
 
 

 
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 
1. ชื่อโครงการ  
  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564   
 
2. หลักการและเหตุผล 
  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและ
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้ง
ยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม 
ปฏิบัติตนอยู่ ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง  เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยนำแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง ดังนี้ 
  ประการที่ 1 การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
  ประการที่ 2 การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
  ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด 
  ประการที่ 4 การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
  คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค์  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนำมาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผล
ให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางดำเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
  1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างชัดเจนว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จรยิธรรมของหน่วยงานของตน 
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  2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการ
มอบโล่การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรดำเนินการ
ควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กระทำดี 
  3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การนำตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นสำคัญ คือ 
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นำ  ในการทำ ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  4. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านั้น เช่นมีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทำให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

6. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทำโปสเตอร์ ติดประกาศ ทำจดหมายข่าว แผ่นพับ วิดีทัศน์ เป็นต้น 

7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีได้
หรือการให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทำงานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

8. นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เมื่อวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 และมติที่ประชุมพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 
เห็นชอบให้จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชู
เกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้าง
ความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกไม้ลายผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2 เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานส่วนตำบล 
3.4 เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
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4. เป้าหมาย 
  4.1 เป้าหมายในการดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
      (1) เป็นพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างในสำนักปลัด กองคลัง และ     
กองช่าง 
      (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ติดต่อกันไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 
      (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ
จนเป็นแบบอย่างท่ีดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
        (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย 
      (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคย
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 
  4.3 ผู้ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
  4.4 จัดทำใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   
5. วิธีการดำเนินการ 
  5.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้ทุกคนได้ทราบ 
  5.3 สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
  5.5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564   
  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย พิจารณาคัดเลือกผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
  5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 
7. สถานที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
8. งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย   
 
10. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 
 
                                              (ลงชื่อ) .................................................... ผู้เขียนโครงการ 
                       (นางกฤษณา  ดาวศรี) 

             เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน 
 
- ความเห็นผู้เสนอโครงการ .............................................................................................................................. 

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

                       (นางบุญญาดา  ศรีสุข) 
                                     หัวหน้าสำนักปลัด 

 
 

- ความเห็นผู้เห็นชอบและตรวจสอบ
โครงการ …............................................................ ........................................... 

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

(จ่าเอกจรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 

                                                                     (   )  อนุมัติ (     )  ไม่อนุมัติ 
 
 

 
(นายปราโมช  สิงหกุล) 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไมล้าย 
 



 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ที่  567/2564 

      เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล โคกไม้
ลาย        ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเป็นไปด้ วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย เพ่ือทำหน้าที่  
ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ดังนี้ 
  1. นายปราโมช  สิงหกุล   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
  2. จ่าเอกจรินทร์  ออมทรัพย์วัฒนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
  3. นายนริศ  ขาวผ่อง   ผู้อำนวยการกองช่าง    
  4. นางมณีวรรณ  คำภา   ผู้อำนวยการกองคลัง 
  5. นางบุญญาดา   ศรสีุข   หัวหน้าสำนักปลัด 
  6. นางสุมาลี  ทวียศ   นักพัฒนาชุมชน 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 

  (นายปราโมช  สิงหกุล) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 
 

 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจำปีงบประมาณ 2564 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
เชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ผู้ประพฤติดี 
ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้  ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงาน
ส่วนตำบล ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการของโครงการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบ
กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ลงวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการ
คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ ให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  ดังนี้ 
 
1. คุณสมบัติ 

1. เป็นพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
๒. ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
๔. ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา

ในศาล  เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับ

ของบุคคลในส่วนราชการและสังคม   
6. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผย 
7. ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ

จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชนมากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด 
8. มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมายรวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและ
ประชาชน ทั้งนี้ อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง ซึ่งมีข้อจำกัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรม
ของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ 
 
2. ขั้นตอนการคัดเลือก 

1. ให้พนักงานส่วนตำบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง โดยการ
ประเมิน 
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2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากจำนวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด และประกาศรายชื่อผู้ได้รับ
การคัดเลือก 

3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย มอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
 
3. ผลการคัดเลือก 

1. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 
๓๐ กันยายน ๒๕64 

2. เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้
ลายผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ถือเป็นทีส่ิ้นสุด 
 
4. การมอบรางวัล 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

  (นายปราโมช  สิงหกลุ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโคกไม้ลาย 
เรื่อง  ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 

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

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลโคกไม้ลายไดจัดทําโครงการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน          
สวนตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวน
ตําบล  และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลโคกไม้ลาย ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ เปนแบบอยางที่ดีใหกับ
พนักงานสวนตําบล เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเองและบุคคลรอบขาง และสงเสริมคุณธรรมของขา
ราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล  
โคกไม้ลาย ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 ไดคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลโคกไม้ลายผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
เสร็จแลวผลปรากฏ  ดังนี้  
  

พนักงานสวนตําบลผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตําแหนง สังกัด 
 

       นางสาวกนกวรรณ  รักหน้าที่ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  กองคลัง 

  ขอใหพนักงานผูที่ไดรับการกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี รักษาไวซึ่งความดี          
ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติ
ตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสืบตอไป  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ  ณ วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

 
 

  (นายปราโมช  สิงหกุล) 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 
 
 



   
  

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงวา่ 
 

นางสาวกนกวรรณ  รักหน้าที่ 

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการพัสด ุ  

ได้รับเชิดชูเกียรติการแต่งกายสุภาพเรยีบร้อย มีความเสยีสละและอุทศิเวลาให้แก่ราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พทุธศักราช ๒๕64 

 
ขอให้รักษาความดี  และจงมีความสุขความเจรญิ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  4  เดอืนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 

(นายปราโมช  สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 


