โครงการคนดีศรีองค์การ ประจาปี ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
หลักการและเหตุผล
องค์ การบริห ารส่ ว นจั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ เป็ น องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น ที่ มีพื้ น ที่ ให้ บ ริก าร
ด้านต่างๆ มีหน้าที่ในการพัฒนาและให้บริการสาธารณะตลอดทั้งการจัดการศึกษาเพื่อให้เกิด ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ครอบคลุมเขตพื้นที่ทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ มีงบประมาณและบุคลากรจานวนมาก ที่เป็นฝ่ายสนับสนุน
การดาเนินงานต่างๆ ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริห ารท้องถิ่นโดยนายกองค์การบริห ารส่วนจังหวัด
มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ทาหน้าที่ตราข้อบัญญัติตามกฎหมาย และฝ่ายตรวจสอบ
การบริหารงานการดาเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่น
บุ ค ลากรองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ขององค์ ก รในการด าเนิ น งาน
การให้บริการด้านต่างๆ ภายใต้กรอบระเบียบและนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น จึงต้องได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ
เช่น ด้านความรู้ ความสามารถ ด้านทักษะการทางาน ด้านวิชาชีพเฉพาะ ด้านบุคลิกภาพ ด้านจิตใจ จริยธรรม
คุณธรรม ขวัญและกาลังใจ ซึ่งในแต่ละปีสัดส่วนในการได้รับความดีความชอบมีจากัด ถึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องได้รับการดูแล บารุง ส่งเสริมขวัญและกาลังใจของบุคลากร
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ จึงได้จัดทาโครงการคนดีศรีองค์การ ประจาปี
๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสิ น ธุ์ ซึ่งเป็ น ผู้ ที่มีพ ฤติกรรมที่ดี มี จริ ยธรรม มี คุณ ธรรม ซื่อสัตย์สุ จริต มีม นุษย์สั มพั นธ์ดี ตั้งใจทางาน
ประพฤติ ตนเป็ น แบบอย่ างที่ ดี หรือเป็ น ผู้ ที่บุ คลากรในหน่ วยงานยอมรับ หรือสมควรจะได้รับ รางวัล คนดี ศรีองค์การ
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๑. เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจแก่บุ คคลที่ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีองค์การจานวน ๓ คน โดยเลือกจาก
๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ คน ได้แก่ ๑. กลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๒. กลุ่มลูกจ้าง ๓. กลุ่ม
พนักงานจ้าง ๔. กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้รับการ
ประกาศเกียรติบัตร การยกย่องเกียรติคุณ จากองค์กรและเพื่อนร่วมงาน
๒. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรในสั ง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด กาฬสิ น ธุ์ ได้ เล็ ง เห็ น คุ ณ ค่ า และความส าคั ญ
ขององค์กร
๓. เพื่อเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน การอุทิศตนเพื่อส่วนรวม
๔. เพื่อส่งเสริมคนดีและที่มีจิตสาธารณะ ให้ได้รับการยกย่องชมเชยจากเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา
๕. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบขององค์กรและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบของแต่ละโรงเรียน

-๒ผู้เข้าร่วมโครงการ
ข้าราชการ ข้อข้าราชการครู ลูกจ้างประจาพนักงานจ้าง และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
งบประมาณ
สนับสนุนโดยนายอนันต์ พิมพะสาลี ตาแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
การดาเนินโครงการ
๑. ฝ่ า ยบริ ห ารงานบุ ค คล เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด เตรี ย มการด าเนิ น การโหวตรายชื่ อ ผู้ ที่ ส มควร
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคนดีศรีองค์การ ประจาปี ๒๕๖๑
๒. ให้บุคลากรทุกคนมีสิทธิเสนอรายชื่อหรือโหวตรายชื่อช่องทางเว็บไซต์ ประกอบด้วย
๒.๑ กลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มลูกจ้างประจา และกลุ่มพนักงานจ้าง
มีสิทธิเลือกมีสิทธิโหวตเลือกกลุ่มละ ๑ รายชื่อ
๒.๒ กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีสิทธิโหวตเลือก ได้แก่ นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีสิทธิโหวตเลือกโรงเรียนของตน ๑ รายชื่อ
๓. การเสนอรายชื่อบุคคล จะต้องเป็นผู้ทอี่ ยู่ในกลุ่ม ดังนี้
๓.๑ กลุ่มข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
๓.๒ กลุ่มลูกจ้างประจา
๓.๓ กลุม่ พนักงานจ้าง
๓.๔ กลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียน
๔. ผู้มีสิทธิเสนอรายชื่อต้องไม่เกินกลุ่มละ ๑ รายชื่อ หากเสนอเกินกว่า ๑ รายชื่อในกลุ่มเดียวกัน
จะถือว่าสละสิทธิการเสนอรายชื่อในกลุ่มนั้น
๕. รายชื่อบุคคลที่สมควรจะได้รับการคัดเลือก ควรมีคุณสมบัติในหลายประการดังนี้
๑) เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ ขยัน เอาใจใส่ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
๒) เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม
๓) เป็นผู้ที่มีความเสียสละ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
๔) เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต
๕) เป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
๖) เป็นผู้ที่มีระเบียบ วินัย เคารพกฎกติกา ยึดมั่นความถูกต้อง
๗) เป็นผู้ที่มีกิริยามารยาทดี แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๘) ผู้ บ ริ ห ารหรื อ ครู ผู้ ส อนดี เ ด่ น มี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี ห รื อ มี เ ทคนิ ค ในการถ่ า ยทอด
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้
๙) อื่นๆ เช่น ชอบช่วยเหลือสังคม มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นที่เชื่อใจไว้ใจได้ฯ
๖. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอรายชื่อ ฝ่ายผู้รับผิดชอบรวมถึง คณะกรรมการดาเนินโครงการคนดี
ศรีองค์การ ประจาปี ๒๕๖๑ จะทาการประมวลผล โดยผู้ที่ถูกเสนอชื่อจากเพื่อนร่วมงานมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม
เพียง ๑ คน จะถือเป็นผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือก เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ต่อไป
๗. รางวัลและเกียรติบัตรคนดีศรีองค์การและคนดีประจาโรงเรียน ประจาปี ๒๕๖๑ จะได้มอบให้ผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกเมื่อเห็นสมควร ทั้งนีไ้ ม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่ประการใด
๘. หากภายหลังพบว่ามีการทุจริตในการโหวต จะถือว่าผลการโหวตในครั้งนั้นเป็นโมฆะเฉพาะกลุ่ม
ที่ตรวจสอบพบการทุจริต และอาจจะมีการโหวตใหม่ในการประชุมประจาเดือนครั้งต่อไป

-๓กิจกรรมการดาเนินการ
๑. เสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการเพื่อแจ้งให้บุคลการในสังกัดทราบ
๓. ดาเนินโครงการ
๔. สรุปและรายงานผล
๕. มอบรางวัลและประกาศเกียรติบัตร
สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนในสังกัด
ระยะเวลาดาเนินงาน
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือนกันยายน ๒๕๖๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. บุคลากรในองค์กรให้ความสาคัญในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวม
๒. บุคลากรในองค์กรมีความมุ่งมั่นและยึดมั่นในความถูกต้อง
๓. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจและภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานและประพฤติตน
๔. องค์กรมีบุคลากรที่ควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานและประพฤติตน
เพื่อส่วนรวม
ผู้เขียนโครงการ
(ลงชื่อ)…………………………………………..
(นายศุภกร ฉายถวิล)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผู้เสนอโครงการ
(ลงชื่อ)…………………………………………..
(นางระเบียบ จิตราษฎร์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
(ลงชื่อ)…………………………………………..
(นายบุญส่ง ถินจาลอง)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(ลงชื่อ)…………………………………………..
(นายกริชต์จอมพล ภูจอมจิตฆ์)
ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-๔ผู้เห็นชอบโครงการ
(ลงชื่อ)…………………………………………..
(นายนพกุล ปัญญาแก้ว)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(ลงชื่อ)…………………………………………..
(นายจักรี แสงสุริยินทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(ลงชื่อ).....................................................
(นายอนันต์ พิมพะสาลี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(ลงชื่อ).....................................................
(นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
(ลงชื่อ).....................................................
(นายประยงค์ โมคภา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
๑๔. ผู้อนุมัติโครงการ
(ลงชื่อ)…………………………………………..
(นายยงยุทธ หล่อตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

คาสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ ๑๓๙/๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการคนดีศรีองค์การ ประจาปี ๒๕๖๑
------------------------------------------------------------------------

ด้ว ย องค์ การบริ ห ารส่ ว นจังหวัดกาฬสิ น ธุ์ มีค วามประสงค์จัด โครงการคนดีศ รีองค์ก าร
ประจาปี ๒๕๖๑ สาหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
เพื่อสรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรในสังกัด ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นคนดีของหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน
โดยผู้ที่จะสมควรได้รับการคัดเลือกต้องเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมที่ดีในหลายลักษณะ เช่น มี จริยธรรม มีคุณธรรม
ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ตั้งใจทางาน ประพฤติตนเป็น แบบอย่างที่ดี หรือเป็นผู้ที่บุคลากรในหน่วยงาน
ยอมรั บ เพื่ อ ให้ โ ครงการด าเนิ น ไปด้ ว ยความเรีย บร้ อ ยบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ จึ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. กรรมการฝ่ายที่ปรึกษา
๑.๑ นายยงยุทธ หล่อตระกูล
๑.๒ นายประยงค์ โมคภา
๑.๓ นายจงกลรัตน์ ดอนโอฬาร
๑.๔ นายอนันต์ พิมพะสาลี
๑.๕ นายจักรี แสงสุริยินทร์
๑.๖ นายบุญส่ง ถินจาลอง

นายก อบจ.กาฬสินธุ์
รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์
รองนายก อบจ.กาฬสินธุ์
ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์
รองปลัด อบจ.กาฬสินธุ์
หัวหน้าสานักปลัดฯ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คาแนะนาปรึกษา ให้คาชี้แนะแก้ไขปัญหาเพื่อโครงการสามารถดาเนินการอย่างราบรื่นบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
๒. กรรมการดาเนินโครงการ
๒.๑ นายอนันต์ พิมพะสาลี
ปลัด อบจ.กาฬสินธุ์
ประธานกรรมการ
๒.๒ หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกส่วน
กรรมการ
๒.๓ นายบุญส่ง ถินจาลอง
หัวหน้าสานักปลัดฯ
กรรมการ/เลขานุการ
๒.๔ นางระเบียบ จิตราษฎร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๕ นายศุภกร ฉายถวิล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ดาเนินโครงการคนดีศรีองค์การ ประจาปี ๒๕๖๑ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๓. กรรมการดาเนินการพัฒนาระบบการโหวตผ่านเว็บไซต์
๓.๑ พันจ่าเอกสมหวัง ผางน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
๓.๒ นายศุภกร ฉายถวิล
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
๓.๓ นายอนุชิต เมืองโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
/๓.๔ ว่าที่ ร.ต.

-๒๓.๔ ว่าที่ ร.ต.พงศ์พันธุ์ สารปรัง
๓.๕ นายนิพนธ์ ปรีจิตร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

มีหน้าที่ ดาเนินพัฒนาระบบการโหวตผ่านเว็บไซต์และดาเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดาเนินการโครงการให้บรรลุเป้าหมายด้วยความเรียบร้อย
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายยงยุทธ หล่อตระกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

