
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๖5 

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

๑. ชื่อโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หนองตะไก้  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  ๒๕๖5 

๒. หลักการและเหตุผล  :  
                        ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น 
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่ 
และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี               
มีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง  เพ่ือคุณประโยชน์            
ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาท      
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์               
กรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐ ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ ๑  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ ๒  คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ ๓   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด 
   ประการที่ ๔  คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย      
ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   ประการที่ ๕  คือ  การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
   คุณธรรม  ๕  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้      
ดังประสงค ์  

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และมาตรฐานเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยให้เหมาะสม   
กับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 
 
 



 
  
  ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ได้เห็นความส าคัญโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ โดยมีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล       
ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการ ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการ
กระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์   :     
๓.๑  เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร          

ส่วนต าบลหนองตะไก้   ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
๓.๕  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
๓.๖  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๔. เป้าหมาย   :     
๔.๑ คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้          

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
๔.๒ คัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้         

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  ๑  ครั้ง 
  ๔.๓ จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

๕.  วิธีการด าเนินการ   : 
๕.๑  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 

          ๕.๒  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
                    ๕.๓  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    
ประจ าปี  ๒๕๖5 

๕.๔  ประชุมหัวหน้ากองต่างๆ  และผู้เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๖5 

๕.๖  ด าเนินการตามโครงการ 
๕.๗  ประเมินผลและสรุปผล 
 
 
 



 
 

๖.   ระยะเวลาด าเนินการ  
          เดือนตุลาคม  ๒๕๖4  -  กันยายน 2565 
๗.  สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้   อ าเภอหนองบุญมาก   จังหวัดนครราชสีมา 
๘.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

๙.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

             ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้    
 

๑๐.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 

๑๐.๑  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้ อ าเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 

๑๐.๒  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองตะไก้  อ าเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
 
๑๑.   วิธีการประเมินผล   
  จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

๑๒. ผู้เสนอโครงการ 
                                                
 

                                                                     (นางพรทิพย์  ชูเกียรติวิราสกุล) 
                                                                            นักทรัพยากรบุคคล 

  ๑๓. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

………………………………………………………………………………………………………………...........................………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

 
                          (นายสุเมธ   ทิศกลาง) 

                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
 ๑๔.  ผู้อนุมัติโครงการ 

……………………………………………………………………………………………………………….........................…..……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

 
 
 
                        (นายสุรทิน   วัชรประทีป) 
             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 
เรื่อง โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  ๒๕๖5 
………………………............................. 
ด้วย  .ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้  ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล         
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ         
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี  ๒๕๖5 เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่
และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น โดยมีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม        
มีวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการ ผู้ได้รับการชมเชย
หรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่า
และสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับ
การประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มี
จิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อม
น าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ 
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่ง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ  
แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ ๑  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ ๒   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ ๓   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด 
   ประการที่ ๔   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   ประการที่ ๕  คือ  การปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของ
ทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
 

  จึงให้พนักงานทุกคนถือน าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน      
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

(นายสุรทิน  วัชรประทีป) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะไก้ 

 


