
 
 

 บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ   ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง          โทร 042-165607    

ที ่    สน  76901/    - วันที่     10  มกราคม  2566   

เรื่อง   ประกาศมาตรการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

๑. เรื่องเดิม 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ
ในการบริหารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนดมาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 

                   2. ข้อเท็จจริง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง จึงประกาศมาตรการด าเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญ

ก าลังใจ  ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2566 

3. ข้อระเบียบ 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (6 ) ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ในการประชุมครั้ง
ที่ 5/2544 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2544 ให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย  

 
4. ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย  จึงประกาศมาตรการทางวินัยและเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง            
ดังรายละเอียดแนบท้าย  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากเห็นสมควรกรุณาลงนามในประกาศท่ีแนบ 
       

                                               
                          (นางรัชนีพร  ปัญญาภู) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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(นางสาวมณีประภา  ผิวเงิน) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง             

   เห็นชอบ             ไม่เห็นชอบ            

 เหตุผล (ถ้ามี)…………………………… 

              
 (นายชาญวิทย์ กิณเรศ)                                           ความเห็นของนายก อบต.     

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง     อนุมัติ        ไม่อนุมัต ิ  

        เหตุผล (ถ้ามี)……………………………    

          
       (นายอุกฤษณ์  บาลลา) 

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
เรื่อง  มาตรการด าเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
……………………………………………………………………………………. 

 

               ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการ
บริหารงานบุคคล ตามความต้องการและความเหมาะสมของท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 

               อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17 (6 ) ประกอบมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ในการประชุมครั้งที่ 5/2544 เมื่อ
วันที่ 28 มิถุนายน 2544 ให้ประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย  

 

      ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง  จึงประกาศมาตรการเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้างขวญั
ก าลังใจของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม ดังนี ้

มาตรการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ   
๑.มีการมอบรางวัลให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างส าหรับพนักงานที่ปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่างทีดี่ของเพ่ือนร่วมงาน โดยอาจจะมอบเป็นรางวัลหรือเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ มอบให้ปีละ ๑ ครั้งๆละ 2 
คนที่ผ่านการคัดเลือกระดับส านัก/กอง แล้วมาระดับองค์กร โดยมีหลักเกณฑ์ทั่วไป ดังนี้ 
   ๑.๑  ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติงานราชการ 
   ๑.๒  มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

๑.๓  การรักษาวินัย ไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต ประพฤติมิชอบหรือผิดศีลธรรม 
   ๑.๔  การอุทิศตนเสียสละเพ่ืองานและส่วนรวม 
 

มาตรการด าเนินการทางวินัย  
๑.มอบอ านาจให้ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นพิจารณาโทษแก่บุคลากรในสังกัดที่กระท าผิดวินัยไม่

ร้ายแรงได้ในขั้นว่ากล่าวตักเตือนแล้วเสนอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบ 

๒.มีมาตรการการรักษาวินัย โดยลดหย่อนโทษให้แต่ละระดับสายการบังคับบัญชาละ ๓ ครั้ง  
ยกเว้นการกระท าผิดวินัยในมาตรการที่ประกาศเป็นกฎเหล็ก คือ  

        
 
 
 

/2.1 การดื่มสุรา… 
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๒.๑ การดื่มสุรา การเล่นการพนันในสถานที่ราชการ  

   ๒.๒ การทุจริตหรือมีพฤติกรรมเรียกร้องผลประโยชน์จากประชาชนที่นอกเหนือจากที่
กฎหมายหรือระเบียบก าหนด  
   ๒.๓ การขาดเวรยามรักษาสถานที่จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับประชาชนหรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 

๒.๔  การทะเลาะวิวาทกันเอง 
 

ประกาศ  ณ วันที่  10  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566 
 

                   (ลงชื่อ)     
                (นายอุกฤษณ์  บาลลา) 

                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง          โทร 042-165607      
ที ่  สน 76901/-   วันที ่  10  มกราคม  2566             

เรื่อง    แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2566           

 เรียน    พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกท่าน 

  ด้วย ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
ช้างมิ่ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

2. เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3. เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 
4. เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเอง และบุคคลรอบข้าง 
5. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550 

มาตรา 279 
6. เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม

คุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 

เป้าหมาย 

      ยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลช้างมิ่งผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นการ
สร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  

         จึงแจ้งมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  

                                               
                          (นางรัชนีพร  ปัญญาภู) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
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(นางสาวมณีประภา  ผิวเงิน) 

หัวหน้าส านักปลัด 
 

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง             

   เห็นชอบ             ไม่เห็นชอบ            

 เหตุผล (ถ้ามี)…………………………… 

              
 (นายชาญวิทย์ กิณเรศ)                                           ความเห็นของนายก อบต.     

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง     อนุมัติ        ไม่อนุมัต ิ  

        เหตุผล (ถ้ามี)……………………………    

          
       (นายอุกฤษณ์  บาลลา) 

                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างม่ิง 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2566 

……………………………………………………………………………………. 
 

1. ชื่อโครงการ 
  “โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ช้างมิ่ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2566” 
 

2.หลักการและเหตุผล 
  ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่
และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีความสุข
หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน 
หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม 
เป็นผู้มีจิตส านึกที่ดีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราช ได้พระราชทานคุณธรรม 4 ประการ แก่
ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้ 
  ประการที่ 1 คือ การักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
  ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจจะความดีนั้น 
  ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุ
ประการใด 
  ประการที่ 4 การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
  คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้วจะ
ช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์ 
  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุข
ความเจริญย้อนหลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
 
           
 

       /1.ส่งเสริมให้..... 
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1. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ ใน

หน่วยงานของทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัด ว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรที่พึงละ
เว้น 

2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติตนอยู่ ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่นการยกย่องชมเชยการมอบโล่ การประกาศ
เกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้
รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือแสดงให้เห็น
ความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ คือ ตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
ไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

4. การตั้งชมรมหรือเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่น ประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรเป็นแนวทาง
พิจารณาเป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น มีส่วนร่วมใน
การคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

6. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภทต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปรเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดีทัศน์ เป็นต้น  

7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือ
การให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

8. น าหลักธรรมภิบาลหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ประกาศใช้มาตรฐานการให้รางวัลและลงโทษพนักงานส่วน
ต าบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่งจึงเห็นชอบให้จัดท า
โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วย
ให้ผู้ที่ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน และรู้สึกว่างานหรือผลการกระท า
เกิดความคุ้มค่า และสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ช้างมิ่ง ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
        /3.วัตถุประสงค์.... 
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3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลช้างมิ่ง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 

3.2 เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3 เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับเพ่ือนร่วมงาน 
3.4 เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเองและบุคคลรอบข้าง 
3.5 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 มาตรา 279 
3.6 เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
 

4. เป้าหมาย 
  4.1. ยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติให้กับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่ วนต าบลช้ างมิ่ งผู้ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ ราชการและให้บริการประช าชนดี เด่น เ พ่ือ 
เป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
5.วิธีด าเนินการ 
  5.1  เสนอโครงการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ.2562  เพ่ือพิจารณาอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น  
  5.2  คัดเลือกกันเองในแต่ละส านัก/กอง แล้วมาเป็นระดับองค์กร ให้เหลือ 2  คน 

4.3. จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องชมเชยและเชิดชูเกียรติ  จ านวน 2  ฉบับ 
4.4  มอบประกาศนียบัตรยกย่องชมเชยผู้ปฏิบัติงานดีเด่น 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
  -  1 ตุลาคม พ.ศ.2565  –  30 กันยายน พ.ศ.2566 
7. สถานที่ด าเนินการ 
  - องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
8. งบประมาณ  
  - ไม่ใช้งบประมาณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  - ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง อ าเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 
10. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  - พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง มีความภาคภูมิใจในการ
ได้รับเชิดชูเกียรติ 
  - พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง มีขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติราชการ 
11. วิธีการประเมินผล 
  - ประเมินจากผลการปฏิบัติงานและความเห็นของเพ่ือนร่วมงานในองค์กร 

 
                 /ผู้เขียนโครงการ..... 
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(ลงชื่อ)              ผู้เขียนโครงการ 
                 (นางรัชนีพร  ปญัญาภู) 
   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
 

(ลงชื่อ)             ผู้เสนอโครงการ 
               (นางสาวมณีประภา  ผิวเงิน) 

                  หวัหน้าส านักปลัด  
 

(ลงชื่อ)                  ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
              (นายชาญวิทย์  กิณเรศ) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 

(ลงชื่อ)                     ผู้อนมุัติโครงการ 
              (นายอุกฤษณ์   บาลลา) 

                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง 
 

 
 

 
  


