
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 

เรื่อง  การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
……………………………………………………………………. 

    เนื่องด้วย กระทรวงมหาดไทย มีเจตจ านงที่จะสนับสนุนวาระแห่งชาติ “ประเทศไทยใสสะอาด ” 
(Clean Thailand) โดยแปลงแนวคิดดังกล่าวเป็น “มหาดไทย ใสสะอาด” (Clean Mahadthir) ได้รณรงค์        
และสั่งการให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์และปฏิบัติโดย        
มิชอบ ตลอดถึงป้องกันไม่ให้งบประมาณแผ่นดินรั่วไหลโดยไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ          
เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างระบบราชการ           
ที่ใสสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงขอประกาศเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ ต้องปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม   
ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนองความต้องการบริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
  2. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ไม่ยอมรับ
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
  3. ไม่กระท าการใดๆ ที่จะน ามาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลต่อการทุจริต การให้หรือ      
การรับประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การให้หรือรับของขวัญของก านัล การเลี้ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน 
หรือการให้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงาน โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือ          
ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
  5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง      
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง 
  6. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้มอบหมายให้มีผู้ พิจารณารับเรื่อง
แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
โดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยผู้ร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดของเรื่อง         
ที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่        
และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี้  
   6.1 แจ้งได้โดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4302-9715 หรือ 081-2402661 
หรือยื่นส่งโดยตรงที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 
   6.2 ทางเว็บไซด์ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว www.nongbuaks.go.th 
หรือทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
   6.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของส านักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th  
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  7. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากร หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแส หรือหลักฐาน        
เรื่อง การทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้คว ามร่วมมือในการให้ข้อมูล       
หรือหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  8. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

                              ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2563 
 
 
 

                   (นายหนูคล้าย   ค ามุลนา) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 



 
 

บันทึกรายงานประชุม 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว  

ประจ าเดือน กุมพาพันธ์ 2563 ครั้งที ่2/2563 
วันจันทร์ ที ่3 เดือน กุมพาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
**************************** 

ผู้มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายหนูคล้าย  ค ามุลนา นายก อบต.หนองบัว หนูคล้าย  ค ามุลนา  
2 นายไสว  จ าปาบุรี รองนายกฯ ไสว  จ าปาบุรี  
3 นายปรีดา  ชื่นชม  รองนายกฯ ปรีดา  ชื่นชม  
4 นายมงคล  ดีเลิศ เลขานุการนายก อบต. มงคล  ดีเลิศ  
5 นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน ปลัด อบต.หนองบัว ทรัพย์อนันต์ วรรณสาน  
6 น.ส เบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์ รองปลัด อบต.หนองบัว เบญจมาภรณ์  ชามะรัตน์  
7 นางสาวจริญญา  ครูพิพรม หัวหน้าส านักปลัด จริญญา  ครูพิพรม  
8 นางสายทอง บุญแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ สายทอง บุญแจ่ม  
9 นางสาวสมปอง โนนทิง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สมปอง โนนทิง  

10 นายอภิรักษ์  ทิทึกทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อภิรักษ์  ทิทึกทักษ์  
11 นางอุรุอาริยา ยศพล ผู้อ านวยการกองคลัง อุรุอาริยา ยศพล  
12 นางสาวพริมา  ชูพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ พริมา  ชูพันธ์  
13 นางอังคณา สีเทา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน อังคณา สีเทา  
14 นางเสาวลักษณ์  เหล่าวงศ์ษา นักวิชาการ จัดเก็บรายได้ เสาวลักษณ์  เหล่าวงศ์ษา  
15 นายชยพล  ยศพล ผู้อ านวยการกองช่าง ชยพล  ยศพล  
16 นายดุรงค์ฤทธิ์  ห่มสิงค์ นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน ดุรงค์ฤทธิ์  ห่มสิงค์  
17 นางสาวธรณ์ธันย์   บุตน ุ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ธรณ์ธันย์   บุตน ุ  
18 นางพนิตนันท์  บุตรภักดี ผู้อ านวยการ กองการศึกษาฯ พนิตนันท์  บุตรภักดี  
19 นางสาวชนิดา ค าจวนจันทร์ ครู คศ.1 ชนิดา ค าจวนจันทร์  
20 นางสาววานิสา  สะตะ ครู คศ.1 วานิสา  สะตะ  
21 นางราตรี  อยู่ภักดี ครู คศ .1 ราตรี  อยู่ภักดี  
22 นางทองทิพย์ แก้วแก่นขัน ครู คศ.1 ทองทิพย์ แก้วแก่นขัน  
23 นางทรัพย์  สีนอเพีย ครูคศ.1 ทรัพย์  สีนอเพีย  
24 จ่าเอก สุดเขต  ธิวะโต เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สุดเขต  ธิวะโต  
25 นางสาวพัชริน อรัญถิตย์ ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ พัชริน อรัญถิตย์  
26 นางสาวปพิชญา ดวงจันแดง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปพิชญา ดวงจันแดง  
27 นางสาวชัชชษา ลุนหล้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชัชชษา ลุนหล้า  
28 นายด ารงเดช  ศิรินามพิมพ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา ด ารงเดช  ศิรินามพิมพ์  
29 นางใบเงิน  ศรีชัยปลัด ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ใบเงิน  ศรีชัยปลัด  
30 นางสาวสุรินทร  ศิริวิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ สุรินทร  ศิริวิ  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
31 นางชฎาพร  แหวนเงิน ผู้ดูแลเด็ก ชฎาพร  แหวนเงิน  
32 นางสาวญฎากร เหล่าวงศ์ษา   ผู้ดูแลเด็ก ญฎากร เหล่าวงศ์ษา    
33 นางลัดดาวัลย์  แสนมานิตย์ ผู้ดูแลเด็ก ลัดดาวัลย์  แสนมานิตย์  
34 นางสาวสนธยา  สอยจ าปา ผู้ดูแลเด็ก สนธยา  สอยจ าปา  
35 นางสาวปิยธิดา  กัลยารัตน์ ผู้ดูแลเด็ก ปิยธิดา  กัลยารัตน์  
36 นางไปรยาพร  โตดีชัย ผู้ดูแลเด็ก ไปรยาพร  โตดีชัย  
37 นายชิษณุ  ด่านขุนทศ พนักงานขับรถ ชิษณุ  ด่านขุนทศ  
38 นายสมนึก แสงการ พนักงานขับรถบรรทุกน  าดับเพลิง สมนึก แสงการ  
39 นายธีรพงษ์ สีพาชัย คนงานประจ ารถบรรทุกน  าดับเพลิง ธีรพงษ์ สีพาชัย  
40 นายวัชระ พาโนมัย คนงานประจ ารถบรรทุกน  าดับเพลิง วัชระ พาโนมัย  
41 นายประกาศ  ดวงสีชัย คนงานประจ ารถขยะ ประกาศ  ดวงสีชัย  
42 นายทรงฤทธิ์  สังขะธรรม คนงานประจ ารถขยะ ทรงฤทธิ์  สังขะธรรม  
43 นายวิชัย  บุญหาญ คนงานประจ ารถขยะ วิชัย  บุญหาญ  
44 นายเกษม  ค าสีโห คนงานประจ ารถขยะ เกษม  ค าสีโห  
45 นายมงคล มาละอินทร์ นักการภารโรง มงคล มาละอินทร์  
46 นายสมคิด  ศรีสันต์ คนงานทั่วไป สมคิด  ศรีสันต์  
47 นางบุญรอด ศิริวิ แม่บ้าน บุญรอด ศิริวิ  

 

 เปิดประชุม  - เวลา 13.30 น.– 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
  - ประธานในที่ประชุม นายหนูคล้าย   ค ามูลนา ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองบัว แจ้งในประชุมทราบว่า การประชุมพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ประจ าเดือน กุมพาพันธ์ 2563      
ครั งที่ 2/2563 เพ่ือมอบนโยบายและข้อราชการในหลายเรื่อง โดยรายละเอียดต่อไป  
   1) การจัดท าโครงการวันท้ องถิ่ น ไทย ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563               
จะด าเนนิการในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว และลานวัดสะอาดนครชัย 
หมู่ที่ 5 บ้านโนนเมืองน้อย อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ส่วนรายละเอียดการจัดท าโครงการจะประชุม
ในครั งต่อไป  
 

มติที่ประชุม  - รับทราบ – 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  - ประธานในที่ประชุม นายหนูคล้าย   ค ามูลนา ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองบัว แจ้งในประชุมทราบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ได้จัดท าประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัว เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ลงวันที่ 4 มกราคม 2563 
เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการสร้างระบบราชการ           
ที่ใสสะอาด  
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  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว จึงขอประกาศเป็นหน่วยงานใสสะอาด ตามเจตนารมณ์  
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากร และให้คณะผู้บริหาร     
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ ต้องปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีได้ก าหนดไว้โดยมีรายละเอียดดังนี  
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม   
ความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งสนองความต้องการบริการแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
  2. ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม           
ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
  3. ไม่กระท าการใดๆ ที่จะน ามาซึ่งผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลต่อการทุจริต การให้หรือ      
การรับประโยชน์จากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การให้หรือรับของขวัญของก านัล การเลี ยงรับรอง การให้หรือรับสินบน 
หรือการให้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้ที่ เกี่ยวข้องทั งทางตรง         
และทางอ้อม 
  4. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความ
ร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
  5. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง      
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง 
  6. การรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้มอบหมายให้มีผู้ พิจารณารับเรื่อง
แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนการกระท าที่มีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ น ทั งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยผ่านช่องทางการรับเรื่องที่ได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี  โดยผู้ร้องเรียน จะต้องระบุรายละเอียดของ
เรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลที่เพียงพอต่อการตรวจสอบ และแจ้งชื่อ ที่อยู่        
และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมาทางช่องทางรับเรื่อง ดังนี   
   6.1 แจ้งได้โดยตรงทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4302-9715 หรือ 081-2402661 
หรือยื่นส่งโดยตรงที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว       
เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 ต าบลหนองบัว อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 
   6.2 ทางเว็บไซด์ของทางองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวwww.nongbuaks.go.th 
หรือทางสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค www.facebook.com/องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
   6.3 แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของส านักงาน ป.ป.ช. www.necc.go.th  
  7. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองบุคลากร หรือบุคคลอ่ืนใดที่แจ้งเบาะแส หรือหลักฐาน        
เรื่อง การทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล       
หรือหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  8. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
  - ประธานในที่ประชุม นายหนูคล้าย   ค ามูลนา ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองบัว แจ้งในที่ประชุมทราบในเรื่องอ่ืนๆ ดังนี  
   1) มอบหมายให้กองช่าง ประมาณราคาซ่อมแซมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ      
อบต.หนองบัว ที่ช ารุดเสียหายเพ่ือจะได้ด าเนินการซ่อมแซมด้วย 
  - นางสาวสมปอง   โนนทิง ต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลฯ ขอแจ้งในที่ประชุมทราบว่า       
แบบประเมินพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกท่าน และควบคุมภายใน ขอให้เริ่มส่งตั งแต่ตอนนี  และควร
ไม่เกินสิ นเดือน มีนาคม 2563 เนื่องจากการรวบรวมเอกสารแล้วเสร็จต้องใช้เวลาพอสมควร ส่วนเอกสารการ
เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ค าน าหน้าชื่อ หรือกรณีอ่ืนๆ กรุณาแจ้งที่งานบุคคลด้วย 
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 ปิดประชุม  - เวลา 16.00 น.– 
 
 

 
 

                                                                พัชรนิ   อรัญถิตย์           ผู้จดบนัทึกรายงานการประชุม 
                 (นางสาวพัชริน   อรัญถิตย์) 

                 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 
 

                                                           ทรัพย์อนันต์   วรรณสาน       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นายทรัพย์อนันต์   วรรณสาน) 

             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 
 

 
                                                              หนูคลา้ย   ค ามุลนา          ผู้รับรองรายงานการประชุม 

              (นายหนูคล้าย   ค ามุลนา) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว 


