
 

 

                     กิจกรรม : ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย 

1. ชื่อโครงการ  
  กิจกรรม “ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย”  

2. หลักการและเหตุผล  
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน อัน 
สำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชีวิตตาม แนว 
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ เพ่ือ
ส่วนรวมถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความ  ต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้าง คุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่  ประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร  ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน ด้วยการ
กระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราช กรณียกิจ 
และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ หน้าที่ เพ่ือให้
เก ิดผลดีอย่างเต ็มกำล ังความสามารถแล้วย ่อมส ่งผลดีส ู ่ประชาชนโดยตรง ซ ึ ่งพระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและ  
ประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีดังนี้ ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อ 
ตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น  
ประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความ 
ดีนั้น ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ ด้วยเหตุ ประการ
ใด ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย ของตน  เพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรม 4 ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอก งามขึ้น
โดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้  มั่นคง
ก้าวหน้าต่อไป ได้ดังประสงค์ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ ถูกต้อง
เหมาะสมนำมาซึ่ง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง  ของ
ประเทศชาติและส่งผลให้ เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศ  
คณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื ่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อให้มาตรฐานทาง  



 
คุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง ปฏิบัติ จากที่มาและความสำคัญข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืด
น้อย จงึได้จัดทำกิจกรรม โครงการ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลน้ำ
จืดน้อย” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และอยู่
ร่วมกันอย่างสงบ สุข 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติ ราชการและ
ให้บริการประชาชน 
 3.2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ  บุคลากร 
ในหน่วยงาน 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
  3.4 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ จริยธรรม เพ่ือ
เป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป 
  3.5 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ จริยธรรม  

4. เป้าหมายในการดำเนินการ  
 4.1 เป้าหมายในการดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
 4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  
  4.2.1 บุคลากรในหน่วยงาน  
  (1) เป็นพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
  (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ติดต่อกัน ไม่ น้อยกว่า 
2 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่คัดเลือก  
  (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่  ประจักษ์ 
และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจน  เป็น
แบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
  (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  
  (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่  เคย ได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี  
   4.2.2 บุคคลภายนอก  
  (1) เป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำน้ำจืดน้อย และอาศัยอยู่ใน เขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่ คัดเลือก  
  (2) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์  
  (3) บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมของส่วน 



รวมอย่างสม่ำเสมอ 
 4.3 สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เช่น การ
เสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรรม การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เป็น ต้น  
 4.4 ผู้ดำเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
 4.5 จัดทำใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ  

5. สถานที่ดำเนินการ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  

6. วิธีดำเนินการ  
 6.1 เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
 6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  
 6.3 สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง พิจารณา ส่ง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อยที่มีคุณสมบัติและ สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 6.4 แต่ละหมูบ่้านเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการ      
 6.5 แต่งตั ้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำ อบต. เพื ่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และ 
พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย      
 6.6 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ด้าน คุณธรรมและ
จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563        
 6.7 คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย พิจารณาคัดเลือกผู้มี คุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น            
 6.8 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือรับใน
ประกาศเกียรติคุณ           
 6.9 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

8. งบประมาณดำเนินการ ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 
 -  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
 10.1 บุคลากรภายในหน่วยงาน ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับการยกย่องและเชิดชู  
เกียรติ มีขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการ 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  



  
 10.2 บุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับ การยกย่องและ เชิดชู  
เกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป  
 10.3 อบต.น้ำจืดน้อย มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคล ต้นแบบ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
๑1. ผู้เขียนและเสนอโครงการ  

 .......................................................................................................................................... 

 

       (ลงชื่อ)  
        (นายธนากร  สุนสนาม)  
                    หัวหน้าสำนักปลัด 
    
๑2. ผู้เห็นชอบโครงการ  

  เห็นชอบ................................................   
  ไม่เห็นชอบ................................................   
        (ลงชื่อ) 
         ( นายกรกช  ชีวโรรส )  
       ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย  
 
๑3. ผู้อนุมัติโครงการ   

 อนุมัติ................................................   
  ไม่อนุมัติ................................................   
       (ลงชื่อ)  
        (นายสุนัย  คลี่ขยาย)  
       นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 
เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย ประจำปี 2563 

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

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย ได้จัดทำกิจกรรมโครงการ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ 
“บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพ่ือส่งเสริม 
ให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทำความดีอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือยก 
ย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ  
บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน เพื่อสร้างขวัญและ 
กำลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมและ  
สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก  
หน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนและ  
ส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ จริยธรรม และเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ประชาชน 
ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นั้น  

  ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ  
จริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย ประจำปี 2563 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าว เสร็จสิ ้นเป็นที่  
เรียบร้อยแล้ว โดยผลเป็นดังนี้  

บุคคลภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย  
 1. นางไพลินท์  โอ่งชิต    ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ  
 2. นางสาวนมนต์พร  เอียดนุ่น  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ  

บุคคลภายนอกหน่วยงาน ประกอบด้วย  
 1. นางลิดา  ขุนฤทธ์   ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  3 
 2. นางจันทร์เพ็ญ  ทันพิสิทธิ์  ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2  

บุคคลภายนอก/หน่วยงานราชการอ่ืน ประกอบด้วย  
 1. นายวิจิตร  ภัทรพรไพโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำจืดน้อย 
 1. นางศรีวรรณ์ กาญจนรุ่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำจืดน้อย 

   

 



 

  ดังนั้น จึงขอให้บุคคลที่ได้รับการยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตำบล
น้ำจืดน้อย ประจำปี 2563 ได้ปฏิบัติตนให้เป็นนแบบอย่างที่ดีรักษาไวซึ่งความดีความขยันหมั่นเพียรศึกษาหา 
ความรู้เพ่ือนำมาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตนให้ เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน  
คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการสืบต่อไป อีกท้ังปฏิบัติตนให้เป็นไปบุคคลตัวอย่าง สืบต่อไป  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

    ประกาศ ณ วันที่ ๑0 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕63 

 

 

       (ลงชื่อ)  
       (นายสุนัย   คลี่ขยาย)  
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำจืดน้อย 



 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลน้ำจดืน้อย อำเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 
ขอมอบประกาศนยีบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางจนัทรเ์พญ็  ทนัพสิิทธิ์ 
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ ๓ 

ได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย 
ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จสืบไป   

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

 

 

(นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลน้ำจดืน้อย 



 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลน้ำจดืน้อย อำเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 
ขอมอบประกาศนยีบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางลิดา  ขนุฤทธิ ์
ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บา้นหมู่ที่ ๓ 

ได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย 
ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จสืบไป   

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

 

 

(นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลน้ำจดืน้อย 



 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลน้ำจดืน้อย อำเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 
ขอมอบประกาศนยีบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางไพลนิท ์โอง่ชิต 
ตำแหน่ง นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน 

ได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย 
ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จสืบไป   

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

 

 

(นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลน้ำจดืน้อย 



 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลน้ำจดืน้อย อำเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 
ขอมอบประกาศนยีบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางสาวนมนตพ์ร  เอยีดนุน่ 
ตำแหน่ง นกัทรพัยากรบคุคล 

ได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย 
ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จสืบไป   

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

 

 

(นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลน้ำจดืน้อย 



 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลน้ำจดืน้อย อำเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 
ขอมอบประกาศนยีบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

 นายวจิติร  ภทัรพรไพโรจน์ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพตำบลนำ้จดืนอ้ย 

ได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย 
ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จสืบไป   

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

 

 

(นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลน้ำจดืน้อย 



 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นตำบลน้ำจดืน้อย อำเภอกระบรุ ีจงัหวดัระนอง 
ขอมอบประกาศนยีบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางศรวีรรณ์ กาญจนรุง่ 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรยีนนำ้จืดนอ้ย 

ได้รับการยกย่องเชดิชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม และจริยธรรม ตำบลน้ำจืดน้อย 
ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๖๓ 

ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขความเจริญประสบความสำเร็จสืบไป   

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 

 

 

(นายสุนัย  คลี่ขยาย) 
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลน้ำจดืน้อย 


