
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม   

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
---------------------------------- 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก  ไดจัดทําโครงการได้จัดให้มีโครงการยกย่องและ             
เชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชน  สร้างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ ดีให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน  และเพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาและการคัดเลือก
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ของโครงการและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบกับองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองบัวโคก ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2559  นั้น 

ในการนี้  คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือก“บุคคลต้นแบบ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เสร็จเรียบร้อยแลว  ผลปรากฏดังนี้  
1. บุคลากรในหน่วยงาน  ผู้ได้รับการคัดเลือกมีรายชื่อดังนี้ 

(1) นางสาวกัลยา  อ่อนมะลัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด  สํานักงานปลัด อบต. 
(2) นางปรารถนา  งามขุนทด คนงานทั่วไป สังกัด  กองคลัง 
(3) นางสาวพรนภัส  หัดจุมพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด  กองช่าง 
(4) นางสาวจําปี  หาจัตุรัส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด  กองการศึกษาฯ 
(5) นางมาณิกา  มาระศรี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน สังกัด  กองสวัสดิการสังคม 

2. บุคคลภายนอก  ผู้ได้รับการคัดเลือกมีรายชื่อดังนี้ 
(1) นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ หมู่ที่  1  บ้านหนองบัวโคก 
(2) นางสมพร  เหตุขุนทด หมู่ที่  5  บ้านทามจาน 

 

ให้ผู้ ที่ไ ด้รั บการประกา ศยกย่ องเชิดชูเ กีย รติเป็น แบบอย่า งที่ ดี   รักษา ไว้ ซ่ึ งควา มดีงา ม                  
ความขยันหม่ันเพียรศึกษาหาความรู้  อีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
ของข้าราชการสืบไป 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒562 
                                     
 
 
 

 (นายสุขสันต์  ชํานาญกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวโคก 



 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางสาวกัลยา  อ่อนมะลัง 
 

ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

     
   (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 
 



 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางปรารถนา  งามขุนทด 
 

ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

     
   (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 



 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางสาวพรนภัส  หัดจุมพล 
 

ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

       
   (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 



 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางสาวจ าปี  หาจัต ุร ัส 
 

ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

      
   (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 



 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางมาณิกา  มาระศรี 
 

ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

     
   (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 



 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นายสร้อย  เถื่อนสันเทียะ 
 

ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

     
   (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 



 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

นางสมพร  เหตุข ุนทด 
 

ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ เป็นบุคคลต้นแบบ  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญ 
 

ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

     
   (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 


