
 
 
 
 

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  2561   

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

1. ชื่อโครงการ   :   โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองน้ าใสผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
ประจ าปี  2561   

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น 

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น     ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุขหรือไม ่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่
ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   ได้พระราชทาน
คุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
 

   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  จะ
ช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค ์  

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

1. ส่งเสริม/... 
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1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน 

หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ 
พึงละเว้น 

2.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย 
การมอบโล่    การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ   คือ 
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร 
เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี ้อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น 
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท 
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
หรือการให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

8.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   เมื่อวันที่ 4  เดือน เมษายน พ.ศ. 2555 ,  ประกาศใช้มาตรฐานการให้
รางวัลและลงโทษพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  เมื่อวันที่ 
3 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2557  และมติที่ประชุมพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบล
ทองหลาง   ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่  30  มกราคม  2558  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
น้ าใส เห็นชอบให้จัดท าโครงการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองน้ าใสผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจ
ในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและ
รู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง     จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น
เพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
                                         3. วัตถุประสงค์/...
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3. วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลหนองน้ าใสผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.5  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

2550  มาตรา  279 
3.6  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เป้าหมาย   :     
4.1  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทองหลางผู้มี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
4.2  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง 

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  2  ครั้ง 
  4.3  จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จ านวน  2  ฉบับ ( 6 เดือนต่อ 1 ฉบับ ) 
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5.  วิธีการด าเนินการ   : 
5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
5.2  เพื่อให้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
5.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ 

บริหารส่วนต าบลทองหลางผู้มคีุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
ประจ าปี  2552   

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  2561  สิ้นเดือนเมษายน   2561  , สิ้นเดือนกันยายน  2561 

5.6  ด าเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
          เดือนมกราคม  2561  -  กันยายน  2561   

7.  สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว 
8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว 
 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสมีความ
ภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสมีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 
11.   วิธีการประเมินผล   
  จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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12. ผู้เขียนโครงการ  : 
                                                                  (ลงชื่อ......................... ผู้เขียนโครงการ 
                                ( นายครคิด  ถาวรกุล ) 

                     นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ  : 
ความเห็นผู้เสนอโครงการ ............................................................................................................... 
                                               
                                        (ลงชื่อ) ................................................... ผู้เสนอโครงการ 

               ( นางสาววรรณลกัษณ์  อัครเมธารัตน์ ) 
                                     หัวหน้าส านักปลัด 

 
14. ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  : 

                                               
                                     (ลงชื่อ) .............................................. ผู้เห็นชอบและตรวจสอบ 

                     ( นายอริยะ  ไชยแสง )         โครงการ 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 

15. ผู้อนุมัติโครงการ  : 
 
 

                                   (ลงชื่อ) ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                         ( นายอริยะ  ไชยแสง )          
    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
เรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น (ครั้งท่ี 1) ประจ าปี 2561 

................................ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส เรื่องมาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยพิจารณาจากความวิริยะ อุตสาหะ และขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างสม่ าเสมอและให้บริหารประชาชน จนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่มาติดต่อ   ประกอบกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการของพนักงาน ประจ าปี 2561 เห็นสมควรให้บุคคลดังต่อไปนี้ คือ 

 

๑) นางนุชรี  พรมทิพย์  ต าแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
 

เป็นพนักงานดีเด่นประจ าปี 2561 และได้รับเกียรติบัตรยกย่องพนักงานดีเด่น (ครั้งที่ 1) ประจ าปี 2561  
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ   วันที่  9  เดือน เมษายน  พ.ศ.   2561 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)         
                    (นายอริยะ  ไชยแสง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
เรื่อง ยกย่องให้เป็นพนักงานดีเด่น (ครั้งท่ี 2) ประจ าปี 2561 

................................ 
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส เรื่องมาตรการให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงาน

ส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง โดยพิจารณาจากความวิริยะ อุตสาหะ และขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานใน
หน้าที่อย่างสม่ าเสมอและให้บริหารประชาชน จนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนที่มาติดต่อ   ประกอบกับการพิจารณา
ของคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการของพนักงาน ประจ าปี 2561 เห็นสมควรให้บุคคลดังต่อไปนี้ คือ 

 

๒) นายเหล็ก  เสาทอง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   

เป็นพนักงานดีเด่นประจ าปี 2561 และได้รับเกียรติบัตรยกย่องพนักงานดีเด่น (ครั้งที่ 2) ประจ าปี 2561  
   

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ   วันที่    30   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.   2561 
 
 
 
 

    (ลงชื่อ)         
                    (นายอริยะ  ไชยแสง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 

 



   
  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นางนุชรี  พรมทิพย ์ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
ได้รับเชิดชูเกียรติการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

  ครั้งที่  ๑  ประจ าปงีบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕61 
ขอใหร้ักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่   9  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕61 

                
                                    

                                          (ลงชื่อ)            
    ( นายอรยิะ  ไชยแสง) 

                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่   
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 



 
  

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   อ าเภอวัฒนานคร   จังหวัดสระแก้ว 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า 

นายเหล็ก  เสาทอง ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน 
ได้รับเชิดชูเกียรติการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ 

  ครั้งที่  ๑  ประจ าปงีบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕61 
ขอใหร้ักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 
ให้ไว้  ณ  วันที่   30  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

                
                                    

                                          (ลงชื่อ)            
    ( นายอรยิะ  ไชยแสง) 

                                          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่   
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 
 


