
                            
 

โครงการ ยกย่องผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
ประจ าปี  2564 

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

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ 
                         ประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  2564   

2. หลักการและเหตุผล  :  
 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 และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่
เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชน
โดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  
๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค ์ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุข
ความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ



จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึง
ละเว้น 

         2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการมอบโล่    
การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับ
การยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

 3.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ   คือตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม   

 4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ  เช่น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่นมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน 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 าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเกต ุและมติที่ประชุมพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 7  มกราคม  2564  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เห็นชอบ  
ให้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  
2564  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจ ให้กับตนเอง  
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองเกตผุู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   



3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 

4. เป้าหมาย   :     
  4.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
   (1)  เป็นพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในส านักงานปลัด กองคลัง กอง
ช่างและกองสวัสดิการสังคม 
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุติดต่อกันไม่น้อย
กว่า  2  ปี   
   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจน
เป็นแบบอย่างท่ีดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
   (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคย
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 
  4.3  ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
  4.4  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

5.  วิธีการด าเนินการ   : 
  5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
  5.3  ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่างและกองสวัสดิการสังคม พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 

5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  ประจ าปี  2556   
  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น 
  5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
          เดือนมกราคม  2564   

7.  สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

 



 
8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 
                                              (ลงชื่อ) .................................................... ผู้เขียนโครงการ 
                  ( นางสาวทิพวันย์  จันทร์ขาว ) 

                    เจ้าพนักงานธุรการ 
ความเห็นผู้เสนอโครงการ ....................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…. 

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

                   ( นางพิษิ  โซซ่า ) 
                           หวัหนา้ส านักงานปลัด 

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

                                               
                                  (ลงชื่อ) ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 

             (อัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์) 
           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 

       ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 
 

   (  )  อนุมัติ    
   (     )  ไม่อนุมัติ 
 

                          (ลงชื่อ)  ................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
       ( นายบุญธรรม  นพรัตน์ ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 



บันทกึขอ้ความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ                                                                                                                   
ที ่    ลบ 72101 / 20                                                   วันที่     15  มกราคม  2564                                                         
เรื่อง    ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

ดีเด่นประจ าปี 2564      .    

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

               ด้วยส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าปี 2564 ขึ้น เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน และเพ่ือเป็นขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนต่อไป 
 
  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานในส่วนราชการได้รับ
ทราบและพิจารณาจัดส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติและสมควรได้ รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกรรมการจริยธรรมประจ า อบต.ต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 
      (ลงชื่อ) ....................................................  
                          (นางพิษิ  โซซ่า) 

                  หัวหน้าส านักงานปลัด 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
ที่ 89/2564 

      เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิด
ชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้ างเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ เพ่ือท าหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
  1. นายบุญธรรม    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
  2. จ.อ.อัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
  3. นางพิษิ  โซซ่า    หัวหน้าส านักงานปลัด 
  4. นายกฤษดาพร  ชูติกุลัง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  5. นายคมสัน  ชัยวงค์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  6. นางสาวทิพวันย์  จันทร์ขาว  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่ 15 มกราคม  พ.ศ.2564 

 
 

(นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
วันที่  20 มกราคม พ.ศ.๒๕64 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
************************************ 

 ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ที่ 89/2564 เรื่อง   แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     - ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจา้งผู้มี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจ าปีงบประมาณ 2564   
๓.๒............................................................. 
๓.๓............................................................. 

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

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



บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

วันที่   20  มกราคม  พ.ศ.๒๕64 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

************************************ 
ผู้เข้าประชุม 
 
  1. นายบุญธรรม    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
  2. จ.อ.อัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
  3. นางพิษิ  โซซ่า    หัวหน้าส านักงานปลัด 
  4. นายกฤษดาพร  ชูติกุลัง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
  5. นายคมสัน  ชัยวงค์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  6. นางสาวทิพวันย์  จันทร์ขาว  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายบุญธรรม  นพรัตน์ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมนายบุญธรรม  นพรัตน์  นายกอบต.คลองเกตุ              
ประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฯ   ขอด าเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ 

ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ที่ 89/2564 เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ดังนี้ 

   1. นายบุญธรรม    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
   2. จ.อ.อัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
   3. นางพิษิ  โซซ่า    หัวหน้าส านักงานปลัด 
   4. นายกฤษดาพร  ชูติกุลัง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
   5. นายคมสัน  ชัยวงค์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   6. นางสาวทิพวันย์  จันทร์ขาว  เจ้าพนักงานธุรการ 

 
โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  เพื่อท าหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี – 
 

จ.อ.อัครพัชร ์  ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
รองปลัด อบต.   ๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนกังานจา้งผู้มี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
1. คุณสมบัต ิ
 1.1 เป็นพนักงานส่วนต าบล  ลกูจ้างประจ า และพนักงานจา้ง อบต.คลองเกตุ 
 1.2 ปฏิบัติราชการใน อบต.คลองเกตุไม่น้อยกว่า 2 ป ี



 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
 1.4 ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างด าเนิน

คดีอาญาในศาล เว้นแต่เปน็คดทีีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 1.5 มีความประพฤติ การปฏิบตัิตนด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ เปน็ที่

ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
 1.6 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทัง้ต่อหน้า

และลับหลงั 
 1.7 ปฏิบัติหน้าที่และนอกเหนอืหน้าที่สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่

รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด 
 1.8 มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมายรวมถึงผล

การปฏิบัติงานในหน้าที่เปน็อันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและ
ประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานดา้นเอกสารที่สบืค้นได้เชงิประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจ้างซึง่มีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปน็ภาคปฏบิัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของ
ผลงานที่ยอมรับจากผู้เก่ียวข้องเป็นส าคัญ 

 
2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
 2.1 ให้แต่ละส านัก/ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ าและ

พนักงานจ้างในสังกัดที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  โดยการประเมิน 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจาณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขอ

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับเสนอชื่อมากที่สดุและประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการ
คัดเลือก 

3. ผลการคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนต าบลที่ปฏบิัติงานอยู่จริง 
 3.2 เอกสารประกอบการคัดเลอืก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วน

ต าบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 
2564 

 3.3 คระกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจา้งของ อบต. ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2564  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ตรวจสอบแบบประเมินของผูผ้่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นทีสุ่ด 

4. การมอบรางวัล 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนต าบล ลูกจา้งประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลอง
เกตุ  และขณะนี้แต่ละส านัก/สว่น ก็ได้จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกมาเรียบร้อยแล้ว 

 
ส านักงานปลัด 

1. นางศิริพัฒน์  เจริญศรี  ครู คศ.2   
   กองคลัง 

1. นางสาวสิริกัญญา  ยืนยง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
กองช่าง 

1. นายค าจอน  ค ารอด  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
กองสวัสดิการสังคม 

1. นางสาวพิมพ์วดี  โตยิ่ง  นักพัฒนาชุมชน 
 

 



นางพิษิ  โซซ่า  ซึ่งแต่ละรายชื่อปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีไม่ต่ ากว่า 2 ปีตามคุณสมบัติที่ก าหนด ก็ขอให้ 
กรรมการ คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาตามความเหมาะสม  และจากหลักเกณฑ์ข้างต้น  ไม่ทราบว่า

คณะกรรมการท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่คะ  
ที่ประชุม   รับทราบและเห็นด้วย  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 
จ.อ.อัครพัชร์  ผมขอเสนอว่าในปีน้ีควรคัดเลือกให้พนักงานได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เพียงแค่ 1 คน  
   โดยค านึงถึงระยะเวลาและผลงานนะครับ  ผมขอเสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับคัดเลือกดังนี้ 

นางศิริพัฒน์  เจริญศรี ครู คศ.2  เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ช่วยเหลืองานราชการ
ด้วยดีมาตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี 
ไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมนะครับว่า
เห็นด้วยหรือไม่ 

ที่ประชุม   เห็นด้วย มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 

นายบุญธรรม  นพรัตน์ ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่น ๆ 
ประธานกรรมการ  - ไม่มี - 

ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา ๑๑.๐๐  น. 
 
     (ลงช่ือ)            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      ( นางสาวทิพวันย์  จันทร์ขาว ) 

               เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

 
     (ลงช่ือ)            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
        ( นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
         ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนต าบลคลองเกตุ 
เรื่อง ยกยองผมีูคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

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

ตามที่องคการบริหารสวนต าบลคลองเกตุ ไดจัดท าโครงการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน สวน
ต าบล ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนต าบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนต าบลคลองเกตุ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน , เปนขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ ,เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนต าบล , เปนเกียรติ
และศักดิ์ศรีใหแกตัวเองและบุคคลรอบขาง , สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 
เปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๐ และเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสนับสนุนใหพนักงานสวนต าบลและขององคการบริหารสวนต าบลไดเขารับการ   
สงรายชื่อเปนพนักงานสวนต าบลดีเดนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนใน
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในโอกาสตอไป นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบลคลอง
เกต ุผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
ไดคัดเลือกพนักงานสวนต าบลขององคการบริหารสวนต าบลคลองเกตุผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เสร็จเปนที่เรียบรอยแลวผลเปนดังนี้  
   1. นางศิริพัฒน์  เจริญศรี ครู คศ.2   
  ขอใหพนักงานสวนต าบลผูที่ไดรับการกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี รักษาไวซึ่งความดี 
ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตนให 
เปนไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสืบตอไป  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม  พ.ศ.๒๕64 
            
 
 
  ( นายบุญธรรม  นพรัตน์ ) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

 
 
 
 
 
 



 
 

รูปภาพแสดงการคัดเลือกผู้ได้รับรางวัล 
โครงการ ยกย่องผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   

ประจ าปี  2564 
 
 

 
 
 
 



 
  

 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางศิริพัฒน์  เจริญศรี   ต าแหน่ง  ครู คศ.2 
 

ได้รับเชิดชูเกียรตยิกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติราชการและให้บรกิารประชาชนดีเด่น    
ประจ าป ี 2564 

ขอใหร้ักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  25  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
                   ( นายบุญธรรม  นพรัตน์ )                                     ( อัครพัชร ์ แก้วกระจ่างสินธ์ ) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ                        รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ     
 

 
 


