
 

โครงการยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมภายในและภายนอกองคกร 
ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ  2561 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี  
.......................................................... 

 
1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในและภายนอกองคกรในการปฏิบัติราชการ 
                         และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ  2561 
 

2. หลักการและเหตุผล  :  
 

พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวมใน 
กิจกรรมเก่ียวกับสาธารณประโยชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของ
ประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมีหนาที่และความ
รับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่นโดยใหสอดคลอง
กับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน  ดังนั้นการท่ีประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึง
ขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน หาก
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม 
เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาต ิ
โดยนอมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใส
เกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหเกิดผลดีอยางเต็มกําลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชน
โดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทานคุณธรรม ๔ 
ประการ แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร 200 ป ดังนี ้
 

   ประการที่ 1  คอื  การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเอง รูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ
ประโยชนสวนใหญของบานเมืองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 
 

   ประการที่ 2  คือ การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น 
      ประการที่ 3  คอืการอดทนอดกลั้นและอดออม ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวยเหตุ
ประการใด 
      ประการที่ 4 คือการรูจักละวางความชั่วความทุจริต และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพ่ือ
ประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
 

   คุณธรรม 4  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว  
จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข ความรมเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง
ประสงค  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสมนํามาซึ่งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุข
ความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น  เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ไดแจงแนวทางดําเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1. สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาที่ใน
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึง
ละเวน 

2. การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชยการมอบโล  การ
ประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการที่ควรดําเนินการควบคูไปกับการยก
ยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูท่ีไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือ
แสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทํา 

3. การเปนแบบอยาง (modle) คือการนําตัวอยางท่ีดีมาชี้ใหเห็นโดยจุดเนนสําคัญคือ ตัว
ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนําในการทําตัวเปนแบบอยางที่ดี สรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกผูใตบังคับบัญชา
และชักนําผูใตบังคบับัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม 

4.การตั้งชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ใน
หนวยงาน ซึ่งจะนําไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัต ิ

5. การจัดกิจกรรมรณรงค คือ การจัดใหมีกิจกรรมท่ีเปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตางๆ เชนประกวด
เจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรเปนแนว
พิจารณา เปนตน ทั้งนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้น เชนมีสวนรวม
ในการคดัเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่งด ี

6.การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภท
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหเจาหนาที่ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทําโปสเตอร ติดประกาศ ทําจดหมายขาว แผนพับ วีดิทัศน เปนตน 

7.การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่นท่ีสามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีได หรือ
การใหหนวยงานอ่ืนมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางาน
ดวยตัวของเจาหนาที่เอง 

8.นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆมาใชกับ ขาราชการ พนักงานและลูกจางของ องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
 

  จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชู
เกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของการกระทํานั้นเกิดความคุมคาและสรางความ
ภูมิใจใหกับตนเอง  จึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ไดพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 

 
3. วัตถุประสงค  :     
  3.1  เพ่ือการยกยองเชิดชูเกียรตพินักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนผูมีความเสียสละ 
อันเปนประโยชนตอสวนรวม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

3.2  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนทั่วไป 
3.4  เพ่ือเปนเกียรตแิละศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
3.5  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
3.6  เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

สงเสริมคุณธรรมแหงชาต ิ  พ.ศ 2550 
 

4. เปาหมาย   :     
  4.1 เปาหมายในการดําเนินการ ปละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
   (1)  เปนพนักงานเทศบาล พนักงานจาง ในเทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัด
ปตตานี   

   (2) ประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในกิจกรรมเก่ียวกับ 
สาธารณประโยชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (3) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลตําบลรูสะมิแล ติดตอกันไมนอยกวา  2 ป  
นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปที่คัดเลือก 
   (4) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการเปนที่
ประจักษ และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของทางราชการจน
เปนแบบอยางที่ดีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
   (5) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
   (6) ไมเปนผูที่เคยไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนมากอน ในกรณีที่เคย
ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคณุธรรมจริยธรรมดีเดนแลว ควรเวนระยะเวลา 1 ป 
  4.3 ผูดําเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล   

4.4 จัดทําใบประกาศเกียรติคุณยกยองและเชิดชูเกียรติ  
  

5.  วิธีการดําเนินการ   : 
  5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
  5.2  ประชาสัมพันธโครงการเพ่ือใหทุกคนไดทราบ 
  5.3 แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง และประชาชนทั่วไป  

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง และประชาชนทั่วไป ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  
ประจําป  2561 
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  5.5 คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณธรรม
จริยธรรมดีเดน 
  5.6 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนท่ัวไป ที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

  5.7 ประกาศรายชื่อประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในกิจกรรมเก่ียวกับ 
สาธารณประโยชน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตีตําบลรูสะมิแล 
 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ  
           เดือนตุลาคม  2560  -  กันยายน  2561 
  

7.  สถานท่ีดําเนินการ 
 เทศบาลตําบลรูสะมิแล   อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
 

8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 
 
9.   ผูรับผดิชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด  เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
 

10.  ประโยชนที่จะไดรับ 
  10.1  พนักงานเทศบาล พนักงานจาง ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล และประชาชนทวไป มีความ
ภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานเทศบาล พนักงานจางของเทศบาลตําบลรูสะมิแล และประชาชนทั่วไป มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏบิัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 

                                                                          
                                                     (ลงชื่อ) .................................................... ผูเขียนโครงการ 
                            ( นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง ) 

                              นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
 

ความเห็นผูเสนอโครงการ .................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                                      
                                                 (ลงชื่อ) .................................................. ผูเสนอโครงการ 
                                   ( นางสาวณัฐรักษ  แนวบรรทัด ) 
                                                                 หัวหนาสํานักปลัด 
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ความเห็นผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการโครงการ
..................................................................……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                              
                                        (ลงชื่อ) ................................................ ผูคัดกรองโครงการ 
                             ( นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                                                รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

                                                  
                                         (ลงชื่อ) ………………………………………….ผูเห็นชอบโครงการ 
                                                      (นายบันเทิง  ลองจันทร ) 
                                                   ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล   
 
 

  (  )  อนุมัต ิ        (     )  ไมอนุมัติ 

 

                                                           
                                         (ลงชื่อ) ………………………………………….ผูอนุมัติโครงการ 
                                                      (นายบันเทิง  ลองจันทร ) 
                                         ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ปฏิบัติหนาที ่
                                                 นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 



                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ที่   ปน 53201 /-                   วันที่    4   เดือนมิถุนายน   พ.ศ.  2561       
เรื่อง   ขอประชาสัมพันธโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในและภายนอกองคกร ในการปฏิบัติราชการ    
         และใหบริการประชาชนดีเดนประจําป 2561 

เรียน  หัวหนาสวนราชการทุกทาน 

               ดวยสํานักงานปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล  ไดจัดทําโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจําป 2561 ข้ึน เพ่ือเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาล พนักงานจาง และประชาชนทั่วไป ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน และเพื่อเปนขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนตอไป 
 

  ดังนั้น  จึงขอความรวมมือมายังทานเพื่อประชาสัมพันธโครงการใหพนักงานในสวนราชการไดรับ
ทราบและพิจารณาจัดสงรายชื่อพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ที่มีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติใหกับกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาล ตอไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา 

                                                                           
      (ลงชื่อ............................................................... 
                    ( นางสาวเฉลิมพร   แซตั้ง ) 
       นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  

                                          
                          ลงชื่อ........................................................... 

                                          (นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด) 
                                                                               หัวหนาสํานักปลัด 

                                      

                                      (ลงชื่อ)......................................................... 
                                        (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 

                                      รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

                                    
 

                                  (ลงชื่อ)........................................................ 
                                  (นายบันเทิง  ลองจันทร) 

                                ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที ่
                              นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 



                      บันทึกขอความ 
สวนราชการ  สํานักปลัด เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ที่   ปน 53201 / -                  วันที่        10    กรกฎาคม   2561 

          เรื่อง    สงรายชื่อผูมีคณุสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
               

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 

  ประธานและคณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ขอนําสงรายชื่อผูมีคุณสมบัติ
และสมควรไดรับการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจําป 
2561  ดังนี้ 
 

บุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมภายในองคกร 
  1. นายขจร  กําลดพิศ         เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
  2. นายสุรพล  รัตตากร         พนักงานจางท่ัวไป 
 
  บุคคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมภายนอกองคกร 
  1. นายเรียม  แกวทอง ผูแทนหมูบาน/ชุมชน  ตําบลรูสะมิแล 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                                                                              
                    ( นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง) 
                           นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 
                        คณะกรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ 
 

                                                                   
            (นางสาวเนตรชนก ดําลอง) 
                   รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
                       คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

            
(นายบันเทิง    ลองจันทร) 

ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ปฎิบัติหนาที่ 
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 



 

คําสั่งเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ที่   405 /2561 

      เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรสูะมิแล 

********************************** 
 
ดวยเทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในและภายนอก

องคกร ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพและเชิดชู
เกียรติคุณของพนักงานเทศบาล พนักงานจางและประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เปน ผูมีความประพฤติดปีฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมใหสังคมไดรับรู  
ตลอดจนเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานซึง่เปนไปตามประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล พนักงานจางประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชน 

 

  ดังนั้น เพ่ือใหการสรรหาพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนผูมีความเสียสละอันเปน
ประโยชนตอสวนรวม เปนไปดวยความโปรงใส ยุติธรรม จึงแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล เพ่ือทําหนาท่ีในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และประชาชนผูมีความเสียสละอัน
เปนประโยชนตอสวนรวม ใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ ดังนี ้
  1. นายบันเทงิ  ลองจันทร   ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหนาที่นายกฯ         ประธานคณะทํางาน 
  2. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง รองปลัดเทศบาล      รองประธานคณะทํางาน 
  3. นางสาวณฐรักษ แนวบรรทัด หัวหนาสํานักปลัด                  คณะทํางาน 
  4. นายเสะยูนุ  เสะอาลี  ผูอํานวยการกองคลัง                  คณะทํางาน 
  5. นายภูรพล  วานิชรักษ  ผูอํานวยการกองชาง                  คณะทํางาน 
  6. นางดวงพร  คงใหม        ผูอํานวยการกองการศึกษา                 คณะทํางาน 
                     7. นางฮามีดะห  โตะแวอาลี       นักทรัพยากรบุคคล                                   คณะทํางาน 
  8. นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร คณะทํางานและเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง  ณ  วันท่ี     21   มีนาคม   พ.ศ. 2561 
 

                        
                                                                (นายบันเทิง   ลองจันทร) 
                 ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ปฎิบัติหนาที่ 
              นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
 



 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

วันที่   25  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕61 
ณ  หองประชุมศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

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

 ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
๑.๑ คําสั่งเทศบาลตําบลรูสะมิแล ที่ 405/2561  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     - ไมมี - 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 
๓.๑  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชน 
ทั่วไปผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  
ประจําปงบประมาณ 2561 
๓.๒............................................................. 
๓.๓............................................................. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

วันที่   25   กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕61 
ณ  หองประชุมศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

************************************ 
ผูเขาประชุม 

1. นายบันเทิง  ลองจันทร   ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหนาที่นายกฯ                   ประธานคณะทํางาน 
 2. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง รองปลัดเทศบาล                รองประธานคณะทํางาน 
 3. นางสาวณฐรักษ แนวบรรทัด หัวหนาสํานักปลัด                              คณะทํางาน 
 4. นายเสะยูนุ  เสะอาลี  ผูอํานวยการกองคลัง                              คณะทํางาน 
 5. นายภูรพล  วานิชรักษ  ผูอํานวยการกองชาง                              คณะทํางาน 
 6. นางดวงพร  คงใหม            ผูอํานวยการกองการศึกษา                   คณะทํางาน 
          7. นางฮามีดะห  โตะแวอาลี       นักทรัพยากรบุคคล                                               คณะทํางาน 

7. นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร            คณะทํางานและเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชมุ 
  - ไมมี – 
 
ผูเขารวมประชุม 
  - ไมมี – 
 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00   น. 
 

นายบันเทิง  ลองจันทร          เมื่อที่ประชุมพรอมแลว กระผมนายบันเทิง  ลองจันทร ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ประธานคณะกรรมการฯ ปฎิบัติหนาที่ นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะกรรมการฯ   
   ขอดําเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหท่ีประชมุทราบ 
๑.๑ คําสั่งเทศบาลตําบลรูสะมิแล ที่ 405/2561  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

  1. นายบันเทิง  ลองจันทร          ปลัดเทศบาลปฎิบัติหนาทีน่ายกฯ  ประธานคณะทํางาน 
   2. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง     รองปลัดเทศบาล       รองประธานคณะทํางาน 
            3. นางสาวณฐรักษ แนวบรรทัด   หัวหนาสํานักปลัด                     คณะทํางาน 
                     4. นายเสะยูนุ  เสะอาล ี           ผูอํานวยการกองคลัง                          คณะทํางาน 
            5. นายภูรพล  วานิชรักษ           ผูอํานวยการกองชาง                    คณะทํางาน 
            6. นางดวงพร  คงใหม       ผูอํานวยการกองการศึกษา          คณะทํางาน 
                               7. นางฮามีดะห โตะแวอาลี        นักทรัพยากรบุคคล                            คณะทํางาน 
                               8. นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง         นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  คณะทํางาน/เลขานุการ 
  

โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทําหนาท่ีในการพิจารณาคัดเลือก
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม 
ใหไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
 

ที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   
ประธานคณะทํางานฯ  ๓.๑  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลพนักงานจาง และประชาชนผูมี 
(นายบันเทิง  ลองจันทร) คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิราชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจําป 
                               งบประมาณ 2561  
     1. คุณสมบัติ 

 1.1 เปนพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และประชาชนในตําบลรูสะมิแล  
1.2 ปฏิบัติราชการใน เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไมนอยกวา 2 ป 

 1.3 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัย 
 1.4 ไมอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยูระหวาง 
ดําเนินคดีอาญาในศาล เวนแตเปนคดีทีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

1.5 มีความประพฤติ การปฏิบัติตนดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณของ 
ขาราชการ เปนท่ียอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม 

1.6 เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพ่ือน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผย 
ทั้งตอหนาและลับหลัง 

1.7 ปฏิบัติหนาที่และนอกเหนือหนาที่สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเปนประโยชนตอทางราชการ ประชาชน มากกวาผูอ่ืนอยาง 
เดนชัด 

1.8 มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมาย 
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ  
เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสาร 
ที่สืบคนไดเชิงประจักษ กรณีผลงานของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจางซึ่งมีขอจํากัดทาง 
เอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที ่
ยอมรบัจากผูเกี่ยวของเปนสําคัญ 
2. ขั้นตอนการคัดเลือก 

2.1 ใหคณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล พิจารณาคัดเลือก 
พนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนในตําบลรูสะมิที่มีคุณสมบัติและสมควรไดรับ 
การยกยองเชิดชูเกียรต ิ โดยการประเมิน 
 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจาณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
และประชาชนในตําบลรูสะมิแล ผูมีคณุธรรมและจริยธรรมเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือ 
ประโยชนสวนรวม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ 
 2562  และประกาศรายชื่อผูไดรับการคดัเลือก 
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3. ผลการคัดเลือก 
 3.1 บุคคลภายใน พิจารณาคัดเลือกจากขอมูลพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 
ที่ปฏิบัติงานอยูจริง ณ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่  30 กันยายน 2561  
 3.2 บุคคลภายนอก พิจารณาคัดเลือกจากประชาชนตําบลรูสะมิแล ที่มีภูมิลําเนา 
อยูในตําบลรูสะมิแล มีความเสียสละ ทุมเท และมีจิตอาสา ทําประโยชนเก่ียวกับกิจกรรม

 สาธารณประโยชนรวมกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 3.2 เอกสารประกอบการคดัเลือก ประกอบดวย แบบประเมินผลการคัดเลือก 
พนักงานเทศบาลและพนักงานจางและประชาชนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ 
ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป 2561 
 3.3 คณะกรรมการคดัเลือกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูมีคณุธรรมและจริยธรรมเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือ 
ประโยชนสวนรวม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ  
2561 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผูผานการคัดเลือก และประกาศ 
ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ใหถือเปนที่สุด 
 

4. การมอบรางวัล 
 ผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานเทศบาล  พนักงานจาง และประชาชนผูมีความ 
เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวม  ในการปฏิบัติราชการและใหบริการ 
ประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ 2561 จะไดรับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติจาก 
นายกเทศมนตีตําบลรูสะมิแล และคณะกรรการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ก็ไดคัดเลือกยกยองเชิดชูเกียรติผูมีคุณธรรมและจริยธรรมท้ังภายในและภายนอกองคกร 
ในการปฏิบัติราชการในกิจกรรมเก่ียวกับสาธารณะประโยชนในการปฎิบัติราชการและให 
ประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ 2561 จํานวน 3 ราย ดังนี้ 
 

บุคคลตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมภายในองคกร 
1. นายขจร  กําลดพิศ       เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 
2. นายสุรพล  รัตตากร       พนักงานจางทั่วไป 
 

บุคคลตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมภายนอกองคกร 
1. นายเรียม  แกวทอง    ผูแทนหมูบาน/ชุมชน ตําบลรูสะมิแล 
 

ประธานคณะทํางานฯ       ซึ่งแตละรายชื่อปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ไมต่ํากวา 2 ปตามคุณสมบัติที่กําหนด ก็ขอให 
(นายบันเทิง ลองจันทร) คณะกรรมการทุกทานพิจารณาตามความเหมาะสม  และจากหลักเกณฑขางตน ไมทราบวา

คณะกรรมการทานใด จะแกไขเปลี่ยนแปลงบางหรือไมครับ 
  หากไมมี  ผมขอมติที่ประชุมนะครับวาเห็นชอบหรือไม 
 
 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  มีมติเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระที่  ๔   เรือ่งอ่ืน ๆ 
     - ไมมี – 
 
ประธานกรรมการ  ไมทราบวามีคณะกรรมการทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกบางครบั  หากไมมี 
(นายบันเทิง  ลองจันทร)  กระผมขอปดการประชุม 
 
ปดประชุม  เวลา ๑2.๐๐  น. 

                                                                 
     (ลงชื่อ) ..................................................ผูบันทึกรายงานการประชุม 
      ( นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง ) 
      เลขานุการคณะกรรมการฯ 
 

                                                               
ลงชื่อ .................................................... ผูตรวจรายงานการประชุม 

                              (นางสาวเนตรชนก  ดําลอง) 
                                                                           รองปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
                            กรรมการคณะจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
                              

                               
                      ลงชื่อ ...................................................... ผูรับรองรายงานการประชุม 

                                      (นายบันเทิง  ลองจันทร) 
                                     ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่ 

              ประธานกรรมการคณะจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลพนักงานจางและประชาชนผูมีคุณธรรม 
และจริยธรรม ความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  

ประจําปงบประมาณ 2561 
....................................................... 

 

                ดวยเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ไดจัดใหมีโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในและภายนอก
องคกร ในการปฎิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
เสริมสรางประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานเทศบาลพนักงานจาง และประชาชนในตําบลรูสะมิแล ผู
ประพฤติดปีฏิบัติชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมใหสังคมไดรับรู  ตลอดจนเปนเกียรติประวัติและสรางขวัญกําลังใจ 
  

       ดังนั้นเพ่ือใหการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนผูมีผูมีคุณธรรมและจริยธรรม ความ
เสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจํา 2561 ของเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล  เปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ดวยความเรียบรอย  จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการคัดเลือก 
ดังนี้ 
1. คุณสมบัติ  

1. เปนพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง และประชาชนในตําบลรูสะมิแล  
๒. ปฏิบัติราชการในเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ไมนอยกวา 2 ป 
๓. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย 
๔. ไมอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  หรืออยูระหวางการดําเนินคดีอาญาในศาล  

เวนแตเปนคดีที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณขาราชการ เปนท่ียอมรับของบุคคล

ในสวนราชการและสังคม   
6. เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพ่ือน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง 
7. ปฏิบัตงิานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่สม่ําเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงาน

ปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ  ประชาชน  มากกวาผูอื่นอยางเดนชัด 
8. มีผลงานเชิงประจักษ  ดีเดน  เปนที่ยอมรับ  สมควรไดรับการยกยอง  ใหหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงานใน

หนาที่เปนอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุมเท  เสียสละ  เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการและประชาชน  ทั้งนี้อาจ
ปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ กรณีผลงานของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ซึ่งมีขอจํากัด
ทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผูเก่ียวของ
เปนสําคัญ 
2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
 1)  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลพนักงานจาง และประชาชน ในตําบลรูสะมิแล
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจําปงบประมาณ 2561 จากจํานวน
รายชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อมากที่สุด และประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
           2)  นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล มอบประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลพนักงานจาง
และประชาชนในตําบลรูสะมิแล ผูมีคณุธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  
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3. ผลการคัดเลือก 
๑. พิจารณาคัดเลือกจากขอมูลพนักงานเทศบาลและพนักงานจางที่ปฏิบัติงานอยูจริง ณ วันที่ 1  ตุลาคม 

2560  และ ๓๐ กันยายน ๒๕61 
2. เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบดวย  แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาลพนักงานจาง และ

ประชาชนผูมีคณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดเีดน  ประจําปงบประมาณ 2561 
3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางและประชาชนในตําบลรูสะมิแลผูมีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจําปงบประมาณ 2561 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบ
แบบประเมินของผูผานการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจําปงบประมาณ 2561  ใหถือเปนที่สิ้นสุด 

 

4. การมอบรางวัล 
           ผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานเทศบาะพนักงานจางและประชาชนของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูมีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจําปงบประมาณ 2561 จะไดรับเกียรติบัตร 
ยกยองเชิดชูเกียรติจากนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ   ณ   วันที ่  2   กรกฏาคม   พ.ศ.  2561 

                            
                                                      (นายบันเทิง  ลองจันทร ) 
                                         ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ปฏิบัติหนาที่ 
                                                 นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 



ใบเซ็นชื่อเขารวมการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

วันที่   25   กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕61 
ณ  หองประชุมศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

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

ลําดับที ่ ชื่อ-สกุล 
 

1. นายบันเทิง  ลองจันทร 
 

2. นางสาวเนตรชนก  ดําลอง 
 

3. นายภูรพล วานิชรักษ 
 

4. นายเสะยูนุ  เสะอาลี 
 

5. นางสาวณฐรักษ  แนวบรรทัด 
 

6. นางดวงพร  คงใหม 
 

7. นางฮามีดะห  โตะแวอาลี 
 

8. นางสาวเฉลิมพร  แซตั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
เรื่อง ยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมภายในและภายนอกองคกร 

ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดเีดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
------------------------------------------------------- 

ตามที่เทศบาลตําบลรูสะมิแล ไดจัดทําโครงการเชิดชูเกียรติผูมีคุณธรรมและจริยธรรมภายในและ
ภายนอกองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล
พนักงานจาง และประชาชนผูมีความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับสาธารณประโยชน ของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน เพ่ือเปนขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติราชการ เปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานเทศบาล ,พนักงานจาง และประชาชนในตําบลรูสะมิแล  
เปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเองและบุคคลรอบขาง  เปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  
 

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนผูมีความ
คุณธรรมและจริยธรรม เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือประโยชนสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณประโยชนของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  ประจําปงบประมาณ เสร็จเปนที่เรียบรอยแลวผลเปนดังนี้  

 

บุคคลตนแบบภายในองคการ 
  

ชื่อ – สกุล 
 

ตําแหนง สังกัด 
 

1. นายขจร  กําลดพิศ 
 

นักพัฒนาชุมชน สํานักปลัด 

2. นายสุรพล  รัตตากร 
 

พนักงานจางท่ัวไป สํานักปลัด 

 
 
 

บุคคลตนแบบภายนอกองคการ 
 

ชื่อ – สกุล 
 

ตําแหนง สังกัด 
 

1. นายเรียม  แกวทอง 
 

ผูแทนหมูบาน/ชุมชน หมูที่ 6  
ตําบลรูสะมิแล 
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ขอใหพนักงานเทศบาล พนักงานจาง และประชาชนผูท่ีไดรับการกาศยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี รักษาไวซึ่ง
ความดี ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพื่อนํามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติ
ตนใหเปนไปตามแนวทางมาตรฐานคณุธรรมจริยธรรมขตอไป  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ ณ วันที่    30   กรกฏาคม   พ.ศ. ๒๕61 
            
 

               
  (นายบันเทิง  ลองจันทร ) 
 ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ปฏิบัติหนาที่ 
                  นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กิจกรรมสงเสริมและสนบัสนุนหรือยกยองบคุคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมภายในองคกร 
         

         นายบันเทิง ลองจันทร  ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ไดมอบเกียรติ
บัตรเพื่อแสดงวา  นายขจร  กําลดพิศ  ตําแหนง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  และ นายสุรพล  รัตตากร ตําแหนง 
พนักงานจางทั่วไป เปนผูอุทิศตน เวลา และความเสียสละอันเปนประโยชนสวนรวมในกิจกรรมเก่ียวกับ
สาธารณประโยชนรวมกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงขอยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี ในการบริการสาธารณะดวย
ความเสียสละ ทุมเท และมีจิตอาสา 
 

 
 
        

 

 
 

 

 

 



 
 

กิจกรรมสงเสริมและสนบัสนุนหรือยกยองบคุคลตนแบบดานคุณธรรมจริยธรรมภายนอกองคกร 
         

         นายบันเทิง ลองจันทร  ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล ไดมอบเกียรติ
บัตรเพื่อแสดงวา  นายเรียม  แกวทอง ตําแหนง ผูแทนหมูบาน/ชุมชน เปนผูอุทิศตนเวลา และความเสียสละอันเปน
ประโยชนสวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับสาธารณประโยชน รวมกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงขอยกยองเชิดชูเกียรติเปน
แบบอยางที่ดี ในการบริการสาธารณะดวยความเสียสละ ทุมเท และมีจิตอาสา 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายเรียม  แกวทอง 
ตําแหนง ผูแทนหมูบาน/ชุมชน 

 

  เปนผูอุทศิตน เวลา และความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในกิจกรรมเก่ียวกับสาธารณประโยชนรวมกับเทศบาลตําบลรูสะมิแล  
จึงขอยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี ในการบริการสาธารณดวยความเสยีสละ ทุมเท และมีจิตอาสา 
ขอใหรักษาคุณความดีนี้ไว เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม และขอขอบคุณในความเสียสละ มา ณ โอกาสนี ้

 
 

ใหไว   ณ   วันที่    30   เดือนกรกฏาคม  2561 

 
 

(นายบันเทิง  ลองจันทร) 
ปลัดเทศบาลตาํบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที ่

นายกเทศมนตรีตําบลรสูะมิแล 
 



 
 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ไวเพ่ือแสดงวา 

 

นายขจร  กําลดพิศ 
ตําแหนง เจาพนกังานพัฒนาชุมชน 

 

  เปนผูอุทศิตน เวลา และความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในกิจกรรมเก่ียวกับสาธารณประโยชน  
จึงขอยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี ในการบริการสาธารณดวยความเสยีสละ ทุมเท และมีจิตอาสา 
ขอใหรักษาคุณความดีนี้ไว เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม และขอขอบคุณในความเสียสละ มา ณ โอกาสนี ้

 

ใหไว   ณ   วันที่    30  เดือนกรกฏาคม  2561 

 
 

(นายบันเทิง  ลองจันทร) 
ปลัดเทศบาลตาํบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที ่

นายกเทศมนตรีตําบลรสูะมิแล 



 
 

 
เทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ ไวเพ่ือแสดงวา 
 

นายสุรพล  รัตตากร 
ตําแหนง พนักงานจางทั่วไป  

 

  เปนผูอุทิศตน เวลา และความเสียสละอันเปนประโยชนตอสวนรวม ในกิจกรรมเก่ียวกับสาธารณประโยชน  
จึงขอยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี ในการบริการสาธารณดวยความเสยีสละ ทุมเท และมีจิตอาสา 
ขอใหรักษาคุณความดีนี้ไว เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม และขอขอบคุณในความเสยีสละ มา ณ โอกาสนี ้

 
 

ใหไว   ณ   วันที่    30  เดือนกรกฏาคม  2561 
 

 
(นายบันเทิง  ลองจันทร) 

ปลัดเทศบาลตาํบลรูสะมิแล ปฏิบัติหนาที ่
นายกเทศมนตรีตําบลรสูะมิแล



 


