บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
ที่

นพ ๗๕๔๐๑/

เรื่อง

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

รายงานผลการดาเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง ได้จัดทาแผนป้องกันการทุจริต ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยกาหนดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่มีความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ให้ความช่วยเหลือกิจการ
สาธารณะของท้องถิ่น ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลางได้จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่พบปัญหา
อุปสรรคแต่อย่างใด จึงรายงานผลการดาเนินกิจกรรมดังกล่าวมายังท่านเพื่อทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)
(นางสาวกิตติพิชญ์ ไชยภักดี)
นิติกรชานาญการ
(ลงชื่อ)
(นางปิติพร ดีพรหม)
หัวหน้าสานักปลัด
(ลงชื่อ)
(นายภูวนัย หัสสา)
รองปลัด อบต.
(ลงชื่อ)

ทราบ

(นายวรพจน์ เข็มปัญญา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
(ลงชื่อ)
(นายสุนทา บรรหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง

กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
๑.หลักการและเหตุผล
สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยความเร่งรีบ แก่งแย่งแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
ทาให้การมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดความเสื่อมถอย เกิดปัญหามากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การทุจริตทุกระดับทุกภาคส่วนรวมถึงปัญหาการก่ออาชญากรรมและอื่นๆ
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนในสังคม สร้างแบบอย่างที่ดีแก่คนรุ่นหลัง อบต.บ้านกลาง จึงจัดให้มี
การยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และมอบรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ กระทาความดี เพื่อ
ส่งเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่คนดีเหล่านั้นให้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็น
แบบอย่าง เพื่อปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากความดีและคุณธรรม เป็น
รากฐานอันสาคัญในการพัฒนาสังคม สู่ความอยู่เย็นเป็นสุข
๒.วัตถุประสงค์
1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม
2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ให้ความช่วยเหลือกิจการสาธารณะของท้องถิ่น
3 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ดารงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4 เพื่อสร้างขวัญ กาลังใจ ตลอดจนปลุกจิตสานึกและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้มีแบบอย่างที่ดีอันเป็น
กุศโลบายหนึ่งในการปลูกจิตสานึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าแห่งความดีมากยิ่งขึ้น
๓.เป้าหมาย/ผลผลิต
มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจานวนไม่น้อยกว่า
๒ คน/ปี
๔.พื้นที่ดาเนินการ
พื้นที่ อบต.บ้านกลาง
๕.วิธีดาเนินการ
จัดให้มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่
ประจักษ์ผ่านทางสื่อช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์อบต.บ้านกลาง สื่อสังคม (Social Media) เป็นต้น
๖.ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๗.งบประมาณดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ
๘.ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด อบต.บ้านกลาง
๙.ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
จานวนหน่วยงาน/บุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

๑๐. ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)
(นางปิติพร ดีพรหม)
หัวหน้าสานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นายภูวนัย หัสสา)
รองปลัด อบต.บ้านกลาง

(นายวรพจน์ เข็มปัญญา)
ปลัด อบต.บ้านกลาง

๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)
(นายสุนทา บรรหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
ที่ ๘/๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
******************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม
กาหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวล
จริย ธรรมสาหรับ เจ้ าหน้าที่ของรั ฐในหน่ วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่ าว"
การกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภทโดยมีกลไกและระบบในการบั งคับใช้อย่างมีประสิ ทธิภ าพรวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่า
เป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๖ วรรคสาม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลางจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลบ้านกลาง ดังนี้
๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
ประธานกรรมการ
๒. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
๓. ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
๔. นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
๕. นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
๖. ท้องถิ่นอาเภอเมืองนครพนม
กรรมการ
๗. ผู้อานวยการสถานศึกษาในเขตตาบลบ้านกลาง
กรรมการ
๘. หัวหน้าสานักปลัด
เลขานุการ
มีหน้าที่
(๑) ควบคุม กากับ ส่ งเสริมและให้ คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มี อานาจ
หน้าที่ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้ มครองข้ า ราชการซึ่ งปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้อ ย่ า งตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุนทา บรรหาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านกลาง

