
 
 

 
ส่วนราชการ   งานบุคลากร  ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่         . 
ที ่  ชย 72301 /  -    วันที ่   1  กรกฏาคม  2563   . 
เรื่อง   โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2563 . 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  
 
 เรื่องเดิม 
 ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  ได้อนุมัติประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารบ้านเมืองที่ดี ด้านการพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

 ข้อเท็จจริง 
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ในการยกย่อง เชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ,เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล , เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและคนรอบข้าง,ส่งเสริมและ
สนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 279 และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
สนับสนุนให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลได้เข้ารับการส่งรายชื่อเป็นพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้างดีเด่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 

 ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.

2552  มาตรา 59 

 ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา 
 ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  จึงเห็นสมควรปฏิบัติดังนี้ 

1. พิจารณาอนุมัติโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2563 
 
 
 
 
 

3. จัดท าแบบ… 
 
 

บันทึกข้อความ 
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3. จัดท าแบบประเมินพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2563 

4. และขอเสนอโครงการดังกล่าวมาเพ่ือขออนุมัติต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  
 

          
 (นางสาวสุพรรณษา  บรรณศรี) 
       นักทรัพยากรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

โครงการยกย่องผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปี  2563 

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

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ ประชาชนดีเด่น 
 ประจ าปี  2563 

2. หลกัการและเหตุผล  :  
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่
และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน 
หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม 
เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 ใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผลดีสู่
ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทาน
คุณธรรม ๔ ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2  คือ การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3  คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
   ประการที่ 4  คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 
 
 
 

/คุณธรรม... 
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คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติ
บังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์  คุณธรรมและ
จริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มี
หลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความพอใจ 
ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้
ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง  
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แจ้ง
แนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธร รมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละ
เว้น 

         2.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย การมอบใบ    
ประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับการยก
ย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดง
ให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3. การเป็นแบบอย่าง(model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ คือ ตัวผู้บังคับ 
บัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ผู้ใต้ บังคับบัญชา และ 
ชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจดักิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ  เช่นประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนว
พิจารณา เป็นต้น ทั้งนี ้อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

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

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือ
การให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

 
 

/8. น าหลักธรรม... 
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8.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลซับใหญ่  เมื่อวันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 ,  และมติที่ประชุมพนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่ เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลซับใหญ่ เห็นชอบ  ให้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  ประจ าปี 2563  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยก
ย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญ และก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่า  และ
สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

3. วัตถุประสงค์  :     

3.1  เพ่ือการยกย่อง  เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลซับใหญ่  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

4. เป้าหมาย  :     
  4.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
   (1)  เป็นพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
2 ปี นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 
   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจนเป็น
แบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
   (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีท่ีเคย
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว  ควรเว้นระยะเวลา  1  ปี 
  4.3  ผู้ด าเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 
  4.4  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   
 
 

/5. วิธีการ… 
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5.  วิธีการด าเนินการ  : 
 5.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
 5.3 ทุกส่วนราชการในองค์กร พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่มี
คุณสมบัติ และสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 5.4 แต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต.  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง 
 5.5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2563   
 5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น 
 5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น  เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 
  5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
           ปีงบประมาณ  2563   

7.  สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ 

8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานบุคลากร  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่   

10.  ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์   
  10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลซับใหญ่ 
   10.2 ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ มีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู 
และเห็นคุณค่าของการประพฤต ิปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม   

 

/11. ประโยชน์ที่... 
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11.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  11.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่มีความภาคภูมิใจ
ในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  11.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่มีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 

   
 
                                              (ลงชื่อ) .................................................... ผู้เขียนโครงการ 
                         ( นายนุกูล   เสนขวัญแก้ว ) 

                               บุคลากร 
ความเห็นผู้เสนอโครงการ ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

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

                   ( นางสาวแพรวนภา  ผลาวรรณ์ ) 
                           เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
                        รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานปลัด 

 
ความเห็นผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  ............................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….. 

                                               
                            (ลงชือ่) ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 

              ( นายสมศักดิ์   หนูรุ่น) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนชะลิก 
 

 (   )  อนุมัติ   (     )  ไม่อนุมัติ 
                                         (ลงชื่อ)                           ผู้อนุมัติโครงการ 

                         ( นายสชุีพ   จันทร์แก้ว ) 
 
 
 
 
         
 
     นายกองค์การบริห 



ารส่วนต าบลควนชะลิก 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่                                                                                                                       
ที ่     ชย 72301 /  -                                            วันที่    1   กรกฏาคม  2563                                                           
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

ประจ าปี 2563      .    

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

               ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 2563 ขึ้น เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน และเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนต่อไป 
 
  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานในส่วนราชการได้รับ
ทราบและพิจารณาจัดส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติและสมควรได้ รับการยกย่องเชิดชู
เกียรตใิห้กับกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. ต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
      (นางสาวสุพรรณษา   บรรณศรี) 
 นักทรัพยากรบุคคล 
 

       
 
 
 
 
 
 
.........................ส านักงานปลัด อบต 
.........................กองคลัง 
.........................กองช่าง 
.........................กองการศึกษาฯ 
.........................กองสาธารณสุข 
…………………….กองสวัสดิการสังคม 
.........................กองส่งเสริมการเกษตร 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
 
ส่วนราชการ   งานบุคคล  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่                                                                                                               
ที ่    ชย 72301 /  -                                                   วันที่    17   สิงหาคม  2563                                                        
เรื่อง    ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ      .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. 
 
  งานบุคคล  ส านักงานปลัด  ขอน าส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการ 
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี 2563    
จ านวน  2  ราย  ดังนี้ 

 1. นายชัยยันต ์ จันดิษ เจ้าพนักงานธุรการ 
 2. นายประดิษฐ์   ฦาชา พนักงานผลิตน้ าประปา  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
        
       (นางสาวสุพรรณษา  บรรณศรี) 
  นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
 
 
ส่วนราชการ      ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่                                                                                                                   
ที ่    ชย 72301 /  -                                                   วันที่    14  สิงหาคม  2563   .                                                        
เรื่อง    ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ      .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. 
 
  ส านักงานปลัด  ขอน าส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 2563  ดังนี้ 

 1. นายชัยยันต ์ จันดิษ เจ้าพนักงานธุรการ 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
      (นางสาวภัทรา  อยู่ส าราญ) 
 หัวหน้าส านักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่                                                                                                                    
ที ่    74803 /  -                                                   วันที่    10  สิงหาคม  2563    .                                                       
เรื่อง    ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ      .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. 
 
  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  ขอน าส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ  และสมควรได้รับการ 
ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 2563  ดังนี้ 

 1. นายประดิษฐ์  ฦาชา พนักงานผลิตน้ าประปา  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
 
 (นายธีระวุฒิ พงศ์ศร)ี 
                   ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่
ที่  287/2563 

      เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิด
ชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคม
ได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม พ.ศ.2560 

  ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  เป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือก
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
 1. นายสุระ ตั้งใจ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ประธานกรรมการ 
 2. นายอังกูร โรจนวิริยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่   กรรมการ 
 3. นายธีระวุฒิ พงศ์ศรี ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 4. นางสาวภัทรา   อยู่ส าราญ หัวหน้าส านักปลัด อบต. กรรมการ 
 5. นางสาวพงษ์ลัดดา รองพล ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 6. นางสาวญพิภา  โสนิราช ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ กรรมการ 
 7. นางสาวสุพรรณษา บรรณศรี นักทรัพยากรปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 
 

(นายสุระ  ตั้งใจ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 

 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 

วันที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕63 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 
************************************ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ที่ 287/2563  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. ซับใหญ่ 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     - ไม่มี - 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างผู้มี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจ าปีงบประมาณ 2563   
……………………………………………………............................................................. 

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

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ 
    ........................................................................................................................ 

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

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



บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่

วันที่   28  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕63 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่

******************* 
ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสุระ  ตั้งใจ ประธานกรรมการ สุระ  ตั้งใจ 
๒ นายอังกูร  โรจนวิริยางกูร กรรมการ อังกูร  โรจนวิริยางกูร 
๓ นายธีระวุฒิ  พงศ์ศรี กรรมการ ธีระวุฒิ  พงศ์ศรี 
4 นางสาวภัทรา  อยู่ส าราญ กรรมการ ภัทรา  อยู่ส าราญ 
5 นางสาวพงษ์ลัดดา  รองพล กรรมการ พงษ์ลัดดา  รองพล 
6 นางสาวญพิภา  โสนิราช กรรมการ ญพิภา  โสนิราช 
7 นางสาวสุพรรณษา  บรรณศรี เลขานุการ สุพรรณษา  บรรณศรี 

 

 
เริ่มประชุม เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายสุระ ตั้งใจ เมื่ อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมนายสุ ระ ตั้ ง ใจ นายกองค์การบริหารส่ วนต าบลซับใหญ่             
ประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฯ  ขอด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ 
   ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ที่ 287/2563  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า อบต. ซับใหญ่ 
1. นายสุระ ตั้งใจ   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 

   2. นายอังกูร โรจนวิริยางกูร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 
   3. นายธีระวุฒิ พงศ์ศรี   ผู้อ านวยการกองช่าง 
   4. นางสาวภัทรา อยู่ส าราญ  หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
   5. นางสาวพงษ์ลัดดา  รองพล  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   6. นางสาวญพิภา  โสนิราช  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
   7. นางสาวสุพรรณษา บรรณศรี  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 
 
 

/โดยคณะ... 
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โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ เพ่ือท าหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี – 
 
นายสุระ ตั้งใจ  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๓  กระผมขอเชิญปลัด อบต. ชี้แจงต่อไปครับ 
ประธานคณะกรรมการฯ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

นายอังกูร โรจนวิริยางกูร ๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและ 
ปลัด อบต.  จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2562   

1. คุณสมบัต ิ
 1.1 เป็นพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้ง ซบัใหญ่ 
 1.2 ปฏิบัติราชการใน อบต.ซับใหญ่ ไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
 1.4 ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างด าเนิน

คดีอาญาในศาล เว้นแต่เปน็คดทีีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 1.5 มีความประพฤติ การปฏิบตัิตนด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ 

เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
 1.6 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทัง้ต่อหน้า

และลับหลงั 
 1.7 ปฏิบัติหน้าที่และนอกเหนอืหน้าที่สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่

รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด 
 1.8 มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมายรวมถึง

ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วน
ราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของ
พนักงานส่วนต าบล/พนกังานจ้างซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควร
พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เก่ียวข้องเป็นส าคัญ 

2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
 2.1 ให้แต่ละส านัก/ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้งใน

สังกัดที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติโดยการประเมิน 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจาณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับเสนอชื่อมากที่สุดและประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือก 

 
 /3.ผลการคัด... 
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3. ผลการคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลที่ปฏบิัติงานอยู่จริง ในวันที่ 11 กันยายน 

2563  และแจ้งผลการคัดเลือก ในวันที่ 21 กันยายน 2563 
 3.2 เอกสารประกอบการคัดเลอืก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 
2563 

 3.3 คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจา้งของ อบต. ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2563 ขอสงวนสิทธิท์ี่จะตรวจสอบแบบ
ประเมินของผู้ผา่นการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด 

4. การมอบรางวัล 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลซบั

ใหญ่ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2563  
จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชเูกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซบัใหญ่   

 -  ขอมอบให้นักทรัพยากรบุคคลเป็นผูช้ี้แจ้งเรื่องรายชื่อทีไ่ด้ส่งมาคัดเลือกครับ 

น.ส.สุพรรณษา บรรณศร ี ขณะนี้แต่ละส านัก/กอง ก็ได้จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารบัการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้ว  ดังนี ้
นักทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานปลัด  ได้แก ่
 นายชัยยันต์   จันดิษ เจ้าพนักงานธุรการ 

กองช่าง  ได้แก่ 
  นายประดิษฐ์   ฦาชา พนักงานผลิตน้ าประปา 
 

 

น.ส.ภัทรา อยูส่ าราญ ซ่ึงแต่ละรายชือ่ปฏบัิติราชการในพ้ืนท่ีไม่ต่ ากว่า 2 ปี ตามคุณสมบัติที่ก าหนด ก็ขอให้ 
กรรมการ คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาตามความเหมาะสม และจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่ทราบว่า

คณะกรรมการท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่คะ  
 
ที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย  มีมติเป็นเอกฉันท ์

นายสุระ ตั้งใจ ผมขอเสนอว่าในปีนี้ควรคัดเลือกให้พนักงานได้รับเกียรติบัตรยกย่องส่วนราชการละ 1 คน 
ประธานฯ และแยกเป็นพนักงานส่วนต าบลกับพนักงานจ้าง โดยค านึงถึงระยะเวลาและผลงานนะครับ 
 ผมขอเสนอให้ได้รับทั้ง 3 ท่านตามที่เสนอชื่อมา  ดังนี้ 

ส านักงานปลัด ได้แก่ นายชัยยันต์  เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นช่วยเหลืองาน
ราชการ และงานสาธารณะ ด้วยดีมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ 
 
 
 

/กองช่าง... 
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กองช่าง   ได้แก่ นายประดิษฐ์  ฦาชา  เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นและปฏิบัติ
ราชการและงานสาธารณะ ในพ้ืนที่ระยะเวลานาน  เป็นที่รักใคร่ของประชาชน 
ไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ หากไม่มี  ผมขอมติที่
ประชุมนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ 
 

ที่ประชุม  เห็นด้วย มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
 - ไม่มี - 

นายสุระ ตั้งใจ ไมท่ราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มีกระผมขอ 
ประธานกรรมการ ปิดการประชุม 
  

 
ปิดประชุม  เวลา ๑๑.3๐  น. 
 
 
 
     (ลงชื่อ)    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 (นางสาวสุพรรณษา  บรรณศรี) 
      เลขานุการคณะกรรมการฯ 
 
 
 

 
     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสุระ  ตั้งใจ) 
  ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ ่
เร่ือง   หลักเกณฑ์และวิธกีารคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

********************* 
                       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
เชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  ผู้ประพฤติดี  
ปฏิบัติชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้  ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญก าลังใจแก่
พนักงานส่วนต าบล  ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลซับใหญ่  ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ของโครงการและเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ.2560  จึงก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ดังนี้ 

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

เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของ

บุคคลในส่วนราชการและสังคม   
6. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า และลับหลัง 
7. ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่  สม่ าเสมอ  เต็มใจ  มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบจนมี

ผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ  ประชาชน  มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด 
8. มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานใน

หน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน  ทั้งนี้อาจ
ปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ซึ่งมีข้อจ ากัด
ทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
เป็นส าคัญ 

 
/2. ขั้นตอนการ... 
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2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
๑) ให้พนักงานส่วนต าบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง โดยการประเมิน 
2)  ประชุมคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ        
     บริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ        
     ประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2563  จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด 
     และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
3)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ มอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงาน   
     ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
     ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

3. ผลการคัดเลือก 
๑. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ ปัจจุบัน 
2. เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน

จ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2563  ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. การมอบรางวัล 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ผู้มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 จะได้รับ
เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

         
 
                    

                 (นายสุระ  ตั้งใจ) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนต าบลซับใหญ ่
เร่ือง  ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และใหบริการประชาชนดีเดน  

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
------------------------------------------------------- 

ตามท่ีองคการบริหารสวนต าบลซับใหญ่ ไดจัดท าโครงการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน สวนต าบล 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนต าบล และพนักงาน 
จางขององคการบริหารสวนต าบลซับใหญ่ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และใหบริการประชาชนดี
เดน , เปนขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ , เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนต าบล , เปนเกียรติและศักดิ์ศรีให
แกตัวเองและบุคคลรอบขาง และเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสนับสนุนใหพนักงานสวนต าบลและขององคการบริหารสวน
ต าบล ไดเขารับการสงรายชื่อเปนพนักงานสวนต าบลดีเดน ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให
บริการประชาชนในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในโอกาสตอไป นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบลซับใหญ่ 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ได
คัดเลือกพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบลซับใหญ่ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63  เสร็จเปนที่เรียบรอยแลวผลเปน ดังนี้  
  

ชื่อ – สกุล 
พนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบล 
ควนชะลิกผมูีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัต ิ

ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ต าแหนง 
สังกัด 

 

นายชัยยันต์  จันดิษ เจ้าพนักงานธุรการ ส านักงานปลัด 
นายประดิษฐ์  ฦาชา พนักงานผลิตน้ าประปา กองช่าง 
 
ขอใหพนักงานสวนต าบล  ผูที่ไดรับการกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี รักษาไวซึ่งความดี ความขยัน 
หมั่นเพียรศึกษาหาความรู  เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการ และใหบริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตนใหเปนไป 
ตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสืบตอไป  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ ณ วันที่   30   กันยายน  พ.ศ.๒๕63 
          
 

     (นายสุระ  ตั้งใจ) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่  

 
 



 


