
 
การประชุมแจ้งกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรตามประกาศเจตนารมณ์และเจตจ านง 
ในการบริหารงานของข้าราชการ/พนักงาน  

วันที่  17  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางบัวเงิน  รอดขันเมือง นายก อบต. บัวเงิน  รอดขันเมือง   
2 นายพรศักดิ์  พูลทาสี รองนายก อบต. พรศักดิ์  พูลทาสี   
3 นายวุฒิชัย  จนัทะบูลย์ รองนายก อบต. วุฒิชัย  จันทะบูลย์   
4 นายสวาท  ศรีภิรมย์ เลขานุการนายก อบต. สวาท  ศรีภิรมย์   
5 นางสาวสิริกร  แก้วเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล สิริกร  แก้วเจริญ   
6 นายพิสิษฐ์  สร้อยวิทยา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิสิษฐ์  สร้อยวิทยา   
7 นางวนิดา  ปะพะวะ หัวหน้าส านักปลัด วนิดา  ปะพะวะ  
8 นายกุลชาติ  คามวรรณ ผู้อ านวยการกองช่าง  กุลชาติ  คามวรรณ   
9 นางสาววิญาภรณ์  โพธิราชา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม วิญาภรณ์  โพธิราชา   

10 นางปุลรตี  ศุภรัตนกุล ผู้อ านวยการกองคลัง ปุลรตี  ศุภรัตนกุล   
11 นางพิศมัย  ประพันธ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ พิศมัย  ประพันธ์   
12 นายภูดิท  ขาวขันธ์ นักวิชาการศึกษา ภูดิท  ขาวขันธ์   
13 นางสาวพัสสราวดี  ผิวนวน นักพัฒนาชุมชน พัสสราวดี  ผิวนวน   
14 นางสาวนลพรรณ  สอนจิต เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ นลพรรณ  สอนจิต   
15 จ.อ.อัครเดช  แสนสระดี เจ้าพนักงานป้องกันฯ  อัครเดช  แสนสระดี   
16 นางขนิษฐา  มหาโยธ ี ครู คศ.2 ขนิษฐา  มหาโยธี  
17 นางสาวจิราพร  ทนสีราช ครู คศ.1 จิราพร  ทนสีราช   
18 นางสาวจิราพร  ทิพวัจนา ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จิราพร  ทิพวัจนา   
19 นางชัญญวรรณ  ซุยโพธิ์น้อย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ ชัญญวรรณ  ซุยโพธิ์น้อย   
20 นางสาวพัชรินทร์   โพธิ์บาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พัชรินทร์   โพธิ์บาย  
21 นางสาวหฤทัย  ปุณประเสริฐ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ หฤทัย  ปุณประเสริฐ์   
22 นายปัญญาพล  อินทะสร้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ ปัญญาพล  อินทะสร้อย   
23 นายธีระยุทธ์  แอดไธสง พนักงานขับรถยนต์ ธีระยุทธ์  แอดไธสง   
24 นายอธิพงษ์  จันทร์ใส พนักงานขับรถยนต์ อธิพงษ์  จันทร์ใส   
25 นายชัยพร  ศุภรัตนกุล ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ชัยพร  ศุภรัตนกุล   
26 นายจิรายุทธ  จันทร์เพิ่ม พนักงานขบัรถน  า จิรายุทธ  จันทร์เพิ่ม   
27 นายสิทธิชัย  พาลาศรี พนักงานขับรถน  า สิทธิชัย  พาลาศรี   
28 นายสุรสิทธิ์  จันทะศรี พนักงานขับรถหกล้อ สุรสิทธิ์  จันทะศรี 

 29 นายเกรียงศักดิ์  บุญเกิด พนักงานขับรถกระเช้า เกรียงศักดิ์  บุญเกิด 
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ล าดับที่ ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
30 นางสาวสุธารัตน์  ละลึกถึง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ สุธารัตน์  ละลึกถึง  
31 นางสาวนิภารัตน์  แพงพา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บฯ นิภารัตน์  แพงพา  
32 นางสาวสิริลักษณ์  ปุณประเสริฐ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ สิริลักษณ์  ปุณประเสริฐ  
33 นางสาวกชพรรณ วิศิษฏ์การ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน กชพรรณ วิศิษฏ์การ 

 35 นางสาวอรยา  โคกลือชา ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข อรยา  โคกลือชา   
34 นางสาวศิริวัลย์    จันทร์งาม ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ศิริวัลย์    จันทร์งาม   
35 นางสาวสุลาวรรณ  ชาบุรี ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สุลาวรรณ  ชาบุรี   
36 นางสาวสุภาภรณ์  สิงหนนท์ ผู้ดูแลเด็ก สุภาภรณ์  สิงหนนท์   
37 นางสาวชนากานต์  พิมพ์บูรณ์ ผู้ดูแลเด็ก ชนากานต์  พิมพ์บูรณ์   
38 นางสาวปิยะวรรณ  พรมกุล ผู้ดูแลเด็ก ปิยะวรรณ  พรมกุล 

 39 นางสาวศันศนีย์  สะพังเงนิ ผู้ดูแลเด็ก ศันศนีย์  สะพังเงิน 
 40 นางสาวสินีนาถ  วุฒา ผู้ดูแลเด็ก สินีนาถ  วุฒา 
 41 นายพิชัยยุทธ  จันทะศรี ผช.จพง.ประปา พิชัยยุทธ  จันทะศรี 
 42 นายวีระพงษ์  สุรินทร์ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ วีระพงษ์  สุรินทร์ 
 43 นายนัฎฐพล  ศรีภิรมย์ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ นัฎฐพล  ศรีภิรมย์ 
 44 นายยุทธนา  ห่อหุ้มดี พนักงานขับรถบรรทุกขยะ ยุทธนา  ห่อหุ้มดี 
 45 นายสมควร  ค าภาอ่อน พนักงานประจ ารถขยะ สมควร  ค าภาอ่อน 
 46 นายสงกรานต์  ศรีบุโฮม พนักงานประจ ารถขยะ สงกรานต์  ศรีบุโฮม   

47 นายจีระพล  นรินทร์ พนักงานประจ ารถขยะ จรีะพล  นรินทร์   
48 นางปรีดา  ผ่องผาด พนักงานประจ ารถขยะ ปรีดา  ผ่องผาด   
49 นางสาวสุดาพร  พรมกุล พนักงานทั่วไป สุดาพร  พรมกุล   
50 นายณรงชัย  ค าดีบุญ พนักงานทั่วไป ณรงชัย  ค าดีบุญ   
51 นางสาวปาริกา  ดวนดี พนักงานทั่วไป ปาริกา  ดวนดี 

 52 นางสาวสุกัญญา  นนทะรักษ์ พนักงานทั่วไป สุกัญญา  นนทะรักษ์ 
 53 นางสาวเดือนเพ็ญ  โสระบุตร พนักงานทั่วไป เดือนเพ็ญ  โสระบุตร 
 54 นางสาวมินตรา  ชาวพงษ์ พนักงานทั่วไป มินตรา  ชาวพงษ์   

55 นางสาวปารีดา  ค าสีทา พนักงานทั่วไป ปารีดา  ค าสีทา 
 56 นางรัตนา  จันทร์วรากร พนักงานจ้างเหมาบริการ รัตนา  จันทร์วรากร   

57 นายสมควร  วรชินา พนักงานจ้างเหมาบริการ สมควร  วรชินา   
58 นายมานิตย์  ศรีภิรมย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ มานิตย์  ศรีภิรมย์   
59 นายชินกร  ศรีภิรมย์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ชินกร  ศรีภิรมย์   
60 นายจุมพล  เหล้าเทพ พนักงานจ้างเหมาบริการ จุมพล  เหล้าเทพ  
61 นายชัชวาลย ์ ปากกุดเลาะ พนักงานจ้างเหมาบริการ ชัชวาลย ์ ปากกุดเลาะ  
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ล าดับที่ ชื่อ  -สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
62 นายทรงเกียรติ  พยักชน พนักงานจ้างเหมาบริการ ทรงเกียรติ  พยักชน  
63 นางชัชชีวรรณ  ลีเวียง พนักงานจ้างเหมาบริการ ชัชชีวรรณ  ลีเวียง  
64 นางสาวสิระภัทร  วรชินา พนักงานจ้างเหมาบริการ สิระภัทร  วรชินา  
65 นางสาวเสาวภา  โคตรวงษ ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ เสาวภา  โคตรวงษ ์

 66 นางสาวทัศนีย์  นรินทร์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ทัศนีย์  นรินทร์   
67 นางสาวกาญจนา  รอดขันเมือง พนักงานจ้างเหมาบริการ กาญจนา  รอดขันเมือง   
68 นางสาวอนุชชิตรา  รสโสดา พนักงานจ้างเหมาบริการ อนุชชิตรา  รสโสดา   
69 นายบุญล้อม  เส็งนา พนักงานจ้างเหมาบริการ บุญล้อม  เส็งนา   
70 นายส าราญ  ศรีศักดี พนักงานจ้างเหมาบริการ ส าราญ  ศรีศักดี   

 
เริ่มประชุม เวลา  09.30 น. 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  ได้กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี  
ระเบียบวาระท่ี  ๑  ประธานแจ้งให้ทราบ 

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง  - กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวันนี เป็นการประชุมเพ่ือแจ้ง                    
รองนายกฯ   กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
    ของหน่วยงานภาครัฐและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรตามประกาศ 
    เจตนารมณ์และเจตจ านงในการบริหารงานของข้าราชการ/พนักงาน 

มติที่ประชุม   - รับทราบ    

ระเบียบวาระที่  ๒  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

 -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  3.1 แจ้งกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

 ของหน่วยงานภาครัฐ 

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง  - ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ
นายก อบต.หนองหาน  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  เมื่อวันที่                 
    5  มกราคม  2559  โดยมีเจตนารมณ์ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐน าข้อมูลผลการ
    ประเมินไปพัฒนา และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิ นงาน                   
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  ที่มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา                   
    และมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพื นที่รับผิดชอบ                   
    ให้มี ระบบการบริหารจัดการที่ ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ตามเจตนารมณ์                        
    ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  พระราชบัญญัติ
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ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540  และยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน
 และปราบปรามการทุจริตระยะที่   3  (พ.ศ.2560 -2564)  และนโยบาย                         
 ของรัฐบาลข้อที่  10 ในล าดับต่อไปขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน
 กล่าวชี แจงรายละเอียดในที่ประชุมค่ะ 

นางสาวสิริกร   แก้วเจริญ - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  โดยคณะผู้บริหารได้ก าหนดนโยบาย/               
ปลัด อบต.หนองหาน  มาตรการ และแผนงานความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือเป็นมาตรฐาน                   
    สร้างคุณธรรมความโปร่งใสในการด าเนินงาน และแนวทางปฏิบัติให้บุคลากรของ
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานทุกคน พึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ              
    กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงไว้  6  ด้าน  ดังนี  
    1. ด้านความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจ
    ของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส การมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ            
    หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ด้วยความเป็นธรรม และจริยธรรม           
    ในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ดังนี   
      1.1 ผู้อ านวยการกอง/ส านัก  และข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล                  
    พร้อมด้วยพนักงานจ้าง  ต้องประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
    สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของตนเองต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและสาธารณชน 
      1.2 ทุกงานต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง   
    และครบถ้วน รวมถึงการให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูล
    ต่างๆ ของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
      1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั นตอน
    ต่างๆ และการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริม           
    ให้เกิดความโปร่งใส ในทุกขั นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
      1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใส 
    หรือทุจริตต่อหน้าที่ จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมแจ้งผล
    การด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
     2. ด้านความพร้อมรับผิด  (Accountability) หมายถึง การปฏิบัติราชการ               
    ตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึง
    ความส าเร็จของงาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ และพฤติกรรม
    ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน ดังนี  
      2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน ทุกขั นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความ
    ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด กล้าหาญ            
    ที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน 
      2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ และมีประสิทธิภาพและ                    
    สร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่าจะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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     3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption - Free)  
    หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส 
    เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการหรือขั นตอนการ 
    ให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติ เมื่อได้รับเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพ่ือให้ได้มา                    
    ซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่ม หรือพวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติกรรม
    เหล่านี มาก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติตามกระบวนการมาตรฐานหรือ 
    ขั นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความปลอด
    จากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี  
      3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้           
    ส่วนเสีย หากมีการร้องเรียนหรือชี มูลว่ากระท าความผิดจะต้องย้ายออกจากพื นที่
    ก่อน 
     3.2 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื อประโยชน์ต่อตนเอง และพวกพ้อง            
    ของตน หรือผู้อื่น  
     4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture) หมายถึง หน่วยงาน
    ภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
    ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพ และมีระบบการต่อต้านการทุจริต                 
    อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี  
      4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในทุกกอง/ส านัก มีความเข้าใจกับการกระท าท่ีเป็น 
    ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
    ส่วนรวมได้ 
      4 .2  สร้ างวัฒ นธรรม เพ่ื อ ให้ เกิดวัฒ นธรรมที่ ไม่ ทนต่อการทุ จริต                        
    จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้  ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบ  
    หรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 
      4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต การตรวจสอบ
    ถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
      4.4 มีระบบติดตาม  ตรวจสอบ  และลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
     5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน (Work Integrity) หมายถึง ระบบการ
    บริหารงานของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดียึดระบบคุณธรรมความโปร่งใส 
    ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม มีระบบการบริหารงานภายใน 
    หน่ วยงาน  ใน เรื่ องของการบริห ารงานบุ คคล  (Personnel Management)                   
    ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ การสรรหา การพัฒนาและการรักษา 
    ทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) ยึดหลักความคุ้มค่า 
    หมายถึง หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ
    และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการ 
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    มอบหมายงาน (Fairness in Work Assignment) ยึดหลักการค านึงถึงความรู้  
    ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี  
      5.1 ให้จัดท าคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจน               
    และเป็นไปตามระเบียบขั นตอนและมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกัน               
    การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
      5.2 ในการบริหารงานบุคคล จะต้องมีการสอนงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ 
    และมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่าง 
    และไม่เลือกปฏิบัติ 
      5.3  ให้มีความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอื ออ านวย และส่งเสริมในการ
    ปฏิบัติงาน 
    6. ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
      ทุกกอง/ส านัก ต้องจัดท าข้อมูล วิธีการสื่อสาร เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับ 
    นโยบายทั ง  5  ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ เพ่ือให้เกิดความตระหนัก 
    และให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส       
          - จึงน าเรียนให้ที่ประชุมทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป  

มติที่ประชุม - รับทราบและถือปฏิบัติ 

 3.2 การแสดงเจตจ านงของข้าราชการ/พนักงาน เพื่อแสดงถึงการให้ความร่วมมือ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง  - เพ่ือเป็นการแสดงถึงการให้ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นายก อบต.หนองหาน  ภายในหน่วยงาน จึงขอให้ข้าราชการ/พนักงานทุกท่าน ร่วมแสดงเจตจ านงในการ
    ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระ 
    เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ตามข้าพเจ้า ดังนี   
     “ ข้าพเจ้าฯ ขอแสดงเจตจ านง ต่อสาธารณชน และประชาชนทั่วไปว่า 
     ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
     ตลอดจนอ านวยความสะดวก ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
     ด้วยความส านึก และตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีอยู่ 
     จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ โดยเต็มก าลังความสามารถ 
     จะใช้อ านาจหน้าที่ ด้วยปัญญา รู้คิด พิจารณา 
     ว่าการกระท าใดเป็นความเจริญ การกระท าใดเป็นความเสื่อม 
      การกระท าใดที่ต้องท า และการกระท าใดที่ต้องละเว้นและก าจัด 
     จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
     และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” 

ที่ประชุม   - ร่วมกล่าวแสดงเจตจ านงฯ เสร็จแล้วถวายค านับ 
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    3.3 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
นางบัวเงิน  รอดขันเมือง  - องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต  
นายก อบต.หนองหาน  คอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลกรทุกระดับ มีจิตส านึกในการ 
    ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพ่ือสร้างความโปร่งใส                  
    มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นเครื่องมือก ากับความ 
    ประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี 
    ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธา และ
    ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  ในล าดับต่อไปขอเชิญปลัดองค์การบริหาร               
    ส่วนต าบลหนองหานกล่าวชี แจงรายละเอียดในที่ประชุมค่ะ 

นางสาวสิริกร  แก้วเจริญ - อาศัยความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
ปลัด อบต.หนองหาน  2550 และมาตรา 3/2 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
    2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย 
    หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ระเบียบองค์การ 
    บริหารส่วนต าบลหนองหาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 2563 ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบล 
    หนองหาน ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นองค์การบริหาร
    ส่วนต าบลหนองหาน 2563 และระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  
    ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่ วน
    ต าบลหนองหาน 2563 
    - ดังนั น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  จึงได้ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
    และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี   
     ข้อ 1 ประกาศฉบับนี  บั งคับใช้กับนายกองค์การบริหารส่วนต าบล              
    หนองหาน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน เลขานุการนายกองค์การ
    บริหารส่วนต าบลหนองหาน สมาชิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  
    พนักงานส่วนต าบลหนองหาน และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล    
    หนองหาน (รวมเรียกว่า “บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน”) 
     ข้อ 2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จะไม่เข้าไป 
    เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม 
     ข้อ 3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ไม่พึงละเลยหรือ
    เพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
    บริหารส่วนต าบลหนองหาน โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบ
    ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัย หรือข้อ
    ซักถามให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบ 
    เกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของบุคลการแต่ละประเภท
    ตามท่ีก าหนดไว้ 
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     ข้อ 4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จะตระหนักถึง

          ความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้และท าความเข้าใจกับบุคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติ 
    หนา้ที่ท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน หรืออาจเกิดผลกระทบต่อ
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
     ข้อ 5 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จะมุ่งมั่นที่จะสร้าง 
    และรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้ หรือรับ 
    สินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือ
    การธุรกรรมกับภาครัฐ หรือภาคเอกชน  

มติที่ประชุม   - รับทราบและถือปฏิบัติ 

    3.4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี 

นางบัวเงิน  รอดขันเมือง  - โดยที่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน
นายก อบต.หนองหาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาประเทศ รวมทั งการให้บริการแก่
    ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่าย  ฉะนั น เพ่ือให้ข้าราชการท้องถิ่นมี
    ความประพฤติ ส านึกในหน้าที่สามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
    ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ น จึงสมควรให้มีข้อบังคับองค์การ
    บริหารส่วนต าบลหนองหาน ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการไว้ เป็นประมวล
    ความประพฤติ  เพ่ือรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เกียรติฐานะ
    ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จะส่งผลให้ผู้ประพฤติ                
    เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา และยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป  จึงออกข้อบังคับว่าด้วย 
    จรรยาบรรณของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล               
    หนองหานไว้ ในล าดับต่อไปขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
    กล่าวชี แจงรายละเอียดในที่ประชุมค่ะ 

นางสาวสิริกร   แก้วเจริญ - เพ่ือให้ข้าราชการท้องถิ่นมีความประพฤติ ส านึกในหน้าที่สามารถประสานงาน             
ปลัด อบต.หนองหาน  กับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ น   
    จึงได้ก าหนดให้มีข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน ว่าด้วยจรรยาบรรณ 
    ของขา้ราชการไว้ ดังต่อไปนี  

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
    ๑. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจาก 

    อบายมุขความชั่วทั งปวง 
    ๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง 

    ความสามารถด้วย ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผล 
    ส าเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

    ๓. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลา รวมทั งส ารวจแก้ไขข้อบกพร่อง
    ของตนเองเพ่ือพัฒนาการท างานให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น 

    ๔. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิ
    ชอบให้กับตนเอง และ/หรือพวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
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    ๕. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการท างาน 

    มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
    จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

    ๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน                
    ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหานเสื่อมเสียชื่อเสียง 
               ๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและ               
    หมู่คณะ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

    ๘. หลีกเลี่ยงการน าข้อมูล หรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ทั งในเรื่องที่เกี่ยวกับ
    การปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว และ/หรือเรื่องความเป็นไป องค์การบริหารส่วนต าบล
    หนองหาน ออกไปเปิดเผย หรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
    เจ้าหน้าที ่และภาพลักษณ์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน  

    ๙. ดูแลทรัพย์สิน และการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่าง 
    ประหยัด คุ้มค่า และด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหาย หรอืสิ นเปลือง 

   จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน 
    1. ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับ

    เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มี
    คุณภาพมากขึ น 

    2. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่
    และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้
    ได้รับการอบรม และเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์อยู่เสมอ 

    3. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานใน
    หน้าที่ และพิจารณาน าไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการ 

    4. รับฟังค าแนะน า และยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูก       
    ที่ควร หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่ข้ามขั นตอนการบังคับบัญชา 

    5. ปรับตนให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความสุภาพ มีน  าใจ และ
    มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่
    น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

   จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม 
    ๑. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
   ประเทศชาติ และประชาชน ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส่ และเป็นธรรม 
    2. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรม และความเท่ียงตรงในการ 

    ปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 
    3. ไม่แสดงอาการใช้อ านาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่น ในลักษณะองค์การ 

    บริหารส่วนต าบลหนองหาน  มีอ านาจเหนือกว่าให้เกียรติข้าราชการหน่วยงานอ่ืน 
    โดยใช้ถ้อยค าที่สุภาพเรียบร้อย ชี แจง อธิบายให้ข้าราชการหน่วยงานอ่ืน  ซึ่งต้อง
    ประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 

    4. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของ 
    หน่วยงานอื่น ในลักษณะของการต้อนรับ หรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 

มติที่ประชุม   - รับทราบและถือปฏิบัติ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
นางบัวเงิน  รอดขันเมือง  - มีท่านใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีดิฉันขอปิดการประชุมค่ะ 
นายก อบต.หนองหาน     
มติที่ประชุม   - รับทราบและไม่มีผู้ใดมีข้อเสนอเพ่ิมเติมใดๆ 
 
ปิดประชุม   เวลา 12.00  น. 
       
 

 
 

(ลงชื่อ)     ผู้จดบันทึกการรายงานการประชุม 
     ( นางวนิดา   ปะพะวะ ) 

                                                  หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจ/รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวสิริกร  แกว้เจริญ) 
                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 
 

 


