
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง                                      
ที ่    นม.92501 /  -                                             วันที ่    1   กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565                                                          
เรื่อง    ขอประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน

 ดีเด่นประจำปี 2565             .    

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน 

               ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ได้จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2565 ขึ้น เพ่ือเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน และเพ่ือเป็นขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนตอ่ไป 
 
  ดังนั้น  จึงขอความร่วมมือมายังท่านเพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการให้พนักงานในส่วนราชการได้รับ
ทราบและพิจารณาจัดส่งรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่มีคุณสมบัติและสมควรได้ รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับกรรมการต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 
 
     (ลงชื่อ) 
      (นางสาวอรุณรัตน์  คำวงษา) 
              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักปลัด   องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง                                      
ที ่    นม.92501 /  -                                วันที ่    1  กุมภาพันธ์  2565                                                            
เรื่อง    ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ         .    
เรียน  ประธานคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ    
        บริหารส่วนตำบลโป่งแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริหารประชาชนดีเด่น 
        ประจำปี 2565 
 
  สำนักปลัด  ขอนำส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2565  ดังนี้ 
  1. จ่าสิบเอกวรศาสตร์  สาธร  นิติกรชำนาญการ 
  2. นางวาริน  เบาสูงเนิน   คนงานทั่วไป 
 
     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
     (ลงชื่อ) 
              ( นางสาวอรษา  เชื้อจันทึก ) 
                    หัวหน้าสำนักปลัด 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง                                      
ที ่    นม.92504 /  -                                                   วันที ่   1  กุมภาพันธ์  2565                                                          
เรื่อง    ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ         .    
เรียน  ประธานคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ    
        บริหารส่วนตำบลโป่งแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริหารประชาชนดีเด่น 
        ประจำปี 2565 
 
  กองคลัง  ขอนำส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2565 ดังนี้ 
  1. นางสาววลัย  เรืองฤทธิ์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
  2. นางสาวสุกัญญา  ฉานสูงเนิน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  3. นางนุโลม  หงษ์ยนต์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
     (ลงชื่อ) 
      ( นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทัย ) 
                       ผู้อำนวยการกองคลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง                                      
ที ่    นม.92505 /  -                                                   วันที ่    1  กุมภาพันธ์  2565                                                          
เรื่อง    ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ         .    
เรียน  ประธานคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ    
        บริหารส่วนตำบลโป่งแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริหารประชาชนดีเด่น 
        ประจำปี 2565 
 
  กองช่าง  ขอนำส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2565 ดังนี้ 
  1. นายอนุชา  มนตรีบริรักษ์ นายช่างโยธาอาวุโส 
  2. นายทรงศักดิ์  แสนประเสริฐ นายช่างโยธาชำนาญงาน 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(ลงชื่อ) 
      ( นายกานต์  กลั่นทองสุข ) 
                   ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง                                   
ที ่    นม.92508 /  -                                                   วันที ่    1  กุมภาพันธ์  2565                                                          
เรื่อง    ส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ         .    
เรียน  ประธานคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ    
        บริหารส่วนตำบลโป่งแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้บริหารประชาชนดีเด่น 
        ประจำปี 2565 
 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ขอนำส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องผู้  
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 25๖5 ดังนี้ 
  1. นางสาวธนาภรณ์  บัตรสูงเนิน  คนงานทั่วไป 
   
  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

(ลงชื่อ) 
      ( นางสาวดลพร  รุจาคม ) 
         นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 

        ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ที่   87/2565 

      เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 

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

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ        
การให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2565 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รั บรู้ ตลอดจนเป็น
การสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  
  ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เพ่ือทำหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
 1. นายสิปปนนท์  ศรีโพธา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทัย  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  กรรมการ 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
 3. นายกานต ์ กลั่นทองสุข  ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
 4. นางสาวอรษา  เชื้อจันทึก  หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการ 
 5. นางสาวอรุณรัตน์  คำวงษา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่   ๑  กุมภาพันธ์   พ.ศ.2565 
     

     
 

(นายสิปปนนท์  ศรีโพธา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 

 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 

วันที่   4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
************************************ 

 ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
           ๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ที่ 87/๒๕๖5  
           เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง  
           และพนักงานจ้างประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     - ไม่มี – 
 

 ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนกังานจา้งผู้มี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 
๓.๒............................................................. 
๓.๓............................................................. 

 ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ 
    ๔.๑.............................................................. 
    ๔.๒............................................................. 
 

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



 
บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 

วันที่   4  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖5 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
************************************ 

ผู้เข้าประชุม 
 
ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสิปปนนท์  ศรีโพธา ประธานกรรมการ นายสิปปนนท์  ศรีโพธา 
2 นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทยั กรรมการ นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทยั 
3 นายเจียง  กลั่นกลาง กรรมการ นายเจียง  กลั่นกลาง 
4 นางสาวอรษา เช้ือจันทึก กรรมการ นางสาวอรษา  เชื้อจันทึก 
5 นางสาวอรุณรัตน์  คำวงษา เลขานุการและเลขานุการ นางสาวอรุณรัตน์  คำวงษา 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
    
    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
    
    

 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายสิปปนนท์ ศรีโพธา เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมนายสิปปนนท์  ศรีโพธา  นายกองค์การบริหารส่วน 
ประธานคณะกรรมการฯ ตำบลโป่งแดงซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฯ   ขอดำเนินการประชุมไปตามวาระ 

ระเบียบดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๑.๑ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ที่ 87/2565  เร่ือง คณะกรรมการโครงการ 
      เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำองค์การบริหาร 
      ส่วนตำบลโปง่แดง 

1. นายสิปปนนท์  ศรีโพธา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวกัญรดา  รภัทรโณทัย  ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
 3. นายกานต์  กลั่นทองสุข   ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
 4. นางสาวอรษา  เชื้อจันทึก  หัวหน้าสำนักปลัด     กรรมการ 
 5. นางสาวอรุณรัตน์  คำวงษา  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

 



โดยคณะกรรมการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจา้ง ประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   - ไม่มี - 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  ๓  กระผมขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจงต่อไปครับ 

นางสาวกญัรดา    ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ปลัด อบต.   ๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนกังานจา้งผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
                                        ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปงีบประมาณ 2565  

1. คุณสมบัต ิ
 1.1 เป็นพนักงานส่วนตำบล  ลกูจ้างประจำ และพนักงานจา้ง อบต.โป่งแดง 
 1.2 ปฏิบัติราชการใน อบต.โปง่แดง ไม่น้อยกวา่ 2 ป ี
 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
 1.4 ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ระหว่างดำเนิน

คดีอาญาในศาล เว้นแต่เปน็คดทีีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 1.5 มีความประพฤติ การปฏิบตัิตนด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณของข้าราชการ      

เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
 1.6 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทัง้ต่อหน้า

และลับหลงั 
 1.7 ปฏิบัติหน้าที่และนอกเหนอืหน้าที่สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงานที่

รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด 
 1.8 มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมายรวมถึงผล

การปฏิบัติงานในหน้าที่เปน็อันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและ
ประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานดา้นเอกสารที่สบืค้นได้เชงิประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วนตำบล/
พนักงานจ้างซึง่มีข้อจำกัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปน็ภาคปฏบิัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของ
ผลงานที่ยอมรับจากผู้เก่ียวข้องเป็นสำคัญ 

 
2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
 2.1 ให้แต่ละสำนัก/กองคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำและพนักงานจา้งในสังกัด

ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  โดยการประเมิน 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจาณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเดน่ 
ประจำปีงบประมาณ 256๓ จากจำนวนรายชื่อที่ได้รบัเสนอชือ่มากที่สุดและประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือก 

 
3. ผลการคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนตำบลที่ปฏบิัติงานอยู่จริง 
 3.2 เอกสารประกอบการคัดเลอืก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วน

ตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 
256๓ รอบเดือน เมษายน และ กันยายน 

 3.3 คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจา้งของ อบต.     
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 256๓ ขอสงวนสิทธิท์ี่  
จะตรวจสอบแบบประเมินของผูผ้่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด 

 
 



4. การมอบรางวัล 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตำบล ลูกจา้งประจำ และพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนตำบลโปง่แดง ผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏบิัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจำปีงบประมาณ 2565 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปง่แดง 

และขณะนี้แตล่ะสำนัก/ส่วน กไ็ด้จัดส่งรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลอืกมาเรียบร้อยแล้ว 
สำนักปลัด 

1. จ่าสิบเอกวรศาสตร์  สาธร  นิติกร 
  2. นางวารนิ  เบาสูงเนนิ   คนงานทั่วไป 
   กองคลัง 

1. นางสาววลัย  เรืองฤทธิ ์   นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
  2. นางสาวสุกัญญา  ฉานสูงเนนิ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  3. นางนโุลม  หงษ์ยนต ์   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

กองช่าง 
  1. นายอนุชา  มนตรบีริรักษ์  นายช่างโยธาอาวุโส 
  2. นายทรงศักดิ์  แสนประเสริฐ  นายช่างโยธาชำนาญงาน 
   กองการศึกษาฯ 
  1.นางสาวธนาภรณ์  บัตรสูงเนิน  คนงานทั่วไป 

 

นายกานต์   ซึ่งแต่ละรายชื่อปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ีไม่ต่ำกว่า 2 ปีตามคุณสมบัติที่กำหนด ก็ขอให้ 
กรรมการ คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาตามความเหมาะสม  และจากหลักเกณฑ์ข้างต้น  ไม่ทราบว่า

คณะกรรมการท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ครับ  
ที่ประชุม   รับทราบและเห็นด้วย  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
นายสิปปนนท์ ผมขอเสนอว่าในปีนี้ควรคัดเลือกให้พนักงานได้รับเกียรติบัตรยกย่องด้านคุณธรรมจริยธรรมจำนวน      โดย
ประธานฯ  1 คน และบริการประชาชนจนเป็นท่ีประจักษ์ จำนวน 1 คน  โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการปฎิบัติงาน  
                                   และผลงานนะครับ  แล้วน่าจะมีการมอบอาจเป็นประกาศเป็นเดือนหรือมอบใบ  
                                   ประกาศเป็นรอบๆ ไปรอบละ ๒ คนผมขอเสนอช่ือบุคคลที่สมควรได้รับคัดเลือกดังนี้ 

ได้แก่ นางนุโลม  หงส์ยนต์  เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน      
ส่วนการบริการดีเด่น ขอเสนอ นางวาริน เบาสูงเนิน  โดยบริการประชาชนไม่ขาดตกบกพร่อง 
ไม่ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุมนะครับว่า
เห็นด้วยหรือไม่ 

นางสาวกัญรดา  เห็นด้วยค่ะเพราะตอนนี้ท่ีท่านประธานเสนอมีทั้งกองคลังและสำนักงานปลัด ส่วนในรอบต่อไปก็อาจจะ 
                                    เสนอในส่วนของกองช่างและกองการศึกษาก็ดูเหมาะสมค่ะ 
ที่ประชุม   เห็นด้วย มีมติเป็นเอกฉันท์ 

 
นาวาอากาศเอกวีรชาติ ระเบียบวาระที่  ๔  เรื่องอื่น ๆ 
ประธานกรรมการ  - ไม่มี - 

ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม 
ปิดประชุม  เวลา ๑๑.๐๐  น. 
     (ลงช่ือ)    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
              ( นางสาวอรุณรัตน์  คำวงษา ) 
      คณะกรรมการและเลขาฯ 
 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายสิปปนนท์  ศรีโพธา ) 
       ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 



  
 

  
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2565 

....................................................... 
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ได้จัดให้มีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง  

และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและการให้
บริหารประชาชนดีเด่นประจำปี 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของ
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ผู้ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  มีคุณธรรม
จริยธรรมให้สังคมได้รับรู้  ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานส่วนตำบล   

ดังนั้นเพื่อให้การสรรหาพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  ของโครงการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งแดง  เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม พ.ศ. 2552  จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือก
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 
1. เป็นพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 
๒. ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
๓. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
๔. ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล  

เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของ

บุคคลในส่วนราชการและสังคม   
6. เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคมร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า  และลับหลัง 
7. ปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่  สม่ำเสมอ  เต็มใจ  มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ    

จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ  ประชาชน  มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด 
8. มีผลงานเชิงประจักษ์  ดีเด่น  เป็นที่ยอมรับ  สมควรได้รับการยกย่อง  ให้หมายรวมถึงผลการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่เป็นอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  เสียสละ  เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน  ทั้งนี้
อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง ซึ่งมี
ข้อจำกัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ 

 
 
 
 
 



 

2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
๑) ให้พนักงานส่วนตำบลแต่ละท่านพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง โดยการประเมิน 
2)  ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การ        
     บริหารส่วนตำบลโป่งแดงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ        
     ประชาชนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2565 จากจำนวนรายชื่อที่ได้รับการเสนอชื่อมากที่สุด   
     และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
3)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง มอบประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงาน   
     ส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
     ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

 

3. ผลการคัดเลือก 
๑. พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานอยู่จริง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564  และ 

31  มีนาคม 2565 
2. เอกสารประกอบการคัดเลือก  ประกอบด้วย  แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและ

พนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 
2565 

3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2565  ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 2565  ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด 
4. การมอบรางวัล 

ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง             
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจำปีงบประมาณ 25 65          
จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  7  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2565 

      
              

    (นายสิปปนนท์  ศรีโพธา) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโป่งแดง 
เรื่อง ยกยองผมีูคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
------------------------------------------------------- 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลโป่งแดง ไดจดัทําโครงการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน สวนตําบล 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงาน   
จางขององคการบริหารสวนตําบลโป่งแดงผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน   
ดีเดน , เปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ ,เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตําบล , เปนเกียรติและศักดิ์ศรี
ใหแกตัวเองและบุคคลรอบขาง และเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสนับสนุนใหพนักงานสวนตําบลและขององคการบริหาร   
สวนตําบลไดเขารับการสงรายชื่อเปนพนักงานสวนตําบลดีเดนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ  
ใหบริการประชาชนตอไป นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลโป่งแดง 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5    
ไดคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลโป่งแดงผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เสร็จเปนที่เรียบรอยแลวผลเปนดังนี้  
  

ชื่อ – สกุล 
พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบล 
ควนชะลิกผมูีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัต ิ

ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ตําแหนง สังกัด 
 

นางวาริน เบาสูงเนิน คนงานทั่วไป สำนักปลดั 
นางนุโลม  หงษ์ยนต ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ กองคลัง 
 

ขอใหพนักงานสวนตําบลผูที่ ไดรับกายกยองเชิดชู เกียรติ เปนแบบอยางที่ ดี  รักษาไวซึ่ งความดี               
ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตนให 
เปนไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสืบตอไป  

จงึประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

 

 ประกาศ ณ วันที่   7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
           
 
  ( นายสิปปนนท์  ศรีโพธา ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง  

 
 
 



 



   
  

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง   อำเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนุโลม  หงษ์ยนต์  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

  ประจำปีงบประมาณ  พุทธศกัราช  ๒๕๖5 
ขอใหร้ักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   7  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
    

                                         ( นายสิปปนนท์  ศรีโพธา )                                    
                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง           
 
 
 



 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง   อำเภอขามทะเลสอ   จังหวัดนครราชสีมา 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางวาริน  เบาสงูเนิน  ตำแหนง่  คนงานทั่วไป 
ได้รับเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

  ประจำปีงบประมาณ  พุทธศกัราช  ๒๕๖5 
ขอใหร้ักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   7  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
    

                                         ( นายสิปปนนท์  ศรีโพธา )                                    
                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง           
 

 
 


