีการประชุมชี้แจงแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ แกเจาหนาท่ี หรือหา 

ผูเชี่ยวชาญในการสงเสริมกิจกรรม/โครงการ มาใหความรูเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตของสวนราชการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีตอองคการบริหารสวน

ตําบลลําคอหงษ  

                                                           วาริน  พูนศิริ 

  ลงชื่อ………………………………………………ผูรายงาน          

  (นางสาววาริน  พูนศิริ) 
                                          วันท่ี  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2562 

 
หมายเหตุ :   รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานผลการดําเนินการตามแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกัน
การทุจริต คอรัปชัน่ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เชน สําเนาหนังสือ/โครงการ/รูปถาย ฯลฯ 
 
 
 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์
	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

