โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 2562
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริ าชการและให้บริการ ประชาชน
ดีเด่น ประจาปี 2562
2. หลักการและเหตุผล :
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มบี ทบาทสาคัญ และเป็น
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน ท้องถิ่น ทั้งยัง
มีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการทีป่ ระชาชนในแต่ละ ท้องถิ่นจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดมี ีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กบั การประพฤติปฏิบัตขิ องข้าราชการ พนักงาน และ ลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มจี ิตสานึกทีจ่ ะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วย การกระทาทุกสิ่ง
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนาพระราชจริยวัตร พระราช กรณียกิจ และอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางใน การปฏิบัติหน้าทีเ่ พื่อให้เกิดผลดี
อย่างเต็มกาลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสปู่ ระชาชนโดยตรงซึง่ พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนใน
คราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้
ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รูจ้ ักสละประโยชน์ส่วนน้อย ของตนเพือ่
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ทีจ่ ะประพฤติปฏิบัติแต่สงิ่ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น
ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่า จะด้วยเหตุ
ประการใด
ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจ้ ักเสียสละประโยชน์ ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะ
ช่วยให้ ประเทศชาติบงั เกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้
ดังประสงค์ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งทีจ่ ะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม
นามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ ประเทศชาติ
และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผูป้ ระพฤติปฏิบัติเองทุกคนและ ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทาง ดาเนินการเพื่อให้มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ

-21. ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือ
พฤติกรรมที่พงึ ละเว้น
2. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ทปี่ ระพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง คุณธรรม
และจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย การมอบโล่
การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร ดาเนินการควบคู่ไป
กับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผูท้ ี่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของ มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เพือ่ แสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผู้กระทาดี
3. การเป็นแบบอย่าง (model) คือ การนาตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นสาคัญ คือ ตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นา ในการทา ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนาผู้ใต้บงั คับบัญชาไปสูก่ ารประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ จริยธรรม
4. การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สกึ ร่วมให้เกิดขึ้นกับ เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน ซึ่งจะนาไปสูก่ ารร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ
5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกจิ กรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ เช่นประกวด
เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์กรเป็น
แนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน กิจกรรมเหล่านั้น เช่น
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทาให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีก ส่วนหนึ่ง
6. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของ สื่อประเภทต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ เพือ่ ให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผูร้ ับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบ มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทาโปสเตอร์ ติดประกาศ ทาจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น
7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถนามาเป็นแบบอย่างที่ดี ได้หรือการ
ให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการ
ทางานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง
8. น าหลักธรรมหรือคาสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จากความสาคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับ
เทศบาลตาบลหอคา ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างเทศบาลตาบล
หอคา และได้จัดทาโครงการยกย่องผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรมใน การปฏิบัตริ าชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น ประจาปี 2562 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติ ราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รบั การชมเชยหรือยกย่อง
เชิดชูเกียรติมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานและรูส้ ึกว่า งานหรือผลของการกระทานั้นเกิดความคุ้มค่าและ

-3สร้างความภูมิใจให้กบั ตนเอง จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสนอนายกเทศมนตรีตาบลหอคา ได้พิจารณา
อนุมัติต่อไป
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลตาบลหอคาและพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลหอ
คาผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริ าชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
3.2 เพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบั พนักงานเทศบาล
3.4 เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง
3.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 279
3.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. เป้าหมาย :
4.1 เป้าหมายในการดาเนินการ ปีละ 1 ครั้ง
4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
(1) เป็นพนักงานเทศบาลตาบลหอคา พนักงานจ้างเทศบาลตาบลหอคา
(2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเทศบาลตาบลหอคาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึง
วันที่ 31 ธันวาคมของปีที่คัดเลือก
(3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็น ที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต มุง่ ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทาง
ราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดสี มควรได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติ
(4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูร่ ะหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
(5) ไม่เป็นผู้ทเี่ คยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณี ที่เคย
ได้รับการคัดเลือกเป็นผูม้ ีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี

-44.3 ผู้ดาเนินการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลตาบลหอคา
4.4 จัดทาใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ
5. วิธีการดาเนินการ :
5.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบ้ ริหารท้องถิ่น
5.2 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ
5.3 สานักและกองต่างๆ พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานเทศบาลตาบลหอคา และ พนักงานจ้างเทศบาล
ตาบลหอคา ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
5.4 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลตาบลหอคา เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงาน
เทศบาลตาบลหอคา และพนักงานจ้าง
5.5 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกพนักงานเทศบาล9e[]sv8e
และพนักงานจ้างของเทศบาลตาบลหอคาผูม้ ีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ ให้บริการ
ประชาชนดีเด่น ประจาปี 2562
5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลตาบลหอคา พิจารณาคัดเลือกผู้มี คุณธรรมจริยธรรม
ดีเด่น
5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลตาบลหอคา และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลหอคา ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผูม้ ี คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพื่อรับในประกาศเกียรติคุณ
5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทาโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีตาบลหอคา
6. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมกราคม 2562 - ธันวาคม 2562
7. สถานที่ดาเนินการ
เทศบาลตาบลหอคา อาเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
8. งบประมาณ
ไม่มี

