
 
 

 
 
 

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   ประจําป  2564   

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

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย   
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป  2564 

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูที่มีบทบาทสําคัญและเปน 

กลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมี 
หนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน
โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน  ดังน้ันการที่ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูที่ดี     
มีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชน
และประเทศชาติ โดยนอมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดผลดีอยางเต็มกําลังความสามารถแลว ยอมสงผลดี
สูประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมพิลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทาน
คุณธรรม  ๔  ประการ  แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร  200  ป  ดังน้ี 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีน้ัน 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวย
เหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรูจักละวางความช่ัว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของ
ตน  เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 



 
   คุณธรรม  4  ประการน้ี  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแลว  
จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความรมเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง
ประสงค   

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญย่ิงที่จะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมนํามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลให
เกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ไดแจงแนวทางดําเนินการเพื่อใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

1.  สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาที่ใน 
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ 
พึงละเวน 

2.  การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชย 
การมอบโล    การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศช่ือทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากน้ีมาตรการที่ควร
ดําเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 

3.  การเปนแบบอยาง (model)   คือ   การนําตัวอยางที่ดีมาช้ีใหเห็น โดยจุดเนนสําคัญ   คือ 
ตัวผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนํา ในการทํา ตัวเปนแบบอยางที่ดี สรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแก 
ผูใตบังคับบัญชาและชักนําผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การต้ังชมรมหรือสรางเครอืขาย เปนวิธีการหน่ึงในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดข้ึนกับ 
เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งจะนําไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค   คือ   การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตางๆ  เชน 
ประกวดเจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร 
เปนแนวพิจารณา เปนตน ทั้งน้ี อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลาน้ัน เชน 
มีสวนรวมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหน่ึง 

6.  การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภท 
ตางๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทําโปสเตอร ติดประกาศ ทําจดหมายขาว แผนพับ วีดิทัศน เปนตน 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่นที่สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีได 
หรือการใหหนวยงานอื่นมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ทํางานดวยตัวของเจาหนาที่เอง 
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8.  นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบกับ
องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัยไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจางองคการ
บริหารสวนตําบลนิยมชัย   เมื่อวันที่ 3  เดือน เมษายน พ.ศ. 2560 ,  ประกาศใชมาตรฐานการใหรางวัลและ
ลงโทษพนักงานสวนตําบล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย   เมื่อวันที่ 
3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2559  และมติที่ประชุมพนักงานสวนตําบล  และพนักงานจาง  องคการบริหารสวนตําบล
นิยมชัย   ประจําป 2560  เมื่อวันที่  23  มกราคม  2560  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย  
เห็นชอบใหจัดทําโครงการยกยอง   เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบล
นิยมชัย  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติราชการซึ่งจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวา
งานหรือผลของการกระทําน้ันเกิดความคุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง      
   จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึนเพื่อเสนอนายกองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัยไดพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
3. วัตถุประสงค   :     

3.1  เพื่อการยกยอง   เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบรหิารสวน 
ตําบลนิยมชัย  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

3.2  เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตําบล 
3.4  เพื่อเปนเกียรติและศักด์ิศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
3.5  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

2550  มาตรา  279 
3.6  เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เปาหมาย   :     
4.1  คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย  ผูม ี

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   
4.2  คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย 

ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเดน  ปละ  1  ครั้ง 
  4.3  จัดทําประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ  จํานวน  1  ฉบับ  
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5.  วิธีการดําเนินการ   : 
5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบรหิารทองถ่ิน 
5.2  เพื่อให พนักงานสวนตําบลและลูกจาง ในสังกัดรบัทราบในโครงการและ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
5.3  แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ 

บรหิารสวนตําบลนิยมชัย  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    
ประจําป  2559  

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของเพือ่กําหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจางขององคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบรกิารประชาชนดีเดน   ประจําป  2563   

5.6  ดําเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบรหิารสวนตําบล 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ  
           เดือนตุลาคม 2563  – เดือนมีนาคม 2564 

7.  สถานท่ีดําเนินการ 

องคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย   อําเภอสระโบสถ   จังหวัดลพบุร ี
8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 
9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด    องคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย   อําเภอสระโบสถ   จังหวัดลพบรุ ี
10.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 
  10.1  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัยมีความภาคภูมิใจ
ในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัยมีขวัญ           
และกําลงัใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากข้ึน 
 
11.   วิธีการประเมินผล   
  จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการดําเนินงานตอนายกองคการ
บรหิารสวนตําบล 
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12. ผูเขียน/ ผูเสนอโครงการ  : 
                                                        
       (ลงช่ือ) .................................................... ผูเขียน/ผูเสนอโครงการ 
      ( นางปฏิกาญจน  วงษสมบัติ ) 
                                                         หัวหนาสํานักปลัด อบต. 

 
 

14. ผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  : 

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

                     ( นายยงยุทธ  สีดาธนานุกูล ) 
                         ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย 

 
 

15. ผูอนุมัติโครงการ  : 

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

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

                                    นายกองคการบรหิารสวนตําบลนิยมชัย 
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 ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนยิมชัย 
เร่ือง ยกยองใหเปนพนกังานดีเดน ประจําป ๒๕64 

................................ 
ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย เรื่องมาตรการใหรางวัลและลงโทษแกพนักงาน   

สวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันที่ 3  ตุลาคม ๒๕59 โดยพิจารณาจากความวิริยะ อุตสาหะ และ
ขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานในหนา 

ที่อยางสม่ําเสมอและใหบริหารประชาชน จนเปนที่ช่ืนชอบของประชาชนที่มาติดตอ   ประกอบกับ
การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการของพนักงาน ประจําป ๒๕62 เห็นสมควรใหบุคคล
ดังตอไปน้ี คือ 

 

1) นายสมปอง  คําแกว  ตําแหนง พนักงานขับรถ   

เปนพนักงานดีเดน  และไดรบัเกียรติบัตรยกยองพนักงานดีเดน ประจําป ๒๕63  

   

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ   วันที่  23  เดือน เมษายน  พ.ศ.   ๒๕64 
 
 
 
 

      (ลงช่ือ)         
                      (นายชุมเมฆ  มหาโยธี) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
  

 

องคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย   อําเภอสระโบสถ   จังหวัดลพบุรี 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพ่ือแสดงวา 

นายสมปอง  คําแกว 
ตําแหนง   พนักงานขับรถ  

ไดรับเชิดชูเกียรติ มีความเสียสละและอุทิศเวลาใหแกราชการ 
ประจําปงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕๖3 

ขอใหรักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
ใหไว  ณ  วันท่ี   23  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕64 

                

                          ( นายชุมเมฆ    มหาโยธี)                         ( นายยงยุทธ  สีดาธนานุกูล ) 
                          นายกองคการบริหารสวนตาํบลนิยมชัย             ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนิยมชัย     
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