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เรียน นายกองค์การบริหารสว่นตําบลศรีโนนงาม  

  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตมิชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ ประจําปี พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม น้ัน 
  ในการน้ี สํานักงานปลัดได้ดําเนินการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม  
จริยธรรม ตําบลศรีโนนงาม ภายในองค์กรและภานอกองค์กร เป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(ลงช่ือ)          
                (นายปภังกร   มีศิลป์)  

                                 นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน  
      หัวหน้าสาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  

 
 
ความคดิเหน็ปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบล 
�  ทราบ ดําเนินการต่อไป................................................  

 
 (ลงช่ือ)  
           ( นายปรัชญา    ปาณาตี )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  

 
 
ความคดิเหน็นายกองคก์ารบรหิารส่วนตําบล 
� ทราบ................................................  

 (ลงช่ือ)  
   
             (นายอินศร  บุญสาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  

 

 
 
 



 
 

 กิจกรรม : ยกย่องเชิดชเูกียรตบิคุคลตน้แบบดา้นคณุธรรมและจริยธรรม ตําบลศรีโนนงาม  
 

1. ชื่อโครงการ : กิจกรรม “ยกย่องเชิดชเูกียรตบิคุคลตน้แบบดา้นคณุธรรมและจริยธรรม ตําบลศรีโนนงาม”  
2. หลกัการและเหตผุล  
                 การส่งเสริมคณุธรรมและจรยิธรรมให้เกิดขึน้ในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐานอันสําคญั 
ในการพัฒนาสงัคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดํารงชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ เพ่ือส่วนรวมถือว่า
เป็นหลักสําคญัของการทําความดี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาท
สําคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสําคัญ ในอันที่จะบําบัดทุกข์บํารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังน้ัน การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่
ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ใน
กรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสาํนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน ด้วยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติโดยน้อมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดี
สู่ประชาชนโดยตรง ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทาน
คุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร ์ 200 ปีดังน้ี ประการที่ 1 คือ 
การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมืองที่
จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีน้ัน ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความ
สัตย์สุจริตไม่ว่าจะ ด้วยเหตุประการใด ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรู้จักเสียสละ
ประโยชน์ส่วนน้อย ของตน เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรม 4 ประการน้ีถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง
และบํารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสท่ีจะ
ปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป ได้ดังประสงค์ คุณธรรมและจรยิธรรมจึงเป็นเคร่ืองมืออันสําคัญย่ิงที่จะช่วยให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนามาซึ่ง ประสทิธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญ ย้อนกลับมาสู่ตัวผูป้ระพฤติปฏิบัติเองทุกคนและ
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางดําเนินการเพ่ือให้มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ  

       จากที่มาและความสําคญัข้างต้น องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม จึงได้จัดทํากิจกรรมยกย่องและ
เชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตําบลศรีโนนงาม” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมใหบุ้คลากรหน่วยงานที่มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเน่ือง 
และเพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างให้ 
ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน  

3.2 เพ่ือสร้างขวัญและกําลงัใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร ใน
หน่วยงาน  
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3.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  
3.4เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็น

แบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป  
3.5 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ จริยธรรม  

4. เปา้หมายในการดําเนนิการ  
4.1 เป้าหมายในการดําเนินการ ปีละ 1 ครัง้  
4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  
4.2.1 บุคลากรในหน่วยงาน  

(1) เป็นพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
(2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2  

ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่คัดเลือก  
(3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการเป็นที่ประจักษ์และ 

ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของทางราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดี
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

(4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย  
(5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคย ได้รับการ 

คัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแลว้ ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี  
4.2.2 บุคคลภายนอก  

(1) เป็นผู้มีภูมลิําเนาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม และอาศยัอยู่ใน เขตพ้ืนที่ 
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่คัดเลือก  

(2) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์  
(3) บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างสมํ่าเสมอ  

4.3 สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การ
เสนอรายช่ือบุคคลเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรรม การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด เป็นต้น  

4.4 ผู้ดําเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
4.5 จัดทําใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ  

5. สถานทีด่ําเนินการ  
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  

6. วิธดีําเนนิการ  
6.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารทอ้งถิ่น  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  
6.3 สํานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ และกองสวัสดิการสังคม พิจารณา ส่งรายช่ือพนักงาน

ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามที่มีคุณสมบัติและ สมควรได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ  

6.4 แต่ละหมูบ้่านเสนอรายช่ือบุคคลเข้าร่วมโครงการ  
6.5 แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม ประจํา อบต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตําบล และ พนักงาน

จ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
6.6 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
6.7 คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม พิจารณาคัดเลือกผู้ม ี คณุธรรม

จริยธรรมดีเด่น  
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6.8 ประกาศรายช่ือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือรับใบ
ประกาศเกียรติคุณ  

6.9 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตําบล  
7. ระยะเวลาดําเนนิการ  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
8. งบประมาณดาเนินการ  

ไม่ใช้งบประมาณในการดําเนินกิจกรรม  
9. ผู้รบัผดิชอบโครงการ  

สํานักปลัด องค์การบริหารสว่นตําบลศรีโนนงาม  
10. ตัวชี้วัด/ผลลพัธ ์ 

10.1 บุคลากรภายในหน่วยงาน ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับการยกย่องและ 
เชิดชูเกียรติ มีขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็น
การส่งเสริมใหบุ้คลากรปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  

10.2 บุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับ การยกย่องและ  
เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป  

10.3 อบต.ศรโีนนงาม มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและสง่เสริมหน่วยงานอ่ืนในการยกย่องบุคคล  
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

 
๑1. ผู้เขียนและเสนอโครงการ  
.........................................................................................................................................  

(ลงช่ือ)          
                (นายปภังกร   มีศิลป์)  

                                 นักวิชาการเกษตร รักษาราชการแทน  
      หัวหน้าสาํนักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  

๑2. ผู้เหน็ชอบโครงการ  
�  เห็นชอบ................................................  
� ไม่เห็นชอบ................................................  

(ลงช่ือ)  
           ( นายปรัชญา    ปาณาตี )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  

๑3. ผู้อนุมัติโครงการ  
� อนุมัติ................................................  
� ไม่อนุมัติ................................................  

(ลงช่ือ)  
           (นายอินศร  บุญสาง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
 
 
 



 
ระเบยีบวาระการประชุม 

คณะกรรมการคดัเลือกบคุคลต้นแบบดา้นคณุธรรมและจริยธรรม ประจําองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีโนนงาม 
วันที่ 22  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2564 

 ณ ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
*********************************** 

 
 ระเบยีบวาระที่  1 เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 

1.1 คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ที่ 79/2564 เรื่อง แต่งต้ัง 
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคณุธรรมและจรยิธรรม  ประจาํ
องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 

 ระเบยีบวาระที่  2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
-  ไม่มี   - 

 
ระเบยีบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพือ่พิจารณา 
   3.1  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง   

บุคคลภายนอกองค์กร เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
ประจําปีงบประมาณ 2564 
3.2....................................................... 
3.3....................................................... 

 
 ระเบยีบวาระที่  4 เรื่องอ่ืนๆ  
    4.1.......................................................... 
    4.2......................................................... 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บนัทกึรายงานการประชุม 

คณะกรรมการคดัเลือกบคุคลต้นแบบดา้นคณุธรรมและจริยธรรม ประจําองคก์ารบริหารส่วนตาํบลศรีโนนงาม 
วันที่ 22  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.2564 

 ณ ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
*********************************** 

ผู้เขา้ประชุม 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายอินศร  บุญสาง ประธานกรรมการ อินศร  บุญสาง 
2 นายปรัชญา   ปาณาตี รองประธานกรรมการ ปรัชญา   ปาณาตี 
3 นายชัยวิชิต   พรหมประดิษฐ ์ กรรมการ ชัยวิชิต   พรหมประดิษฐ ์
4 นายวันดี    กรรมกร กรรมการ วันดี    กรรมกร 
5 นายสุริยา   โพธ์ิอุดม กรรมการ สุริยา   โพธ์ิอุดม 
6 นายปภังกร   มีศิลป์ กรรมการ/เลขานุการ ปภังกร   มีศลิป์ 
7 นายฉัตร์ชัย     บุญรินทร ์ ผู้ช่วยเลขานุการ ฉัตร์ชัย     บุญรินทร ์

 
เริ่มประชุม  เวลา 09.00  น. 
นายอินศร   บญุสาง เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  กระผมนายอินศร  บุญสาง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
ประธานฯ  ศรีโนนงาม ซึ่งได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการฯ ขอดําเนินการประชุมไปตาม 

ระเบียบวาระ  ดังน้ี 
ระเบยีบวาระที่  1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1   คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  ที่ 79/2564 เรื่อง แต่งต้ัง 
คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจรยิธรรม  ประจาํองค์การบริหาร
ส่วนตําบลศรีโนนงาม 
1. นายอินศร   บุญสาง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล   
2. นายปรัชญา   ปาณาตี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล     

 3. นายชัยวิชิต   พรหมประดิษฐ ์ ผู้อํานวยการกองช่าง 
 4. นายวันดี    กรรมกร  ตัวแทนภาคประชาชน   
 5. นายสุริยา  โพธ์ิอุดม  ตัวแทนภาคประชาชน   
 6. นายปภังกร  มีศลิป์  นักวิชาการเกษตร           
 7.นายฉัตร์ชัย  บุญรนิทร ์  นักทรัพยากรบุคคล     

โดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ประจําองค์การ
บริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม เพ่ือทําหน้าที่ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ภายใน
องค์กรและภายนอกองค์กร ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ทีป่ระชุม  รับทราบ 
   ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-   ไม่ม ี   - 
ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 กระผมขอเชิญ ปลัด อบต.ช้ีแจงต่อไปครับ 

นายปรัชญา   ปาณาต ี ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ปลดั อบต.  3.1  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ประจํา 

องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ประจําปีงบประมาณ 2564 
 



 
-  2   - 

1. คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  
1.1 บุคลากรในหน่วยงาน  
(1) เป็นพนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
(2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ติดต่อกัน  
ไม่น้อยกว่า 2  ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่คัดเลือก  
(3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการเป็นที่ 
ประจักษ์และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสมัฤทธ์ิต่อ
ภารกิจของทางราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
(4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดําเนินการทางวินัย  
(5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคย  
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี  
1.2 บุคคลภายนอก  
(1) เป็นผู้มีภูมิลําเนาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม และอาศัยอยู่ใน  
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงามติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 
31 มีนาคม ของปีที่คัดเลือก  
(2) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์  
(3) บําเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างสมํ่าเสมอ  

   2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
   ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

ประจําองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม ประจําปีงบประมาณ 2564 ตามรายช่ือที่ 
เสนอมา 
3. ผลการคัดเลือก 
พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลตามเอกสาร  และตามหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้ 
4. การมอบรางวัล 
ผู้ที่ได้รับการคดัเลือก จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลศรีโนนงาม โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 
บคุคลภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย  
1. นางสิริญานี    กันแม้น  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  
2. นางบุญเลี้ยง   ชัยเขต  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ  
บคุคลภายนอกหน่วยงาน ประกอบดว้ย  
1. นายทองมูล    โยธี  ตําแหน่งกํานันตําบลศรีโนนงาม  
2. นางสมัย  บัวจันทร์  ตําแหน่ง ประธานกลุ่มแม่บ้านโนนแก  
บคุคลภายนอก/หน่วยงานราชการอ่ืน ประกอบด้วย  
1. นางพัชรีย์   ทรงงาม  นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบล 
ศรีโนนงาม  
จากหลักเกณฑ์การพิจาณาและรายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลอืก ไม่ทราบว่าคณะกรรมการ
ท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ครับ 

ทีป่ระชุม  รับทราบและเห็นด้วย  มีมติเป็นเอกฉันท์ 
 
 
 



 
 

                  -   3       - 
 
 

นายปรัชญา   ปาณาต ี ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอ่ืนๆ  
ปลดั อบต.   -  ไมม่ี   - 
   ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการทา่นใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มีกระผมขอ 

ปิดการประชุม 
ปดิประชุม  เวลา 11.00  น. 
 
      (ลงช่ือ)    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นายปภังกร   มีศิลป์) 
              เลขานุการคณะกรรมการฯ 
 
 
 
           (ลงช่ือ)    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายอินศร    บุญสาง) 
               ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คําสั่งองคก์ารบรหิารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

ที่  79/2564 
เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการคดัเลือกบคุคลต้นแบบดา้นคณุธรรมและจริยธรรม ตําบลศรีโนนงาม 

ภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
................................ 

     ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   ได้จัดทํากิจกรรมโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ  
“บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตําบลศรีโนนงาม” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรหน่วยงานที่มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเน่ืองและเพ่ือยกย่อง
และเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากร
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน เพ่ือสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการ
ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ จริยธรรม และเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบ
คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข น้ัน  
  ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการ ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เกิดมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  จึงแต่งต้ังผู้มีรายช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลภายในองค์กร
และภายนอกองค์กรเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ดังน้ี 

1. นายอินศร   บุญสาง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  ประธานกรรมการ 
2. นายปรัชญา   ปาณาตี  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล    รองประธานกรรมการ 

 3. นายชัยวิชิต   พรหมประดิษฐ ์ ผู้อํานวยการกองช่าง  คณะทํางาน 
 4. นายวันดี    กรรมกร  ตัวแทนภาคประชาชน  คณะทํางาน 
 5. นายสุริยา  โพธ์ิอุดม  ตัวแทนภาคประชาชน  คณะทํางาน 
 6. นายปภังกร  มีศลิป์  นักวิชาการเกษตร          คณะทาํงาน/เลขานุการ 
 7.นายฉัตร์ชัย  บุญรินทร ์  นักทรัพยากรบุคคล    คณะทํางาน/ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่  ดังน้ี 
1. กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เช่นกลุ่มจิต 

อาสา  กลุ่มผู้มคีุณธรรม  จริยธรรม กลุม่ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพต่างๆ  
2. กําหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เช่น ความประพฤติ  ผลงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นที่ประจักษ์ 

และยอมรับของคนในท้องถิ่น 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 25  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕64 
 
        (ลงช่ือ)  
                  (นายอินศร   บุญสาง)  
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 
 



 

 
ประกาศองคก์ารบรหิารส่วนตําบลศรีโนนงาม 

เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรตบิคุคลตน้แบบดา้นคณุธรรมและจริยธรรม ตาํบลศรีโนนงาม 
ประจําป ี๒๕64 

................................ 
     ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม   ได้จัดทํากิจกรรมโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ  

“บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตําบลศรีโนนงาม” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้
บุคลากรหน่วยงานที่มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทําความดีอย่างต่อเน่ืองและเพ่ือยกย่อง
และเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากร
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน เพ่ือสร้างขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานท่ีเป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการ
ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ จริยธรรม และเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบ
คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข น้ัน  

ในการน้ี คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ตําบลศรีโนนงาม ประจําปี 2564 ได้ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่เรยีบร้อยแล้ว โดย
ผลเป็นดังน้ี  

บคุคลภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย  
1. นางสิริญานี    กันแม้น  ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  
2. นางบุญเลี้ยง   ชัยเขต  ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ  

 
บคุคลภายนอกหน่วยงาน ประกอบดว้ย  
1. นายทองมูล    โยธี  ตําแหน่งกํานันตําบลศรีโนนงาม  
2. นางสมัย  บัวจันทร์  ตําแหน่ง ประธานกลุ่มแม่บ้านโนนแก  

 
บคุคลภายนอก/หน่วยงานราชการอ่ืน ประกอบด้วย  
1. นางพัชรีย์   ทรงงาม  นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตําบลศรีโนนงาม  

  ดังน้ัน จึงขอให้บุคคลที่ได้รับการยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตําบลศรี
โนนงาม ประจําปี 2563 ได้ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอยางท่ีดี รักษาไวซึง่ความดี ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้
เพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมของข้าราชการสืบต่อไป อีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปบุคคลตัวอย่างสืบต่อไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
                           ประกาศ ณ วันที่ 22   เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64 

 
        (ลงช่ือ)  
                  (นายอินศร   บุญสาง)  
     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม 



 
 

 

กิจกรรมยกย่องเชดิชเูกียรตบิคุคลบคุคลตน้แบบดา้นคณุธรรม จริยธรรม ตําบลศรโีนนงาม 
บคุลลากรในหน่วยงาน - บคุคลลภายนอก 

 

 

 
 

 
 



                                 

 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลศรีโนนงาม   อําเภอศรีรตันะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางบญุเลี้ยง   ชัยเขต  

ตําแหน่ง  นักวิชาการเงินและบญัชี 
ได้รับเชิดชูเกยีรติด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

  ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖4 
ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   25  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

                          (นายปรัชญา  ปาณาตี)                           (นายอินศร  บุญสาง) 
                          ปลดัองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม     
 



                                   
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลศรีโนนงาม   อําเภอศรีรตันะ   จังหวัดศรีสะเกษ 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสิริญานี    กนัแม้น  

ตําแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ได้รับเชิดชูเกยีรติด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

  ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖4 
ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่  25  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
               

          
                           (นายปรัชญา  ปาณาตี)                           (นายอินศร  บุญสาง) 

                             ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม     



                                   
 

 

องค์การบริหารส่วนตาํบลศรีโนนงาม   อําเภอศรีรตันะ   จังหวัดศรีสะเกษ 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายทองมลู   โยธี  

ตําแหน่ง  กํานันตําบลศรีโนนงาม 
ได้รับเชิดชูเกยีรติด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖4 
ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   25 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

               
              (นายปรัชญา  ปาณาตี)                        (นายอินศร  บุญสาง) 

                           ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม     



 

                                   
   

องค์การบริหารส่วนตาํบลศรีโนนงาม   อําเภอศรีรตันะ   จังหวัดศรีสะเกษ 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสมัย   บัวจันทร ์ 

ตําแหน่ง  ประธานกลุ่มแม่บ้านบ้านโนนแก 
ได้รับเชิดชูเกยีรติด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖4 
ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   25  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

                         (นายปรัชญา  ปาณาตี)                                 (นายอินศร  บุญสาง) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม          นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม     



                                   
 

องค์การบริหารส่วนตาํบลศรีโนนงาม   อําเภอศรีรตันะ   จังหวัดศรีสะเกษ 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางพัชรีย์   ทรงงาม 

ตําแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลศรีโนนงาม 
ได้รับเชิดชูเกยีรติด้านคุณธรรมและจริยธรรม มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

ประจําปีงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖4 
ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่   25  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

                     (นายปรัชญา  ปาณาตี)                               (นายอินศร  บุญสาง) 
                              ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม           นายกองค์การบริหารส่วนตําบลศรีโนนงาม  
 


