
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

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

1. ชื่อโครงการ  :  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

2. หลักการและเหตุผล 
 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ  แก่งแย่งแข่งขัน  เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  
ทำให้การมีคุณธรรม  จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย  เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน  ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับ  ทุกภาคส่วน  รวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอ่ืน ๆ  

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม  สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลังองค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านพลวง  จึงจัดให้มีการยกย่อง  เชิดชูเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศ เกียรติคุณแก่
ผู ้กระทำความดีเพื่อส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม  
จริยธรรม  ตลอดจนเป็นแบบอย่างเพ่ือปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากความ
ดีและคุณธรรม  เป็นรากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคม  สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 
 

3. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
2. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อสร้างขวัญ  กำลังใจ  ตลอดจนปลุกจิตสำนึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น

กุสโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

5. สถานที่ดำเนินการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

6. วิธีดำเนินการ 
 จัดให้มีการเผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล  ที่ประพฤติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ ่านทางสื ่อช ่องทางต่าง ๆ ได้แก่  เว ็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  ส ื ่อส ังคม                      
(Social  Media)  เป็นต้น 

7. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

8. งบประมาณดำเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
 



9.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  จำนวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
              ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ 
                                                                            ( นางสาวกาญจนา  ทรงนาค ) 
                                                                             นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด 
............................................................................................................................................................................... 
 
              (ลงชื่อ)                                       
                                                                               ( นายวินิจ  วิญญูธรรม )  
                                                                                   หัวหน้าสำนักปลัด  

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
............................................................................................................................................................................... 
 
              (ลงชื่อ)                                       
                                                                               ( นางลำดวน  ยอดภิรมย์ ) 
                                                                      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
............................................................................................................................................................................... 
 
              (ลงชื่อ)                                       
                                                                               ( นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ ) 
                                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
ที่  930/2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
****************************** 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของ
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคม
ได้รับรู้  ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

ดังนั ้น  เพื ่อให้การสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ยุติธรรม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  เพื่อทำหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ดังนี้ 

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  ประธานกรรมการ 
2. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล    กรรมการ 
3. หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ 
4. ผู้อำนวยการกองคลัง     กรรมการ 
5. ผู้อำนวยการกองช่าง     กรรมการ 
6. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
7. นักทรัพยากรบุคคล     กรรมการ/เลขานุการ 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที่   7   เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 

 

                             ลงชื่อ                                 
                                      ( นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ  ) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง   โทร 044-558916                    . 

ที ่ สร  80901/                                          วันที ่   9   ตุลาคม  ๒๕63                          .     

เรื่อง  ขอประขาสัมพันธ์โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์.                                                                                                         

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

  ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  ได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ขึ้น  เพ่ือเป็นการยกย่อง  เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้าง  ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน  และเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานทุกคนต่อไป 

  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการให้พนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างในส่วนราชการ  ได้รับทราบและพิจารณาจัดส่งรายชื่อพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ที่มี
คุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องชูเกียรติให้กับกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบล               
บ้านพลวงต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

  
 
                                                       (นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ)   
                                 ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรม 

และจริยธรรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
****************************** 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล
ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของ
พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง และพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ มี คุณธรรมจริยธรรมให้สังคม
ได้รับรู้  ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง   ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  ของโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  จึงกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ดังนี้ 

1.  คุณสมบัต ิ
1.1 เป็นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
1.2 ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงไม่น้อยกว่า 2 ปี 
1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
1.4   ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  หรืออยู่ระหว่างการดำเนิน

คดีอาญาในศาล เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
1.5   มีความประพฤติ  การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม  จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่

ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
1.6   เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ  ยกย่องในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและ                  

ลับหลัง 
1.7   ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่  สม่ำเสมอ  เต็มใจ  มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่

รับผิดชอบ  จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ  ประชาชน  มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด 
1.8   มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  ให้หมายรวมถึงผลการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและ
ประชาชน  ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์  กรณีผลงานของพนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง  ซึ่งมีข้อจำกัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ  เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรม
ของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ 

 
 
 

           /2. ขั้นตอน... 



2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
1. ให้พนักงานส่วนตำบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างโดยการประเมิน 
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านพลวงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  จากจำนวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด  และประกาศ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงมอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

3. ผลการคัดเลือก 
1.  พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

พลวงที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 
2.  เอกสารประกอบการคัดเลือก  ประกอบด้วย  แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

3.  คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก
และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบา้น
พลวงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4.  การมอบรางวัล 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านพลวง 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ  วันที่  7  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63 

 

                             ลงชื่อ                                 
                                      ( นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ  ) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
 
 
 
 
 
 
 



                       ระเบียบวาระการประชุม 
                             คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
                                               วันที่ 19  เมษายน  พ.ศ. 2564 
                                      ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
                                                     ************************** 

ระเบียบวาระท่ี 1            เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 1.1  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  ที่  930/2563  ลงวนัท่ี    

7  ตุลาคม  2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตาม
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
3.2 .......................................................................... ..................................... 
3.3 ...............................................................................................................  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
    4.1 ............................................................................................................... 
    4.2 ...............................................................................................................  

 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                     บันทึกรายงานการประชุม 
                             คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
                                            วันที่ 19  เมษายน   พ.ศ. 2564 
                                    ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
                                   ****************************** 
ผู้เข้าประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ ประธานกรรมการ เลียงศักดิ์  เผยศิริ นายก อบต. 
2 นางลำดวน  ยอดภิรมย์ กรรมการ ลำดวน ยอดภิรมย์ ปลัด อบต. 
3 นายวินิจ  วิญญูธรรม กรรมการ วินิจ  วิญญูธรรม หัวหน้าสำนักปลัด 
4 นางธนาภัทร  ลัทธิ กรรมการ ธนาภัทร  ลัทธ ิ ผู้อำนวยการกองคลัง 
5 นายมานิตย์  กอรปกิจงาม กรรมการ มานิตย์  กอปรกิจงาม ผู้อำนวยการกองช่าง 
6 นางสุมาลี  ดังคนึก กรรมการ สุมาลี  ดังคนึก ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
7 นางสาวกาญจนา  ทรงนาค กรรมการ/

เลขานุการ 
กาญจนา  ทรงนาค นักทรัพยากรบุคคล 

  เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 

นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ                   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  กระผมนายเลียงศักดิ์  เผยศิริ  ตำแหน่ง  นายก
ประธานกรรมการฯ                      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะ 
      กรรมการฯ  ขอดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ ดังนี้          

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
          1.1  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง ที่  930/2563  ลงวันที่

7  ตุลาคม  2563  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  ประกอบด้วย    

    1.  นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ   ประธานกรรมการฯ 
    2.  นางลำดวน  ยอดภิรมย ์  กรรมการ 
    3.  นายวินิจ  วิญญูธรรม   กรรมการ 
    4.  นางธนาภัทร  ลัทธ ิ   กรรมการ 
    5.  นายมานิตย์  กอปรกิจงาม  กรรมการ    
    6.  นางสุมาลี  ดังคนึก   กรรมการ 
    7.  นางสาวกาญจนา  ทรงนาค  กรรมการ/เลขานุการ 
    โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบล                 

บ้านพลวง  เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  โดยปีงบประมาณ 2564  
กระผมจะดำเนินการคัดเลือกบุคคล 2 รอบ  เหมือกับการพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือน  เพื่อเป็นการยกย่องความดีแก่เจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึง  สำหรับ
รอบการพิจารณาในครั้งนี้เป็นผลการปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 
2563 – 31 มีนาคม 2564 

 /ที่ประชุม... 



ที่ประชุม   รับทราบ           

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ไม่มี    

  ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี 3 กระผมขอเชิญเลขานุการชี้แจงต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นางสาวกาญจนา  ทรงนาค             3.1  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
กรรมการ/เลขานุการ                    ตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ - 
                                             ประจักษ์ 

1. คุณสมบัต ิ
1.1 เป็นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านพลวง 
1.2 ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงไม่น้อยกว่า   

2 ปี 
1.3    ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
1.4   ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  หรือ

อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระทำ
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

1.5 มีความประพฤติ  การปฏิบัต ิตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม  
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการ
และสังคม 

1.6 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ  ยกย่องในเพื่อน ในสังคมร่วมงาน
อย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

1.7 ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่  สม่ำเสมอ  เต็มใจ  มีจิต
มุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของงานที่ร ับผิดชอบ  จนมีผลงานปรากฏที่เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนราชการ  ประชาชน  มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด 

1.8 มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยก
ย่อง  ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก  
ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ ่งกับส่วน
ราชการและประชาชน  ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่
ส ืบค้นได้เช ิงประจักษ์  กรณีผลงานของพนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้าง  ซึ่งมีข้อจำกัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็น
ภาคปฏิบัติ  เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับ
จากผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ 

 
 
 

           /2. ขั้นตอน... 

-2- 



2 ขั้นตอนการคัดเลือก 
  2.1  ให้พนักงานส่วนตำบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วน 

ตำบล/พนักงานจ้างโดยการประเมิน 
2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือก พนักงานส่วนตำบล

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงผู ้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตามโครงการยกย่อง
เชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  จาก
จำนวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด  และประกาศรายชื่อ            
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

2.3 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงมอบประกาศนียบัตรยก
ย่องและเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

       3. ผลการคัดเลือก 
3.1   พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงที่ปฏิบัติงานอยู่จริง 
3.2   เอกสารประกอบการคัดเลือก  ประกอบด้วย  แบบประเมินผลการ

คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู ้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

3.3   คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้
ผ่านการคัดเลือกและประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงาน
ส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน
พลวงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการให้ถือเป็นที่
สิ้นสุด 

4.  การมอบรางวัล 
   ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการ  จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ     เพื ่อให ้การคัดเล ือกเป ็นไปด้วยความโปร ่งใส  กระผมเห็นควรให้                  
ประธานกรรมการฯ     คณะกรรมการแต่ละท่านเสนอชื่อบุคคลที่ควรได้รับการยกย่อง    โดยเขียน 

   ชื่อลงในกระดาษและนับคะแนน 
 
            /โดยในปี... 
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โดยในปี 2564 ขอให้คณะกรรมการฯ เสนอชื่อบุคคลภายนอกที่ควรได้รับ
การยกย่องด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน  เนื่องจากมีส่วนร่วมในการ
ช่วยเหลืองานองค์การบริหารส่วนตำบล  เช่น  สมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือบุคคลใด ๆ ก็ได้  ขอเชิญครับ 

นายวินิจ  วิญญูธรรม  กระผมเห็นด้วย  เพราะการเสนอชื่อแบบนี้ทำให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่ายและ
หัวหน้าสำนักปลัด  ไมก่่อให้เกิดความขัดแย้งภายใน 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ  ขอเชิญคณะกรรมการทุกท่านเสนอชื่อและนำมาใส่กล่องที่เลขา  ขอเชิญครับ 
ประธานกรรมการฯ 

 เลขานุการดำเนินการรวบรวมรายชื่อ ใช้เวลาประมาณ 10 นาที 

นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ  จากการรวบรวมรายชื่อบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/ 
ประธานกรรมการฯ  บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  ปรากฏชื่อดังนี้ 

1. นายเสนอ  บุญมา  ตำแหน่ง  กำนันตำบลบ้านพลวง 
2. นายมานิตย์  กอปรกิจงาม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
3. นางสุมาลี  ดังคนึก  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

ซึ่งแต่ละรายชื่อปฏิบัติราชการในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี  ตามคุณสมบัติที่
กำหนดก็ขอให้คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาตามความเหมาะสม  และจาก
หลักเกณฑ์ข้างต้น  ไม่ทราบคณะกรรมการท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้าง
หรือไม่ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบและเห็นด้วย  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

 บุคคลที่ควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนให้
เป็นที่ประจักษ์  ปรากฏชื่อดังนี้ 
1. นายเสนอ  บุญมา  ตำแหน่ง  กำนันตำบลบ้านพลวง 
2. นายมานิตย์  กอปรกิจงาม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
3. นางสุมาลี  ดังคนึก  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืน ๆ 
    ไม่มี 

 

 

             /นายเลียงศักดิ์... 
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นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ หากไม่มี 
ประธานกรรมการฯ กระผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม เวลา 11.30  น. 

 

     (ลงชื่อ)                                   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
   (  นางสาวกาญจนา  ทรงนาค ) 
                                                                   กรรมการและเลขานุการ 

 

              (ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (  นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ  ) 
                                                                      ประธานกรรมการฯ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 
เรื่อง  ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

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

   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวงได้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/
บุคคลที่ประพฤติตนให้เป้นที่ประจักษ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่ งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม  สร้าง
แบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  จึงจัดให้มีการยกย่อง  เชิดชู เผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำความดีเพ่ือส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่
คนดีเหล่านั้น  ให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนเป็นแบบอย่าง  เพื่อปลุกกระแส
การสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม  เนื่องจากความดีและคุณธรรม  เป็น รากฐานอันสำคัญในการ
พัฒนาสังคม  สู่ความอยู่เย็นเป็นสุขนั้น 

ในการนี้  คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง  ได้พิจารณา
คัดเลือกผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564  (รอบท่ี 1  เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)  ผู้ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกมี
รายชื่อดังต่อไปนี้ 

1. นายเสนอ   บุญมา  ตำแหน่ง  กำนันตำบลบ้านพลวง 
2. นายมานิตย์   กอปรกิจงาม ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 
3. นางสุมาลี    ดังคนึก  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

ขอให้ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำท้องที่  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นแบบอย่างท่ีดี  รักษาไว้ซึ่งความดี  ความขยันหมั่นเพียร  ศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชน  อีกทั้งยังปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม               
สืบต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  23  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕64 

 

                             ลงชื่อ                                 
                                      ( นายเลียงศักดิ์  เผยศิริ  ) 
                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

                                                                 ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

                                                       นายเสนอ  บุญมา 

                                  ตำแหน่ง  กำนันตำบลบ้านพลวง 

                 ได้รับการยกย่องเชดิชูเกยีรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์   

                                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                                                   ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ  

                                      ให้ไว ้ ณ  วันที ่ 23  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
                                                          ( นายเลยีงศักดิ์  เผยศิริ )  

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

                                                                 ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

                                                       นายมานิตย์  กอปรกิจงาม 

                                         ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง 

                 ได้รับการยกย่องเชดิชูเกยีรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์   

                                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                                                   ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ  

                                      ให้ไว ้ ณ  วันที ่ 23  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
                                                          ( นายเลยีงศักดิ์  เผยศิริ )  

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

                                                                 ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

                                                         นางสุมาลี  ดังคนึก 

                                  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 

                 ได้รับการยกย่องเชดิชูเกยีรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์   

                                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

                                                                   ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ  

                                      ให้ไว ้ ณ  วันที ่ 23  เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 
                                                          ( นายเลยีงศักดิ์  เผยศิริ )  

                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง 

 


