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บนทกข้อความ
กลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรม กรมประชาสัมพันธ์
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นร ๐๒๒๔
วันที่
Sfl กันยายน.....๒๔^^ —
รายงานผลการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๔๕๕: M กรง?3พ1?^! 1,
พุ,fhJ&ML.
เรียน อปส. ผ่าน รปส.(นางเตือนใจสินธุวณิก)และ อกจ.
หน่วยงาน/ผูร้ บั สิ R.ชอบเวลา.. .')
• กพน. D พ่อพ.
เพื่อโปรดพิจารณาทราบ/ลงนาม
• ฝบต. • !สป.
• ฝบห. • กด. .
• >ทร
e. เรื่องเดิม
อ
๑.๑ คำสั่ง กปส.ที่ ๒๘๘/๒๔๔๔ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๔๔๔ เรื่อง แตงตงคัณ"๊ ะกิรรมการ
คัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๔๔๔ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากำหนด
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก และดำเนินการคัดเลือก พร้อมรายงานผลการคัดเลือกให้ อปส.ทราบ
๑.๒ ประกาศ กปส. ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๔๔ เรือ่ ง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบ
ด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๔๔๔ โดยเปิดให้ขา้ ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้าง
ชั่วคราว ในสังกัด กปส. สมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑สิงหาคม๒๔๔๔
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๒. ข้อเท็จจริง
จากการเปิดรับสมัคร มีสำนัก/กอง ต่าง ๆ ให้ความสนใจส่งข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชัว่ คราวในสังกัด เข้ารับการคัดเลือก รวม ๑๓ หน่วยงาน รวม ๒๓ คน(เอกสารแนบ)
ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๔๔๔ ได้ประชุมและพิจารณาเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว มีผลการคัดเลือก ดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ประเภทข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับด้น ระดับสูง ตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ มีผู้สมัครรวม ๖ คน ผล
การคัดเลือก ได้แก่ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผอ.สทท.พิษณุโลก สปข.๔
กลุม่ ที่ ๒ ประเภทข้าราชการทีด่ ำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชำนาญงาน และระดับอาวุโส มีผู้สมัครรวม ๑๑ คน ผลการคัดเลือก
ได้แก่ นายสมเดช ธรรมประเสริฐ นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน สทท.ขอนแก่น สปข.๑
กลุ่มที่ ๓ ประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชัว่ คราว มีผู้สมัครรวม ๖ คน ผล
การคัดเลือก ได้แก่ นายบุญเลิศ วงศ์ออ็ ด พนักงานขับรถยนต์ ส.๒ สวศ.ลำปาง สปข.๓
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในประกาศทีแ่ นบมาพร้อมนีจ้ ะเป็น
พระคุณยิง่
(นายสมบัติ ชยรัตน์)
รอง ห.กคจ.กปส.
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เรียบ ผอ.สำนัก, ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
กลุม่ งานคุม้ ครองจริยธรรม ขอส่งสำเนาประกาศกรมประขาสัมพันธ์
ลงวันที่ ๑ฅเ ก.ย.fexftfttเรือ่ ง ผลการคัดเสือกบุคคลต้นนบบ
ด้านจริยธรรมใบองค์กร ประจำปี ๒๕๕๕
จ็งเรียนมาเพี่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปด้วย
(นายภาสวัฒบ์ บุญดิเรก)
ร. รอง ห.กคจ.กปส.

สำเนา
ประกาศกรมประขาสัมพันธ์
เรือ่ ง ผลการคัดเลีอกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๕๔๕
ตามที่ กรมประขาสัมพันธ์ โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ได้จัดโครงการคัดเลือกบุคคล
ต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติด้าน
คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เป็นแบบอย่างทีด่ อี นั เป็นทีป่ ระจักษ์ รวมทัง้ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บคุ ลากร
ของกรมประขาสัมพันธ์ นั้น
บัดน คณะกรรมการคัดเสือกบคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร ประจำปี ๒๕๕๕
ได้พจิ ารณาคัดเลือกเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว มีผลดังนี้
กลุ่มที่ ๑ ประเภทข้ า ราขการที ่ ด ำรงตำแหน่ ง ประเภทอำนวยการระดั บ ต้ น ระดับสูง
ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับขำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ได้แก่ นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
สำนักประขาสัมพันธ์เขต ๔
กลุม่ ที่ ๒ ประ๓ทข้าราชการทีด่ ำรงตำแหน่งประ๓ทวิชาการระดับปฏิบตั กิ าร ระดับชำนาญการ
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานชำนาญงานและระดับอาวุโส
ได้แก่ นายสมเดช ธรรมประเสริฐ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑
กลุม่ ที่ ๓ ประเภทพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชัว่ คราว
ได้แก่ นายบุญเลิศ วงศ์ออ๊ ด
พนักงานขับรถยนต์ ส.๒
สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพือ่ mรดีกษาจังหวัดลำปาง
สำนักประขาสัมพันธ์เขต ๓
ทั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ กำหนดมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับการดัดเลือก ในวันศุกร์ที่ ๒๘
กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ หอประขุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๓
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ©ส์ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายสมบต ชัยรัต น)
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
J H) กันยายน ๒๕:๕๕
,

ลงชือ่ ธีระพงษ์ โสดาศรี
(นายธีระพงษ์ โสดาศรี)
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

