
 
 

โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลดีเดนในตําบลนิยมชัย 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เร่ืองการทําเกษตรคุณธรรม   ประจําป  2564   

------------------------------------------------------------ 
 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย   
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป  2564 

2. หลักการและเหตุผล  :  
 เชิญชวนใหเกษตรกรไทย สรางสํานึกเกษตรคุณธรรม ลดรายจาย เพิ่มรายได หน้ีสินลดลง สงผลให

เกษตรกรไทยเปนสุข ผานการถอดบทเรียนจากผลสําเร็จของการทําเกษตรทฤษฏีใหม จากเกษตรกรทั่วประเทศ โดย
ทางศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางกลุมเกษตรกรดวยกัน เพื่อหวังให
ขอมูลทางดานเกษตรทฤษฎีใหมที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยางชัดเจน และต้ังอยูบนพื้นฐานของความ
พอเพียง ทําใหเกษตรกรสามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริบทในชุมชนของตนและพัฒนาผลผลิตของ
ตนไดอยางตอเน่ืองไปพรอมๆ กับการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในชุมชน   

สวนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ในแตละปจะมีการใชสารเคมีเรงการเจริญเติบโตในนาขาวรุนแรง 
เพราะเกษตรกรมีความเช่ือผิดๆ วาการทํานาตองสะดวกสบาย จึงพยายามพึ่งพาสารเคมี ทั้งปุยเคมี ทําใหตนทุนใน
การผลิตเพิ่มสูงข้ึนมาก สงผลใหในการทํานาแตละครั้งเกษตรกรตองไปกูยืมเงินจากแหลงตางๆ  เกษตรกร ไมวาจะ
ภาคไหน ๆ ก็มักประสบกับปญหาเดียวกัน น่ันก็คือ  “หน้ีสิน” ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม 
รวมกับ ภาคีเครือขาย จึงไมรอชาจัด งานสมัชชาคุณธรรมแหงชาติและตลาดนัดคุณธรรม ครั้งที่ 3 แนะทางเลือก
สําหรับเกษตรกรในการที่จะหลุดพนจากปญหาที่ยากจะหาทางแกไขอยาง “หน้ีสิน” ดวยวิธีแสนงายดวยการยึดหลัก 
“เกษตรอินทรีย วิถีไทย” ที่มีมาแตโบราณน่ันเอง   “เกษตรกรถือเปนผูที่ผลิตอาหารใหคนทั้งประเทศ หรือทั่วโลก 
ถาขาดคุณธรรมในการเปนเกษตรกร ก็จะเปนเพียงลกูจางในไรนาเทาน้ัน ย่ิงถาผลิตสินคาที่ปนเปอนสารเคมีก็เหมือน
เปนการสรางบาป ชีวิตเลือกได จงเลือกเดิน ตามแนวทาง เกษตรอินทรีย วิถีไทย เลือกใชชีวิตอยางพอเพียง เลิกสราง
บาปดวยสารเคมีเพื่อชีวิตที่ดีไมมีหน้ีสิน” ถือเปนอีกหน่ึงทางเลอืกของการกาวสูเกษตรกรยุคใหม ที่ตองการชีวิตความ
เปนอยูที่ดีข้ึน นอกจากจะไมมีหน้ีแลว ยังมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีตามมาอีกดวย เพราะฉะน้ันเกษตรกรยุค
ใหมเลิกใชสารเคมี เลือกเดินตามทาง “เกษตรอินทรีย วิถีไทย” กาวสูชีวิตใหมของการเปนเกษตรกรอยางแทจริง 
จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนเพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัยไดพิจารณาอนุมัติตอไป 
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3. วัตถุประสงค   :     

3.1  เพื่อการยกยอง   เชิดชูเกียรติบุคคลดีเดนในตําบลนิยมชัย  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม    
เรื่องการทําเกษตรคุณธรรม   

3.2  เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติตน 
3.3  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับประชาชนในตําบลนิยมชัย 
3.4  เพื่อเปนเกียรติและศักด์ิศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 

4. เปาหมาย   :     
4.1  คัดเลือกบุคคลดีเดนในตําบลนิยมชัย เรือ่งการทําเกษตรคุณธรรม ผูมคุีณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติตนและคาขายอยางเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรยีบผูบริโภค   
4.2  คัดเลือกบุคคลดีเดนในตําบลนิยมชัย เรือ่งการทําเกษตรคุณธรรม  ปละ  1  ครั้ง 

  4.3  จัดทําประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ  จํานวน  1  ฉบับ  

5.  วิธีการดําเนินการ   : 
5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบรหิารทองถ่ิน 
5.2  เพื่อให พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในสังกัดรบัทราบในโครงการและ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
5.3  คัดเลือกบุคคลในตําบลนิยมชัย  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม เรื่องการทําเกษตรคุณธรรม 

 5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของเพือ่กําหนดหลักเกณฑคัดเลือก  ผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมเรื่องการทําเกษตรคุณธรรม 

5.6  ดําเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ  
           เดือนตุลาคม 2563  – เดือนมีนาคม 2564 

7.  สถานท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย   อําเภอสระโบสถ   จังหวัดลพบุร ี
8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 
9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด    องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย   อําเภอสระโบสถ   จังหวัดลพบุร ี
10.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 
  10.1  ประชาชนที่ไดรับคัดเลือกมีความภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติตนใหมีคุณธรรมตอไป 
 
11.   วิธีการประเมินผล   
  จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการดําเนินงานตอนายกองคการ
บรหิารสวนตําบล 
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12. ผูเขียน/ ผูเสนอโครงการ  : 
                                                        
       (ลงช่ือ) .................................................... ผูเขียน/ผูเสนอโครงการ 
       ( นางปฏิกาญจน  วงษสมบัติ ) 

         หัวหนาสํานักปลัด 
 
 

14. ผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  : 

 ความเห็นผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  ................................................................................. 
                                       
 
  (ลงช่ือ) ............................................ ผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 

                     ( นายยงยุทธ  สีดาธนานุกูล ) 
                         ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย 

 
 
  
15. ผูอนุมัติโครงการ  : 

 ความเห็นผูอนุมัติโครงการ ............................................................................................................. 
 
 

            (ลงช่ือ) ............................................... ผูอนุมัติโครงการ 
   ( นายชุมเมฆ  มหาโยธี ) 

                                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนยิมชัย 
เร่ือง ยกยองใหเปนบคุคลดเีดน เกษตรกรคณุธรรม ประจาํป ๒๕64 

................................ 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย เรื่องมาตรการใหรางวัลบุคคลดีเดนประจําตําบล 

เรื่องเกษตรกรคุณธรรม   ลงวันที่ 3  ตุลาคม ๒๕59 โดยพิจารณาจากความวิริยะ อุตสาหะ และขยันหมั่นเพียร
ปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม คาขายไมคดโกง หวงใยผูบริโภคโดยการทําเกษตรอินทรีย   ประกอบกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงาน ประจําป ๒๕59 

. 
 เห็นสมควรใหบุคคลดังตอไปน้ี คือ 
 

1)  นายนรากฤช  ธีรคุณสร     ผูประกอบกจิการ  ฟารมลงุโก 
   

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ   วันที่  4  เดือน เมษายน  พ.ศ.   ๒๕64 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ)         
                        (นายชุมเมฆ  มหาโยธี) 
               นายกองคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
  

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั   อาํเภอสระโบสถ ์  จงัหวดัลพบุรี 

ขอมอบประกาศนียบตัรฉบบัน้ีใหไ้วเ้พือ่แสดงวา่ 

นายนรากฤช   ธีรคุณสร 

ผูป้ระกอบกิจการ  ฟาร์มลุงโก 

ไดรั้บเชิดชูเกียรติ เป็นเกษตรกรคุณธรรม  ตาํบลนิยมชยั 

ประจาํปีงบประมาณ  พุทธศกัราช  ๒๕๖๔ 

ขอใหรั้กษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัท่ี  ๔   เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                

                          ( นายชุมเมฆ    มหาโยธี)                         ( นายยงยุทธ  สีดาธนานุกูล ) 

                          นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั             ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนิยมชยั     
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