
 
 
 

 

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  

ประจําป พ.ศ. 2565   

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

1. ช่ือโครงการ   :   โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล 
ชีวาน ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   
ประจาํป พ.ศ.2565 

 

2. หลักการและเหตุผล  :  
ดวยพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ

และเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น ทั้งยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแก
ประชาชนในทองถ่ินโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้นการท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมี
ความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกคน หากพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อ
คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดผลดีอยางเต็ม
กําลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรงซ่ึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุง
รัตนโกสินทร  200  ป  ดังนี้ 
   ประการท่ี 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอยของตน
เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม 
   ประการท่ี 2   คือ  การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น 
   ประการท่ี 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวย
เหตุประการใด 
   ประการท่ี 4   คือ  การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตน  
เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกันแลว  
จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความรมเย็น  และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปได
ดังประสงค   
 
 

คุณธรรม…… 
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คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสมนํามาซ่ึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลให
เกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดแจงแนวทางดําเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

1. สงเสริมใหผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาทีใน
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางชัดเจนวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติพฤติกรรมใดคือ
พฤติกรรมท่ีพึงละเวน 

2 . การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผู ที ่ประพฤติปฏิบัติตนอยู ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชย
การมอบโล การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการท่ีควรดําเนินการ
ควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูท่ีไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 

3. การเปนแบบอยาง (model) คือ การนําตัวอยางที่ดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสําคัญ คือตัว
ผู บ ังค ับบัญชาท ุกระดับจะตองใช ภาวะผู นํา ในการทํา ตัวเป นแบบอยางที ่ด ี สรางศรัทธาให เกิดขึ ้นแก
ผูใตบังคับบัญชาและชักนําผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.การตั ้งชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหนึ ่งในการสรางความรู ส ึกรวมใหเกิดขึ ้นกับ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน ซ่ึงจะนําไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค คือ การจัดใหมีกิจกรรมท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในรูปแบบตางๆ เชน ประกวด
เจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรเปน
แนวพิจารณา เปนตน ท้ังนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้น เชน มี
สวนรวมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภท
ตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน ติดประกาศ แผนพับ เปนตน 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืนท่ีสามารถนํามาเปนแบบอยางท่ีดีไดหรือ
การใหหนวยงานอื่นมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทํางานดวยตัวของเจาหนาท่ีเอง 

8.  นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 
 

จากความสําคัญ…. 
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จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับ

องคการบริหารสวนตําบลชีวาน ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2560 องคการบริหารสวนตําบลชีวาน จึงได
จัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชนดีเดนเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะชวยใหผูไดรับการชมเชย
หรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการกระทํานั้นเกิดความ
คุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง     

 

3. วัตถุประสงค   :     
3.1  เพ่ือการยกยอง   เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน 

ตําบลชีวาน ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    
3.2  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานสวนตําบล 
3.4  เพ่ือเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
3.5  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 มาตรา 76 วรรคสาม 
3.6  เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ.2551 

4. เปาหมาย   :     
4.1  คัดเลือกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวานผู มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   
4.2  คัดเลือกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวานผู มี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเดน ปงบประมาณละ  1  ครั้ง 
  4.3  จัดทําประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ   

5.  วิธีการดําเนินการ   : 
5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
5.2  เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค

ของโครงการ 
5.3  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตําบลชีวานผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560    

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานสวนตําบล, 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวานผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  สิ้นเดือนกันยายน  2564  

5.6  ดําเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล 
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6.   ระยะเวลาดําเนินการ  
           1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 

7.  สถานท่ีดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลชีวาน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 

9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลชีวาน อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา 

10.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 
  10.1  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวานมีความภาคภูมิใจ
ในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวานมีขวัญและกําลังใจ
ในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 

11.   วิธีการประเมินผล   
  จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการดําเนินงานตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 

 
(ลงชื่อ) ................................................. ผูเขียนโครงการ 

               (นางกาญจนา  ยันตะพันธ) 
                                                  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

 

 
          (ลงชื่อ) ................................................. ผูเสนอโครงการ 
          (นายแพร  คูพิมาย) 
                                            หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
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12. ผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  : 

(     )  เห็นชอบ   (      )  ไมเห็นชอบ  เพราะ.................................................................................... 

 
                                               
                        (ลงชื่อ) ..................................................... ผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 

        (นายราเชนทร เพียรดี) 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
 
 

13. ผูอนุมัติโครงการ  : 
 

(     )  อนุมัติ   (      )  ไมอนุมัติ  เพราะ........................................................................................... 
 
 

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

        (นายราเชนทร เพียรดี) 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชวีาน   ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง   
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565   
....................................................... 

ดวยองคการบริหารสวนตําบลชีวาน ไดจัดใหมีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน
ดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของ
พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลชีวาน ผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให
สังคมไดรับรู ตลอดจนเปนเกียรติประวัติและสรางขวัญกําลังใจแกพนักงานสวนตําบล 

ดังนั้นเพ่ือใหการสรรหาพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน ผูมี
คุณธรรมจริยธรรมดีเดนเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการของโครงการและเปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบลชีวาน ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจาง องคการ
บริหารสวนตําบลชีวาน เม่ือวันท่ี 5  ตุลาคม  2565 จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการคัดเลือกพนักงาน
สวนตําบลและพนักงานจางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ  
1.1 เปนพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  
1.๒ ปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลชีวาน ไมนอยกวา 1 ป  
1.๓ ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย  
1.๔ ไมอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยูระหวางการดําเนิน

คดีอาญาในศาล เวนแตเปนคดีท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
1.5 มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณขาราชการ เปนท่ี

ยอมรับของ บุคคลในสวนราชการและสังคม  
1.6 เปนบุคคลท่ีไดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพ่ือน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผยท้ังตอหนา และ 

ลับหลัง  
1.7. ปฏิบัติงานในหนาท่ีและนอกเหนือหนาท่ี สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานท่ี

รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏท่ีเปนประโยชนตอสวนราชการประชาชนมากกวาผูอ่ืนอยางเดนชัด  
1.8 มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนท่ียอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมายรวมถึงผลการ

ปฏิบัติงาน ในหนาท่ีเปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการและ
ประชาชน ท้ังนี้ อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารท่ีสืบคนไดเชิงประจักษ กรณีผลงานของพนักงานสวนตําบล/
พนักงานจาง ซ่ึงมีขอจํากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของ
ผลงานท่ียอมรับจากผูเก่ียวของเปนสําคัญ  

 
/2. ข้ันตอนการคัดเลือก... 
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2. ข้ันตอนการคัดเลือก  

๑) ใหพนักงานสวนตําบลแตละทานพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง โดย
การประเมิน  

2) ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการ บริหารสวนตําบลชีวานผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ ประชาชนดีเดน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 จากจํานวนรายชื่อท่ีไดรับการเสนอชื่อมากท่ีสุด และประกาศรายชื่อผูไดรับการ
คัดเลือก  

3) นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน มอบประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ
พนักงาน สวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวานผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  

3. ผลการคัดเลือก  
๑) พิจารณาคัดเลือกจากขอมูลพนักงานสวนตําบลท่ีปฏิบัติงานอยูจริง ณ ปจจุบัน 
2) เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบดวย แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานสวน

ตําบลและ พนักงานจางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจํา 
ปงบประมาณ พ.ศ.2565  

3) คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
ชีวานผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอ
สงวนสิทธิ์ท่ีจะตรวจสอบแบบประเมินของผูผานการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวน
ตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวานผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ 
ใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป พ.ศ.2565 ใหถือเปนท่ีสิ้นสุด  

4) การมอบรางวัล ผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลชีวานผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2565 จะ ไดรับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติจากนายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี  5 ตุลาคม พ.ศ. 2565  
     
 

 

        (นายราเชนทร เพียรดี) 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน   ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลชีวาน                                                                                                                           
ท่ี    นม 75301/                                                    วันท่ี  5  ตุลาคม  2564                                                              
เรื่อง  ขอประชาสัมพันธโครงการเชิดชูเกียรติผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน

ดีเดนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรียน  หัวหนาสวนราชการ พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ทุกทาน 

               ดวยสํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ไดจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้ึน เพ่ือเปนการ      
ยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน และเพ่ือเปน
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนตอไป 

ดังนั้น  องคการบริหารสวนตําบลชีวาน จึงขอประชาสัมพันธประกาศดังกลาวเพ่ือทราบ และถือ
ปฏิบัติตอไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 

        
 (นายราเชนทร เพียรดี) 

 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน   ปฏิบัติหนาท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

 
 
 

- ทราบ 

 
1.............................................สํานักปลัด       

2.............................................กองคลัง       

3.….........................................กองชาง 

4.............................................กองการศึกษาฯ 

5............................................กองสวัสดิการสังคม 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
ท่ี 312/2564 

      เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง 
โครงการเชิดชเูกียรติพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  
ประจําป พ.ศ.2565   

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

ดวยองคการบริหารสวนตําบลชีวาน ไดจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล และพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจางผูมีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมใหสังคมไดรับรู ตลอดจนเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานซ่ึงเปนไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและ
ลูกจางองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  

ดังนั้น เพ่ือใหการสรรหาพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางเปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม จึง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน ผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือทํา
หนาท่ีในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 

1. นายราเชนทร  เพียรดี ปลัด อบต.ชีวาน ปฏิบัติหนาท่ี นายก อบต.ชีวาน เปนประธานกรรมการ 
2. นายราเชนทร  เพียรดี    ปลัด อบต.ชีวาน   เปนกรรมการ 
3. นายปริษกร  จรนิเทศ       รองปลัด อบต.ชีวาน   เปนกรรมการ 
4. นายอาจอง  นอยนอนเมือง  ผูอํานวยการกองชาง   เปนกรรมการ 
5. นางพิไลวรรณ  ฉายพิมาย    ผูอํานวยการกองคลัง   เปนกรรมการ 
6. นายแพร  คูพิมาย      หัวหนาสํานักปลัด อบต.  เปนกรรมการ 
7. นางสาวอนัญภัทร  หอไธสง  ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  เปนกรรมการ 
8. นางสมมาตร  ภาคกลาง      ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   เปนกรรมการ 
9. นางกาญจนา  ยันตะพันธ    นักทรัพยากรบุคคล   เลขานุการ 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง ณ วันท่ี 5 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 

 
       (ลงชื่อ)  

     (นายราเชนทร เพียรดี) 
 ปลัดองคการบริหารสวนตําบลชีวาน   ปฏิบัติหนาท่ี 

นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 



      


	-2-
	2. ขั้นตอนการคัดเลือก
	๑) ให้พนักงานส่วนตำบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง โดยการประเมิน
	2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ บริหารส่วนตำบลชีวานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ ประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากจำนวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด และประกาศรายชื่...
	3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน มอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงาน ส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
	3. ผลการคัดเลือก
	๑) พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ ปัจจุบัน
	2) เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและ พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
	3) คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคั...
	4) การมอบรางวัล ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลชีวานผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จะ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่...
	จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
	ประกาศ ณ วันที่  5 ตุลาคม พ.ศ. 2565
	บันทึกข้อความ
	ส่วนราชการ    สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน

	ที่    นม 75301/                                                    วันที่  5  ตุลาคม  2564
	เรื่อง  ขอประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
	เรียน  หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกท่าน
	ด้วยสำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน  ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น เพื่อเป็นการ      ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ใ...


