
ขอ ๐๓๘  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

 เมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ ณ  หอประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ 
นายประเสริฐ  พงษธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  ไดเปนประธานในกิจกรรมสวดมนตไหวพระตาม
โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวม
โครงการพึงดํารงตนตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละและมีความรับผิดชอบ  มี
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 
และเกิดทัศนคติที่ดีตอการทํางานใหบริการประชาชน การมีน้ําใจทํางานรวมกับผูอื่น   

 ในกิจกรรมดังกลาว  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  ไดมอบนโยบายใหแก พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ใหประพฤติปฏิบัติตนตามประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล ในแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖  ของเทศบาลเมืองบานไผ  ตามประกาศเทศบาลเมืองบานไผ  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง      
การใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลเมืองบานไผ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  โดยมี
รายละเอียดของประกาศคุณธรรม จริยธรรมฯ ดังนี้ 

  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานไผ  มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชน 
ทับซอน 
 4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
 6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใสและตรวจสอบได 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

ทั้งนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
โดยในกิจกรรม มีผูเขารวม จํานวน  ๘๐  คน   
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สวนราชการ     กองการเจาหนาที่   เทศบาลเมืองบานไผ

ที่     ๒๑๔ / 256๔ 

เรื่อง  รายงานผลกิจกรรมโครงการ

เรียน   ปลัดเทศบาล 
 
 ตามที่งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลฯ  ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการ
เจาหนาที่  ไดจัดทําโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจําปงบประมาณ พ
กิจกรรมสวดมนตไหวพระทุกวันพุธและทําบุญตักบาตรทุกวันศุกร  โดยไดดําเนินกิจกรรมในวันที่  
พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ณ  หอประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 
นั้น    
 บัดนี้ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลฯ  ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการ
เจาหนาที่  ไดสรุปผลกิจกรรมตามโครงการดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพรอมนี้  
  
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
  
 
 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ
        -เพื่อโปรดทราบ 
 

 
 
(นายไพทูรย  เหลืองอิงคะสุต) 
ปลัดเทศบาลเมืองบานไผ 

 

บันทึกขอความ 

กองการเจาหนาที่   เทศบาลเมืองบานไผ 

 วันที่   ๒๕  พฤศจิกายน  256

โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจําปงบประมาณ พ

ตามที่งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลฯ  ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการ
โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจําปงบประมาณ พ

กิจกรรมสวดมนตไหวพระทุกวันพุธและทําบุญตักบาตรทุกวันศุกร  โดยไดดําเนินกิจกรรมในวันที่  
ณ  หอประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

บัดนี้ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลฯ  ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการ
เจาหนาที่  ไดสรุปผลกิจกรรมตามโครงการดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพรอมนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(นางสุกัญญา  จันทรภักด)ี 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่

 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ 

    -ทราบ 

 
 
 
 

 

(นายประเสริฐ  พงษธีรมิตร
นายกเทศมนตรเีมืองบานไผ

256๔ 

ฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามที่งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลฯ  ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการ
โครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  ระยะที่ ๑ 

กิจกรรมสวดมนตไหวพระทุกวันพุธและทําบุญตักบาตรทุกวันศุกร  โดยไดดําเนินกิจกรรมในวันที่  ๒๔  
ณ  หอประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ  อําเภอบานไผ  จังหวัดขอนแกน 

บัดนี้ งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลฯ  ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการ
เจาหนาที่  ไดสรุปผลกิจกรรมตามโครงการดังกลาว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพรอมนี้   

ประเสริฐ  พงษธีรมิตร) 
เมืองบานไผ 



 
สรุปผลกิจกรรมโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ระยะที่  ๑  กิจกรรมสวดมนตไหวพระทุกวันพุธและทําบุญตักบาตรทุกวันศุกร 
ในวันที่  ๒๔  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕6๔ 

ณ  หอประชุมประชาเมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ 
แนบทายบันทึกขอความกองการเจาหนาที่  ที่   ๒๑๔ /๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

………………………………………… 
 

รายนามผูเขารวมกิจกรรมฝกอบรม   ประกอบดวย  
  

๑ นายประเสริฐ  พงษธีมิตร นายกเทศมนตรี 

๒ นายกฤษฎ  ชัยมาตย รองนายกเทศมนตรี 

๓ นายมนัส  มาซา รองนายกเทศมนตรี 

๔ นายวรพล  ภัคสุขชัย รองนายกเทศมนตรี 

๕ นายไพทูรย  เหลืองอิงคะสุต ปลัดเทศบาล 

 สํานักปลัดเทศบาล  

6 นางสุภาภรณ  คําภูเงิน หน.สํานักปลัดเทศบาล 

7 นางกรองกาญจน  ปญญารัตนวงศ หน.ฝายปกครอง 

8 จ.อ.สายันตนรสาร หัวหนาฝายปองกันและรักษาความสงบ 

9 นางภาวิณี  สุทธิ นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชํานาญการ 

10 นางเพียงใจปองชารี เจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน 

11 น.ส.รัศมีลักษณ  พรอมสมุทร เจาพนักงานทะเบียนชํานาญงาน 

12 นายสุชาติชื่นกมล เจาพนักงานปองกันฯชํานาญงาน 

13 นายเจษฎาวรรณด ี เจาพนักงานปองกันฯชํานาญงาน 

14 นายสรนัยหวานขม นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ 

15 นายวรวุฒิรัตนอัน นิติกรชํานาญการ 

16 นายอุบลบงนาง พนักงานขับรถยนต 

17 นายชลิตโจมทา พนักงานดับเพลิง 

18 นางอุทัยวรรณชื่นกมล นักการ 

19 นายปรีดาจุมพลา พนักงานดับเพลิง 

20 นายวิชัยสมภักด ี พนักงานขับรถยนต 

21 นายทรงเกียรติทะวิลา พนักงานขับรถยนต 

22 นายปราโมทยเพียรแกว พนักงานดับเพลิง 

 กองคลัง   

23 น.ส.พัทธวรรณ  ปุริตา ผอ.กองคลัง 

24 
น.ส.ทัศนีวรรณสกลลิมสุวรรณ 

เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน 
 



 

25 นายพานุรักษคนซื่อ เจาพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 

26 น.ส.จิรารัตน  ศรีคลาย เจาพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 

27 นายบรรพตนิสยันต พนักงานขับรถยนต 

28 น.ส.อารีพรแสงชา ผช.จพง.พัสด ุ

29 นายสราวุธบงนาง นักการ 

30 น.ส.สโรรัตนหมื่นแกว นักการ 

  กองชาง   

31 นายอิทธิพล  พวกเมืองพล ผอ.กองชาง 

32 นายเอกชัยขําชัยภูมิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

33 นายนิวัฒนชัยพัฒนเวช นายชางโยธาชํานาญงาน 

34 นายอุดสีหานุ นายชางโยธาชํานาญงาน 

35 นายเกรียงไกรนิติกิจไพบูลย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 

36 นายสุมัยฤทธิ์คํา พนักงานขับรถยนต 

37 นายอําพรรัตนัง พนักงานขับรถยนต 

38 นายภูชิตจินดา ผช.นายชางยนต 

39 นายสุรชัยสกุลไพบูลย พนักงานขับรถยนต 

  กองสาธารณสุขฯ   

40 นายสัญญา  โมออน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

41 นางกานดาสิงหธานี หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 

42 นายจักรวุฒิ  พุทธิศักดิ์แสง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

43 น.ส.สุปราณี  เสถียรมงคลกิจ นักวิชาการสุขาภิบาลชํานา 

44 น.ส.สุนิษาแสนโชต ิ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

45 นายปรีชา  วงคกาง นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 

46 นางทวีพรอิสสระพงศ คนงาน 

47 นายประสาทสอยโว พนักงานขับรถยนต 

48 นางขนิษฐาเปรมปรี ผช.จพง.ธุรการ 

49 นายบุญชูมหาวัน พนักงานขับรถยนต 

50 นายสุริยาดีคลัง พนักงานขับรถยนต 

51 น.ส.นัชราพาสิงห นักการ 

52 นายสุชาติศรีหาหงษ พนักงานขับรถยนต 

53 นายนุกุลสิมมา พนักงานขับรถยนต 

  กองยุทธศาสตรและงบประมาณ   

54 นายเฉลิมเกียรติ  อุปจันทรสงา ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

55 นายธนายุทธ  โคตรบรรเทา 
หน.ฝายบริการและเผยแพรวิชาการ 
 

-๒- 



56 น.ส.นิตยา  จันทรศร ี หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ 

57 น.ส.พัชรินทรโพธิราช นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

58 นายรพีพงศ  ปลั่งศิริ ผช.จพง.ประชาสัมพันธ 

59 น.ส.ธันยธรคันทะพรม ผช.จพง.ธุรการ 

  กองการศึกษา   

60 นายพิชัย  แกวกระจาง ผอ.กองการศึกษา 

61 นางอุไรวรรณ  แกวคํา หน.ฝายแผนงานและโครงการ 

62 น.ส.สวุัชราภูจอมดาว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

63 นายปราการทองใบ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

64 น.ส.ชลิดา  แกวตรีวงค จพง.ธุรการชํานาญงาน 

65 นายคํานวณชมชื่น พนักงานขับรถยนต 

66 นายสมจิตรประทุมรุง ผช.สันทนาการ 

 กองสวัสดิการสังคม   

67 นางอัญชิสา  วงษจันฬา ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

68 น.ส.ภัทราวรรณเกิดพิทักษ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห 

69 น.ส.อัญรินทร  สกุลศรีไกรสิน นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

70 น.ส.ศุภลักษณ  ปานเนาว นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

71 นางวรินทร  สุทธิประภา นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

72 นางจีรพันธ  เนตรพิทูร จพง.ธุรการชํานาญงาน 

73 น.ส.สิรินทิพยทองนพคุณ ผช.จพง.พัฒนาชุมชน 

 กองการเจาหนาที่   

74 นางสุกัญญา  จันทรภักดี ผอ.กองการเจาหนาที่ 

75 นางกิติมา  อะสุรินทร หน.ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

76 น.ส.ยุวนิต  เพิ่มยินดี หน.ฝายบุคลากรทางการศึกษา 

77 นายอาทิตยประวันโน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

78 นางคนิษฐา  สุดหอม   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

78 น.ส.วรรณภาวงษจันลา ผช.จพง.ธุรการ 

80 นางเกษรสิ่วไทยสง นักการ 
 
 กิจกรรมดังกลาวดําเนินการเมื่อวันที่  24 พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔ณ  หอประชุมประชา
เมืองไผ  เทศบาลเมืองบานไผ นายประเสริฐ  พงษธีรมิตร  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  ไดเปนประธาน        
ในกิจกรรมสวดมนตไหวพระตามโครงการฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565       
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมโครงการพึงดํารงตนตั้งมั่นในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
เสียสละและมีความรับผิดชอบ  มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และนําหลักธรรมคําสอนทาง 

 

-๓- 



 

พระพุทธศาสนาไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และเกิดทัศนคติที่ดีตอการทํางานใหบริการประชาชน การมีน้ําใจ
ทํางานรวมกับผูอื่น   

 ในกิจกรรมดังกลาว  นายกเทศมนตรีเมืองบานไผ  ไดมอบนโยบายใหแก พนักงานเทศบาล  
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ใหประพฤติปฏิบัติตนตามประกาศคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล ในแผนอัตรากําลัง ๓ ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๖  ของเทศบาลเมืองบานไผ  ตามประกาศเทศบาลเมืองบานไผ  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๓  เรื่อง      
การใชแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลเมืองบานไผ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖  โดยมี
รายละเอียดของประกาศคุณธรรม จริยธรรมฯ ดังนี้ 

  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลเมืองบานไผ  มีหนาที่
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชน 
ทับซอน 
 4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
 6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใสและตรวจสอบได 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

ทั้งนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 
โดยในกิจกรรม มีผูเขารวม จํานวน  ๘๐  คน   
 

………………………………………… 

-๔- 
















