
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2562 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและใหบ้ริการ ประชาชน
ดีเด่น ประจ าปี 2562 
2. หลักการและเหตุผล :  

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ที่มบีทบาทส าคัญ และเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน ท้องถ่ิน ทั้งยงั
มีหน้าที่และความรบัผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารงุสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินโดยใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลและท้องถ่ิน ดังนั้นการทีป่ระชาชนในแต่ละ ท้องถ่ินจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จงึข้ึนอยู่กบัการประพฤติปฏิบัตขิองข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลกูจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มจีิตส านึกทีจ่ะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย การกระท าทุกสิ่ง 
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราช กรณียกิจ และอญัเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวใสเ่กล้าฯ เป็นแนวทางใน การปฏิบัติหน้าทีเ่พื่อให้เกิดผลดี
อย่างเต็มก าลงัความสามารถแล้ว ย่อมสง่ผลดีสูป่ระชาชนโดยตรงซึง่ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดลุยเดชมหาราช ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนใน
คราวสมโภชน์กรงุรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้ 

ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รูจ้ักสละประโยชน์ส่วนน้อย ของตนเพือ่
ประโยชนส์่วนใหญ่ของบ้านเมือง ทีจ่ะประพฤติปฏิบัติแต่สิง่ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม  

ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองใหป้ระพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีน้ัน  
ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่า จะด้วยเหตุ

ประการใด  
ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความช่ัว ความทุจริต และรูจ้ักเสียสละประโยชน์ ส่วนน้อยของตน 

เพื่อประโยชนส์่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารงุให้เจรญิงอกงามข้ึนโดยทั่วกันแล้ว จะ

ช่วยให้ ประเทศชาติบงัเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรงุพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ 
ดังประสงค์ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งทีจ่ะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตอ้งเหมาะสม 
น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ ประเทศชาติ 
และสง่ผลใหเ้กิดความสุขความเจรญิย้อนกลับมาสู่ตัวผูป้ระพฤติปฏิบัติเองทุกคนและ ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แจ้งแนวทาง ด าเนินการเพื่อให้มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
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1. ส่งเสรมิใหผู้้บริหารองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ ใน

หน่วยงานทุกคนใหร้ับรู้และเข้าใจอย่างแจม่ชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม 
และจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือ 
พฤติกรรมที่พงึละเว้น  

2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแกผู่้ทีป่ระพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง คุณธรรม
และจริยธรรมจนเป็นที่ประจกัษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรอืมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย การมอบโล่ 
การประกาศเกียรติคุณ การประกาศช่ือทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร ด าเนินการควบคู่ไป
กับการยกย่องให้รางวัล คือ การไมส่นับสนุนผูท้ี่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของ มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เพือ่แสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลงัใจให้แกผู่้กระท าดี  

3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การน าตัวอย่างที่ดีมาช้ีให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ คือ ตัว
ผู้บังคับบญัชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า ในการท า ตัวเปน็แบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาใหเ้กิดข้ึนแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บงัคับบัญชาไปสูก่ารประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรม  

4. การตั้งชมรมหรือสร้างเครอืข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสรา้งความรู้สกึร่วมใหเ้กิดข้ึนกบั เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน ซึ่งจะน าไปสูก่ารร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกดิการถือปฏิบัต ิ 

5. การจัดกจิกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกจิกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรปูแบบต่างๆ เช่นประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลกัการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์กรเป็น
แนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามสี่วนร่วมใน กิจกรรมเหล่าน้ัน เช่น
มสี่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลงัผลักดนัจากภายนอกได้อีก ส่วนหนึ่ง  

6. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของ สื่อประเภทต่างๆ 
อย่างสม่ าเสมอ เพือ่ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผูร้ับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบ มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพบั วีดิทัศน์ เป็นต้น 

7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ด ีได้หรือการ
ให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นใหเ้กิดความต้องการปรบัเปลี่ยน พฤติกรรมการ
ท างานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง  

8. น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบกับ
เทศบาลต าบลหอค า ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน และลกูจ้างเทศบาลต าบล
หอค า และได้จัดท าโครงการยกย่องผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัตริาชการและใหบ้ริการประชาชน
ดีเด่น ประจ าปี 2562 เพื่อเป็นขวัญก าลงัใจในการปฏิบัต ิราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รบัการชมเชยหรือยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรูส้ึกว่า งานหรอืผลของการกระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและ 
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สร้างความภูมิใจให้กบัตนเอง จึงไดจ้ัดท าโครงการนี้ข้ึน เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีต าบลหอค า ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป 

3. วัตถุประสงค์ :  

3.1 เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลต าบลหอค าและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหอ
ค าผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและใหบ้รกิารประชาชนดีเด่น  

3.2 เพื่อเป็นขวัญก าลงัใจในการปฏิบัติราชการ  

3.3 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัพนักงานเทศบาล  

3.4 เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง  

3.5 เพื่อสง่เสรมิและสนบัสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 279  

3.6 เพื่อเป็นการสง่เสริมคุณธรรมของข้าราชการ ตามระเบยีบส านักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

4. เป้าหมาย :  

4.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปลีะ 1 ครั้ง  

4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รบัการเสนอช่ือเพื่อเข้ารบัการคัดเลอืก  

(1) เป็นพนักงานเทศบาลต าบลหอค า พนักงานจ้างเทศบาลต าบลหอค า 

(2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลต าบลหอค าติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง
วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่คัดเลือก  

(3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็น ที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สจุริต มุง่ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิของทาง 
ราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดสีมควรได้รบัการยกย่องเชิดชูเกยีรติ  

(4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูร่ะหว่างถูกด าเนนิการทางวินัย  

(5) ไม่เป็นผู้ทีเ่คยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณี ที่เคย
ได้รับการคัดเลือกเป็นผูม้ีคุณธรรมจริยธรรมดเีด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี  
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4.3 ผู้ด าเนินการคัดเลอืกคณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลหอค า 

4.4 จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรต ิ

5. วิธีการด าเนินการ :  

5.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบ้รหิารท้องถ่ิน  

5.2 ประชาสมัพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ  

5.3 ส านักและกองต่างๆ พิจารณาสง่รายช่ือพนักงานเทศบาลต าบลหอค า และ พนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลหอค า ที่มีคุณสมบัติและสมควรไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  

5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลหอค า เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลต าบลหอค า และพนักงานจ้าง  

5.5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนกังานเทศบาล9e[]sv8e 
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลหอค าผูม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ ให้บรกิาร
ประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2562  

5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลหอค า พจิารณาคัดเลือกผู้ม ีคุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่น  

5.7 ประกาศรายช่ือพนักงานเทศบาลต าบลหอค า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลหอค า ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผูม้ ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพื่อรบัในประกาศเกียรติคุณ  

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลหอค า 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  

เดือนมกราคม 2562 - ธันวาคม 2562 

7. สถานที่ด าเนินการ  

เทศบาลต าบลหอค า  อ าเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ 

8. งบประมาณ 

 ไม่มี 

 



 


