
 
 
 
 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 
....................................................... 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและ         
เชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ผู้ประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงานส่วน
ต าบล ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก           
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ของโครงการและเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 
1. เป็นพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
๒. ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
๔. ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการ

ด าเนินคดีอาญาในศาล  เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ 

เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม   
6. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อ

หน้า และลับหลัง 
7. ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

ที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด 
8. มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมายรวมถึง

ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการ
และประชาชน  ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจาก
รูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
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2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
1. ให้พนักงานส่วนต าบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง    

โดยการประเมิน 
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด และประกาศรายชื่อ               
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

3.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มอบประกาศนียบัตรยกย่องและ            
เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
 

3. ผลการคัดเลือก 
   1. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 

ณ วันที่ 31  มีนาคม  2564  
2. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัวโคก  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ขอสงวนสิทธิที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของ
คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564          
ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. การมอบรางวัล 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัวโคก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

ประกาศ  ณ วันที่  2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563   

 
 
 

(นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
 

  
 
 
 
 
 



 
 

โครงการยกย่องผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจตัุรัส  จังหวดัชัยภูมิ 
        ******************** 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ            

และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น      
ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน     
ในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม 
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถ
แล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์           
200 ปี ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว 
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค์  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่           
ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจน ว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม           
และจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม             
ที่พึงละเว้น 
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         2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการ
มอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่
ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3.  การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ คือ
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น าในการท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้
หรือการให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

8.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และรู้สึกว่างานหรือผลของการ
กระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้พิจารณาอนมุัตติ่อไป 
 

3. วัตถุประสงค์   : 
3.1  เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองบัวโคก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
3.2  เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.5  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 
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4. เป้าหมาย   :     
  4.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
   (1)  เป็นพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ติดต่อกัน 
ไมน่้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31  มีนาคมของปีที่คัดเลือก 
   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็น            
ที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ           
จนเป็นแบบอย่างท่ีดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
  4.3  ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  4.4  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

5.  วิธีการด าเนินการ   : 
  5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
  5.3  ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ฯ และกองสวัสดิการสังคม พิจารณา            
ส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ที่มีคุณสมบัติและ
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจ า อบต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก พิจารณาคัดเลือก               
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
  5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบัวโคก ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
           เดือนตุลาคม 2563 –  เมษายน  2564 
7.  สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
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9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก มีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
   
 

                                               
(ลงชื่อ)                                        ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวปวิศรา  จันทร์กลาง) 
                                          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  รักษาราชการแทน 
                                              หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 

            
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

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

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

 
 

                     (ลงชื่อ)                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางยุพิน  มีหมู่) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
............................................................................................................................. ...................................................... 

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

 
 

                  (ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

                                            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 



 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ    ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก   โทร 0-4405-6005  ต่อ 14                                                                                            
ที ่ ชย 80501/74                                       วันที่   2  ตุลาคม  2563                                                         
เรื่อง    ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น       
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564       

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน 

               ด้วยส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือเป็น
การยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก                
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคน 
ต่อไป 
 

  ดังนั้น จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานในส่วนราชการได้รับ
ทราบและพิจารณาจัดส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างในส านัก/กอง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการ 
 

                   
 
 

    (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
ที ่309/2563 

      เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
------------------------------------------- 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม              
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด ผู้มีความประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไป 
ตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 

 

  ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างในสังกัด เป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือท าหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
  1. นางยุพิน  มีหมู่         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น  ประธานกรรมการ 
  2. นางกชกร  ชมศรี          ผู้อ านวยการกองคลัง           เป็น  กรรมการ 
  3. นางสาวสุภาพร พองชัยภูมิ      ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม เป็น  กรรมการ           
  4. นายสาธิต  เปียสันเทียะ นายช่างโยธาช านาญงาน 
      รักษาราชการแทน ผอ.กองช่าง    เป็น  กรรมการ 
  5. นางสาวปวิศรา จันทร์กลาง     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  เป็น  เลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   12  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 

 
 

 
 

 (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนต าบลหนองบัวโคก 
เรื่อง ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
---------------------------------- 

ตามท่ีองคการบริหารสวนต าบลหนองบัวโคก ไดจัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม              
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ          
ยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานสวนต าบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลหนองบัวโคก ผูมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เปนขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการเปนแบบ 
อยางที่ดีใหกับพนักงานสวนต าบล เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเองและบุคคลรอบขาง สงเสริมและสนับสนุนการ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  เปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ และเพ่ือเปนการสนับสนุน           
ใหพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบลไดเขารับการสงรายชื่อเปนพนักงานสวนต าบลดีเดน                    
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ                  
ในโอกาสตอไป นั้น 

 

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไดคัดเลือกพนักงานสวนต าบลและพนักงานจ้างของ             
องคการบริหารสวนต าบลหนองบัวโคก ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน           
ดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 เสร็จเรียบร้อยแลว  ดังนี้  
  

ชื่อ – สกุล  ต าแหนง สังกัด 

นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม 
นางสาวณัฐภิชา  เพชรประไพ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ช านาญงาน กองคลัง 
นางสาวกัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ส านักงานปลัด อบต. 
นางสาวพรนภัส  หัดจุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง 
นางสาวจ าปี  หาจัตุรัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการศึกษาฯ 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดีงามความ
ขยันหมั่นเพียรศึกษา หาความรู้ เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน อีกทั้งปฏิบัติตน               
ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสืบไป 
 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ ณ วันที่  5  เดือน เมษายน พ.ศ.๒564 
                                              
 
 

(นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก



 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั จังหวัดชยัภูม ิ
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวสุภาพร  พองชัยภูมิ 
ได้รับเชิดชเูกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

     
   (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 



 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภูม ิ
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวณัฐภิชา  เพชรประไพ 
ได้รับเชิดชเูกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

     
   (นายสขุสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 



 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภูม ิ
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวกลัยา  ออ่นมะลัง 
ได้รับเชิดชเูกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

     
   (นายสขุสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 



 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภูม ิ
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวพรนภสั  หดัจุมพล 
ได้รับเชิดชเูกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

       
   (นายสขุสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 



 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองบวัโคก อ าเภอจัตุรสั  จังหวัดชัยภูม ิ
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบบันี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 

นางสาวจ าป ี หาจัตรุสั 
ได้รับเชิดชเูกียรติด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ 

      
   (นายสขุสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 


