
 

 
 

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

ประจ าปี  2563   

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

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบ้ริการ 

                          ประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  2563   

2. หลักการและเหตุผล  :  

 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี

หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี

ความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผูม้ีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่

ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง  เพื่อคุณประโยชน์ของ

ประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่ เกล้าฯ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลัง

ความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอ

ดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุง

รัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 

   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน

เพื่อประโยชน์สว่นใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

   ประการที่ 2   คือ  การรูจ้ักข่มใจตนเอง  ฝกึใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนัน้ 

   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ

ด้วยเหตปุระการใด 

   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความช่ัว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของ

ตน  เพื่อประโยชน์สว่นใหญ่ของบ้านเมือง 
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คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว   จะช่วยให้

ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์  

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถู กต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้

เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   ได้แจง้แนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล

ในทางปฏิบัติ 

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่

พึงละเว้น 

         2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการ

มอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการ

ควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม

และจรยิธรรม เพื่อแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างและสรา้งขวัญก าลังใจใหแ้ก่ผู้กระท าดี 

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

ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่

ผูใ้ต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม 

4.  การตัง้ชมรมหรอืสร้างเครือขา่ย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สกึร่วมให้เกิดขึ้นกับ 

เจ้าหนา้ที่ในหนว่ยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมอืร่วมใจกันรณรงคใ์ห้เกิดการถอืปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ   เช่น

ประกวดเจา้หน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร

เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่นมี

ส่วนรว่มในการคัดเลือกหรอืตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อกีส่วนหน่ึง 

6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท

ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เชน่ จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน ์เป็นต้น 
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7.  การศกึษาดูงาน คือ การศกึษาดูงานจากหนว่ยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือ

การให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน

ด้วยตัวของเจ้าหนา้ที่เอง 

8.  น าหลักธรรมหรอืค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจา้งของ 

องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ

กับองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง

องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม   เมื่อวันที่  18  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2563       และคณะผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลค าเนียม  เห็นชอบ  ให้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

และให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  2563  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับ

การชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้น

เกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลค าเนียม ได้พิจารณาอนุมัตติ่อไป 

 

3. วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพื่อการยกย่อง   เชิดชูเกียรตพินักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลค าเนียมผูม้ีคุณธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 

3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 

3.4  เพื่อเป็นเกียรตแิละศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 

3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย   

      พุทธศักราช  2560   

3.6  เพื่อเป็นการสง่เสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแหง่ชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เป้าหมาย   :     

  4.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 

  4.2 คุณสมบัติของผูท้ี่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 

   (1)  เป็นพนักงานสว่นต าบล  พนักงานประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ค าเนียม 
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   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมตดิต่อกันไม่น้อย

กว่า  2  ปี       นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 

   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่

ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมปีระสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจรติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจน

เป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

   (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรอือยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 

   (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มคีุณธรรมจริยธรรมดเีด่นมาก่อน ในกรณีที่เคย

ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 

  4.3 ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

  4.4  จัดท าใบประกาศเกียรตคิุณยกย่องและเชดิชูเกียรต ิ  

5.  วิธีการด าเนินการ   : 

  5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัตจิากผู้บริหารท้องถิ่น 

  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 

  5.3  หัวหนา้ส านักและผู้อ านวยการกองทุกกอง  พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจา้งประจ า และพนักงานจา้ง ที่มคีุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

  5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจรยิธรรมประจ า เทศบาล เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจา้งประจ าและพนักงานจา้ง 

5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ

ประชาชนดีเด่น  ประจ าปี  2561   

  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม พจิารณาคัดเลือกผูม้ีคุณธรรม

จรยิธรรมดเีด่น 

  5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้

เป็นผู้มคีุณธรรมจรยิธรรมดีเด่น เพื่อรับในประกาศเกียรติคุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบล 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  

           ปีงบประมาณ 2563 

7.  สถานท่ีด าเนนิการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม   อ าเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ 
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8.  งบประมาณ   

  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรสีะเกษ 
 

10.  ประโยชน์ท่ีจะไดร้ับ 

  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมมคีวาม

ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 

  10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมมขีวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น 

 

                                              (ลงช่ือ)        วริยา  ผลสุข       ผูเ้ขียนโครงการ 

                  ( นางสาววริยา  ผลสุข ) 

                นักจัดการงานทั่วไป 

                                               

                                    (ลงช่ือ)      รุจพีัชร์  พันธ์วิไล      ผูเ้สนอโครงการ 

              ( นางสาวรุจพีัชร์  พันธ์วิไล ) 

                หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

 

ความเห็นผูเ้ห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  ..........................เห็นชอบ.................................................... 

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

                                               

                            (ลงชื่อ)     ภัควรินทร์  วุฒิวทิยาสิทธิ์ ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

      ( นางสาวภัควรินทร์  วุฒิวทิยาสิทธ์) 

     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

 

 (   )  อนุมัติ   (     )  ไม่อนุมัติ 

 

 

 

                            (ลงชื่อ)          พลทวี  พันธ์วิไล                 ผูอ้นุมัตโิครงการ 

                                        ( นายพลทวี  พันธ์วิไล ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

 



  

 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
        ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

....................................................... 
                       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ 
ให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชู 
เกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  ผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ   
มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้  ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงานส่วนต าบล  ดังนั้น 
เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม   ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
ดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ของโครงการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบกับองค์การบริหารส่วน 
ต าบลค าเนียม  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค าเนียม  เมื่อวันที่ 18  มีนาคม  พ.ศ. 2563  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วน 
ต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 
1. เป็นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 
2. ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
4.ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  หรืออยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล  เว้น

แต่เป็นคดีที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลใน

ส่วนราชการและสังคม   
6. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า  และ     ลับหลัง 
7. ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่  สม่ าเสมอ  เต็มใจ  มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ  จนมี

ผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ  ประชาชน  มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด 
8. มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานใน

หน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน  ทั้ งนี้อาจ
ปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ซึ่งมีข้อจ ากัดทาง
เอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
ส าคัญ 
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2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
1.  ให้พนักงานส่วนต าบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง โดยการประเมิน 
2.  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล

ค าเนียมผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 
2563 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด  และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

3.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม มอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงาน   
     ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
     ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

 
3. ผลการคัดเลือก 

1. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 
2. เอกสารประกอบการคัดเลือก  ประกอบด้วย  แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมผู้มีคุณธรรม

และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563  ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563  ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. การมอบรางวัล 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563 จะได้รับเกียรติ
บัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  18  มีนาคม  พ.ศ. 2563                         

                      

 
 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลค าเนียม 

เรื่อง ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม ไดจัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าป ๒๕๖3 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจางขององค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียมผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ

ราชการ   และใหบริการประชาชนดีเดน  เปนขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  เปนแบบอยางที่ดีใหกับ

พนักงานส่วนต าบล  เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเองและครอบครัว  สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ    พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อเปนพื้นฐานในการสนับสนุนให

พนักงานส่วนต าบล   

ในการนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม  ไดคัดเลือกพนักงาน

ส่วนต าบลค าเนียมผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าป  ๒๕๖

3 เสร็จเปนที่เรียบรอยแลวผลเปนดังนี้  
  

ชื่อ – สกุล ต าแหนง สังกัด 

 

นายชวลิต  พันธ์วไล 

 

 

นักวิชาการศกึษา 

 

กองการศกึษาฯ 

 
 

ขอใหพนักงานส่วนต าบลผูที่ไดรับการกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี รักษาไวซึ่งความดี 

ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพื่อน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตน    

ใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสบืตอไป  

จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ ณ วันที่   9  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3        

 



พิธีมอบเกียรติบตัรพนักงานส่วนต าบลค าเนียมผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ   

และใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าป  ๒๕๖3 
 

 
 

 



 
 

       

 
องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม 

 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
 

นายชวลิต  พนัธ์วิไล 
 

เป็นผู้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต และมีคุณธรรม จริยธรรม 

 

ขอจงมีความสุข ความเจริญ  สร้างคณุประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาตสิืบไป 

 

ให้ไว้  ณ  วันที่  18  เดือน  มีนาคม  พทุธศักราช  ๒๕63 
 

 
 

 


