
  
 
 

 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  25๖1   

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

1. ชื่อโครงการ   :   โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลชะแมบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  25๖1 

2. หลักการและเหตุผล  :  
  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญ

และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ท้ังยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดี
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น       ดังนั้นการท่ีประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ ท่ีดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนอง
คุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริย
วัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง
ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  
๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 
   ประการท่ี 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการท่ี 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ
ความดีนั้น 
   ประการท่ี 3   คือ  การอดทน  อดกล้ัน  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่
ว่าจะด้วยเหตุประการใด 
  ประการท่ี 4   คือ  การรู้จักละวางความช่ัว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วน
น้อยของตน  เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง   
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยท่ัวกัน
แล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง
ก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์   
 
 

  /คุณธรรมและจริยธรรม... 
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  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและ

ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตาม
ประกาศ 

  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง    มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้ง
แนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

  1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่ม ชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรม
ใดคือพฤติกรรมท่ีพึงละเว้น 

  2.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่อง
ชมเชยการมอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศช่ือทางส่ือมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการ
ท่ีควรด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ท่ีไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

  3.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างท่ีดีมาช้ีให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ   
คือตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ 
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

  5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมท่ีเป็นตัวอย่างท่ีดีในรูปแบบต่างๆ  
เช่นประกวดเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ขององค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ท้ังนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมเหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีก 
 6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของส่ือประเภท
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์  

  7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นท่ีสามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ี
ดีได้หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน  จะเป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าท่ีเอง 

  8.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

/3. วัตถุประสงค์... 
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3. วัตถุประสงค์   :     

  3.1  เพื่อการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลชะแมบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

  3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2550  มาตรา  279 

  3.6  เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เป้าหมาย   :     
  4.1  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
  4.2  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  ๑  ครั้ง 
  4.3  จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  

5.  วิธีการด าเนินการ   : 
  5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
  5.3  ส านักปลัดฯ กองคลัง กองช่าง  พิจารณาส่งรายช่ือพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้าง ท่ีมีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  5.4 แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

  5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี  25๖1  
  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ พิจารณาคัดเลือกผู้
มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
  5.7 ประกาศรายช่ือพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพื่อรับในประกาศเกียรติคุณ 

  5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
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6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
           เดือนตุลาคม  25๖1  -  กันยายน  25๖1 
   

7.  สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ   อ าเภอวังน้อย   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ    
 
10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบมีขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากข้ึน 
 
 

           (ลงช่ือ) .................................................... ผู้เขียนโครงการ 
( นายสมโภช   อาญาสิทธิ์ ) 
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

 
                                

ความเห็นผู้เสนโครงการ .................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                  
 
              

          (ลงช่ือ) .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
( นางอัมพา   มานะประเสริฐศักดิ์ ) 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
 
 
 
 



-๕- 
 

ความเห็นผู้เห็นชอบและตรวจสอโครงการ  ................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                       
                         
          (ลงช่ือ) .................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายอภินันท์   บุนนาค ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

 
 

 (      )  อนุมัติ   (     )  ไม่อนุมัติ 
 
 
 

          (ลงช่ือ)................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
( นายนพรัตน์   ถนอมวงษ์ ) 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาการ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บันทึกข้อความ   

ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ โทร. ๐-๘๙๙๐-๐๔๐๔-๖ 
ท่ี  อย.71901/    วันที่  25  กันยายน  2560 
เร่ือง   ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่นประจ าปี 25๖1 
 
 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน 

    ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 25๖1 ขึ้น เพื่อเป็นการ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 
และเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนต่อไป  
 

   ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานในส่วน
ราชการได้รับทราบและพิจารณาจัดส่งรายช่ือพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างท่ีมีคุณสมบัติและสมควร
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกรรมการจริยธรรมประจ า อบต.ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
 
 
      (ลงช่ือ) ............................................................  

( นางอัมพา   มานะประเสริฐศักดิ์ ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
บันทึกข้อความ   

ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ โทร. ๐-๘๙๙๐-๐๔๐๔-๖ 
ท่ี  อย.71901/    วันที่  2๒  กันยายน  ๒๕60 
เร่ือง   ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่นประจ าปี 25๖1 
 
 

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่าน 

    ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 25๖1 ขึ้น เพื่อเป็นการ
ยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 
และเพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนต่อไป  
 

   ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานในส่วน
ราชการได้รับทราบและพิจารณาจัดส่งรายช่ือพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างท่ีมีคุณสมบัติและสมควร
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกรรมการจริยธรรมประจ า อบต.ต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา 
 
 
      (ลงช่ือ) ............................................................  

( นางอัมพา   มานะประเสริฐศักดิ์ ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ   

ส่วนราชการ  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ โทร. ๐-๘๙๙๐-๐๔๐๔-๖ 
ท่ี  อย.71901/    วันที่  25 กันยายน  ๒๕60 
เร่ือง   ส่งรายช่ือผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. 

    ส านักปลัดฯ  ขอน าส่งรายช่ือผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 25๖1  ดังนี้ 
  1. นายอภินันท์    บุนนาค   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒. นางสาวนารี  เจริญทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
  ๓. นางสาวโชติรส คงมั่น   นักวิชาการศึกษา 
  ๔. นางสาวสโรชา ค าบรรเทิง  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
  ๕. นายสมโภช  อาญาสิทธิ์  ผู้ช่วยบุคลากร 
    ๖. นางสาวอรววรณ ดีหน่าย   ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ฯ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
      (ลงช่ือ) ............................................................  

( นางอัมพา   มานะประเสริฐศักดิ์ ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



บันทึกข้อความ   

ส่วนราชการ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  
ท่ี  อย.7190๒/    วันที่  25 กันยายน  ๒๕60 
เร่ือง   ส่งรายช่ือผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. 

    กองคลัง  ขอน าส่งรายช่ือผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 25๖1  ดังนี้ 
  1. นางทิพวรรณ   ฐานะวุฒิ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  2. นางสาวพจนา   สุขพัฒณ์ธี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  3. นายบุญญฤทธิ์ ฐานะวุฒิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
  4. นางศุภวรรณ  ฐานะวุฒิ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 
  5. นางวีรนันท์  จ านงค์วงค์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
      (ลงช่ือ) ............................................................  

( นางทิพวรรณ  ฐานะวุฒิ ) 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



บันทึกข้อความ   

ส่วนราชการ  กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  
ท่ี  อย.7190๓/    วันที ่ 25 กันยายน  ๒๕60 
เร่ือง   ส่งรายช่ือผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 

เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. 

    กองช่าง  ขอน าส่งรายช่ือผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 25๖1  ดังนี้ 
  1. นายมานพ   อึ้งสวรรค ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  2. นายภูมิพัฒน์   พลีใหญ่   นายช่างโยธา 
  3. นางสาวปิยะรัตน์ เพชรประดับ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
   
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
      (ลงช่ือ) ............................................................  

( นายมานพ   อึ้งสวรรค์ ) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  
 
  

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
ท่ี  78 / ๒๕60 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
****************************************** 

   

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 25๖1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ            
มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ เมื่อวันท่ี 
1 ตุลาคม พ.ศ.2555 

 

  ดังนั้น เพื่อให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความ โปร่งใส 
ยุติธรรม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  เพื่อท าหน้าท่ีในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
 

  1.นายนพรัตน์ ถนอมวงษ์      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  ประธานกรรมการ 
  2.นายอภินันท์ บุนนาค         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ             กรรมการ 
  3.นางอัมพา มานะประเสริฐศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ        กรรมการ 
  4.นายมานพ อึ้งสวรรค ์       ผู้อ านวยการกองช่าง                                 กรรมการ 
  5.นางทิพวรรณ ฐานะวุฒิ         ผู้อ านวยการกองคลัง                                กรรมการ 
  ๗.นางสาวนารี    เจริญทรัพย์    หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน                       เลขานุการ 
   
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        ส่ัง  ณ   วันท่ี    26    กันยายน  พ.ศ.  ๒๕60   
 

 
(นายนพรัตน์   ถนอมวงษ)์ 

รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  รักษาราชการแทน 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

 
 
 
 
 
 

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

วันที่   ๒8  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
************************************ 

 ระเบียบวาระที่  ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ท่ี 78/2560  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต.ชะแมบ 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
     - ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1  
๓.๒............................................................. 
๓.๓............................................................. 

 ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองอื่น ๆ 
    ๔.๑.............................................................. 
    ๔.๒............................................................. 
 
 
 

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



บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

วันที่   ๒8  กันยายน  พ.ศ. ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

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

ผู้เข้าประชุม 
 
ท่ี ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายนพรัตน์    ถนอมวงษ ์ ประธานกรรมการ นพรัตน์    ถนอมวงษ ์
๒ นายอภินันท์   บุนนาค กรรมการ อภินันท์   บุนนาค 
๓ นายมานพ     อึ้งสวรรค์  กรรมการ มานพ     อึ้งสวรรค์ 
4 นางทิพวรรณ   ฐานะวุฒ ิ  กรรมการ ทิพวรรณ   ฐานะวุฒิ 
5 นางอัมพา     มานะประเสริฐศักดิ์ กรรมการ อัมพา   มานะประเสริฐศักดิ์ 

 
เร่ิมประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายนพรัตน์  ถนอมวงษ์  เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว กระผมนายนพรัตน์  ถนอมวงษ์ รองนายองค์การบริหารส่วน
ประธานคณะกรรมการฯ ต าบล  รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็น 

ประธานคณะกรรมการฯ   ขอด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ท่ี 78/2560  เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต.ชะแมบ 
1. นายนพรัตน์ ถนอมวงษ์        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ   

   2. นายอภินันท์ บุนนาค           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ              
   3. นางอัมพา  มานะประเสริฐศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ         
   4. นายมานพ อึ้งสวรรค์          ผู้อ านวยการกองช่าง                                  
   5. นางทิพวรรณ ฐานะวุฒิ  ผู้อ านวยการกองคลัง                                 
   โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ เพื่อท าหน้าท่ี
ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี - 
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ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  กระผมขอเชิญปลัด อบต.ช้ีแจงต่อไปครับ 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณาเร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
นายอภินันท์  บุนนาค      ๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มี 
ปลัด อบต.   คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

ประจ าปีงบประมาณ 25๖1   
1. คุณสมบัติ 
 1.1 เป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง อบต.ชะแมบ 
 1.2 ปฏิบัติราชการใน อบต.ชะแมบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
 1.4 ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่
ระหว่างด าเนินคดีอาญาในศาล เว้นแต่เป็นคดีทีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

1.5 มีความประพฤติ การปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณของ
ข้าราชการ เป็นท่ียอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 

1.6 เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผย
ท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

1.7 ปฏิบัติหน้าท่ีและนอกเหนือหน้าท่ีสม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานท่ีรับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่น
อย่างเด่นชัด 

1.8 มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นท่ียอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมาย
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าท่ีเป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิด
ประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ท้ังนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารท่ี
สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างซึ่งมีข้อจ ากัดทาง
เอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงาน
ท่ียอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
2. ขั้นตอนการคัดเลือก 

2.1 ให้แต่ละส านัก/ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้างในสังกัดท่ีมีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเ กียรติ  โดยการ
ประเมิน 

2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขอองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐ จากจ านวนรายช่ือท่ีได้รับ
เสนอช่ือมากท่ีสุดและประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
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3. ผลการคัดเลือก 
3.1 พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลท่ีปฏิบัติงานอยู่จริง              

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 25๖1 และ วันท่ี 30 กันยายน 25๖1 
3.2 เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือก

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 25๖1 

3.3 คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างของ อบต.              
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 
25๖1 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นท่ีสุด 
4. การมอบรางวัล 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลชะแมบ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 25๖1 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
และขณะนี้แต่ละส านัก/กอง ก็ได้จัดส่งรายช่ือผู้เข้ารับการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้ว 
ส านักปลัดฯ 
1. นายอภินันท์   บุนนาค   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

   ๒. นางสาวนารี  เจริญทรัพย์  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
   ๓. นางสาวโชติรส คงมั่น   นักวิชาการศึกษา 
   ๔. นางสาวสโรชา  ค าบรรเทิง  เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
   ๕. นายสมโภช อาญาสิทธิ์  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 
     ๖. นางสาวอรวรรณ  ดีหน่าย  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
   กองคลัง 

1. นางทิพวรรณ     ฐานะวุฒิ  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   2. นางสาวพจนา    สุขพัฒณ์ธี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
   3. นายบุญญฤทธิ์   ฐานะวุฒิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   4. นางศุภวรรณ    ฐานะวุฒิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   5. นางวีรนนัท์    จ านงค์วงค์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

กองช่าง 
1. นายมานพ       อึ้งสวรรค์  ผู้อ านวยการกองช่าง 

   2. นายภูมิพัฒน์      พลีใหญ่  นายช่างโยธา 
   3. นางสาวปิยะรัตน์  เพชรประดับ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
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นายอภินันท์  บุนนาค ซึ่งแต่ละรายช่ือปฏิบัติราชการในพื้นท่ีไม่ต่ ากว่า 2 ปีตามคุณสมบัติท่ีก าหนด ก็ขอให้ 
กรรมการ คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาตามความเหมาะสม  และจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่

ทราบว่าคณะกรรมการท่านใด จะแก้ไขเปล่ียนแปลงบ้างหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
นายนพรัตน์  ถนอมวงษ์ ผมขอเสนอว่าในปีนี้ควรคัดเลือกให้พนักงานได้รับเกียรติบัตรยกย่องส่วนราชการละ 
ประธานฯ  1 คน โดยค านึงถึงระยะเวลาและผลงานนะครับ  ผมขอเสนอช่ือบุคคลท่ีสมควร 
   ได้รับคัดเลือกดังนี้ 

ส านักงานปลัด ได้แก่ นางสาวโชติรส  คงมั่น เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีการ แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

กองคลัง ได้แก่ นางทิพวรรณ  ฐานะวุฒิ เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นและ
ปฏิบัติราชการในพื้นท่ีระยะเวลานาน  มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 
กองช่าง   ได้แก่ นายภูมิพัฒน์  พลีใหญ่ เนื่องจากเป็นบุคคลท่ีมีผลงาน
ดีเด่น ช่วยเหลืองานราชการด้วยดีมาตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติราชการในพื้นท่ี 

ไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มี  
ผมขอมติท่ีประชุมนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ 

ท่ีประชุม   เห็นด้วย มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระที่  ๔   เร่ืองอื่น ๆ 
   - ไม่มี – 
 
นายนพรัตน์ ถนอมวงษ์ ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มี
ประธานกรรมการ กระผมขอปิดการประชุม 
 
ปิดประชุม  เวลา ๑๑.๐๐  น. 
 
 
     (ลงช่ือ)    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
          ( นางอัมพา  มานะประเสริฐศักดิ์ ) 
      เลขานุการคณะกรรมการฯ 
 
 

 
     (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              ( นายนพรัตน์  ถนอมวงษ์ ) 
      ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 



 
  
 
  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 25๖1 

******************************************************* 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  25๖1  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
เชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ   ผู้ประพฤติดี  
ปฏิบัติชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้  ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญก าลังใจแก่
พนักงานส่วนต าบล  ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลชะแมบ   ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ของโครงการและเป็นไปด้วยความ  
จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 
  1. เป็นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
  ๒. ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  ๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
  ๔. ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  หรืออยู่ระหว่างการด าเนิน

คดีอาญาในศาล  เว้นแต่เป็นคดีท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นท่ี

ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม   
  6. เป็นบุคคลท่ีได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยท้ังต่อหน้า  

และลับหลัง 
  7. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีและนอกเหนือหน้าท่ี  สม่ าเสมอ  เต็มใจ  มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี

รับผิดชอบ  จนมีผลงานปรากฏท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ  ประชาชน  มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด 
  8. มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นท่ียอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  ให้หมายรวมถึงผล

การปฏิบัติงานในหน้าท่ีเป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการ
และประชาชน  ท้ังนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วน
ต าบล/พนักงานจ้าง ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจาก
รูปธรรมของผลงานท่ียอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
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2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
  ๑) ให้พนักงานส่วนต าบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง โดย

การประเมิน 
  2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหาร ส่วนต าบลชะแมบผู้มี คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบั ติราชการและให้บริการ       
ประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 25๖1 จากจ านวนรายช่ือท่ีได้รับการเสนอช่ือมาก  ท่ีสุด  และประกาศ
รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 

  3)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ มอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
 

3. ผลการคัดเลือก 
  พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลท่ีปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันท่ี 31  มีนาคม 

2561  และ ๓๐ กันยายน ๒๕61 เอกสารประกอบการคัดเลือก  ประกอบด้วย  แบบประเมินผลการ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 25๖1 

  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ชะแมบผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 
25๖1  ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 25๖๐  ให้ถือเป็นท่ีส้ินสุด 

 

4. การมอบรางวัล 
  ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน                   

ต าบลชะแมบ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี
งบประมาณ 25๖1 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒8  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕61  

 
 

(นายนพรัตน์   ถนอมวงษ)์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  รักษาราชการแทน 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
 

 
 



 
  
 
  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 

เร่ือง ยกยองผมีูคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปีงบประมาณ 25๖1 

******************************************************* 
ตามท่ีองคการบริหารสวนต าบลชะแมบ  ไดจัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนต าบล

และพนักงานจ้าง ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงาน              
สวนต าบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลชะแมบ  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน , เปนขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ ,เปนแบบอยางท่ีดีใหกับ
พนักงานสวนต าบล , เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเองและบุคคลรอบขาง , สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ , เปนการสงเสริมคุณธรรมของขา
ราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อเปนพื้น
ฐานในการสนับสนุนใหพนักงานสวนต าบลและขององคการบริหารสวนต าบลไดเขารับการสงรายช่ือเปน       
พนักงานสวนต าบลดีเดนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนในระดับ
จังหวัดหรือระดับประเทศในโอกาสตอไป นั้น 

  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบล
ชะแมบ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดคัดเลือกพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบลชะแมบผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 เสร็จเปนท่ีเรียบรอย           
แลวผลเปนดังนี้  
  

ชื่อ – สกุล 
พนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบลควน

ชะแมบผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 

ต าแหนง สังกัด 
 

นางสาวโชติรส    คงมั่น 
 

นักวิชาการศึกษา ส านักปลัดฯ 

นางทิพวรรณ    ฐานะวุฒิ 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง กองคลัง 

นางภูมิพัฒน์    พลีใหญ่ 
 

นายช่างโยธา กองช่าง 
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  ขอใหพนักงานสวนต าบลผูท่ีไดรับการกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางท่ีดี รักษาไวซึ่ง
ความดี ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกท้ัง
ปฏิบัติตนใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสืบตอไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

       ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒8  กันยายน   พ.ศ.  ๒๕๖1  

 
 

(นายนพรัตน์   ถนอมวงษ)์ 
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ  รักษาราชการแทน 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลชะแมบ  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบบันีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายภูมิพัฒน์   พลีใหญ่  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
ได้รับเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ช่วยเหลืองานราชการด้วยดีมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการในพื้นที่ 

  ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖1 
ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   ๒8  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
 

                                   . 
                    ( นายนพรัตน ์  ถนอมวงษ์ )                             ( นายอภินันท์   บุนนาค ) 
          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการแทน              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 



 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลชะแมบ  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบบันีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางทิพวรรณ  ฐานะวฒุ ิต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
ได้รับเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานดีเด่นและปฏิบัติราชการในพื้นท่ีระยะเวลานาน  มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ   

ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖1 
ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   ๒8  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
                

                                   . 
                    ( นายนพรัตน์   ถนอมวงษ์ )                             ( นายอภินันท์   บุนนาค ) 
          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการแทน              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 



 
 
 

องค์การบริหารสว่นต าบลชะแมบ  อ าเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบบันีใ้ห้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวโชติรส  คงมั่น  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
ได้รับเชิดชูเกียรติบุคคลที่แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

ครั้งที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖1 
ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   ๒๙  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖1 
                

                                   . 
                    ( นายนพรัตน์   ถนอมวงษ์ )                             ( นายอภินันท์   บุนนาค ) 
          รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาการแทน              ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชะแมบ 


