
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 

เรื่อง  เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
…………………….…………………..…………… 

  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ 
ไม่จ าเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วน
แห่งชาติ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม  ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมีการ
แปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพ่ือด าเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล
นาอุดม จึงประกาศเจตจ านงการบริหารงานความสุจริต เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมยึดถือ
ปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
  ข้อ 1 : นโยบาย   องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม ขอก าหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพ่ือให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม ทุกระดับ ทุกคน ได้ส านึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

  ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการด าเนินการ   เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน  
ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
  2.1  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
  2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3  ท างานเป็นทีม 
  2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ 
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย 
   (2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 
          -/ (3) หลักความ... 
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     (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง 
เต็มก าลังความสามารถ ในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน 
   (4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมี
ความคุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นส าคัญ 
   (5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท างานอย่างโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
เกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 
   (6)  หลักการมีส่วนร่วม – ในการท างานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งประชาขน 
  2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้ 
   (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (4)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร    

ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ทุกคน  

  ข้อ 4 : วิธีด าเนินการ  เพ่ือขับเคลื่อนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้ด าเนินการ และขอก าหนดดังนี้ 
   4.1  น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาอุดม  แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
   4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาอุดม  เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่  
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต.นาอุดม (http://www.NAUDOM.go.th) 

ข้อ 5 : การบังคับใช้ 
ให้ประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้  

เป็นต้นไป 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑   มกราคม  พ.ศ. ๒๕60 

      
(นายจ านงค์  ผลาเหิม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 

เรื่อง  เจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   
********************** 

  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน  เมื่อวันที่  5  มกราคม  2559  โดยมีเจตนารมณ์ที่
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐน าข้อมูลผลการประเมินไปพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงาน  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม  ที่มีหน้าที่  ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา  และมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  ให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ  พ.ศ.2540  และยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่  3  (พ.ศ.
2560-2564)  และ นโยบายของรัฐบาลข้อที่  10  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมโดย  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ/พนักงานส่วน
ต าบล  และพนักงานจ้าง  จึงได้ก าหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขึ้นเพ่ือเป็นมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมทุกคน  พึงยึดเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับ กฎ  ระเบียบ  
และข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึง  ไว้  6  ด้าน  ดังนี้ 

1. ด้านความโปร่งใส 
  ทุกกอง/หน่วยงานต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้โดยมีระบบ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Govenance)  ด้วยความเป็นธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 ผู้อ านวยการกอง  / ส านัก  และข้าราชการ/พนักงานส่วนต าบล  พร้อมด้วยพนักงานจ้าง  
ต้องประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  โปร่งใสและตรวจสอบได้ของตนเองต่อเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานและสาธารณชน 
  1.2 ทุกงานต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจนถูกต้อง  และครบถ้วน  รวมถึง
การให้บริการประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้อย่างรวดเร็ว 
  1.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ และการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใส  ในทุกขั้นตอนตามที่
กฎหมายก าหนด 
  1.4 เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่
จะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  พร้อมแจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
 

  2. ด้านความพร้อมรับผิด 
  2.1 ในการปฏิบัติงาน/การบริหารงาน  ทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมีความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับต่างๆ  อย่างครบถ้วนเคร่งครัด  กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลงานการปฏิบัติงานของตน 
 

/2.2.ต้องปฏิบัติ... 
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  2.2 ต้องปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า
จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

  3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 ไม่มีการเรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หากมีการ
ร้องเรียนหรือชี้มูลว่ากระท าความผิดจะต้องย้ายออกจากพ้ืนที่ก่อน 
  3.2 ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้องของตนหรือผู้อื่น 
 

  4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  4.1 ให้เจ้าหน้าที่ในทุกกอง/ส านักมีความเข้าใจกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือ
สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตน  และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  4.2 สร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการ
ร่วมต่อต้านทุจริตได้  ให้รางวัลกับผู้ตรวจสอบพบหรือแจ้งเบาะแสการทุจริต 
  4.3 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต  การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงาน 
  4.4 มีระบบติดตาม  ตรวจสอบ  และลงโทษผู้กระท าการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  5.ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  5.1 ให้จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ชัดเจนและเป็นไปตามระเบียบ
ขั้นตอน 
และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
  5.2 ในการบริหารงานบุคคล  จะต้องมีการสอนงานและแลกเปลี่ยนความรู้และมอบหมายงานที่มี
ความเป็นธรรม  เท่าเทียม  มีการเสนอแนวความคิดที่แตกต่างและไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.3  ให้มีความส าคัญแก่สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมในการปฏิบัติงาน 
 

  6.ด้านการสื่อสารภายในหนว่ยงาน 
  ทุกกอง/ส านัก  ต้องจัดท าข้อมูล  วิธีการสื่อสาร  เพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง  5  ด้าน  ให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส              

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 25๖๐ 
 

 
(นายจ านงค์  ผลาเหิม) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 
 

 
 
 
 



 

     บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 

ที ่ มห  72501/-       วันที่     ๑    มกราคม  2560 

เรื่อง    การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื้อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใสของผู้บริหาร 

เรียน    ปลัด อบต./หัวหน้าส านัก/ผอ.กอง/พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกท่าน  

 ด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม ได้ประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานราชการ ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสาร
ภายในหน่วยงาน 
  

 ดังนั้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์การประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรม และความโปร่งใสของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมดังกล่าว ให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดมทุกคนได้รับทราบ  และเมื่อรับทราบแล้วให้ลงนามในหนังสือรับทราบ ส่งคืนไปยัง
งานการเจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม  ภายในวันที่  15  มกราคม พ.ศ.2560  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ 

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและด าเนินการ 
 

  ลงชื่อ  
    
    (นายจ านงค์  ผลาเหิม) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือรับทราบการประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต 
มีคุณธรรม และความโปร่งใส ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม 

 

บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม  อ าเภอนิคมค าสร้อย  จังหวัดมุกดาหาร 
 

 ข้าพเจ้าได้รับทราบการแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม และความ
โปร่งใส ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม นี้แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายพิพัฒน์  อ่อนเทศ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
2 นายธีรวัฒน์  พรามสุข หัวหน้าส านักปลัด  
3 นางสาวปริญญาภรณ์  ค ามณี ผู้อ านวยการกองคลัง  
4 นายโสพณ  อุทธศรี ผู้อ านวยการกองช่าง  
5 นางทัศนีวรรณ  จันต๊ะคาด ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
6 นางสาวสุรภา  ทองค า นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  
7 นางลัดดา  ทับปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
8 นายคนอง  จารุมี นักจัดการงานทั่วไป  
9 นางกัญญาวีร์  สีวะกุล นักทรัพยากรบุคคล  

10 นางสาวภูลฎา  นวนเจริญ นักวิชาการศึกษา  
11 นายอารมณ์  ธิศาเวช นิติกร  
12 นายไพบูลย์  ดอกดวง นายช่างโยธา  
13 จ่าอากาศเอกสามารถ ทองเหลือง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
14 จ่าเอกสุข  จารุจิตร์ เจ้าพนกังานธุรการ  
15 นางสาววิไลลักษณ์  ไผ่โสภา เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
15 นางสาวฐานิดา  เสมอจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  
16 นายสมบูรณ์  สารภาพ ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
17 นายชัยชนะ  นามศร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
18 นางสาวกรรณิการ์  ชูรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
19 นางสาวนุชนาถ  ศรีหล้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  
20 นายสายวร   โพธิพันธ์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  
21 นายวิเศษ  ปูคะศิลป์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  
22 นางทองพูล  โพธิพันธ์ ภารโรง  
23 นายภูมิใจ  ชัยสิทธิ์ คนงานทั่วไป  
24 นายบุญสวน  ดีดวงพันธ์ คนงานทั่วไป  
25 นายพิษณุพงศ์  สามารถ คนงานทั่วไป  
26 นายวิชัย  ผงทอง คนงานทั่วไป  
27 นายประมวล  ลุนชิด คนงานทั่วไป  
28 นายอัตถกิจ  สว่างวงศ์ คนงานทั่วไป  
29 นายบัญชา  ดีดวงพันธ์ คนงานทั่วไป  
30 นางนิตยา  สามารถ คนงานทั่วไป  
31 นางประมวล  ดีดวงพันธ์ ครูผู้ดูแลเด็ก  
32 นางวันเพ็ญ  คุณพูล ครูผู้ดูแลเด็ก  
33 นางประชุม  สุดวิเศษ ครูผู้ดูแลเด็ก  
34 นางสมปอง  พรามสุข ครูผู้ดูแลเด็ก  
35 นางบุญเพ็ง  ดีดวงพันธ์ ครูผู้ดูแลเด็ก  
36 นางเพชรวิไล  ผลาเหิม ครูผู้ดูแลเด็ก  



37 นางปนัดดา  วิสุทธิยา ครูผู้ดูแลเด็ก  

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

38 นายไพบูลย์  ศรีกา ครูผู้ดูแลเด็ก  
39 นางธิดา  อุนาวงศ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
40 นางณัฐชยา  นาโสก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
41 นางนงเยาว์  รีฮุง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
42 นางเพชรา  ไชยจักร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
43 นายไชยณรงค์  จันทะชิด ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
44 นายอุทัย  ไกยนาม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
45 นางกัลยานี  จันดาวรรณ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
46 นางไพวรรณ  สุพร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
47 นางสาวหวานเย็น  ดีดวงพันธ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
48 นางสาวไพรินทร์  แสนอุบล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
49 นางสาวบัวพันธุ์  ศรีตระการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  
50 นางสาวจุฑามณี  เหมวัน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้าพเจ้าได้รับทราบการแสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม และความโปร่งใส ของ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาอุดม นี้แล้ว 
 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

41 นางนงเยาว์  รีฮุง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

42 นางเพชรา  ไชยจักร์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

43 นายไชยณรงค์  จันทะชิด ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

44 นายอุทัย  ไกยนาม ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

45 นางกัลยานี  จันดาวรรณ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

46 นางไพวรรณ  สุพร ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

47 นางสาวหวานเย็น  ดีดวงพันธ์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

48 นางสาวไพรินทร์  แสนอุบล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

49 นางสาวบัวพันธุ์  ศรีตระการ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

50 นางสาวจุฑามณี  เหมวัน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  

    

  
 

 


