
 
 

โครงการยกย	องผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเด	น    
องค#การบริหารส	วนตำบลตะคร้ำเอน  อำเภอท	ามะกา  จังหวดักาญจนบุรี 

ประจำป+  2564   

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

1. หลักการและเหตุผล   
 ข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป�นผู�ท่ีมีบทบาทสำคัญและเป�น

กลไกหลักของประเทศในการให�บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต�องการของประชาชนในท�องถ่ิน ท้ังยังมีหน�าท่ี
และความรับผิดชอบสำคัญในอันท่ีจะบำบัดทุกข�บำรุงสุข และสร�างคุณภาพชีวิตท่ีดีให�แก�ประชาชนในท�องถ่ินโดยให�
สอดคล�องกับนโยบายของรัฐบาลและท�องถ่ิน  ดังนั้นการท่ีประชาชนในแต�ละท�องถ่ินจะมีความเป�นอยู�ท่ีดีมีความสุข
หรือไม� จึงข้ึนอยู�กับการประพฤติปฏิบัติของข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินทุกคน 
หากข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป�นผู�มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู�ในกรอบจริยธรรม 
เป�นผู�มีจิตสำนึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ�นดินด�วยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน�ของประชาชนและประเทศชาติ 
โดยน�อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวใส�
เกล�าฯ เป�นแนวทางในการปฏิบัติหน�าท่ีเพ่ือให�เกิดผลดีอย�างเต็มกำลังความสามารถแล�ว ย�อมส�งผลดีสู�ประชาชน
โดยตรงซ่ึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได�พระราชทานคุณธรรม  
๔  ประการ  แก�ข�าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน�กรุงรัตนโกสินทร�  200  ป=  ดังนี้ 
   ประการท่ี 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต�อตัวเอง  รู�จักสละประโยชน�ส�วนน�อยของตน
เพ่ือประโยชน�ส�วนใหญ�ของบ�านเมือง  ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแต�สิ่งท่ีเป�นประโยชน�และเป�นธรรม 
   ประการท่ี 2   คือ  การรู�จักข�มใจตนเอง  ฝAกใจตนเองให�ประพฤติปฏิบัติอยู�ในความสัจความดีนั้น 
   ประการท่ี 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม�ประพฤติล�วงความสัตย�สุจริตไม�ว�าจะด�วย
เหตุประการใด 
   ประการท่ี 4   คือ  การรู�จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู�จักเสียสละประโยชน�ส�วนน�อยของ
ตน  เพ่ือประโยชน�ส�วนใหญ�ของบ�านเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถ�าแต�ละคนพยายามปลูกฝDงและบำรุงให�เจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกันแล�ว  
จะช�วยให�ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร�มเย็น  และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให�ม่ันคงก�าวหน�าต�อไปได�ดัง
ประสงค�  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป�นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งท่ีจะช�วยให�ข�าราชการ พนักงานและลูกจ�างขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต�องเหมาะสมนำมาซ่ึงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ�งเรืองของประเทศชาติ และส�งผลให�เกิดความสุข
ความเจริญย�อนกลับมาสู�ตัวผู�ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส�วนท�องถ่ิน   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน   ได�แจ�งแนวทางดำเนินการเพ่ือให�มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.  ส�งเสริมให�ผู�บริหารองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินสร�างความรู�และทัศนคติให�แก�เจ�าหน�าท่ีใน
หน�วยงานทุกคนให�รับรู�และเข�าใจอย�างแจ�มชัดว�าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน�วยงานของตนเป�นอย�างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีพึง
ละเว�น 

 
 

 
 



-2- 
 

         2. การใช�มาตรการยกย�องให�รางวัลแก�ผู�ท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยู�ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมจนเป�นท่ีประจักษ�ชัด อาจเป�นในรูปตัวเงินหรือมิใช�ตัวเงินก็ได� เช�น การยกย�องชมเชยการมอบโล�    
การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป�นต�น นอกจากนี้มาตรการท่ีควรดำเนินการควบคู�ไปกับ
การยกย�องให�รางวัล คือ การไม�สนับสนุนผู�ท่ีไม�ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือแสดงให�เห็นความแตกต�างและสร�างขวัญกำลังใจให�แก�ผู�กระทำดี 

3.  การเป�นแบบอย�าง (model)   คือ   การนำตัวอย�างท่ีดีมาชี้ให�เห็น โดยจุดเน�นสำคัญ   คือตัว
ผู�บังคับบัญชาทุกระดับจะต�องใช�ภาวะผู�นำ ในการทำ ตัวเป�นแบบอย�างท่ีดี สร�างศรัทธาให�เกิดข้ึนแก�ผู�ใต�บังคับบัญชา
และชักนำผู�ใต�บังคับบัญชาไปสู�การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การต้ังชมรมหรือสร�างเครือข�าย เป�นวิธีการหนึ่งในการสร�างความรู�สึกร�วมให�เกิดข้ึนกับ
เจ�าหน�าท่ีในหน�วยงาน ซ่ึงจะนำไปสู�การร�วมมือร�วมใจกันรณรงค�ให�เกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค�   คือ   การจัดให�มีกิจกรรมท่ีเป�นตัวอย�างท่ีดีในรูปแบบต�างๆ  เช�น
ประกวดเจ�าหน�าท่ีหรือหน�วยงานดีเด�น โดยใช�หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค�กร
เป�นแนวพิจารณา เป�นต�น ท้ังนี้ อาจจัดให�ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมเหล�านั้น เช�นมี
ส�วนร�วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทำให�เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได�อีกส�วนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ� คือ เผยแพร� ความรู� ความเข�าใจ กระจายข�าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต�างๆ อย�างสม่ำเสมอ เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีในองค�กร ผู�รับบริการ ประชาชน และสังคมได�รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององค�กร เช�น จัดทำโปสเตอร� ติดประกาศ ทำจดหมายข�าว แผ�นพับ วีดิทัศน� เป�นต�น 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน�วยงานอ่ืนท่ีสามารถนำมาเป�นแบบอย�างท่ีดีได�หรือ
การให�หน�วยงานอ่ืนมาดูงานของหน�วยงาน จะเป�นสิ่งกระตุ�นให�เกิดความต�องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
ด�วยตัวของเจ�าหน�าท่ีเอง 

8.  นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาต�างๆ มาใช�กับข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างขององค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 

จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจึงให�จัดทำ
โครงการยกย�องผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให�บริการประชาชนดีเด�น   ประจำป=  2562  
เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซ่ึงจะช�วยให�ผู�ได�รับการชมเชยหรือยกย�องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงานและรู�สึกว�างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ�มค�าและสร�างความภูมิใจให�กับตนเอง  จึงได�
จัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเสนอนายกองค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอน ได�พิจารณาอนุมัติต�อไป 
 
2. วัตถุประสงค#       

1.  เพ่ือการยกย�อง   เชิดชูเกียรติพนักงานขององค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอนผู�มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให�บริการประชาชนดีเด�น    

2.  เพ่ือเป�นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.  เพ่ือเป�นแบบอย�างท่ีดีให�กับพนักงานขององค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอน 
4.  เพ่ือเป�นเกียรติและศักด์ิศรีให�แก�ตัวเอง และบุคคลรอบข�าง 
5.  เพ่ือส�งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

2560  มาตรา  76 
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3. เป4าหมาย       
  1. เปTาหมายในการดำเนินการ ป=ละ 1 ครั้ง 
  2. คุณสมบัติของผู�ท่ีได�รับการเสนอชื่อเพ่ือเข�ารับการคัดเลือก 
   (1)  เป�นพนักงานส�วนตำบล  ลูกจ�างประจำ พนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนตำบล
ตะคร้ำเอน 
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอนติดต�อกันไม�น�อย
กว�า  2  ป=  นับถึงวันท่ี  31  กรกฎาคมของป=ท่ีคัดเลือก 
   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข�าราชการเป�นท่ี
ประจักษ� และปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ ด�วยความซ่ือสัตย�สุจริต มุ�งผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของทางราชการจน
เป�นแบบอย�างท่ีดีสมควรได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ 
   (4) ไม�เป�นผู�เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู�ระหว�างถูกดำเนินการทางวินัย 
   (5) ไม�เป�นผู�ท่ีเคยได�รับการคัดเลือกเป�นผู�มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด�นมาก�อน ในกรณีท่ีเคย
ได�รับการคัดเลือกเป�นผู�มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด�นแล�ว ควรเว�นระยะเวลา 1 ป= 
  3.  ผู�ดำเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอน 
  4.  จัดทำใบประกาศเกียรติคุณยกย�องและเชิดชูเกียรติ   

4.  วิธีการดำเนินการ    
  1.  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู�บริหารท�องถ่ิน 
  2.  ประชาสัมพันธ�โครงการเพ่ือให�ทุกคนได�ทราบ 
  3.  สำนักงานปลัด กองคลัง กองช�าง    กองการศึกษาฯ  พิจารณาส�งรายชื่อพนักงานส�วนตำบล 
ลูกจ�างประจำ และพนักงานจ�าง ท่ีมีคุณสมบัติและสมควรได�รับการยกย�องเชิดชูเกียรติ 
  4. แต�งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส�วนตำบล 
ลูกจ�างประจำและพนักงานจ�าง 

5.  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือกำหนดหลักเกณฑ�และวิธีการคัดเลือกพนักงานส�วนตำบลและ
พนักงานจ�างขององค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอนผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให�บริการ
ประชาชนดีเด�น  ประจำป=  2564   
  6. คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอน พิจารณาคัดเลือกผู�มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด�น 
  7. ประกาศรายชื่อพนักงานส�วนตำบล ลูกจ�างประจำ และพนักงานจ�าง ท่ีได�รับการคัดเลือกให�เป�น
ผู�มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด�น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

8. ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต�อนายกองค�การบริหารส�วนตำบล 

5.   ระยะเวลาดำเนินการ  
          เดือนมกราคม  2564  -  กันยายน  2564  

6.  สถานท่ีดำเนินการ 
องค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอน   อำเภอท�ามะกา   จังหวัดกาญจนบุรี 
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7.  งบประมาณ   
  ไม�ใช�งบประมาณ 
8.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ�าหน�าท่ี  สำนักปลัด  องค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอน   
9.  ประโยชน#ท่ีจะไดรับ 

1.  พนักงานขององค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอนมีความภาคภูมิใจในการได�รับการเชิดชูเกียรติ
ผู�มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให�บริการประชาชนดีเด�น    

2.  พนักงานขององค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิม
มากข้ึน 

3.  องค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอนมีพนักงานท่ีเป�นแบบอย�างท่ีดี 
4.  พนักงานขององค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอนมีเกียรติและศักด์ิศรีให�แก�ตัวเอง และบุคคล

รอบข�าง 
5.  พนักงานขององค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  2560  มาตรา  76 
 
                                              (ลงชื่อ) ..................................  .................. ผู�เขียนโครงการ 
                         ( นางปวีณา   ดิษผล ) 

              นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

ความเห็นผู�เสนอโครงการ ............................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                               
                                           (ลงชื่อ) .........  .................................. ผู�เสนอโครงการ 

                       ( นางณภัทร   โพธิพิพิธ ) 
                                    หัวหน�าสำนักปลัด 
 

ความเห็นผู�เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  .............................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                               
                            (ลงชือ่) ................................................................ ผู�เห็นชอบโครงการ 

                   (นายจินดา   เจเถ่ือน) 
        ปลัดองค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอน 
 

 (  � )  อนุมัติ   (     )  ไม�อนุมัติ 
 
 

                                         (ลงชื่อ)                   ผู�อนุมัติโครงการ 
                     ( นายสำรวย    อินทร�นะนิสา ) 
             นายกองค�การบริหารส�วนตำบลตะคร้ำเอน 


