
     
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

ประจ าปี  25๖5 

------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบ้ริการ 

                          ประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  25๖5 

2. หลักการและเหตุผล  :  

 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ

และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละ

ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และ

ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผูม้ีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ

กระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณีย

กิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

หน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่

ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 

   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย

ของตนเพื่อประโยชน์สว่นใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝกึใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความ

ดีนัน้ 

   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่า

จะด้วยเหตุประการใด 

   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความช่ัว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วน

น้อยของตน  เพื่อประโยชน์สว่นใหญ่ของบ้านเมือง 
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คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึน้โดยทั่วกันแล้ว  จะช่วยให้

ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง

ประสงค์  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม

น ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน  ความเจริญรุ่งเรืองของ

ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตาม

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง    มาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการ

เพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่

ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเขา้ใจอย่างแจม่ชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือ

พฤติกรรมที่พึงละเว้น 

         2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงนิก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย

การมอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร

ด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล  คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของ

มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม เพื่อแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างและสรา้งขวัญก าลังใจให้แก่ผูก้ระท าดี 

3.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างที่ดมีาชีใ้ห้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ   คือ 

ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่

ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จรยิธรรม 

4.  การตัง้ชมรมหรอืสร้างเครือขา่ย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สกึร่วมให้เกิดขึ้นกับ 

เจ้าหนา้ทีใ่นหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมอืร่วมใจกันรณรงคใ์ห้เกิดการถอืปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ  

เช่นประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ขององค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมเหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วน

หนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อ

ประเภทต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบ

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ 

วดิิทัศน ์เป็นต้น 
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7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดี

ได้หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน  จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการท างานด้วยตัวของเจ้าหนา้ที่เอง 

8.  น าหลักธรรมหรอืค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้งของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพื่อการยกย่อง   เชิดชูเกียรตพินักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลไม้เค็ด ผูม้คีุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 

3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีใหแ้ก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  25๖๐ 

3.6  เพื่อเป็นการสง่เสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เป้าหมาย   :     

  4.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 

  4.2 คุณสมบัติของผูท้ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 

   (1)  เป็นพนักงานสว่นต าบล  ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้งในส านักงานปลัด กองคลัง 

กองชา่ง และกองการศกึษา 

   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดติดตอ่กันไม่

น้อยกว่า  2  ปี  นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 

   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็น

ที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทาง

ราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

   (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรอือยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 

   (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดเีด่นมาก่อน ในกรณี

ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มคีุณธรรมจรยิธรรมดเีด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 

  4.3 ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

  4.4  จัดท าใบประกาศเกียรตคิุณยกย่องและเชดิชูเกียรต ิ  

5.  วิธีการด าเนินการ   : 

  5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น 

  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
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  5.3  ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง และกองการศึกษา   พิจารณาส่งรายชื่อพนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มคีุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  5.๔ ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการ

คัดเลือกให้เป็นผู้มคีุณธรรมจรยิธรรมดเีด่น เพื่อรับในประกาศเกียรตคิุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.   ระยะเวลาด าเนนิการ  

           ปีงบประมาณ ๒๕๖5 

7.  สถานที่ด าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด   อ าเภอเมืองปราจนีบุรี   จังหวัดปราจนีบุรี 

8.  งบประมาณ   

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  อ าเภอเมืองปราจนีบุรี  จังหวัดปราจนีบุรี 
 

10.  ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ 

  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดมีความ

ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 

  10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดมีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น 

 

                                              (ลงช่ือ) .................................................. ผู้เขียนโครงการ 

                         ( นางสาวธนิดา แดงกูล ) 

                 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

ความเห็นผูเ้สนอโครงการ ....................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                               

                                           (ลงชื่อ) ........................................... ผู้เสนอโครงการ 

                           (นางพิชดา อากาศ) 

                                  หัวหนา้ส านักปลัด อบต. 
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ความเห็นผู้เห็นชอบโครงการ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 

      ลงชื่อ 
             (นางวรรณภัส  ประสังสิต) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

 

ความเห็นผูเ้ห็นชอบโครงการ  .................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                               

                            (ลงชื่อ) ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 

              ( นางสาวพรมาลี ศริิ) 

  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

 

 (   )  อนุมัติ   (     )  ไม่อนุมัติ 

                                         (ลงชื่อ)                                                ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                         ( นายนิพล สมสกุล ) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เต็ด 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด                                                                                                                    

ที่     ปจ ๗๒๐๐๑ /  -                                                   วันที่     15   กุมภาพันธ์  25๖5                                                        

เรื่อง    ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่นประจ าปี 25๖5      .    

เรียน  หัวหนา้ส่วนราชการทุกท่าน 

               ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 25๖5 ขึ้น เพื่อเป็นการยกย่อง 

เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติราชการและให้ บริการ

ประชาชน และเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนต่อไป 

 

  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานในส่วนราชการ

ได้รับทราบและพิจารณาจัดส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติและ

สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกรรมการจรยิธรรมประจ า อบต.ตอ่ไป 

 

  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา 

 

 

      ( นางสาวธนิดา แดงกูล ) 

            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

       

 

 

 

        .........................ส านักงานปลัด อบต 

        .........................ส่วนการคลัง 

        .........................ส่วนโยธา 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด                                                                                                                    

ที่     ปจ ๗๒๐๐๑ /  -                                                   วันท่ี    23  กุมภาพันธ์  25๖5                                                         

เรื่อง    ส่งรายชื่อผูม้ีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติ      .    

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

 

  ส านักงานปลัด  ขอน าส่งรายชื่อผู้มคีุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มคีุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 25๖5  ดังนี้ 

  1.นายวุฒิชัย มณีงาม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช านาญงาน 

  ๒.นายสุภโชค  ชาวเมอืง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 

  3. นายสุทิวัส  เปียดี  พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

        

      ( นางสาวธนิดา แดงกูล ) 

            นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

 
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ส่วนกองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด                                                                                                                    

ที่     72001 /  -                                                   วันท่ี     23   กุมภาพันธ์   2565                                                        

เรื่อง    ส่งรายชื่อผูม้ีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติ      .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจรยิธรรมประจ า อบต. 

 

  กองคลัง  ขอน าส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มคีุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 2565  ดังนี้ 

  1. นางสมทรง  บุญคง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 

        ( นางจารุวรรณ  นงนุช ) 

    หัวหนา้ฝา่ยการเงิน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 
 

 

 

    ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

ที่   65 /2565 

      เรื่อง   แตง่ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

********************************** 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติ

ดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน

ซึง่เป็นไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจา้งองค์การบริหารส่วนต าบลไม้

เค็ด  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

  ดังนัน้ เพื่อให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจา้งเป็นไปด้วยความ

โปร่งใส ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด เพื่อท าหน้าที่ใน

การพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ดังนี้ 

  1. นายนิพล  สมสกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

  2. นางกชพร  พิรุณทรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

  3. นายสมชาย  พาศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

  4. นางสาวพรมาล ี ศิริ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

  5. นางวรรณนภัส  ประสังสิต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

  6. นางสาวจารุวรรณ  นงนุช หัวหนา้ฝา่ยการเงินรักษาราชการแทนผูอ้ านวยการคลัง 

  7. นายพากเพียร  ดาวศรี ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

  8. นางพิชดา  อากาศ  หัวหนา้ส านักปลัด 

  9. นางสาวธนิดา  แดงกูล นักทรัพยากรบุคคล 
 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่    16   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 

 

(นายนิพล  สมสกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 



ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

วันท่ี   24   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕65 

ณ  หอ้งประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลไม้เค็ด 

************************************ 

 ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ที่ 65 /2565  เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการจรยิธรรมประจ า อบต.ไม้เค็ด 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

     - ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผูม้ ี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บรกิารประชาชนดีเด่น  

ประจ าปีงบประมาณ 2565   

๓.๒............................................................. 

๓.๓............................................................. 

 ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอืน่ ๆ 

    ๔.๑.............................................................. 

    ๔.๒............................................................. 

 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

วันท่ี  24  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕65 

ณ  ห้องประชุมองค์การบรหิารส่วนต าบลไม้เค็ด 

************************************ 
ผู้เข้าประชมุ 
 

ที ่ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

๑ นายนิพล  สมสกุล ประธานกรรมการ นายนิพล  สมสกุล 

2 นางกชพร  พิรุณทรณ์ กรรมการ นางกชพร  พิรุณทรณ์ 

3 นายสมชาย  พาศิริ กรรมการ นายสมชาย  พาศิริ 

4 นางสาวพรมาลี  ศริิ  กรรมการ นางสาวพรมาลี  ศริิ  

5 นางวรรณนภัส  ประสังสิต กรรมการ นางวรรณนภัส  ประสังสิต 

6 นางสาวจารุวรรณ  นงนุช กรรมการ นางสาวจารุวรรณ  นงนุช 

7 นายพากเพียร  ดาวศรี กรรมการ นายพากเพียร  ดาวศรี 

8 นางพิชดา  อากาศ  กรรมการ นางพิชดา  อากาศ  

9 นางสาวธนิดา  แดงกูล เลขานุการ นางสาวธนิดา  แดงกูล 

 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
 

ที ่ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ 

- - - - 
    
    

 

เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมนายนิพล  สมสกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ประธานคณะ

กรรมการฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฯ   ขอด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ

ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑เรื่องที่ประธานแจ้งใหท้ี่ประชมุทราบ 

๑.๑ ค าสั่ งองค์การบริหารส่วนต าบลไม้ เค็ด  ที่  65 /2565  เรื่อง แต่งตั้ ง

คณะกรรมการจรยิธรรมประจ า อบต.ไม้เค็ด 

1. นายนิพล  สมสกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

   2. นางกชพร  พิรุณทรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

   3. นายสมชาย  พาศิริ  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 



   4. นางสาวพรมาล ี ศิร ิ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

   5. นางวรรณนภัส  ประสังสิต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

   6. นางสาวจารุวรรณ  นงนุช หัวหนา้ฝา่ยการเงิน รก.แทนผูอ้ านวยการคลัง 

    7. นายพากเพียร  ดาวศรี ผูอ้ านวยการกองชา่ง 

   8. นางพิชดา  อากาศ  หัวหนา้ส านักปลัด 

   9. นางสาวธนิดา  แดงกูล นักทรัพยากรบุคคล 

โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด เพื่อท าหน้าที่

ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ าและพนักงานจ้างใหไ้ด้รับ

การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   - ไม่ม ี- 

   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓  กระผมขอเชญิปลัด อบต.ช้ีแจงตอ่ไปครับ 

นางสาวพรมาลี  ศริ ิ   ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

ปลัด อบต.   ๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานสว่นต าบลและพนักงานจ้างผูม้ี 

คุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่น  

ประจ าปีงบประมาณ 2565   

1. คุณสมบัติ 

 1.1 เป็นพนักงานส่วนต าบล  ลูกจา้งประจ และพนักงานจ้าง อบต.ไม้เค็ด 

 1.2 ปฏิบัติราชการใน อบต.ไม้เค็ด ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรอือยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 

 1.4 ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่

ระหว่างด าเนินคดีอาญาในศาล เว้นแตเ่ป็นคดีทีได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

 1.5 มคีวามประพฤติ การปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม ศลีธรรม จรรยาบรรณของ

ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 

 1.6 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมรว่มงานอย่างเปิดเผย

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

 1.7 ปฏิบัติหน้าที่และนอกเหนอืหน้าที่สม่ าเสมอ เต็มใจ มจีติมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งานที่รับผดิชอบ จนมผีลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน มากกว่าผูอ้ื่นอย่าง

เด่นชัด 

 1.8 มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมาย

รวมถึงผลการปฏิบัติงานในหนา้ที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์

ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ 

กรณีผลงานของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะ

เป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 



2. ขั้นตอนการคัดเลือก 

 2.1 ให้แต่ละส านัก/ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสว่นต าบล 

ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้งในสังกัดที่มคีุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  โดย

การประเมนิ 

 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จา้งขอองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ

ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับเสนอชื่อมากที่สุด

และประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

3. ผลการคัดเลือก 

 3.1 พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ 31 

มกราคม  2565   

 3.2 เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือก

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2565 

 3.3 คระกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

ของ อบต. ผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบ้ริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 

2565 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผา่นการคัดเลือก และประกาศของ

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ใหถ้ือเป็นที่สุด 

4. การมอบรางวัล 

 ผูไ้ด้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานสว่นต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 จะได้รับเกียรตบิัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายก

องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

และขณะนีแ้ต่ละส านัก/ส่วน ก็ได้จัดสง่รายชื่อผูเ้ข้ารับการคัดเลือกมาเรียบร้อยแลว้ 

ส านักงานปลัด 

1. นายวุฒิชัย  มณงีาม เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  2. นายสุภโชค  ชาวเมือง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า 

  3. นายสุทิวัส  เปียดี พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า 

   กองคลัง 

1. นางสมทรง  บุญคง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

  ในส่วนของกองช่างและกองการศกึษาฯ ไม่ส่งรายชื่อพนักงานฯ เข้ารับการคัดเลือก 

นางสาวพรมาลี  ศริิ ซึ่งแตล่ะรายชื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 2 ปีตามคุณสมบัติที่ก าหนด ก็ขอให้ 

กรรมกำร คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาตามความเหมาะสม  และจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่

ทราบว่าคณะกรรมการท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างหรอืไม่  
ที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย  มีมตเิป็นเอกฉันท์ 



นายนิพล  สมสกุล  ผมขอเสนอว่าในปีนี้ควรคัดเลือกให้พนักงานได้รับเกียรติบัตรยกย่องส่วนราชการละ      

1 คน โดยค านึงถึงระยะเวลาและผลงานนะครับ  ผมขอเสนอชื่อบุคคลที่สมควร      

ได้รับคัดเลือกดังนี้ 

ส านักงานปลัด ได้แก่ นายวุฒิชัย  มณีงาม  ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย   นายสุภโชค  ชาวเมือง  พนักงานขับรถบรรทุกน้ า และนาย

สุทิวัส  เปียดี  ต าแหน่ง พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า  เนื่องจากเป็นบุคคลที่มี

ผลงานดีเด่น ช่วยเหลอืงานราชการด้วยดีมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการในพืน้ที่

และเป็นที่รักใคร่ของประชาชนในพื้นที่ดี 

กองคลัง  ได้แก่ นางสมทรง  บุญคง  ต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญชี เนื่องจาก

เป็นบุคคลที่มผีลงานดีเด่น บริการประชาชน ไม่ขาดตกบกพร่อง 

ไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มี  ผมขอมติ

ที่ประชุมนะครับว่าเห็นด้วยหรอืไม่ 

ที่ประชุม  เห็นด้วย มีมติเป็นเอกฉันท์ 

 
นายนิพล สมสกุล ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่น ๆ 

ประธานกรรมการ  - ไม่ม ี- 

ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มี

กระผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  เวลา ๑๑.๐๐  น. 

 

     (ลงช่ือ)    ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม 

      ( นางสาวธนิดา  แดงกูล ) 

      เลขานกุารคณะกรรมการฯ 

 

 

 

     (ลงช่ือ)    ผูต้รวจรายงานการประชุม 

      (นายนิพล  สมสกุล) 

             ประธานคณะกรรมการฯ 

  

 



  

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลไม้เค็ด 

เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บรกิารประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2565 

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

                       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ได้จัดใหม้ีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสว่น 

ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  

ผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้  ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญ

ก าลังใจแก่พนักงานส่วนต าบล  ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลไม้เค็ด   ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ของโครงการและ

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2555  

จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 

1. เป็นพนักงานสว่นต าบล และพนักงานจา้ง ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

๒. ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 

๔. ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  หรืออยู่ระหว่างการด าเนิน

คดีอาญาในศาล  เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระท าโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่

ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม   

6. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า  และ     

ลับหลัง 

7. ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่  สม่ าเสมอ  เต็มใจ  มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่

รับผิดชอบ  จนมผีลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ตอ่ส่วนราชการ  ประชาชน  มากกว่าผูอ้ื่นอย่างเด่นชัด 

 

 

 



 

 

8. มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  ให้หมายรวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและ

ประชาชน  ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วน

ต าบล/พนักงานจ้าง ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจาก

รูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 

2. ขั้นตอนการคัดเลือก 

๑) ให้พนักงานสว่นต าบลแตล่ะท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจา้ง โดยการประเมิน 

2)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ        

     บริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ        

     ประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  2565 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมาก   

     ที่สุด  และประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

3)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด มอบประกาศนยีบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรตพินักงาน   

     ส่วนต าบลและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรม 

     ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

3. ผลการคัดเลือก 

๑. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 31  มกราคม 

2565   

2. เอกสารประกอบการคัดเลือก  ประกอบด้วย  แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล

และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี

งบประมาณ 2565 

3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือก

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2565  ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. การมอบรางวัล 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2565 จะ

ได้รับเกียรตบิัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  

 

 



จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  15   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 

 

                            

                 (นายนิพล  สมสกุล) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศองคการบรหิารสวนต าบลไม้เค็ด 

เรื่อง ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

------------------------------------------------------- 

ตามที่องคการบริหารสวนต าบลไม้เค็ด ไดจัดท าโครงการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน สวน

ต าบล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนต าบล

และพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลไม้เค็ด ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

และใหบริการประชาชนดีเดน , เปนขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ ,เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวน

ต าบล , เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเองและบุคคลรอบขาง , สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อเปนพื้นฐานในการ

สนับสนุนใหพนักงานสวนต าบลและขององคการบริหารสวนต าบลไดเขารับการสงรายชื่อเปนพนักงานสวน

ต าบลดีเดนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนในระดับจังหวัดหรือ

ระดับประเทศในโอกาสตอไป นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบล

ไม้เค็ด  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖5 ไดคัดเลือกพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบลไม้เค็ด ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  เสร็จเปนที่เรียบรอย

แลวผลเปนดังนี้  

  

ชื่อ – สกุล 

พนักงานสวนต าบลขององคการบรหิารสวน

ต าบลไม้เค็ดมีคุณธรรมและจรยิธรรมในการ

ปฏิบัติราชการและใหบรกิารประชาชนดีเด่น

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

ต าแหนง 
สังกัด 

 

นายวุฒชิัย มณีงาม จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักงานปลัด 

นางสมทรง  บุญคง นักวชิาการเงินและบัญช ี กองคลัง 

นายสุภโชค  ชาวเมอืง พนักงานขับรถบรรทุกน้ า ส านักปลัด 

นายสุทิวัส  เปียดี พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า ส านักปลัด 
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ขอใหพนักงานสวนต าบลผูที่ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี รักษาไวซึ่งความ

ดี ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกทั้ง

ปฏิบัติตนใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสบืตอไป  

จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

 

 ประกาศ ณ วันที่   25  กุมภาพันธ์    พ.ศ.๒๕๖5 

            

 

 

  ( นายนิพล สมสกุล ) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ส่วนราชการ  ส านักปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

ที่   72001 /    วันท่ี       กุมภาพันธ์   2565 

เร่ือง    โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

         ประจ าปี  2565   
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  

 เรื่องเดิม 

 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ได้อนุมัติประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  3  ปี  พ.ศ.

2564-2566 ) เมื่อวันที่  29  กันยายน  2564  ยุทธศาสตรท์ี่ 5 ด้านการพัฒนาบุคลากร 

 

 ข้อเท็จจริง 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจา้ง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในการยกย่อง เชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญ

และก าลังใจในการปฏิบัติราชการ,เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล , เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่

ตัวเองและคนรอบข้าง,ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 

มาตรา 279 ,ส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 และเพื่อเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลได้เข้ารับการส่งรายชื่อเป็นพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้ง

ดีเด่นผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 

 ข้อระเบียบ/กฎหมาย 

1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 

5) พ.ศ.2546 มาตรา 59 

2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2538 และ 

แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2547 

 ข้อเสนอ/ขอ้พิจารณา 

 ดังนัน้ เพื่อใหก้ารด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ

วัตถุประสงค์ของโครงการในการสง่เสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการ จึง

เห็นสมควรปฏิบัติดังนี้ 

1. พิจารณาอนุมัติโครงการ 

2. แตง่ตัง้คณะกรรมการจรยิธรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ

พนักงานจ้างผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

บันทึกข้อความ 



3. จัดท าบัญชีรายชื่อพนักงานส่วนต าบลผูม้ีสทิธิ์ได้รับการคัดเลือกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับ

เกียรตบิัตร 

4. จัดท าแบบประเมินพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมใน

การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2565 

5. และขอเสนอโครงการดังกล่าวมาเพื่อขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ดได้

พิจารณาอนุมัติตอ่ไป 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       

     (นางสาวธนิดา  แดงกูล) 

                 นักทรัพยากรบุคคล 

ความเห็นผูเ้สนอโครงการ ....................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                               

                                           (ลงชื่อ)   

                           (นางพิชดา อากาศ) 

                                  หัวหนา้ส านักปลัด อบต. 

ความเห็นผู้เห็นชอบโครงการ....................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 

      ลงชื่อ 
             (นางวรรณภัส  ประสังสิต) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

ความคิดเห็นปลัด อบต........................................................................................................................... 

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

 

      

      (นางสาวพรมาลี  ศิริ) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

 

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 (   )  อนุมัติ 

 (      )  ไมอ่นุมัต ิเนื่องจาก........................................................................................................... 

 

      

                    (นายนิพล  สมสกุล) 

             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 



   

    องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 

ขอมอบประกาศนยีบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

      นายวุฒิชัย  มณีงาม  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ได้รับเชิดชูเกียรต ิ 

เป็นผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

  ประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖5 

ขอให้รักษาความด ี  และจงมคีวามสุขความเจรญิ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   25  เดอืนกุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                        (นายนิพล สมสกุล)                              (นางสาวพรมาลี ศิริ) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด     
 



 

  

 องค์การบรหิารส่วนต าบลไม้เค็ด   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 

ขอมอบประกาศนยีบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสมทรง  บุญคง  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

ได้รับเชิดชูเกียรต ิ 

เป็นผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

  ประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖5 

ขอให้รักษาความด ี  และจงมคีวามสุขความเจรญิ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   25  เดอืนกุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

                        (นายนิพล สมสกุล)                              (นางสาวพรมาลี ศิริ) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด     
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  องค์การบรหิารส่วนต าบลไม้เค็ด   อ าเภอเมืองปราจีนบุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 

ขอมอบประกาศนยีบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสุทิวัส  เปียดี ต าแหนง่  พนักงานประจ ารถบรรทุกน้ า 

ได้รับเชิดชูเกียรต ิ 

เป็นผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
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