
 
 

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
ประจ าปี  2563   

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

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ 
                        ประชาชนดเีด่น   ประจ าปี  2563   

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 านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท 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 ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแล้ว   
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข   ความร่มเย็น   และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค ์ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ 
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และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน และตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
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   คือ 
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า  ในการท า  ตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี  สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน 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 การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างท่ีดีได้หรือ
การให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน  จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

8.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
เทศบาลต าบล ส าราญได้ประกาศประมวลจริยธรรมของ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบล ส าราญ เมื่อวันที่   27  
เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 25 56 และคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล ส าราญ เห็นชอบให้จัดท าโครงการยกย่องผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี 2562 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจใน
การปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึก
ว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ
เสนอนายกเทศบาลต าบลส าราญ ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป  
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3. วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลส าราญผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับพนักงานเทศบาล 
3.4  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.5  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
      พุทธศักราช  2560   
3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เป้าหมาย   :     
  4.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  
   (1)  เป็นพนักงานเทศบาล  พนักงานประจ า พนักงานจ้างของเทศบาลต าบล ส าราญ 
                               (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลส าราญติดต่อกันไม่น้อยกว่า  2  ปี       
นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 
   (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 าเทศบาลต าบลส าราญ 
  4.4  จัดท า ใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

5.  วิธีการด าเนินการ   : 
  5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
  5.3  หัวหน้าส านักและผู้อ านวยการกองทุกกอง  พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า เทศบาล เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลส าราญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจ าปี  2563   
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  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลส าราญ พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  
  5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบล 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
          ปีงบประมาณ 2563 

7.  สถานที่ด าเนินการ 

เทศบาลต าบลส าราญ   อ าเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร 
8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาลต าบล ส าราญ  อ าเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร 
10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลส าราญมีความภาคภูมิใจในการได้รับ
การเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลส าราญมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 
                                              (ลงชื่อ)                                           ผู้เขียนโครงการ 
                   ( นางวิภาวดี  อุตอามาตย ์) 

                    นกัทรัพยากรบคุคล 
                                               
                                    (ลงชื่อ)                                        ผู้เสนอโครงการ 

              ( นางจุฑามาศ  ค าอ้อ ) 
                       หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
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ความเห็นผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  .....................อนุมัติ............................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                               
                            (ลงชื่อ)                            ผู้เห็นชอบโครงการ 

       ( นางสาวกนกอร พรมชาติ) 
                                      ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม รักษาราชการแทน 

              ปลัดเทศบาล  
 

 (   )  อนุมัติ   (     )  ไม่อนุมัติ  
 
 
 

                            (ลงชื่อ)                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                        ( นายไพโรจน์   โคตรสมบัติ ) 

         นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 
  



  
 

  
 

ประกาศเทศบาลต าบลส าราญ 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563 

....................................................... 
                       ดว้ยเทศบาลต าบลส าราญ  ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ

เทศบาลต าบล ส าราญ   ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจ าปีงบประมาณ  256 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของ
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลส าราญ  ผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมให้
สังคมได้รับรู้  ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญก าลังใจแก่พนักงานเทศบาล   ดังนั้นเพื่อให้การ    
สรรหาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลส าราญ  ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์  วิธีการ  ของโครงการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบกับเทศบาลต าบล ส าราญได้
ประกาศประมวลจริยธรรมของ พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบล ส าราญ เมื่อวันที่  27  เดือน กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 25 56 จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 
1. เป็นพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลส าราญ 
2. ปฏิบัติราชการในเทศบาลต าบลส าราญ  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
4.ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  หรืออยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล  

เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของ

บุคคลในส่วนราชการและสังคม   
6. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า และลับหลัง 
7. ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่  สม่ าเสมอ  เต็มใจ  มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบจนมี

ผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด 
8. มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้
อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง ซึ่งมี
ข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ 
  

 



 
2. ขั้นตอนการคัดเลือก 

1.  ให้พนักงานเทศบาลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง โดยการประเมิน 
2.  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลส าราญ

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 
2563 จากจ านวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด  และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

3.  นายกเทศบาลต าบล ส าราญ  มอบ ประกาศนียบัตร ยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงาน  เทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบล ส าราญ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  

 
3. ผลการคัดเลือก 

1. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานเทศบาลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 
2. เอกสารประกอบการคัดเลือก  ประกอบด้วย   แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี
งบประมาณ 2562 

3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล ส าราญผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 256 3  ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล ส าราญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 2563  ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 

4. การมอบรางวัล 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล ส าราญ ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ 256 3 จะได้รับเกียรติ
บัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกเทศบาลต าบลส าราญ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2563 

                            
 
                        

                 (นายไพโรจน์  โคตรสมบัต)ิ 
                  นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลส าราญ 
เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
------------------------------------------------------- 

ตามท่ีเทศบาลต าบล ส าราญ  ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างขอเทศบาลต าบล ส าราญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ และให้บริการประชาชน   
ดีเด่น เป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ  เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานเทศบาล  เป็นเกียรติและศักดิ์ศรี
ให้แก่ตัวเองและครอบครัว  ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ เป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรม        
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพ่ือเป็นพื้นฐานในการสนับสนุนให้พนักงานเทศบาล   

ในการนี้ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบล ส าราญ  ได้คัดเลือกพนักงานเทศบาล     
ต าบลส าราญผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๖ 3 เสร็จ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วผลเป็นดังนี้  
  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1. 
2. 
3. 

นางภานุมาศ เอกวงษา 
นางสาวอุไรพร ศรีวิเศษ 
นายเชิดศักดิ์ เพชรไกร 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

ผู้ช่วยช่างโยธา 

กองคลัง 
ส านักปลัด 
กองช่าง 

 
ขอให้พนักงานเทศบาลผู้ที่ได้รับการกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดี 

ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้เพ่ือน ามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตน    
ให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสืบต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ ณ วันที่   ๑๐  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
            
 

     
  ( นายไพโรจน์  โคตรสมบัติ) 
          นายกเทศมนตรีต าบล ส าราญ



 
 

 
 


