
                     
 

โครงการยกย่องผู้มคีุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตยส์ุจริตในการปฏิบัติงาน ประจ าปี  2565 

------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565 

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ  

และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น   ดังนั้นการที่ประชาชน                   
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย
การกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราช
กรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   ได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ             
แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ 1 คือการรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อย     
ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2 คือการรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3 คือการอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
   ประการที่ 4 คือการรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน
แล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้อง
เหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
ที่พึงละเว้น 

         2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย
การมอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ    
คือตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ  
เช่นประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อ
ประเภทต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร  เช่น ประกาศทางเว็บไซต์ อบต.ยางโทน  
www.yangthon.go.th  จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้
หรือการให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

8.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กบัข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   เมื่อวันที่  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เห็นชอบ  ให้จัดท า
โครงการ    ยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  ประจ าปี  
2565  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญ
และก าลังใจ     ในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจ
ให้กับตนเอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ได้พิจารณาอนุมัติ
ต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพ่ือการยกย่อง  เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลยางโทนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2560   
3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เป้าหมาย   :     
  4.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
   (1)  เป็นพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในส านักงานปลัด กองคลัง
กองช่าง  กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนติดต่อกันไม่
น้อยกว่า  2  ปี  นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 
   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็น
ที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทาง
ราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
   (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณี  
ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 
  4.3 ผู้ด าเนินการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
  4.4  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

5.  วิธีการด าเนินการ   : 
  5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
  5.3  ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา  พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตในการ
ปฏิบัติงาน  ประจ าปี  2565   
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  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน พิจารณาคัดเลือกผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
  5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
          เดือนมกราคม  - ตุลาคม 2565 
 
7.  สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   อ าเภอหนองม่วง   จังหวัดลพบุรี 
 

8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  อ าเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี 
 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 

                                              (ลงชื่อ)                     ผู้เขียนโครงการ 
                           ( ณัฐกร ยะสะกะ ) 

                             นิติกร 
ความเห็นผู้เสนอโครงการ ....................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                               

                                    (ลงชื่อ)               ผู้เสนอโครงการ 
               (นายวัฒนากร  กลางชาติ) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

                           หวัหนา้ส านักปลัด  
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ความเห็นผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  ............................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                               

                            (ลงชือ่)                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
           (นายวัฒนากร กลางชาติ) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 

 (  /   )   อนุมัต ิ   (     )  ไม่อนุมัติ 
 

                             (ลงชือ่)               ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสกาวรัตน์  บริบูรณ์บันเทิง) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 



บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ    ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน                                                                                                                          
ที ่ลบ 74601/                                                     วันที่  29  มีนาคม  2565                                                     
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน             

ครั้งที่ 1  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  ปีงบประมาณ  2565     .    

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

               ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน  ปีงบประมาณ  2565 ขึ้น เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชู
เกียรติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน และ
เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนต่อไป 
 
  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานในส่วนราชการ
ได้รับทราบและพิจารณาจัดส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติและ
สมควรไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกรรมการจริยธรรมประจ า อบต.ต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 

                                                                                         
        (ณัฐกร ยะสะกะ) 
              นิติกร 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน                                                                                                                    
ที ่ ลบ 74601/                                                      วันที่  30  มีนาคม  2565                                                    
เรื่อง    ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ         .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. 
 
  ส านักงานปลัด  ขอน าส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 2565  ดังนี้ 
  1. ว่าที่ร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ  นิติกร 
  2. นางสาวนิศารัตน์  มนตรี           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  3. จ.ส.อ.พัฒนพล  สีเหลือง  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
  4. นายศิโรตม์  โกขุนทด   เจ้าพนักงานธุรการ 
   
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

             
      (นายวัฒนากร กลางชาติ) 
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
                  หัวหน้าส านักปลัด 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ    กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน                                                                                                                     
ที ่ ลบ 74602/                                                     วันที่  30  มีนาคม  2565   
เรื่อง    ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ          .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. 
 
  กองคลัง  ขอน าส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565  ดังนี้ 
  1. นางณัฏฐ์ภรณ์  ปัทมโรจน ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  2. นางสาวกานดา  สามี   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                                
         (นายวิเชียร บุตรวงษ์) 
          ผู้อ านวยการกองช่าง รักษาราการแทน 
                    ผู้อ านวยการกองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน                                                                                                                      
ที ่ ลบ 74603/                                                     วันที่  30  มีนาคม  2565   
เรื่อง    ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ          .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. 
 
  กองช่าง  ขอน าส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2565  ดังนี้ 
  1. นายณัฐวุฒิ  เพชรด ี  นายช่างโยธา 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

                                                    
        (นายวิเชียร บุตรวงษ์) 
                  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
ที่  215/2564 

      เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและผู้ที่
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชู
เกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามประกาศ
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม พ.ศ.2563 

 
  ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เพ่ือท าหน้าที่ใน
การพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
  1. นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ประธาน 
  2. นายวิเชียร  บุตรวงษ์  ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
  3. นางณัฏฐ์ภรณ์  ปัทมโรจน์ ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
  4. นายศิโรตม์ โกขุนทด  เจ้าพนักงานธุรการ   กรรมการ 
  5. นางสาวนิศารัตน์ มนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  กรรมการ 
  6. ว่าที่ร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ นิติกร    กรรมการ/เลขานุการ 
  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ วันที่  17  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
(นายวัฒนากร กลางชาติ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
วันที่  4  เมษายน  2565 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
************************************ 

 ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่ งองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ที่  215/2564 เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต.ยางโทน 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     - ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจา้งผู้มี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สจุริต  
ประจ าปีงบประมาณ 2565  
๓.๒............................................................. 
๓.๓............................................................. 

 ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ 
    ๔.๑.............................................................. 
    ๔.๒............................................................. 
 

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



บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 

วันที่  4  เมษายน 2565 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
************************************ 

ผู้เข้าประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นาวัฒนากร กลางชาติ ประธานกรรมการ  
2 นายวิเชียร บุตรวงษ์ กรรมการ  
3 นายศิโรตม์ โกขุนทด กรรมการ  
4 นางสาวนิศารัตน์ มนตรี กรรมการ  
5 ว่าท่ีร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ กรรมการ/เลขานุการ  

 
ผู้ไม่มาประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางณัฏฐ์ภรณ์ ปัทมโรจน์ กรรมการ  
    
    

 
ผู้เข้าร่วมประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
    
    

 
เริ่มประชมุ  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายวัฒนากร กลางชาติ เมื่อท่ีประชุมพร้อมแล้ว นายวัฒนากร กลางชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานคณะกรรมการฯ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฯ   ขอด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ 

ดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ที่ 215/2564  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ า อบต.ยางโทน 

   1. นายวัฒนากร กลางชาติ  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
   2. นายวิเชียร  บุตรวงษ์   ผู้อ านวยการกองช่าง 
   3. นางณัฏฐ์ภรณ์  ปัทมโรจน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
   4. ว่าที่ร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ  นิติกร 
   5. นางสาวนิศารัตน์ มนตรี  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 
   6. นายศิโรตม์ โกขุนทด   เจ้าพนักงานธุรการ 
 

โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน เพ่ือท าหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ 

ที่ประชุม  รับทราบ 



ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี - 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  ขอเชิญว่าที่ร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ ชี้แจงต่อไปครับ 

ว่าที่ร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจา้งผู้มี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สจุริต ประจ าปีงบประมาณ 2565  
1. คุณสมบัต ิ
 1.1 เป็นพนักงานส่วนต าบล  ลกูจ้างประจ า และพนักงานจา้ง อบต.ยางโทน 
 1.2 ปฏิบัติราชการใน อบต.ยางโทน ไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
 1.4 ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่าง

ด าเนินคดีอาญาในศาล เว้นแต่เป็นคดีทไีด้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 1.5 มีความประพฤติ การปฏิบตัิตนด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ 

เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
 1.6 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทัง้ต่อ

หน้าและลับหลัง 
 1.7 ปฏิบัติหน้าที่และนอกเหนอืหน้าที่สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่

รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด 
 1.8 มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมาย

รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในหนา้ที่เป็นอันดบัแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกบั
ส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปน็ผลงานด้านเอกสารที่สืบคน้ได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงาน
ของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้างซึง่มีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปน็ภาคปฏิบัติ 
เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 

 
2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
 2.1 ให้แต่ละส านัก/ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า

และพนักงานจา้งในสังกัดที่มีคณุสมบัติและสมควรได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติ  โดยการประเมิน 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจาณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง

ขอองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สุจริต 
ประจ าปี 2564 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับเสนอชื่อมากที่สดุและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

3. ผลการคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลที่ปฏบิัติงานอยู่จริง ณ 31  

มีนาคม  2565 
 3.2 เอกสารประกอบการคัดเลอืก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือก

พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สุจริต  
ประจ าปี 2565 

 3.3 คระกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งของ 
อบต. ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสตัย์สุจริต ประจ าปี 2565 ขอสงวนสิทธิ์ที่
จะตรวจสอบแบบประเมินของผูผ้่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็น
ที่สุด 

 
 
4. การมอบรางวัล 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สุจริต 
ประจ าปี 2565 จะได้รบัเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 



และขณะนี้แตล่ะส านัก/กอง ก็ได้จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลอืกมาเรียบร้อยแล้ว 
ส านักงานปลัด 

  1. ว่าที่ร.อ.ณัฐกร ยะสะกะ  นิติกร 
  2. นางสาวนิศารัตน์ มนตรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  3. จ.ส.อ.พัฒนพล สีเหลือง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4. นายศิโรตม์ โกขุนทด   เจ้าพนักงานธุรการ 
   

กองคลัง 
  1. นางณัฏฐ์ภรณ์  ปัทมโรจน ์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
  2. นางสาวกานดา  สามี   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 

กองช่าง 
  1. นายณัฐวุฒิ เพชรด ี   นายช่างโยธา 
   
 

 

นายศิโรตม์ โกขุนทด ซึ่งแต่ละรายชื่อปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีไม่ต่ ากว่า 2 ปีตามคุณสมบัติที่ก าหนด ก็ขอให้ 
กรรมการ คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาตามความเหมาะสม  และจากหลักเกณฑ์ข้างต้น  ไม่ทราบว่า

คณะกรรมการท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 
นายวัฒนากร กลางชาติ ผมขอเสนอว่าในรอบนี้ควรคัดเลือกให้พนักงานได้รับเกียรติบัตรยกย่องส่วนราชการละ 1 คน โดย
ประธานฯ  ค านึงถึงระยะเวลาและผลงานนะครับ  ผมขอเสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับคัดเลือกดังนี้ 

ส านักงานปลัด ได้แก่ นางสาวนิศารัตน์ มนตรี เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ช่วยเหลือ
งานราชการและซื่อสัตย์สุจริตด้วยดีมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี 
กองคลัง ได้แก่ นางสาวกานดา สามี เนื่ อ งจากเป็นบุคคลที่มี ผลงานดี เด่ น  บริ การ
ประชาชนในการจ่ายเช็คและท าบัญชี ไม่ขาดตกบกพร่อง 
กองช่าง ได้แก่ นายณัฐวุฒิ เพชรดี เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่นและปฏิบัติราชการในพื้นที่
ระยะเวลานาน  เป็นท่ีรักใคร่ของประชาชน 
 
ไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมนะครับว่า
เห็นด้วยหรือไม่ 

ที่ประชุม   เห็นด้วย มีมติเป็นเอกฉันท ์
 

นายวัฒนากร กลางชาติ ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่น ๆ 
ประธานกรรมการ  - ไม่มี - 

ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มีผมขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา ๑๑.๐๐  น. 
 
 

     (ลงช่ือ)                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                   (ณัฐกร ยะสะกะ) 
      เลขานุการคณะกรรมการฯ 
 



 
     (ลงช่ือ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        (นายวัฒนากร กลางชาติ) 
            ประธาน กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและซื่อสัตย์

สุจริตในการปฏิบัติงาน  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

....................................................... 
                       ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์
สุจริต  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชู
เกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  ผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  มี
คุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้  ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงานส่วนต าบล   ดังนั้น
เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ของโครงการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลยางโทน  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ยางโทน  เมื่อวันที่ 2  ตุลาคม  2563  จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 
1. เป็นพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
๒. ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  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  มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ    

จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ  ประชาชน  มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด 
8. มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน  ทั้งนี้
อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง ซึ่งมี
ข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 

 
 
 
 
 
 
 

 



2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
๑) ให้พนักงานส่วนต าบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง โดยการประเมิน 
2)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ        
     บริหารส่วนต าบลยางโทนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สุจริต ประจ าปี  
     งบประมาณ 2565 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมาก   
     ที่สุด  และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
3)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน มอบประกาศนียบัตรยกยอ่งและเชิดชูเกียรติพนักงาน   
     ส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
     ในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สุจริต  

 
3. ผลการคัดเลือก 

๑. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 31  มีนาคม 2565  และ 
๓๐ กันยายน ๒๕65 

2. เอกสารประกอบการคัดเลือก  ประกอบด้วย  แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สุจริต  ประจ าปีงบประมาณ 2565  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ 2565  ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
4. การมอบรางวัล 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทนผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการซื่อสัตย์สุจริต  ประจ าปีงบประมาณ 2565 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่อง
เชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2565 

                            

 
 (นางสกาวรัตน์  บริบูรณ์บันเทิง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน 
 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนต าบลยางโทน 
เรื่อง ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและซื่อสัตย์สุจริต   

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
------------------------------------------------------- 

ตามท่ีองคการบริหารสวนต าบลยางโทน ไดจัดท าโครงการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน สวนต าบล 
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนต าบลและพนักงานจา
งขององคการบริหารสวนต าบลยางโทนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเด
น , เปนขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ ,เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนต าบล , เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแก
ตัวเองและบุคคลรอบขาง , สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ , เปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสนับสนุนใหพนักงานสวนต าบลและขององคการบริหารส
วนต าบลไดเขารับการสงรายชื่อเปนพนักงานสวนต าบลดีเดนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให
บริการประชาชนในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในโอกาสตอไป นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบลยางโทน 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒564 ได
คัดเลือกพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบลยางโทนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และซื่อสัตย์สุจริต  รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 เสร็จเปนที่
เรียบรอยแลวผลเปนดังนี้  

ชื่อ – สกุล 
พนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบล 

ยางโทนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมฃ  
รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 

ต าแหนง สังกัด 
 

นางสาวนิศารตัน์ มนตร ี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด 
นางสาวกานดา สาม ี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ กองคลัง 
นายณัฐวุฒิ เพชรด ี นายช่างโยธา กองช่าง 
ขอใหพนักงานสวนต าบลผู ที่ไดรับการกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี รักษาไวซึ่งความดี ความ
ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกท้ังปฏิบัติตนให 
เปนไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสืบตอไป  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 ประกาศ ณ วันที่  5  เมษายน  พ.ศ.๒๕65           

                                            
   (นางสกาวรัตน์  บริบูรณ์บันเทิง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน  

 



 
 

  



 

                                                                                                    
องค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน   อ าเภอหนองม่วง   จังหวัดลพบุรี 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 
นางสาวกานดา  สาม ี

ได้รับเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมและซื่อสัตย์สุจริตในการปฏบิัติงาน 
  ครัง้ที่  ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕65 

ขอใหร้ักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่   5  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 

                                                                                                               
 

                                                                      ( นางสกาวรัตน์ บริบูรณ์บันเทิง ) 
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน     



 
 


