
 
โครงการยกย่องเชิดชเูกียรติพนักงานส่วนต าบล พนักงานและบุคคลภายนอกดีเดน่ผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรม ประจ าป ี 2564 

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

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกย่องเชดิชูเกียรตพินักงานส่วนต าบล พนักงานและบุคคลภายนอกดีเด่นผูม้ี 

      คุณธรรมและจรยิธรรม ประจ าปี  2564  

2. หลักการและเหตุผล  :  

 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ

และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยใหส้อดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละ

ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และ

ลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นผู้มคีุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ

กระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณีย

กิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

หนา้ที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาท

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่

ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี   

3. วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพื่อการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจา้งของ

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทองผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีใหแ้ก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย   

      พุทธศักราช  2560   

3.6  เพื่อเป็นการสง่เสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การ ส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ   พ.ศ.  2550 
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4. เป้าหมาย   :     

  4.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 

  4.2 คุณสมบัติของผูท้ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 

   (1)  เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  พนักงานประจ า พนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง 

   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง

ติดตอ่กันไม่น้อยกว่า  2  ปี       นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 

   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็น

ที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทาง

ราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

   (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรอือยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 

   (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดเีด่นมาก่อน ในกรณี

ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มคีุณธรรมจรยิธรรมดเีด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ป ี

  4.3 ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลต าบล

ตะโกทอง 

  4.4  จัดท าใบประกาศเกียรตคิุณยกย่องและเชดิชูเกียรต ิ  

5.  วิธีการด าเนินการ   : 

  5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น 

  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 

  5.3  หัวหนา้ส านักและผู้อ านวยการกองทุกกอง  พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  5.4 แตง่ตั้งคณะกรรมการจรยิธรรมประจ า องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพิจารณาคัดเลือก

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทองผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี  2564   

  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง พิจารณาคัดเลือก

ผูม้ีคุณธรรมจรยิธรรมดเีด่น 

  5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้าง ที่

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพื่อรับในประกาศเกียรตคิุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบล 
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6.   ระยะเวลาด าเนินการ  

           ปีงบประมาณ 2564 

7.  สถานที่ด าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง   อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 

8.  งบประมาณ   

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 
 

10.  ประโยชน์ที่จะไดร้ับ 

  10.1  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบล

ต าบลตะโกทองมีความภาคภูมใิจในการได้รับการเชดิชูเกียรติ 

  10.2  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบล

ต าบลตะโกทองมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น 

 

ผู้เขียนโครงการ  
 
   
                                              (นางสาวมัณฑนา  โคตรนาวัง) 
                                                นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

 

ผู้เสนอโครงการ___________________________________________________________________ 
                      

                                                       (นางสุนันทา  เพิ่มวิไล)          

                                                         หวัหน้าส านักปลัด 
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ผู้เห็นชอบโครงการ_____________________________________________________________________
        

 
             (นางมีนภากร  ภิรมย์กิจ) 
                                                ผู้อ านวยการกองช่าง  รักษาราชการแทน 
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 
 
 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ___________________________________________________________________ 
      
 
 
                (นายสมาน  กิ่งเพชร) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 

 

 

 

 



 

  

 

  

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง 

เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานองค์การบรหิารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

ผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

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

                       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง  ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน

องค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง  ผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  

2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง  ผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติ

ชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้  ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญก าลังใจแก่

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและ

พนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง   ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์  วิธีการ  ของโครงการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบกับองค์การบริหารส่วน

ต าบลต าบลตะโกทอง  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง  เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564  จึงก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 

1. เป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบล

ตะโกทอง 

2. ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวนิัย 

4. 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  ทั้งนีอ้าจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควร

พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 

2. ขั้นตอนการคัดเลือก 

1.  ให้พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล/

พนักงานจา้ง โดยการประเมิน 

2.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทองผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

และให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอ

ชื่อมากที่สุด  และประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

3.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง มอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง 

ผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

 

3. ผลการคัดเลือก 

1. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 1 

กันยายน 2564 

2. เอกสารประกอบการคัดเลือก  ประกอบด้วย  แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลต าบลตะโกทองผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้

ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทองผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2564  ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

 



4. การมอบรางวัล 

ผูไ้ด้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลต าบลตะโกทองผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลต าบลตะโกทอง  

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  15  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

                            

 

                         

                 (นายสมาน  กิ่งเพชร) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

ที่ 28/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจรยิธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

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

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วน

ต าบลพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2563  โดยมีวัตถุประสงค์  

ยกย่อง เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลภายในและภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบด้านการด าเนินชีวิตตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลตะโกทอง  และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลตะโกทองผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. นางมนีภากร  ภิรมย์กิจ ผูอ้ านวยการกองชา่งรักษาราชการแทนปลัด ประธานกรรมการ 

2. นางสาววลัยลักษมี  เพิกชัยภูมิ  ผูอ้ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

3. นางสุนันทา  เพิ่มวไิล      หัวหนา้ส านักปลัด   กรรมการ 

4. นายวุฒิไกร  แข็งการ      ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 

5. นางสาวมัณฑนา  โคตรนาวัง     นักวิเคราะหน์โยบายและแผนฯ กรรมการเลขานุการ 

  อ านาจหน้าที่ 

ด าเนนิการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและการมสี่วนรว่ม 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลภายในและภายนอกองค์กร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก

ทองก าหนด 

 จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่   17  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

            

 

      

            ( นายสมาน  กิ่งเพชร) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลตะโกทอง 

เรื่อง ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ไดจัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าป ๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกย่อง 

เชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจางขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองผูมี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  และใหบริการประชาชนดีเดน เปนขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติราชการ  เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแก

ตัวเองและครอบครัว  สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ เปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว าดวยการสงเสริม

คุณธรรมแหงชาต ิ   พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อเปนพืน้ฐานในการสนับสนุนใหพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   

ในการนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง  ได

คัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล     ต าบลตะโกทองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการ  และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าป  ๒๕๖4 เสร็จเปนที่เรียบรอยแลวผลเปนดังนี้  

 ชื่อ – สกุล ต าแหนง สังกัด 

นางมีนภากร  ภิรมย์กิจ 

 

ผูอ้ านวยการกองช่าง กองชา่ง 

 

 

ขอใหพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลผูที่ไดรับการกาศยกยองเชิดชูเกียรตเิปนแบบอยางที่

ดี รักษาไวซึ่งความดี ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการ

ประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตน    ใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสบืตอไป  

จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่   26  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

            

 

              

            ( นายสมาน  กิ่งเพชร) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  

 



 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลตะโกทอง 

เรื่อง ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง ไดจัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ

จรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าป ๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกย่อง 

เชิดชูเกียรติพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและพนักงานจางขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองผูมี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  และใหบริการประชาชนดีเดน เปนขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติราชการ  เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแก

ตัวเองและครอบครัว  สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๖๐ เปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริม

คุณธรรมแหงชาต ิ   พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อเปนพืน้ฐานในการสนับสนุนใหพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   

ในการนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลตะโกทอง  ได

คัดเลือกพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล     ต าบลตะโกทองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการ  และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าป  ๒๕๖4 เสร็จเปนที่เรียบรอยแลวผลเปนดังนี้  

 ชื่อ – สกุล ต าแหนง 

นายสัมฤทธิ์  แก่นกลางดอน 

 

ประชาชน หมู่ที่  11 

 

ขอใหพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลผูที่ไดรับการกาศยกยองเชิดชูเกียรตเิปนแบบอยางที่

ดี รักษาไวซึ่งความดี ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการ

ประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตน    ใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสบืตอไป  

จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ ณ วันที่   26  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

            

 

              

            ( นายสมาน  กิ่งเพชร) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  

 



 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลตะโกทอง 

เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรตบิุคคลต้นแบบที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบ

ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ มีคุณธรรม จริยธรรม และท าคุณประโยชน์ในท้องถิ่นต าบลตะโกทอง

เพื่อให้ความส าคัญกับผู้ที่ท าคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม จริยธรรมและท า

ประโยชน์แก่ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้บุคคลมีความมุ่งมั้นตั้ งใจร่วมเป็นแกนน า

ในการส่งเสริมพัฒนาชุมขนให้มีความเจรญิกก้าวหน้า 

ดังนัน้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทองจึงประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประพฤติปฏิบัติตน

ให้เป็นที่ประจักษ์ ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม และท าคุณประโยชน์ในท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 ดังนี้ 

นายบุญชว่ย  กิ่งโคกกรวด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

 

จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

 

 ประกาศ ณ วันที่   26  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 

            

 

              

            ( นายสมาน  กิ่งเพชร) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     งานจดัท างบประมาณ กองวิชาการและแผนงาน       

ที่    ชย 79901/                                        วันที่   25  กันยายน 2564 

เรื่อง รายงานผลโครงการยกย่องเชดิชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล พนักงานและบุคคลภายนอกดีเด่นผูม้ีคุณธรรม

และจรยิธรรม ประจ าปี  2564  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้ด าเนินการรายงานผลโครงการยกย่องเชิดชูเกียรตพินักงานส่วนต าบล 

พนักงานและบุคคลภายนอกดีเด่นผู้มคีุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี  2564 นั้น 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง  ได้ด าเนินการรายงานผลโครงการยกย่องเชดิชูเกียรตพินักงานส่วน

ต าบล พนักงานและบุคคลภายนอกดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี  2564 รายละเอียดปรากฏตาม

เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

 

                             (นางสาวมัณฑนา  โคตรนาวัง) 

         นักวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ 

 

 (ลงช่ือ) 

  (นางสุนันทา  เพิ่มวิไล) 

  หัวหนา้ส านักปลัด 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล.......................................................................................... 

 

 (ลงช่ือ) 

(นางมนีภากร  ภิรมย์กิจ) 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล.......................................................................................... 

 

     (ลงช่ือ) 

                   (นายสมาน  กิ่งเพชร) 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายสัมฤทธิ์  แก่นกลางดอน 
เป็นบุคคลต้นแบบด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 

อันเป็นการเชิดชูเกียรติแห่งตน และวงศ์ตระกูล 
ขอให้มีความสุขสวัสดิ์ และรักษาความดีนี้ไว้สืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26  กันยายน  พุทธศักราช 2564 

 
 

(นายสมาน  กิ่งเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโทอง 

 



 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางมีนภากร  ภิรมย์กิจ 
เป็นบุคคลต้นแบบด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กร 

อันเป็นการเชิดชูเกียรติแห่งตน และวงศ์ตระกูล 
ขอให้มีความสุขสวัสดิ์ และรักษาความดีนี้ไว้สืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26  กันยายน  พุทธศักราช 2564 

 
 

(นายสมาน  กิ่งเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโทอง 

 
 



 
องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกทอง 
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายบุญช่วย  กิ่งโคกกรวด 
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะ 

อันเป็นการเชิดชูเกียรติแห่งตน และวงศ์ตระกูล 
ขอให้มีความสุขสวัสดิ์ และรักษาความดีนี้ไว้สืบไป 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26  กันยายน  พุทธศักราช 2564 

 
 

(นายสมาน  กิ่งเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโทอง 

 
 



 
 


