
 

 

 

 

การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ป ีพ.ศ.2564  

กิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนราชกการ   สํานันักงานปลัด  อองค์การบริหารรส่วนตําบลนาวุ้ง 
ที่ พบ 73901/   วันที่ 7 ตุลาคคม  พ.ศ. 25563 
เรื่อง  ขอออนุมัติหลักเกกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนนักงานส่วนตําาบล ลูกจ้างประจํา และพนนักงานจ้าง 
ผู้มีคุณธรรรมและจริยธธรรมในการปฏิฏิบัติราชการ  แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธธรรมประจําองค์การบริหารร 
ส่วนตําบลนาวุ้ง 

       บันทกึข้ออความ 

เรียน  นาายกองค์การบบริหารส่วนตําาบลนาวุ้ง    

เรื่องเดิม  

ระยะ 4 
ประจําปี 

ตามที่องค์กา
 ปี  (พ.ศ. 25
 พ.ศ. 2564

รบริหารส่วนต
561-2564) 
4 ขอองค์การบ

ตําบลนาวุ้ง ได
 และแผนปฏิ
บริหารสว่นตํา

ด้จัดทําแผนป
บัติการป้องกัน
บลนาวุ้ง นั้น 

ฏิบัติการปูอง
ันและปราบป
  

กันและปราบ
ปรามการทุจรติ

บปรามการทุจ ิ
ตและประพฤ

ริตมิชอบ 
ติมิชอบ 

ข้อเท็จจรงิ   

ประจําปี
ลูกจ้างปร
เป็นการส
พนักงาน

องค์การบริหา
  โดยมีวัตถุป
ระจํา และพนั
สร้างขวัญและ
นและลูกจ้างอง

ารส่วนตําบลน
ระสงค์เพ่ือเส ิ
นักงานจ้างผู้มี
ะ กําลังใจในก
งค์การ บริหา

นาวุ้ง จัดให้มกี
ริมสร้างประสิ
ความประพฤ
ารปฏิบัติงาน
รส่วนตําบลน

การยกย่องผูม้ี
สทิธิภาพและเ
ติดี ปฏิบัติชอ
ซึ่งเป็นไปตาม

นาวุ้ง  

มีคุณธรรมและ
เชิดชูเกียรติคณุ
อบ มีคุธรรมจริ
มประกาศมาต

ะจริยธรรมใน
ณของพนักงา
ริยธรรมใหส้ังค
ตรฐานคุณธรร

การปฏิบัติราช
นส่วนตําบล 
คมได้รับรู้ ตล
รมและจริยธรร

ชการ 

ลอดจน
รมของ

ลูกจ้างปร
ดังกล่าวเ
พนักงาน
บริหารส่ว
จ้างให้ได้

ดังน้ัน เพ่ือให้
ระจําและพนกั
เป็น แนวทางใ
นจ้างเป็นไป ด้
วนตําบลนาวุ้ง

ด้รับการยกย่อ

ห้องค์การบริห
กงานจ้างผู้มคีุ
ในการพิจารณ
้วยความโปรง่
ง เพ่ือทําหน้า
งเชิดชูเกียรติ 

ารส่วนตําบลน
คุณธรรมและจ
ณาคัดเลือก ทั้
งใส ยุติธรรม จึ
าที่ในการพิจาร
 ดังน้ี  

นาวุ้ง มีหลักเ
จริยธรรมในกา
ั้งน้ี เพ่ือให้กา

 จึงขออนุมัติแ
รณาคัดเลือกพ

กณฑแ์ละวิธีก
ารปฏิบัติราชก
รสรรหาพนัก
ต่งต้ังคณะกร
พนักงานส่วนต

การคัดเลือกพ
การ จึงได้กําห
งานส่วนตําบล
รมการจริยธร
ตําบล ลูกจ้าง

นักงานส่วนตํ
หนดหลักเกณ
ล ลูกจ้างประ
รรมประจําองค
งประจําและพ

ําบล 
ฑ์
จําและ
ค์การ

พนักงาน

1. นายประเททิง  ขาวสอาดด        นายกกองค์การบริหารสว่นตําบลนนาวุ้ง    ประธธาน  
2. นางสุเพชรรสรณ์  ตันพัฒฒนา    ปลัดอองค์การบริหารสว่นตําบลนนาวุ้ง   รองปรระธาน  

นางกุลธิดา  ศิลปการบบวร      หัวหนน้าสาํนักปลัด                           กรรมการ  3. 
นางสาวฐติิติพัชร  พลีไพร        ผู้อํานนวยการกองคคลัง                       กรรมการ  4. 
นายเฉลิมพพร  รัตนคามม          ผู้อํานนวยการกองช่าาง                       กรรมการ  5. 

6. นางวรรณณเพ็ญ  บุญกูล          ผู้อํานนวยการกองการศึกษาฯ               กรรมมการ  
7. นางสาวชญญาภา  ถมทออง       ผู้อํานนวยการกองสววัสดิการสังคมม         กรรมมการ 
๘. นางสาวพััชรินทร์  อาบบสนีาค ผู้ช่วยนักทรัพยากกรบุคคล                  เลขาานุการ 
 



ข้อกฎหมายหรือระเบยีบทีเ่กี่ยวข้อง  
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและวิธีการคัดเลือกและประพฤติมิชอบ 

ข้อพิจารณา  
1. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างผู้มี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ จึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวทางในการพิจารณา
คัดเลือก  

2. เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนตําบล  ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ยุติธรรม จึงขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง เพ่ือทําหน้าที่ใน
การ พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจึง
ขอให้ท่าน โปรดพิจารณาเพ่ือแต่งต้ังให้บุคคลตามรายนามท่ีเสนอดังกล่าว  

ข้อเสนอแนะ  
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศและคําสั่ง หากเห็นชอบเป็น 

อย่างอ่ืนโปรดพิจารณาสั่งการ 
      

     (นางสาวพัชรินทร์  อาบสีนาค)  
                 ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 

 

ความเห็นปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง ความเห็นหัวหน้าสํานักปลดั 
    เห็นควรอนุมัติ เห็นควรอนุมัติ 
    ไม่เห็นควรอนุมัติ ไม่เห็นควรอนุมัติ 

 

                       
            (

 

                    
              ( นางสุเพชรสรณ์  ตันพัฒนา) นางกุลธิดา  ศิลปการบวร) 

                           หัวหน้าสํานักปลัด 
 
 

ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบลนาวุ้ง 

ความเห็นนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลนาวุ้ง 
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 

                             
                   (นายประเทิง  ขาวสอาด) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง 
 
 



    

 

     

คําสั่งองค์การรบริหารส่วนตตําบลนาวุ้ง  
           ที่         / 2563   

เรื่องง แต่งต้ังคณะกรรมการจริยยธรรมประจําองค์การบริหาารส่วนตําบลนนาวุ้ง  

ราชการ 
ด้วยองค์การบ
 ประจําปี 25

บริหารส่วนตํา
563 โดยมีวัตถ

าบลนาวุ้ง ได้จั
ถุประสงค์เพ่ือ

จดัทําโครงการ
อเสริมสร้างปร

รยกย่องผู้มีคณุ
ระสิทธิภาพแล

ณธรรมและจริ
ละเชิดชูเกียรติ

ริยธรรมในกา
ติคุณของพนกั

รปฏิบัติ 
กงานส่วน 

ตําบล ลูก
ตลอดจน
ของพนัก

กจ้างประจําแ
นเป็น สร้างขวั
กงานและ ลูกจ้

และพนักงานจ้
ัญและกําลังใจ
จา้งองค์การบ ิ

จา้งผู้มีความป
จในการปฏิบัติ
ริหารส่วนตําบ

ระพฤติดี ปฏิ
ติงานซึ่งเป็นไป
บลนาวุ้ง  

บัติชอบ มีคุณ
ปตามประกาศ
 

ณธรรมจริยธรร
ศมาตรฐานคุณ

รมใหส้ังคมได้
ณธรรมและจริ

ด้รับรู ้
ริยธรรม

ยุติธรรม 
พิจารณา

ดังน้ัน เพ่ือให้
  จึงแต่งต้ังคณ
า คัดเลือกพนัก

ห้การสรรหาพ
ณะกรรมการจ
ักงานส่วนตําบ

นักงานส่วนตํ
จริยธรรมประ
บล ลูกจ้างปร

าบล ลูกจ้างป
จําองค์การบริ
ะจําและพนกั

ประจําและพนั
ริหารส่วนตําบ
กงานจ้างให้ได้

นักงานจ้างเป็น
บลนาวุ้ง  เพ่ือท
้รับการยกย่อง

นไปด้วยความ
ทําหน้าที่ในก
งเชิดชูเกียรติ 

มโปร่งใส 
าร
 ดังน้ี 

 

1. นายประเททิง  ขาวสอาดด  นายยกองค์การบรหิหารส่วนตําบลลนาวุ้ง  ประธธาน  
2. นางสุเพชรรสรณ์  ตันพัฒฒนา  ปลัดดองค์การบรหิหารส่วนตําบลนาวุ้ง รองประธาน  

นางกุลธิดา  ศิลปการบบวร  หัวหหน้าสํานักปลัดด      กรรมกการ  3. 
นางสาวฐติิติพัชร  พลีไพร  ผู้อํานวยการกองคคลัง      กรรมกการ  4. 

๕. นายเฉลิมโโรจน์  รัตนคาาม ผู้อํานวยการกองชช่าง     กรรมกการ 
๖. นางวรรณณเพ็ญ  บุญกูล  ผู้อํานวยการกองกการศึกษาฯ    กรรมกการ 
๗. นางสาวชญญาภา  ถมทออง ผู้อํานวยการกองสสวัสดิการสังคคม     กรรมกการ  
๘. นางสาวพััชรินทร์  อาบบสนีาค ผู้ช่วยนักทรัพยากกรบุคคล     เลขานนุการ 

ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง ณ วันที่ 119 ตุลาคม พ.ศ. 2563   
 
ลงช่ือ            
        (นายปประเทิง  ขาวสสอาด)  
 นายกองค์กาารบริหารส่วนนตําบลนาวุ้ง 

 



ส่วนราชกการ   สํานันักงานปลัด  อองค์การบริหารรส่วนตําบลนาวุ้ง 

ที่ พบ 73901/   วันที่ 7 ตุลาคคม  พ.ศ. 25563 

เรื่อง  เรือ่องการดําเนินนการตามนโยบบายการบริหาารทรัพยากรบุบุคคล ประจําปีปี 2564 

เรียน  นาายกองค์การบบริหารส่วนตําาบลนาวุ้ง (ผ่าน) ปลัดองคก์การบริหารส่วนนตําบลนาวุ้ง    

และพัฒน
ทรัพยาก
ตามนโยบ
ปฏิบัติงา
คุณภาพชี
ของบุคล

ตามที่องค์กา
นาทรพัยากรบ
กรบุคคลท่ีมีคว
บายการบริหา
านตามภารกิจ
ชีวิต การบรรจ
ากรในหน่วยง

รบริหารส่วนต
บุคคล ข้อ 02
วามโปรง่ใสแล
ารทรัพยากรบ
ของหน่วยงาน
จุและแต่งต้ังบ
งาน เป็นที่เรีย

ตําบลนาวุ้ง ได
25 ซึ่งแสดงถึ
ละมีคุณธรรม 
บุคคล ขอ้ 02
น การพัฒนาบ
บุคลากร การป
ยบร้อยแล้ว ร

ด้จัดทํานโยบา
งจุดมุ่งหมายห
 นั้น ในการน้ี 

26 โดยการวา
บุคลากร การ
ประเมินการป
ายละเอียดตา

ายการบริหาร
หรือวัตถุประส
 องค์การบรหิ
างแผนกําลังคน
 สร้างความก้

ปฏิบัติงาน กา
ามเอกสารที่แน

รทรัพยากรบุค
สงค์ เพ่ือก่อให
หารส่วนตําบลน
น การสรรหา
้าวหน้าในสาย
รส่งเสริมจริย
นบ  

คคล ตามการป
ห้เกิดการบริห
นาวุ้งได้ดําเนิน
คนดีคนเก่งเพื
ยอาชีพ การพั
ธรรมและรักษ

ประเมิน 
หาร
นการ
พ่ือ
พัฒนา
ษาวินัย

           
           

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

                 
                 

ลงช่ือ............................................              ลงช่ือ.............................................. 

   

ลงช่ือ................................................. 

      (นางกุลธิธิดา  ศิลปการบวร)          (นางสเุเพชรสรณ์  ตันนพัฒนา) 
           หัวหหน้าสํานักปลัดด      ปลัดองค์การบริหารส่วนนตําบลนาวุ้ง   
 

                                      (นางสาวพัชชรินทร์ อาบสีนาค)  
                                         ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคคล  

บันทกึข้ออความ     

ลงช่ือ.......................................     
นายยประเทิง  ขาวสอาด)  (

นายกองค์ค์การบริหารสว่นตําบลนาวุ้งง     

 

 

 



ประกาศองค์การบริหารส่ววนตําบลนาวุ้งง 
เรื่อง หลักเกณณฑ์เก่ียวกับจ ิริยธรรมของพพนักงานส่วนตตําบล ลูกจ้างปประจํา และพพนักงานจ้าง 

   

 
เก่ียวกับจ
เพ่ือให้ข้า
ประพฤติ
ส่วนตําบ
พ.ศ. ๒๕

ตามที่คณะกร
จริยธรรมของ
าราชการ พนัก
ติของตน ดังน้ัน
ล ลูกจ้างประ

๕๔๙ โดยให้พน

รรมการพนักง
พนักงานส่วน
กงาน และลกู
นองค์การบรหิ
ะจํา และพนัก
นักงานส่วนตํา

งานส่วนตําบล
นตําบล  ลูกจ้า
กจ้าง ยึดถือเพื
หารส่วนตําบล
งานจ้างของอ
าบล ลูกจ้างป

ลจังหวัดเพชรบ
างประจํา  แล
พ่ือเป็นหลักกา
ลนาวุ้งจึงได้ปร
องค์การบริหา
ประจํา และพน

บุรี ได้ออกปร
ะพนักงานจ้า
าร แนวทางปฏิ
ระกาศหลักเก
รส่วนตําบลน
นักงานจ้าง ขอ

ระกาศเรื่องหลั
ง  ลงวันที่ ๒๔
ฏิบัติและเป็นเ
กณฑ์เก่ียวกับจ
าวุ้ง อําเภอเมื
ององค์การบริ

ลกัเกณฑ์และ
๔ กันยายน ๒
เครื่องมือกํากั
จริยธรรมของ
มือง จังหวัดเพ
ริหารส่วนตําบ

เง่ือนไข
๒๕๕๘  
ับความ
พนักงาน

พชรบุรี 
บลนาวุ้ง  

มีหน้าที่ด
และให้บ ิ

ดําเนินการให้เ
ริการแก่ประช

เป็นไปตามกฎ
ชาชน ตามหลั

ฎหมาย เพ่ือรัก
ลกัธรรม  โดยจ

กษาประโยชน์
จะต้องยึดมั่นใ

น์ส่วนรวมของ
ในค่านิยมหลั

งประเทศชาติ 
ักของมาตรฐา

 อํานวยความ
านจริยธรรม ด

สะดวก
 ดังน้ี 

 ๑.การยึดมั่นใในคุณธรรมแลละจริยธรรม  
๒.การมีจิตสาํานึกที่ดี ซื่อสัตตย ์สุจริต และะรับผิดชอบ 
๓.การยึดถือปประโยชน์ของประเทศชาติเเหนือกว่าประะโยชน์ส่วนตนน และไม่มีผลปประโยชน์ทับซซ้อน 
๔.การยืนหยัดดทําในสิ่งที่ถูกกต้อง เป็นธรรรมและถูกกฎหหมาย 
๕.การให้บรกิการแก่ประชาชชนด้วยความรรวดเร็ว มีอัธยยาศัย และไม่เเลือกปฏิบัติ 
๖.การให้ข้อมูมลูข่าวสารแก่ปประชาชนอยา่างครบถ้วน ถูถูกต้อง และไมม่บิดเบือนข้อเเท็จจริง 
๗.การมุ่งผลสัสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรรฐาน มีความโโปร่งใส และตตรวจสอบได้  
๘.การยึดมั่นใในระบบประชชาธิปไตยอันมีมีพระมหากษตัตริย์ทรงเป็นปประมุข 
๙.การยึดมั่นใในหลักจรรยาาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งน้ี การฝ่าฝืฝนืไม่ปฏิบัติตาามมาตรฐานททางจริยธรรม  ใหถ้ือว่าเป็นกการกระทําผดิดทางวินัย 

 

 

 
 
 

 จึงประกาศให้ทราาบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วั วันที่ 12  เดืออน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘  

   ลงช่ือ      
       (   

   
นายปรระเทิง  ขาวสอาด)  

นายกองค์การรบริหารส่วนตตําบลนาวุ้ง 



          
เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลอองค์กรที่ดี ประะจําปีงบประมมาณ พ.ศ. 25564 

พ.ศ. 25
พระราชก
ต่อการบ ิ
ประสิทธิ

534  ซึ่งแก้ไข
กฤษฎีกาว่าด้ว
ริหารราชการ

ธผล อันจะทําใ

ขเพ่ิมเติมพระร
วยหลักเกณฑ์
รตามหลักธรร
ให้ประชาชนเ

ราชบัญญัติระ
ฑ์และวิธีการบริ
มาภิบาล และ
เกิดความมั่นใ

ะเบียบบริหาร
ริหารกิจการบ้
ะเพ่ือให้การบ
จ ศรัทธาและ

ราชการแผ่นดิ
บ้านเมืองที่ดี พ
ริหารราชการ
ะไว้วางใจในกา

ดิน  (ฉบับที่ 5
 พ.ศ. 2546 อ
รเป็นไปอย่างมี
ารบริหารงาน

5) พ.ศ. 253
อันแสดงความ
มีประสิทธิภาพ
นภาครัฐ 

8 และ
มมุ่งมั่น
พและ

บุคลากรทุกคนพึงยึดถืถือเป็นแนวทาางปฏิบัติควบคคู่กับกฎ ข้อบังงคับอ่ืน ๆ อยย่างทั่วถึง ดังน้ีน้ี  

เรื่องควา
1. ส่งเสริม ส
มปลอดภัย อ

สนบัสนุนด้านสิ
อาชีวอนามัย แ

สิ่งแวดล้อม สุ
 และสภาพแวด

สขุภาพ และค
ดล้อมที่ดีเพ่ือก

วามปลอดภัย
การพัฒนาทียั่

ยต่อชุมชน โดย
ย่ังยืนและสมดุ

ยยึดถือและป
ดุล  

ฏิบัติใน

ปลอดภัย
2. ให้หน่วยง
ยของชุมชน  

านของรัฐพัฒ
 

ฒนาบุคลากรใหห้มคีวามรู้เก่ียยวกับการฟ้ืนฟูฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และคววาม

สะดวกแ
1. ส่งเสริมให้
ละรวดเร็ว  

หบ้ริการที่มีคุณณภาพ โดยนําาเทคโนโลยีสมัมัยใหม่มาใช้ เ เพ่ือให้บริการปประชาชน ได้ด้มีความ

เพ่ือให้เป็นไไปตามเจตนาารมณ์ ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญญัติระเบียบบรริิหารราชการแแผ่นดิน  

  องค์การบรหิหารส่วนตําบลลนาวุ้ง  จึงปรระกาศนโยบายกํากับดูแลอองค์กรที่ดี สําหหรับองค์กรแลละ 

ข้อ 1 นโยบาายด้านรัฐ สงังคมและสิ่งแววดล้อม  
นโยบายหลัก  

แนวทางปฏิบับัติ  
1. กําหนดมาาตรฐานการประหยัดพลังงาาน  

3. การจัดให้มมสี่วนร่วมในกการรักษาคุณภภาพชีวิตและสิสิ่งแวดล้อม 
นโยบายหลัก  
2. มุ่งมั่นที่จะะเป็นส่วนหน่ึงงในการสร้างสสรรคส์ังคมที่ดีดี มคีวามสุข   
แนวทางปฏิบับัติ  
1. การควบคุคุมและดูแลสุขขภาพของประะชาชน  
2. จัดโครงกาารเพ่ือส่งเสริมมความเข้มแข็งของสถาบันคครอบครัว  

ข้อ 2 นโยบาายด้านผู้รบับบรกิาร และผู้มีมีสว่นไดส้่วนเสีย  
นโยบายหลัก  

ปประกาศองคก์การบริหารส่ววนตําบลนาวุ้ง 

 

 



แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ พึงพอใจ  
2. ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐ ให้มุ่งสู่

ความเช่ือมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
นโยบายหลัก  
2. ให้ความสําคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการ และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  
แนวทางปฏิบัติ  
1. จัดให้มีช่องทางระบบการรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลาย  
2. พัฒนากระบวนการรับฟังข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลนาวุ้ง  
3. จัดทําแบบสํารวจความต้องการของผู้รับบริการและนํามาปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น  

ข้อ 3 นโยบายด้านองค์กร  
นโยบายหลัก  
1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้การกํากับดูแล 
และควบคุมภายในที่ดี  

แนวทางปฏิบัติ  
1. จัดให้มคีณะกรรมการรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ

การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารสว่นตําบลนาวุ้ง  
2. กําหนดแนวทางการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการ ดําเนินงานที่ผิดต่อ

หลักธรรมาภิบาล  
3. จัดให้มีการฝึกอบรมใหม้ีความรู้เร่ืองกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมและ

หลักธรรมาภิบาล  
4. กําหนดให้ผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้งเป็นผู้ดูแล

ความเสี่ยงต่อการดําเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
นโยบายหลัก  
2 สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการให้ เกิด

ผลสมัฤทธ์ิแก่ขา้ราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นในการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา  
แนวทางปฏิบัติ  
1. ใช้ดัชนีผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีกําหนดไว้อย่างชัดเจนเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการ วางแผนและ

ครอบคลุมผลการดําเนินงาน และมีการรายงานผลการดําเนินงานอย่างสม่ําเสมอ  
2. จัดทําแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้น

ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง  



3. พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบโดยท่ัวถึง 

นโยบายหลัก  
3 การวางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความสําคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผลการ

ดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
แนวทางปฏิบัติ  
1. ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง ในรูปแบบต่างๆ เช่นสื่อ

สิ่งพิมพ์ และสือ่อิเล็กทรอนิกส์  
2. เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง อย่าง

สม่ําเสมอ  

ข้อ 4 นโยบายด้านผูป้ฏบิตังิาน  
นโยบายหลัก  
1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
แนวทางปฏิบัติ  
1. จัดทํากิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
2. จัดทํากิจกรรมเพ่ือเสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน  
นโยบายหลัก  
2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสบการณ์ในการทาํงาน  
แนวทางปฏิบัติ  
1. สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้าแสดงออก

และใฝ่หาความรู้อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  
2. จัดให้มีเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานที่ดี เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กร แห่งการ

เรียนรู้  
3. การทํางานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครอืข่าย (network)  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

         ประกาศ ณ วันที ่1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  

             ลงช่ือ         
(นายประเทิง  ขาวสอาด)  

    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง 
 
 
 



ส่วนราชกการ   สํานันักงานปลัด  อองค์การบริหารรส่วนตําบลนาวุ้ง 

ที่ พบ 73901/46   วันทีที่ ๒๐ ตุลาคม   พ.ศ. 25633 

เรื่อง  ขออประชาสัมพันนธ์โครงการยกกย่องผู้มีคุณธธรรมและจริยธธรรมในการปฏิบัติราชการ  ประจําปี 25564 

เรียน  หัวัวหน้าส่วนราชชการองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง        

จริยธรรม
ลูกจ้างปร
พนักงาน

ม ในการปฏิบั
ระจํา และ พน

นทุกคนต่อไป 

ัติราชการ ปร
นักงานจ้าง ใน
 

ระจําปี 2564
นการปฏิบัติรา

4 ขึ้น เพ่ือเป็น
าชการ และเพื

นการยกย่อง เ
พ่ือเป็นขวัญกาํ

 เชิดชูเกียรติพน
าลังใจในการป

นักงานส่วนตํ
ปฏิบัติราชการ

าบล 
รของ

ประจําแล
และพนัก
ภายในวัน

ละ พนักงานจ้
กงานจ้างที่มีคุ
นที ่30 ธันวา

จา้งในส่วนราช
ณสมบัติและส
าคม 2563 ต

ชการได้รับทร
สมควรได้รับก
ต่อไป  

ราบและพิจาร
การยกย่องเชิด

ณาจัดส่งรายชื
ดชูเกียรติให้กับ

ช่ือพนักงานส่
ับกรรมการจริ

วนตําบล ลูกจ
ริยธรรมประจํ

จ้างประจํา
จาํ อบต. 

  

      

     

  

 

ด้วยสํานักงานปลััด องค์การบริริหารส่วนตําบบลนาวุ้ง ได้จดัดโครงการยกยย่องผู้มีคุณธรรรมและ 

ดังน้ั้ัน จึงขอความมร่วมมือมายังท่าน ประชาสสัมพันธ์โครงกการให้พนักงานนส่วนตําบล ลู ลกูจา้ง 

จึงเรีรียนมาเพ่ือโปรรดพิจารณา   

   
(นางกุลธิดา    ศิลปการบวรร)        (นางสาวฐิฐิติพัชร  พลีไพพร)  
    หัวหน้าสําานักปลัด              ผู้อํากการกองคลัง 

     
(นายเฉลิมโรจจน์ รัตนคาม)        (นางสาวชญาภา  ถมทออง)  
    ผู้อํานวยกการกองช่าง    ผู้อํานวยการกองสวัสดิการรสังคม  

       
 (นางวรรณเพ็พ็ญ  บุญกูล)   
ผู้อํานวยการกกองการศึกษาา  

 

 

 

  

  

   บันทกึข้ออความ 

          
(นางสาววพัชรินทร์  อาาบสีนาค)  
  ผู้ช่วยนันักทรพัยากรบบุคคล  
 

 

 

    

     

 

           

 

 

 



โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2564 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - 

1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจําปี 2564  

2. หลกัการและเหตผุล :  
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีบทบาทสําคัญและเป็น กลไก

หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันทีจ่ะบําบัดทุกข์บํารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังน้ัน การท่ีประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จงึข้ึนอยู่กับการ ประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน ด้วยการกระทําทุกสิ่ง 
เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดย น้อมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรม
ราโชวาทของสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้ พระราชทานคุณธรรม 4 ประการ แก่
ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังน้ี  
ประการที่ 1 คือการรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ ประโยชน์
ส่วนใหญข่องบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม  
ประการที่ 2 คือการรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีน้ัน  
ประการที่ 3 คือการอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ ประการใด 
ประการที่ 4 คือการรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  

คุณธรรม 4 ประการน้ี ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบํารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแล้ว จะ
ช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง 
ประสงค์คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเคร่ืองมืออันสําคัญย่ิงที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนํามา 
ซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และ
ส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิน่ เร่ือง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางดําเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
 
 



1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน 
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
ที่พึงละเว้น  

2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการมอบโล่ การ 
ประกาศเกียรติคุณ การประกาศช่ือทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากน้ันมาตรการที่ควรดําเนินการควบคู่ไปกับ
การยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผูท้ีไ่ม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกําลังใจให้แก่ผู้กระทําดี  

3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การนําตัวอย่างที่ดีมาช้ีให้เห็น โดยจุดเน้นสําคัญ คอืตัวผู้บังคับ 
บัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นํา ในการทําตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึน้แก่ ผู้ใต้บังคับบัญชา
และชักนําผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม  

4. การต้ังชมรมหรือสร้างเครอืข่าย เป็นวิธีการหน่ึงในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึน้กับ เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน ซึ่งจะนําไปสู่การร่วมมือร่วมใจกับรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ  

5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คอื การจัดให้มกีิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ประกวด 
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็น
แนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งน้ี อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหลา่น้ันเช่นมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหน่ึง  

6. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวใหญ่ในรูปแบบของสื่อ ประเภท
ต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐาน ทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทาํโปสเตอร์ ติดประกาศทําจดหมายข่าว แผน่พับ วีดีทัศน์ เป็นต้น  

7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถนํามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือ การ
ให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน 
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง  

8. นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาต่าง ๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง ให้จัดทําโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มคีวามประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจําปี 2564 เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกาํลังใจในการปฏิบัติงาน
และรู้สึกว่างาน หรือผลของการกระทําน้ันเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดทํา
โครงการน้ีขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
 



3. วัตถุประสงค ์ 
3.1 เพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การ 

บริหารส่วนตําบลนาวุ้ง  มีคณุธรรมและจรยิธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
3.2 เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ  
3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง  
3.4 เพ่ือเป็นเกียรติและศักด์ิศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง  
3.5 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 76 วรรคสาม  
3.6 เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550  
4. เปา้หมาย  

4.1 เป้าหมายในการดําเนินการ ปีละ 1 ครัง้  
4.2 คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  
(1) เป็นพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างในสํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง  

กองการศึกษาฯ และกองสวัสดิการสังคม  
(2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง

วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่คัดเลือก  
(3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่ ประจักษ์ และ

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุง่ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของทางราชการจนเป็น
แบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

(4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย  
(5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคย ได้รับการ

คัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแลว้ ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี  
4.3 ผู้ดําเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง  
4.4 จัดทําใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ  

5. วิธีการดาํเนินการ  
5.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้ทุกคนได้ทราบ  
5.3 สํานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และกองสวัสดิการสังคม พิจารณาส่งรายช่ือ

พนักงานส่วน ตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
5.4 แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจํา อบต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล 

ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง  
5.5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและ 

พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้งมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจําปี 
2564 



5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง พิจารณาคัดเลือกผู้ม ีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น  

5.7 ประกาศรายช่ือพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้ เป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับใบประกาศเกียรติคุณ  

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการ เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง  
6. ระยะเวลาดําเนนิการ  

เดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563  
7. สถานทีด่ําเนินการ  

องค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  
8. งบประมาณ  

ไม่ใช้งบประมาณ  
9. ประโยชนท์ี่จะไดร้บั  

9.1 พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้งมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ  

9.2 พนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง มีขวัญ
และกําลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น  
10. ผู้รบัผดิชอบโครงการ  

(ลงช่ือ)     ผู้เขียนโครงการ  
       (นางสาวพัชรินทร์  อาบสีนาค)  
          ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  

11. ผู้ตรวจสอบโครงการ  

(ลงช่ือ)        ผู้เสนอโครงการ 
         (นางกุลธิดา  ศิลปการบวร)  
              หัวหน้าสํานักปลัด  

12. ผู้เหน็ชอบโครงการ  

(ลงช่ือ)          
        (นางสุเพชรสรณ์  ตันพัฒนา)  
   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง  

13. ผู้อนุมัติโครงการ  

      (ลงช่ือ)              
(นายประเทิง  ขาวสอาด)  

                                                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง 
 



ส่วนราชกการ   สํานันักงานปลัด  อองค์การบริหารรส่วนตําบลนาวุ้ง 
ที่ พบ 73901/    วันทีที่  5  ตุลาคม   พ.ศ. 25633 
เรื่อง  ขอออนุมัติจัดทํากิกิจกรรมยกยอ่องเชิดชูเกียรติติบุคคลทีป่ระพฤติตนให้เป็นนที่ประจักษ์  

เรียน  นาายกองค์การบบริหารส่วนตําาบลนาวุ้ง       

ระยะ 4 
ประจําปี 

ตามที่องค์กา
 ปี (พ.ศ. 256
 พ.ศ. 2564

รบริหารส่วนต
61-2564) แ

4 ขอองค์การบ

ตําบลนาวุ้ง ได
และแผนปฏิบั
บริหารสว่นตํา

ด้จัดทําแผนป
ัติการป้องกัน
บลนาวุ้ง นั้น 

ฏิบัติการป้อง
และปราบปรา
  

กันและปราบ
ามการทุจรติแ

บปรามการทุจ ิ
และประพฤติมิ

ริตมิชอบ 
มิชอบ 

ตําบลนา
ผู้กระทํา
จริยธรรม
ความดีแ

วุ้ง จึงจัดให้มี
ความดี เพ่ือส่
ม ตลอดจนเป็
ละคณุธรรม เ

การยกย่อง เชิ
สง่เสริมสร้างข
น แบบอย่าง 

 เป็นรากฐาน อ

ชิดชูเผยแพร ่
วัญและกําลังใ
 เพ่ือปลุกกระ
อันสําคัญในก

 ประชาสัมพัน
ใจแก่คนดีเหล
ะแสการสรา้งสั
ารพัฒนาสังค

นธ์และมอบรา
ล่าน้ันให้รว่มกั
สงัคมแห่งควา
คม สู่ความอยูเ่

งวัลหรือประก
กันสร้างสรรค์ส
ามดีอย่างเป็นรู
เย็นเป็นสุขร่ว

กาศเกียรติคุณ
สังคมทีม่ีคณุธ
รูปธรรม เน่ือง
ม  

ณแก่
ธรรม
งจาก

มอบเกียร
และเป็นข

จึงควรจัดกิจก
รติบัตรประกา
ขวัญกาํลังใจที

กรรมยกย่องเ
าศเกียรติคุณใ
ที่ดีแก่พนักงาน

ชิดชูเกียรติบุค
ให้แก่พนกังาน
นส่วนตําบล ร

คคลที่ประพฤ
นส่วนตําบลอง

 รายอ่ืน ๆ  

ติปฏิบัติตนให้
งค์การบริหาร

ห้เป็นที่ประจัก
รส่วนตําบลนา

กษ์เรียบร้อยแ
าวุ้ง เพ่ือเป็นแ

แล้วโดย
แบบอย่าง

บัตร ประ
จัดทํากิจกรรม
ะกาศเกียรติคุ

มยกย่องเชิดชู
ณ  

ชูเกียรติบุคคลลที่ประพฤติปฏิฏิบัติตนให้เป็นนที่ประจักษ์ โ โดยการมอบเกียรติ

 

 

           
 
 
 

เรื่องเดิม  

ข้อเท็จจรงิ   
เพ่ือเป็นการสส่งเสริมใหค้นดีดีมทีี่ยืนในสังคคม สร้างแบบบอย่างที่ดีแก่คคนรุ่นหลัง องคค์การบริหารสส่วน 

ข้อเสนอแนะะ  

ข้อพิจารณา   
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบแและพิจารณาอนุมัติ  

  

                 

 

                  

  
(นางงสาวพัชรินทร์ร์  อาบสีนาค))  

               ผู้ชช่วยนักทรัพยยากรบุคคล 

   

   

บันทกึข้ออความ 

 

    



ความเห็นปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง ความเห็นหัวหน้าสํานักปลดั 
    เห็นควรอนุมัติ เห็นควรอนุมัติ 
    ไม่เห็นควรอนุมัติ ไม่เห็นควรอนุมัติ 

 

                       
            (

 

                    
              ( นางสุเพชรสรณ์  ตันพัฒนา) นางกุลธิดา  ศิลปการบวร) 

                           หัวหน้าสํานักปลัด 
 
 

ปลัดองค์การบริหารสว่นตําบลนาวุ้ง 

ความเห็นนายกองค์การบรหิารส่วนตําบลนาวุ้ง 
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัติ 

 

                              
                   (นายประเทิง  ขาวสอาด) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรื่องง หลักเกณฑ์แและวิธีการคัดเลือกพนักงานนส่วนตําบลแลละพนักงานจ้าาง 
     ผูม้ีคุคุณธรรมและจจริยธรรม ในกการปฏิบัติราชชการ  

ประกาศองค์การบริหารส่ววนตําบลนาวุ้งง  

 

จ้างของอ
ทุกปี โดย
และพนัก
ตลอดจน
ส่วนตําบ
ของโครง
ทางคุณธ
วิธีการดํา
ปฏิบัติรา

ด้วยองค์การบ
องค์การบริหา
ยมีวัตถุประสง
กงานจ้างองคก์
นเป็นเกียรติปร
ลและพนักงา
งการและเป็นไ
ธรรมและจริยธ
าเนินการคัดเลื
าชการ ดังน้ี  

บริหารส่วนตํา
รส่วนตําบลน
งค์เพ่ือเสริมสร
การบริหารส่ว
ระวัติและสร้า
นจ้างขององค
ไปด้วยความเ ี
ธรรมของพนกั
ลอืกพนักงานส
 

าบลนาวุ้ง ได้จั
นาวุ้ง ผู้มีคุณธร
ร้างประสิทธิภ
วนตําบลนาวุ้ง
างขวัญกาํลังใจ
ค์การบริหารส่
รียบร้อย ประ
กงานและลูกจ้
ส่วนตําบล ลูก

จดัให้มีโครงกา
รรมและจริยธ
ภาพและเชิดชู
 ผู้ประพฤติดี 
จแก่พนักงานส
สว่นตําบล ผู้มี
ะกอบกับองคก์
จา้งองค์การบ ิ
กจ้างประจาํแ

ารเชิดชูเกียรติ
ธรรมในการปฏ
ชเกียรติคุณขอ
 ปฏิบัติชอบ มี
ส่วนตําบล ดัง
คณุธรรมจริย
การบริหารส่ว
ริหารส่วนตําบ
ละพนักงานจ้

ติพนักงานส่วน
ฏิบัติราชการ 
องพนักงานส่ว
 มีคุณธรรมจริย
งนั้น เพ่ือให้กา
ธรรมดีเด่นเป็
วนตําบลนาวุ้ง
บลนาวุ้ง จึงกํา
้างผู้มีคุณธรรม

นตําบลนาวุ้ง 
 ประจําปีงบป
นตําบล ลูกจ้า
ยธรรมให้ สังค
ารสรรหา พนั
ปนไปตามเกณ
 ได้ประกาศม
าหนดหลักเกณ
มและจริยธรร

 พนักงาน
ประมาณ
างประจํา
คมได้รับรู้
นักงาน
ฑ์ วิธีการ

มาตรฐาน
ณฑ์และ
รมในการ

1. คณุสมบตัิต ิ 
1. เป็นพนักงงานส่วนตําบลล ลกูจ้างประจจําและพนักงาานจ้างขององคค์การบริหารสส่วนตําบลนาวุ้วุ้ง 
2. ปฏิบัติราชชการในองค์การบริหารส่วนนตําบลนาวุ้งไมม่น้อยกว่า 2  ปี  
3. ไม่เคยถูกลลงโทษทางวินันัยหรืออยู่ระหหว่างสอบสวนทางวินัย  

ใ
4. ไม่อยู่ระห
ในศาลเว้นแต

ว่างการสอบส
ต่เป็นคดีที่ได้ก

สวนของพนักง
กระทําโดยประ

งานสอบสวนใ
ะมาทหรือควา

ในคดีอาญา ห
ามผิดลหุโทษ 

หรืออยู่ระหว่า
  

งการดําเนินคคดีอาญา 

5. มีความปร
ของบุคคลใน

ระพฤติ การปฏ
สว่นราชการแ

ฏิบัติตนชอบด
และสังคม  

ด้วยคุณธรรม  ศลีธรรม จรรรยาบรรณข้ารราชการ เป็นทีที่ยอมรับ 

6. เป็นบุคคล
หลัง  

ลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่องง ในเพ่ือน ในนสังคมร่วมงานนอย่างเปิดเผยยทั้งต่อหน้า แและลับ 

7. ปฏิบัติงาน
จนมีผลงานป

นในหน้าที่และ
ปรากฏที่เป็นป

ะนอกเหนือหน
ประโยชน์ต่อสว่

น้าที่ สม่ําเสม
วนราชการ ป

อ เต็มใจ มีจติ
ระชาชน มาก

ตมุ่งผลสัมฤทธิ
กกว่าผู้อ่ืนอย่า

ธ์ิของงานที่รับ
างเด่นชัด  

บผิดชอบ 

8. มีผลงานเชิ
ปฏิบัติงานใน
ราชการและ 
ของพนักงาน
จะเป็นภาคป

ชิงประจักษ์ ดี
หน้าที่เป็นอัน
 ประชาชน ทัง้
ส่วนตําบล ลกู
ฏิบัติ เห็นสมค

ดีเด่น เป็นที่ยอ
นดับแรก ผลงา
งนี้อาจปรากฏ
กจ้างประจําแ
ควรพิจารณา 

อมรบั สมควร
านจากการอุทิ
ฏเป็นผลงานด้
และพนักงานจ้
 จากรูปธรรม

รได้รบัการยกย
ทศิทุม่เท เสียส
ด้านเอกสารทีส่ื
จา้ง ซึ่งมีข้อจํา
ของผลงานที่ย

ย่อง ให้หมายร
สละ เกิดประโ
สบืค้นได้เชิงป
ากัดทางเอกสา
ยอมรับจากผู้เ

รวมถึงผลการ
โยชน์ยิ่งกับส่ว
ประจักษ์ กรณี
ารเพราะลักษ
เกี่ยวข้องเป็นส

ร 
วน

ณผีลงาน
ษณะงาน
สําคัญ 



2. ขั้นตอนการคดัเลือก  
1. ให้พนักงานส่วนตําบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและ พนักงาน
จ้าง โดยการประเมิน  
2. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้งผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ทุกปีงบประมาณ
จากจํานวน รายช่ือที่ได้รับการเสนอช่ือมากที่สุด และประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  
3. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง มอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติคุณ พนักงาน
ส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้งผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
3. ผลการคดัเลือก  
1. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 31 มีนาคมทุกปี  
และ 30 กันยายน ทุกปี  
2. เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล 
ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ทุกปีงบประมาณ  
3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ผู้ม ี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจําปีงบประมาณ  
ขอสงวนสิทธ์ิที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการ
คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง ผู้มีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บรกิาร ประชาชนดีเด่น ประจําปีงบประมาณน้ัน ๆ ให้ถือเป็น 
ที่สิ้นสุด  
4. การมอบรางวัล  
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ตําบลนาวุ้ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณจะได้รับเกียรติบัตร
ยกย่องเชิดชู เกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563  

                          
  (นายประเทิง  ขาวสอาด)  

    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาวุ้ง 
 
 
 



 
 
 


