
                                   

 
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   ประจำป  25๖4   

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

1. ชื่อโครงการ   :   โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล 
บางโกระผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   
ประจำป  25๖4  
 

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่มีบทบาทสำคัญและเปน 

กลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ทั้งยังม ี
หนาที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกขบำรุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น
โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น       ดังนั้นการที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมีความเปนอยูที่ดี
มีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูใน
กรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชนของประชาชน
และประเทศชาต ิโดยนอมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดผลดีอยางเต็มกำลังความสามารถแลว ยอมสงผลดี
สูประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทาน
คุณธรรม  ๔  ประการ  แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร  200  ป  ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวย
เหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของ
ตน  เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 



 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบำรุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแลว  
จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความรมเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดัง
ประสงค   

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสำคญัยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมนำมาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลให
เกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   ไดแจงแนวทางดำเนินการเพื่อใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผล
ในทางปฏิบัติ 

1.  สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาที่ใน 
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ 
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคอืพฤติกรรมที่ควรปฏิบัต ิพฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที ่
พึงละเวน 

2.  การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชย 
การมอบโล    การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ดำเนินการควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกำลังใจใหแกผูกระทำดี 

3.  การเปนแบบอยาง (model)   คือ   การนำตัวอยางที่ดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสำคัญ   คือ 
ตัวผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนำ ในการทำ ตัวเปนแบบอยางท่ีด ีสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแก 
ผูใตบังคับบัญชาและชักนำผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดข้ึนกับ 
เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งจะนำไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัต ิ

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค   คือ   การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางท่ีดีในรูปแบบตางๆ  เชน 
ประกวดเจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร 
เปนแนวพิจารณา เปนตน ทั้งนี ้อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้น เชน 
มีสวนรวมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทำใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภท 
ตางๆ อยางสม่ำเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทำโปสเตอร ติดประกาศ ทำจดหมายขาว แผนพับ วีดิทัศน เปนตน 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่นที่สามารถนำมาเปนแบบอยางที่ดีได 
หรือการใหหนวยงานอื่นมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ 
ทำงานดวยตัวของเจาหนาที่เอง 
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8.  นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับ
องคการบริหารสวนตำบลบางโกระไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจางองคการ
บริหารสวนตำบลบางโกระ   เมื่อวันที่ ๑๕  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติพนักงานสวนตำบลเห็นชอบให
จัดทำโครงการยกยอง   เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระผูมี
คณุธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนเพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
ซึ่งจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรือผลของ
การกระทำนั้นเกิดความคุมคาและสรางความภูมิใจใหกบัตนเอง      
 จึงไดจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระไดพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
3. วัตถุประสงค   :     

3.1  เพื่อการยกยอง   เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน 
ตำบลบางโกระผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

3.2  เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตำบล 
3.4  เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
3.5  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   

2550  มาตรา  279 
3.6  เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เปาหมาย   :     
4.1  คัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระผูมี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   
4.2  คัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระผู 

มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเดน  ปละ  2  ครั้ง 
  4.3  จัดทำประกาศยกยองและเชิดชูเกียรติ  จำนวน  2  ฉบับ ( 6 เดือนตอ 1 ฉบับ ) 
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5.  วิธีการดำเนินการ   : 
5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
5.2  เพื่อให พนักงานสวนตำบลและลูกจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการและ 

วัตถุประสงคของโครงการ 
5.3  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการ 

บริหารสวนตำบลบางโกระผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    
ประจำป  25๖3   

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเกี่ยวของเพ่ือกำหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานสวนตำบล 
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน   ประจำป  25๖4   

5.6  ดำเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตำบล 

6.   ระยะเวลาดำเนินการ  
           เดือนตุลาคม  25๖3  -  กนัยายน  25๖4  

7.  สถานที่ดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ   อำเภอโคกโพธิ์   จังหวัดปตตานี 
8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 
9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด    องคการบริหารสวนตำบลบางโกระ   อำเภอโคกโพธิ์   จังหวัดปตตานี 
 
10.  ประโยชนที่จะไดรับ 
  10.1  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระมีความ
ภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบางโกระมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากข้ึน 
 
11.   วิธีการประเมินผล   
  จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการดำเนินงานตอนายกองคการ
บริหารสวนตำบล 
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12. ผูเขียนโครงการ  : 
                                                          (ลงชื่อ)                                       ผูเขียนโครงการ 
                                ( นางสาวสุกัญญา แวนแกว ) 

                                   นักทรัพยากรบุคคล 
 

13. ผูเสนอโครงการ  : 
ความเห็นผูเสนอโครงการ ............................................................................................................... 
                                               
                                           
                                                  (ลงชื่อ)                          ผูเสนอโครงการ 

                      ( นายสมโชค สุวรรณโณ )            
         ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 
 
 

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

 

                                                (ลงชื่อ)               ผูอนุมัติโครงการ 
                         ( นางภิรมย สิตตะหิรัญ ) 
             นายกองคการบริหารสวนตำบลบางโกระ 


