
 

 

           บันทึกขอความ  
สวนราชการ     สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ    โทร./โทรสาร.  ๐  ๔๒๗๖  ๑๑๙๙ 

ที่   สน   76701 /           วันท่ี     8    เมษายน    25๖3 

เรื่อง    ขออนุมัติดำเนินโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน 
          ดีเดน  ประจำป  2563    

เรียน    นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ   

  ดวยองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ   มีพนักงานสวนตำบลที่มีหนาที่และความรับผิดชอบ
สำคัญในอันที่จะบำบัดทุกขบำรุงสุข  และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน  โดยใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน   การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม  จึงข้ึนอยู
กับการประพฤตปิฏิบัตขิองพนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง  ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ทุกคน 

  ดังน้ัน   เพ่ือใหพนักงานสวนตำบล  เปนผูมีคุณธรรม  ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  เปนผูมี
จิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทำทุกสิ่ง  เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ  
ประกอบกับมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมของขาราชการ  พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน   จึงขออนุมัติจัดทำโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน
ดีเดน  ประจำป  2563        

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

 

(ลงชื่อ) 
 ( นางสาวกรรณิกา  จันทวงค )   -  ความเห็นปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
        หวัหนาสำนักปลัด   -  ................................................................................ 
             
          พ.อ.อ.  
         ( อุเทน   จามนอยพรหม ) 
          รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล  รักษาราชการแทน 
         ปลัดองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
 
 

      -  ความเห็นนายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
      -  .................................................................................. 
 

        ( นายลองรัตน   ใยพันธ ) 
                 นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

 

 



 

 

 

 

โครงการยกยองผูมีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    
ประจำป  2563   

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

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกยองผูมีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ 
                          ประชาชนดีเดน   ประจำป  2563   

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญและเปน

กลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมีหนาที่
และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกขบำรุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่นโดยให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน  ดังนั้นการที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุข
หรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน 
หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม 
เปนผูมีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
โดยนอมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใส
เกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหเกิดผลดีอยางเต็มกำลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชน
โดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทานคุณธรรม  
๔  ประการ  แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร  200  ป  ดังนี้ 

   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 

   ประการที่ 2   คือ  การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น 

   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวย
เหตุประการใด 

   ประการที่ 4   คือ  การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอย 
ของตน  เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
  คุณธรรม  4  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบำรุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว  จะ
ชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความรมเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง
ประสงค  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมนำมาซึ่งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุข
ความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   ไดแจงแนวทางดำเนนิการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1.  สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาที่ใน
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึง
ละเวน 

         2. การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชยการมอบโล    
การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการที่ควรดำเนินการควบคูไปกับ
การยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกำลังใจใหแกผูกระทำดี 

3.  การเปนแบบอยาง (model)   คือ   การนำตัวอยางที่ดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสำคัญ   คือ 
ตัวผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนำ ในการทำ ตัวเปนแบบอยางท่ีดี สรางศรัทธาให เกิดขึ้นแก
ผูใตบังคับบัญชาและชักนำผูใตบังคบับัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสรางเครอืขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดขึ้นกับ 
เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งจะนำไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค   คือ   การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางท่ีดีในรูปแบบตางๆ  เชน
ประกวดเจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร
เปนแนวพิจารณา เปนตน ทั้งนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลาน้ัน เชนมี
สวนรวมในการคดัเลอืกหรอืตัดสิน จะทำใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภท
ตางๆ อยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหเจาหนาท่ีในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององคกร เชน จัดทำโปสเตอร ติดประกาศ ทำจดหมายขาว แผนพับ วิดิทัศน เปนตน 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืนที่สามารถนำมาเปนแบบอยางที่ดีไดหรือ
การใหหนวยงานอ่ืนมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
ดวยตัวของเจาหนาที่เอง 

8.  นำหลักธรรมหรอืคำสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จึงไดจัดทำ
โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   ประจำป  2562  
เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะชวยใหผูไดรบัการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง  จึงได
จัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ   ไดพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
3. วัตถุประสงค   :     

3.1  เพื่อการยกยอง   เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลจันทรเพ็ญ  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

3.2  เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานสวนตำบล 
3.4  เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรใีหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
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3.5  เพื่อสงเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2550  มาตรา  279 

3.6  เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เปาหมาย   :     
  4.1  เปาหมายในการดำเนินการ ปละ 1 ครั้ง 
  4.2  คุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
   (1)  เปนพนักงานสวนตำบล  ในสำนักงานปลัด กองคลัง   กองชาง   กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม  กองการศึกษาฯ  และกองสวัสดิการสังคม 
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ ติดตอกันไมนอย
กวา  2  ป  นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปที่คัดเลือก 
   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการเปนที่
ประจักษ และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของทางราชการจน
เปนแบบอยางท่ีดีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
   (4) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางถูกดำเนินการทางวินัย 
   (5) ไมเปนผูที่เคยไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนมากอน ในกรณทีี่เคย
ไดรบัการคดัเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนแลว ควรเวนระยะเวลา 1 ป 
  4.3  ผูดำเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
  4.4  จัดทำใบประกาศเกียรติคุณยกยองและเชิดชูเกียรติ   

5.  วธิกีารดำเนินการ   : 
  5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
  5.2  ประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหทุกคนไดทราบ 
  5.3  พิจารณาสงรายชื่อพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ที่มีคุณสมบัติและ
สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
  5.4 แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ
และพนักงานจาง 

5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน  ประจำป  2563   
  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณธรรม
จริยธรรมดีเดน 
  5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ที่ไดรับการคดัเลือกให
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตำบล 

6.   ระยะเวลาดำเนินการ  
          เดือนตุลาคม  2562  -  กันยายน   2563   
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7.  สถานที่ดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ   อำเภอเตางอย   จังหวัดสกลนคร 

8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 

9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร 
 

10.  ประโยชนที่จะไดรับ 
  10.1  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีความภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
                                              (ลงชื่อ) ............................................................. ผูเขียนโครงการ 
                         ( นางสาวกรรณิกา   จันทวงค ) 

                            หัวหนาสำนักปลัด 
 
 
 

                                               
                                พ.อ.อ ............................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

                  ( อุเทน   จามนอยพรหม ) 
  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล  รักษาราชการแทน 
        ปลัดองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
 

 
 

   (   )  อนุมัต ิ   (     )  ไมอนุมัติ 
 
 
 
 

                                         (ลงชื่อ)...................................................... .ผูอนุมัติโครงการ                         

                       ( นายลองรตัน   ใยพันธ ) 
            นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

 

 

 



 

      บันทึกขอความ 

สวนราชการ    สำนักงานปลัด   องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ   อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร                              
ที่     76701 /  -                                            วันที่   10   เมษายน    2563                                            
เรื่อง    ขอประชาสัมพันธโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน

ดีเดนประจำป 2563      .    

เรียน   ผูอำนวยการกองทุกกอง 

               ดวยสำนักงานปลัด  ไดจัดทำโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดนประจำป   2563 ขึ้น   เพ่ือเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ 
และพนักงานจาง ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน และเพ่ือเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการของ
พนักงานทุกคนตอไป 
 

  ดังนั้น  จึงขอความรวมมือมายังทานเพื่อประชาสัมพันธโครงการใหพนักงานในสวนราชการไดรับ
ทราบและพิจารณาจัดสงรายชื่อพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางที่มีคุณสมบัติและสมควรไดรับ
การยกยองเชิดชูเกียรติใหกับกรรมการจริยธรรมประจำ อบต.ตอไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 
 
 
 
      ( นายลองรัตน   ใยพันธ ) 
     นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  อำเภอเตางอย  จังหวัดสกลนคร                               
ที่     76701 /  -                                          วันที่    20   เมษายน    2563                                                        
เรื่อง    สงรายชื่อผูมีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ      .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต. 
 

  สำนักงานปลัด  ขอนำสงรายชื่อผูมีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองผูมคีุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัตริาชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจำป 2563   ดังนี้ 
  1. นายปรีชา  ชวนะบุญไพศาล  ผูอำนวยการกองชาง 
  2. นางพรทิพย   ใยพันธ   ผูอำนวยการกองคลัง 
  3. นางกฤษณา  จิปอมจา   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
  4. นางสุทธิดา   เมืองรักษ  ครู 
  5. วาที่รอยตรปีรเมธ  ศรีหาพงษ  ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
        
 
 
      ( นางสาวกรรณิกา  จันทวงค ) 
                       หัวหนาสำนักปลัด 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 
ที่    418 /2563 

      เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ 

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

ดวยองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ   ไดจัดทำโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจำป 2563  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
และเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มี
คุณธรรมจริยธรรมใหสังคมไดรับรู ตลอดจนเปนการสรางขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ดังนั้น เพื่อใหการสรรหาพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจางเปนไปดวยความ
โปรงใส ยุติธรรม จึงแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ   เพ่ือทำหนาที่ใน
การพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจางใหไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
  1. นายลองรตัน  ใยพันธ   นายกองคการบริหารสวนตำบล 
  2. นายพิทักษ   ยาษาไชย   รองนายกองคการบริหารสวนตำบล 
  3. พ.อ.อ. อุเทน  จามนอยพรหม  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล   
  4. นายปรีดา  นนทะนำ   ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5. นางสาวพัฒนธนิศา  พรมกาวงษ ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
   
 

ทั้งนี้    ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง   ณ   วันที่     10   เดือนเมษายน   พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

 
                               (นายลองรตัน   ใยพันธ) 

                              นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ



 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลจนัทรเพ็ญ 
เร่ือง ยกยองผูมีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
------------------------------------------------------- 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ    ไดจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕63  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลขององคการ
บริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เปนขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติราชการ   เปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานสวนตําบล  เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเองและ
บุคคลรอบขาง   สงเสรมิและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๗๙  เปนการสงเสรมิคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพื่อเปนพื้นฐานในการสนับสนุนใหพนักงานสวนตําบล  และขององคการบริหารสวนตําบลไดเขารับ
การสงรายชือ่เปนพนักงานสวนตําบลดีเดนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนใน
ระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในโอกาสตอไป นั้น  

ในการนี้      คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล
จันทรเพ็ญ   ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕63   ไดคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลจันทรเพ็ญ   ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63   เรียบรอยแลวผลเปนดงันี้  
  

ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 
นายปรีชา   ชวนะบุญไพศาล ผูอำนวยการกองชาง กองชาง 

นางพรทิพย    ใยพันธ ผูอำนวยการกองคลัง กองคลัง 

นางกฤษณา  จิปอมจา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัด 

นางสุทธิดา   เมืองรักษ คร ู กองการศึกษาฯ 
วาที่รอยตรีปรเมธ  ศรหีาพงษ ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภยั สำนักงานปลัด 
 

ขอใหพนักงานสวนตําบล    ผู ท่ีไดรับการกาศยกยองเชิดชูเกียรติเป นแบบอยางที่ดี         รักษาไวซึ่งความดี      
ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตนให 
เปนไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสืบตอไป  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ     ณ   วันที่    30    เดือนเมษายน    พ.ศ. ๒๕63 
            
 

 
            ( นายลองรัตน   ใยพันธ ) 
           นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

องคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ   อำเภอเตางอย   จังหวัดสกลนคร 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา 

วาที่รอยตรีปรเมธ  ศรหีาพงษ   ตำแหนงผูชวยเจาพนักงานปองกันฯ 
ไดรับการยกยองเปนบุคคลตนแบบดานคุณธรรม จริยธรรม 

  ประจำปงบประมาณ  พุทธศกัราช  ๒๕63 
ขอใหรักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
ใหไว  ณ  วันที่   30  เดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕63 

 

 
                        ( นายลองรัตน   ใยพันธ )                                 
                นายกองคการบริหารสวนตำบลจันทรเพ็ญ           
 

 



 

 



 
ภาพโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และใหบริการประชาชนดีเดน  ประจำป  2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


