
   
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ฝ่ายนิติการ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลทุ่งทอง  ต าบลบ้านเขว้า  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ท่ี .....-...../๒๕๖4                                               วันที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
เร่ือง  ขออนุมัติจัดท าโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และหน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน 
 กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
......................................................................................................................................................................................... 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง  

 1. เร่ืองเดิม 
 ตามท่ี เทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 เพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลทุ่งทองให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้และเป็น
การถือปฏิบัติตาม ค าส่ัง คสช.ท่ี69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ นั้น 

 2. ข้อเท็จจริง 
 เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคคลท่ีมีความประพฤติดี มี
คุณธรรมจริยธรรม เทศบาลต าบลทุ่งทองจึงจัดโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และหน่วยงาน/
บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นท่ีประจักษ์ โดยมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดีท่ี
เป็นแบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรมเป็น
รากฐานอันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 3. ข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรด าเนินการโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และหน่วยงาน/บุคคลในการ
ด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
   (ลงช่ือ) พ.จ.อ. .......................................                 
                      (สุขกาย  ยวงทอง) 

                                                     หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 

 

ความเห็น หัวหน้าส านักปลัด.........………………….......………… ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง............................... 
.............................................................................................. ........................................................................................ 

 
(ลงช่ือ).........................................................                  (ลงช่ือ)........................................................... 

                     (นางสาวสุภัค  ศรีบุญเรือง)           (นางธนนันท์  อนันต์สินชัย) 
                          หัวหน้าส านักปลัด             ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 
 

ความเห็นนายก... 
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ความเห็น ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง................................... ความเห็น นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง....................... 
…………………………................................................................ …………………………………………………………………………… 

 (ลงช่ือ).....................................................   ค าส่ังนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
         (นางธนนันท์  อนันต์สินชัย)   (   )  เห็นชอบ / อนุมัติ 
         ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง   (   )  ไม่เห็นชอบ / ทบทวน 
       (   )  อื่น ๆ 

  
                                                     (ลงช่ือ)..................................................... 
                                            (นายสมถวิล  หมั่นอุตส่าห์) 
               นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และหน่วยงาน/บุคคลในการด าเนนิกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นทีป่ระจักษ์ 

 
1. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท าให้การ
มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเส่ือมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทุจริตทุกระดับ
ทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่น ๆ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีท่ียืนในสังคม สร้างแบบอย่างท่ีดีแก่คนรุ่นหลัง เทศบาลต าบลทุ่งทอง จึงจัดให้มี
การยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระท าความดี เพื่อส่งเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่าง เพื่อปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็นรากฐานอันส าคัญในการ
พัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
2. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น 
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลท่ีด ารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส านึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างท่ีดีอันเป็นกุศโล-

บายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 

3. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน

กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน/ปี 

4. พื้นที่ด าเนินการ  
เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

5. วิธีการด าเนินงาน 
มอบประกาศเกรียติบัตร และจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ผ่านทางส่ือ
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่วารสารเทศบาลต าบลทุ่งทอง เว็บไซต์เทศบาลต าบลทุ่งทอง ส่ือสังคม (Social Media) เป็นต้น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

/7. งบประมาณ... 
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7. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทุ่งทอง 

9. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
จ านวนหน่วยงาน/บุคคลท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 
 

 (ลงช่ือ) พ.จ.อ. ....................................................ผู้เสนอโครงการ  
 (สุขกาย    ยวงทอง) 
 หัวหน้าฝ่ายนิติการ            
    

 
(ลงช่ือ) .................................................................ผู้พิจารณาโครงการ 

         (นางสาวสุภัค  ศรีบุญเรือง) 
            หัวหน้าส านักปลัด 

 
 

(ลงช่ือ) .................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

     (นางธนนันท์  อนันต์สินชัย) 
      ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 
 

 

(ลงช่ือ) ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นายสมถวิล  หมั่นอุตส่าห์) 
                                               นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ฝ่ายนิติการ ส านักปลัด  เทศบาลต าบลทุ่งทอง  ต าบลบ้านเขว้า  อ าเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
ท่ี .....-...../๒๕๖4                                               วันที่ 11 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
เร่ือง  รายงานการด าเนินโครงการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และหน่วยงาน/บุคคลในการด าเนิน 
 กิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
......................................................................................................................................................................................... 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง  

 1. เร่ืองเดิม 
 ตามท่ี เทศบาลต าบลทุ่งทอง ได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 - 2564 เพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติและเพื่อขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของเทศบาลต าบลทุ่งทองให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้และเป็น
การถือปฏิบัติตาม ค าส่ัง คสช.ท่ี69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ         
ซึ่งเป็นนโยบายระดับชาติ นั้น 

 2. ข้อเท็จจริง 
ฝ่ายนิติการ ส านักปลัด ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และหน่วยงาน/บุคคล

ในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีจ านวน 2 ท่าน คือ 
1. นายทวี จารนัย เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปลูกพืชไร่นาสวนผสม สามารถคิดค้นวิธีก าจัดศัตรูพืช

ไร้สารพิษ 
2. นางกองงัน  จ านงค์บุญ เป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถในการทอผ้าไหมแบบวิธีโบราณได้สวยงาม และ

คิดค้นลายผ้าไหมได้หลากหลาย 

 3. ข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรมอบประกาศเกียรติบัตร และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเกียรติบัตรท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 
   (ลงช่ือ) พ.จ.อ. .......................................                 
                      (สุขกาย  ยวงทอง) 

                                                     หัวหน้าฝ่ายนิติการ 
 

 

ความเห็น หัวหน้าส านักปลัด.........………………….......………… ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง............................... 
.............................................................................................. ........................................................................................ 

 
         (ลงช่ือ).........................................................                  (ลงช่ือ)........................................................... 
                     (นางสาวสุภัค  ศรีบุญเรือง)           (นางธนนันท์  อนันต์สินชัย) 
                          หัวหน้าส านักปลัด             ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง 

 
ความเห็นนายก... 
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ความเห็น ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง................................... ความเห็น นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง....................... 
…………………………................................................................ …………………………………………………………………………… 

 (ลงช่ือ).....................................................   ค าส่ังนายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
         (นางธนนันท์  อนันต์สินชัย)   (   )  เห็นชอบ / อนุมัติ 
         ปลัดเทศบาลต าบลทุ่งทอง   (   )  ไม่เห็นชอบ / ทบทวน 
       (   )  อื่น ๆ 

 
                                                     (ลงช่ือ)..................................................... 
                                            (นายสมถวิล  หมั่นอุตส่าห์) 
               นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
ท่ี ชย 54401/64                        ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
                 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า 
                 จังหวัดชัยภูมิ 36170 

           14 มิถุนายน 2564 

เรื่อง ขอมอบเกียรติบัตรยกย่องบุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 

เรียน นางกองงัน  จ านงค์บุญ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย เกียรติบัตร       จ านวน  1  ฉบับ 

 ด้วย เทศบาลต าบลทุ่งทองได้ด าเนินกิจกรรม “ยกย่องบุคคลในการด าเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ีประจักษ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึง
คุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น และเพื่อยกย่องบุคคลท่ีประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม นั้น 

 เทศบาลต าบลทุ่งทอง พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการทอผ้าไหมแบบวิธี
โบราณ และคิดค้นลายผ้าไหมได้หลากหลาย สมควรได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติในการประพฤติ             
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ขอให้ท่านรักษาคุณงามความดีนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายสมถวิล  หมั่นอุตส่าห์) 

  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 

 
 
 
 

ส านักปลัด ฝ่ายนิติการ 
โทรศัพท์ 0-4481-6838 

โทรสาร 0-4483-9313  

“ยึดมัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพ่ือประชาชน” 

 



 

 
 
ท่ี ชย 54401/65                        ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งทอง 
                 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า 
                 จังหวัดชัยภูมิ 36170 

           14 มิถุนายน 2564 

เรื่อง ขอมอบเกียรติบัตรยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 

เรียน นายทวี จารนัย 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย เกียรติบัตร       จ านวน  1  ฉบับ 

 ด้วย เทศบาลต าบลทุ่งทองได้ด าเนินกิจกรรม “ยกย่องบุคคลบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนท่ีมีความรู้ความสามารถในการประพฤติปฏิบัติตน
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีอันเป็นกุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตส านึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น 
และเพื่อยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างท่ีดีต่อสังคม นั้น 

 เทศบาลต าบลทุ่งทอง พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการปลูกพืชไร่นาสวน
ผสม สามารถคิดค้นวิธีก าจัดศัตรูพืชไร้สารพิษได้ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ขอให้ท่านรักษาคุณงามความดีนี้เพื่อประกาศเกียรติคุณต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายสมถวิล  หมั่นอุตส่าห์) 

  นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 

 
 
 
 
 

ส านักปลัด ฝ่ายนิติการ 
โทรศัพท์ 0-4481-6838 

โทรสาร 0-4483-9313  

“ยึดมัน่ธรรมาภิบาล  บรกิารเพ่ือประชาชน” 



 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวดัชัยภูมิ 
ขอมอบประกาศเกยีรตคุิณฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า 

 
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการปลูกพชืไร่นาสวนผสม สามารถคิดคน้วธีิก าจดัศตัรูพืชไร้สารพษิ

สมควรไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลตน้แบบดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

จึงประกาศเกียรติคุณฉบบัน้ีไวเ้พือ่เป็นเกียรติต่อไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 
(นายสมถวลิ หมัน่อุตส่าห์) 
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายทวี  จารนัย 



 

เทศบาลต าบลทุ่งทอง อ าเภอบ้านเขว้า จังหวดัชัยภูมิ 
ขอมอบประกาศเกยีรตคุิณฉบับนีเ้พ่ือแสดงว่า 

 
เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถในการทอผา้ไหมแบบวิธีโบราณ และคิดคน้ลายผา้ไหมไดห้ลากหลาย 

สมควรไดรั้บการยกยอ่ง เชิดชูเกียรติการประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีประจกัษ ์

จึงประกาศเกียรติคุณฉบบัน้ีไวเ้พือ่เป็นเกียรติต่อไป 

ประกาศ ณ วนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ.2564 

 
(นายสมถวลิ หมัน่อุตส่าห์)  
นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งทอง 

 
 
 
 
 
 

นางกองงัน  จ านงค์บุญ 


