
 
  
1.  โครงการเชิดชูเกียรตบิคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ผู้มคีวามเสียสละและอทุศิเวลา 
     ให้แก่ราชการ  ประจ าปงีบประมาณ  2564 
 
2. หลักการและเหตุผล   
 

 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น 
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ 
จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หาก
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมจึงถือเป็นเครื่องมือ
อันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของ
ประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  
 

  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ทุ่งหัวช้าง  และเพื่อเชิดชูเกียรติบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและมีความเสียสละ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้
ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท า
นั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งหัวช้าง ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค ์ 
       

3.1  เพื่อเป็นการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและมีความเสียสละ อุทิศเวลาให้แก่
ราชการ    

3.2  เพื่อเป็นขวัญก าลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติราชการ 
 

4. เป้าหมาย       
 

                     4.1  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและเสียสละ  อทุิศเวลา
ให้แก่ราชการ 

4.2  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและมีความเสียสละ 
อุทิศเวลาให้แก่ราชการ  ปีละ  2  ครั้ง 

  4.3  จัดท าประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ  จ านวน  4  ฉบับ ( 6 เดือนต่อ 1 ฉบับ ) 
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5.  วิธีการด าเนินการ    
 

5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
5.2  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ผู้ที่ลากิจ 

และลาป่วย น้อยที่สุดของแต่ละประเภท โดยใช้ข้อมูลจากสถิติการลา ในแต่ละรอบ  6 เดือน โดยครั้งที่ 1  
ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2563  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2564  และครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  
2564 ถึงวันที่ 30  กันยายน  2564   

5.3  ด าเนินการตามโครงการ 
 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
 

ปงีบประมาณ 2563  โดยแยกออกเปน็ 2 ครั้ง  ดังนี้ 
 

1. ครั้งที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม  2563  ถงึวันที่  31  มนีาคม  2564   
2. ครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 1  เมษายน  2564 ถึงวันที่ 30  กันยายน  2564   

 
7.  สถานที่ด าเนนิการ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง   อ าเภอทุ่งหัวช้าง   จังหวัดล าพูน 
 

8.  งบประมาณ   
 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

  ส านักงานปลัด    องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง   อ าเภอทุ่งหัวช้าง  จังหวัดล าพูน 
 
10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
 

  10.1  พนักงานส่วนต าบล  ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานส่วนต าบล  ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
 
11.   วิธีการประเมนิผล   
 

  จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
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12. ผู้เขียนโครงการ  

 
                                                (ลงชื่อ) .................................................... ผู้เขียนโครงการ 
                         (นางอ้อยทิพย์    ขัติยศ) 

                นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

13. ผู้เสนอโครงการ   
 
 
                                               
                                           (ลงชื่อ) ........................................... ผู้เสนอโครงการ 

                     (นางสายชล  วงค์เขื่อนแก้ว) 
                                     หัวหน้าส านกัปลัด 

 
14. ผู้เหน็ชอบและตรวจสอบโครงการ  

                                               
                         
                                           (ลงชื่อ)............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 

                     (นางสายชล  วงค์เขื่อนแก้ว) 
                         หัวหน้าส านักปลัด  รักษาราชการแทน 

               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
 
 

15. ผู้อนุมตัิโครงการ   
 

 
                                            (ลงชื่อ) ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

                        (นายศักดิ์สิทธิ์   จันทรถ์า) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง 
เรื่อง เชดิชูเกียรตบิคุลากรขององค์การบรหิารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ผู้มีความเสียสละและอุทิศเวลาใหแ้กร่าชการ 

 (ครั้งที่ 1) ประจ าปงีบประมาณ ๒๕63 
 

.................................................... 
 

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรตบิุคลากรขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ผู้มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ ประจ าปีงบประมาณ  2563 เพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง  และจากการ
พิจารณาจากสถิติการลาป่วยและลากิจ ของพนักงานส่วนต าบล ครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป 
ประจ าปี ๒๕63  ครั้งที่ 1  ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2562  ถึงวันที่ 31  มีนาคม 2563  เห็นสมควรให้บุคคล
ดังต่อไปนี ้เป็นผู้ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรตบิุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง ผู้มีความเสียสละและ
อุทิศเวลา ให้แก่ราชการ  ครั้งที ่1 ประจ าปงีบประมาณ  2563 

 

1. ประเภทต าแหน่ง  พนักงานส่วนต าบล 
 

           5.1  นายสมสมัย ปองนาน ต าแหน่ง  ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล 
 5.2  นายภาณุมาศ ยานะวิน  ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
 5.3  นางสนทนา  แดงชัย  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
 
2. ประเภทต าแหน่ง  คร ู

 

 นางสาวจิรนันท์  ค าอ่อน   ต าแหน่ง คร ู
 
3. ประเภท พนกังานจ้างตามภารกิจ 

 

นางสาวจีรพรรณ  ใจแก้ว  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

4. ประเภท พนกังานจ้างทั่วไป 
 

นางสาวบานเย็น  ค าแดง  ต าแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดอืน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕63 

 
 
               (นายศักด์ิสิทธิ์   จันทรถ์า) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหัวช้าง  

 



 
 

 
 

       
 

 
 



   

  

   
 


