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บันทึกขอความ 

สวนราชการ     สํานักปลัด   องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ โทร.0-3554-6250      
ท่ี      สพ  ๗22๐1/-         วันท่ี        1    ตุลาคม  ๒๕64     
เรื่อง   รายงานผลโครงการ “เขาแถวเคารพธงชาติสรางความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตริย” องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี   
 

เรียน      นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

 ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ไดจัดทําโครงการ “เขาแถวเคารพธงชาติสราง
ความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย”  องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  อําเภอ
บางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย และปลูกจิตสํานึกคานิยม อุดมการณ การปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
โดยให เปนแบบอยางแกประชาชนในพ้ืนท่ีรบผิดชอบเก่ียวกับความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  และ
พระมหากษัตริย (ตั้งแต 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) ปงบประมาณ 2565 นั้น 

 

   บัดนี้ โครงการดังกลาว เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอรายงานผลโครงการ รายละเอียดตาม 
แนบทาย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 

             

         ( นางสาวกินรี   แกวปาน ) 
 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

 

                                      
   ( นางสาวอิณพรรณวด ี ศรีวิริยไชย )          ( นายภิรมย    แกวปาน ) 
หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ  
 

                 -  ทราบ               -  ทราบ 
 

                    
           ( นายทัศนะ   ธรรมวิชิต )           ( นายสุเทพ  ทองธรรมชาติ ) 
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ                         นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
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โครงการ “เขาแถวเคารพธงชาติสรางความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” 
องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจําปงบประมาณ 2565  

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

1.ช่ือโครงการ   :   โครงการ “เขาแถวเคารพธงชาติสรางความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย” องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ อําเภอบางปลามา 
จังหวัดสุพรรณบุรี ประจําปงบประมาณ 2565   

2.หลักการและเหตุผล  :  
สืบเนื่องจากรัฐบาลไดมีนโยบายในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม การทําความดี และปฏิบัติงาน 

ดวยความโปรงใส ซ่ือสัตยสุจริต ตามหลักของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ เพ่ือเปนการ
สนับสนนุ คุณธรรมจริยธรรมใหแกคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ไดทํากิจกรรมหนาเสา
ธงเพ่ือเปนการ สงเสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย จึงไดจัดทําการ
สงเสริมทางศาสนา ขัด เกลาจิตใจใหพนักงานทุกคนเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรูปลูกฝงคุณธรรม มี จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข 
ท้ังการแจงขอมูลขาวสารงาน ตางๆ แกพนักงาน เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ 
โดยตองอยูรวมกับสังคมไดอยางมี ความสุข ท้ังการ รับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดาน
ตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติ ราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณรวมท้ัง
ตองสงเสริมและพัฒนาเพ่ือปลูกจิตสํานึก คานิยม อุดมการณการปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
ความสามารถสรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยน ทัศนคติของคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ ใหเปน บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและพรอมท่ีจะบริการประชาชนดวย
ความเปนมืออาชีพ 

3.วัตถุประสงค   :     
๑. เพ่ือสงเสริมสรางความจงรักภักดี ตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
๒. เพ่ือปลูกจิตสํานึก คานิยม อุดมการณ การปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
๓. เพ่ือเปนการสงเสริมทางศาสนา เตือนสติ ขัดเกลาจิตใจใหพนักงาน  
๔. เพ่ือเปนแบบอยางใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับความจงรักภักดี  
    ตอสถาบันชาติ และพระมหากษัตริย  
๕. เพ่ือใหพนักงานทุกคนเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา  
    ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับสังคม 
    ไดอยางมี ความสุข  
๖. เพ่ือเปนการแจงขอมูลขาวสารงานตางๆ แกพนักงานขององคกร 
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4.เปาหมาย   :      

คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 

5.วิธีการดําเนินการ   : 
๕.๑ เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติดําเนินการ  
๕.๒ จัดทําแผนดําเนินงาน และแจงกองสวนราชการใหพนักงานทุกคนรับทราบ  
      ยึดถือปฏิบัติ  
๕.๓ ดําเนินงานตามโครงการฯ - กิจกรรมท่ี ๑ เคารพธงชาติ - กิจกรรมท่ี ๒ สวดมนต -    
     กิจกรรมท่ี ๓ ยืนสมาธิ , ยืนไวอาลัย ๙ นาที - กิจกรรมท่ี ๔ แจงขอมูลขาวสาร 
     งานตางๆ แกพนักงาน  
๕.๔ รายงานการดําเนินโครงการและสรุปผลโครงการ 

6.ระยะเวลาดําเนินการ  
ปงบประมาณ 2565  

7.สถานท่ีดําเนินการ 
ณ บริเวณหนาเสาธง สํานักงานองคองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ (แตงกายชุดกากี)  

8.งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 

9.ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ   อําเภอบางปลามา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
10.  ประโยชนท่ีจะไดรับ 

๘.๑ ทําใหคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
      องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ มีวิสัยทัศน แนวคิด เพ่ือพัฒนาใหเปนขาราชของ 
      แผนดินท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ คุณธรรม มีจริยธรรม 
      ในองคกร  
๘.๒ ทําใหคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
      องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ สามารถนําความรูมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงาน 
      ใหสอดคลองกับภารกิจขององคกร ในการดําเนินชีวิตตามหนาท่ีขาราชการท่ีดี  
๘.๓ ทําใหคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มีความจงรักภักดี  
      ตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สรางจิตสํานึก คานิยม อุดมการณ  
      การปกปองและเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย  
๘.๔ ทําใหคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มีกระบวนการคิด ทัศนคติ  
      และการบริหารงานในการทํางานรวมกัน และมีความเขาใจตอบทบาทหนาท่ีความ 
      รับผิดชอบ และ สามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๕ ทําใหคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง มีความสามัคคี 
      และความสัมพันธท่ีดี ระหวางกัน ในลักษณะของ "การสรางทีมงาน" ทุกคนมีสวนรวม  
      สรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร  
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๘.๖ ทําใหคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ไดรับขอมูลขาวสาร 
      ท่ีตองถือปฏิบัติ รวมกันและรับทราบขาวสารจากหนวยงานท้ังภายใน ภายนอก 

11.วิธีการประเมินผล   
  จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการดําเนินงานตอนายกองคการ
บริหารสวนตําบล 

12. ผูเขียนโครงการ  : 

                                                   (ลงชื่อ)               ผูเขียนโครงการ 
                       ( นางสาวกินรี      แกวปาน ) 

                 นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 

13. ผูเสนอโครงการ  : 
ความเห็นผูเสนอโครงการ ............................................................................................................... 

                                               

                                           (ลงชื่อ)                    ผูเสนอโครงการ 
                 ( นางสาวอิณพรรณวดี  ศรีวิริยไชย ) 

                  หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 

14. ผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  : 

ความเห็นผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  ................................................................................. 
 

                           (ลงชื่อ)                    ผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 
      ( นายทัศนะ   ธรรมวิชิต ) 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
 

15. ผูอนุมัติโครงการ  : 
ความเห็นผูอนุมัติโครงการ ............................................................................................................. 

 

                                           (ลงชื่อ)       ผูอนุมัติโครงการ 
                    ( นายสุเทพ  ทองธรรมชาต ิ) 
             นายกองคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ 
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โครงการ “เขาแถวเคารพธงชาติสรางความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย” 
องคการบริหารสวนตําบลจรเขใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประจําปงบประมาณ 2565  
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	จึงเรียนมาเพื่อโปรด
	( นางสาวกินรี   แก้วปาน )

