
 
 

 
 

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
 ประจ าปี  ๒๕๖๕ 

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

๑. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ 
                          ประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  ๒๕๖๕  

๒. หลักการและเหตุผล  :  
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่
และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน 
หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม 
เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร     พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชน
โดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ได้พระราชทานคุณธรรม  
๔  ประการ  แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  ๒๐๐  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ ๑  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ ๒   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ ๓   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด 
   ประการที่ ๔   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
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คุณธรรม  ๔  ประการนี้  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว   จะช่วยให้
ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์  
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุข
ความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๑.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึง
ละเว้น 

         ๒. การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชยการมอบโล่    
การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรด าเนินการควบคู่ไปกับ
การยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่ผู้กระท าดี 

๓.  การเป็นแบบอย่าง (model)   คือ   การน าตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นส าคัญ   คือ 
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้น า  ในการท า ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  สร้างศรัทธาให้ เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักน าผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

๔.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ 
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซ่ึงจะน าไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

๕.  การจัดกิจกรรมรณรงค์   คือ   การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างที่ดีในรูปแบบต่างๆ   เช่น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น  เช่นมี
ส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะท าให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

๖.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดท าโปสเตอร์ ติดประกาศ ท าจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์ เป็นต้น 

๗.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนที่สามารถน ามาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือ
การให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 
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๘.  น าหลักธรรมหรือค าสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนดเมื่อวันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ,  และมติที่ประชุมพนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๗ ตุลาคม   ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  เห็นชอบ  ให้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น   ประจ าปี  ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการ
ชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระท านั้นเกิดความ
คุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง    จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
๓. วัตถุประสงค์   :     

๓.๑  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนดผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

๓.๒  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
๓.๓  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
๓.๔  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
๓.๕  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ 
๓.๖  เพ่ือเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ   พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

๔. เป้าหมาย   :     
  ๔.๑ เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ ๑ ครั้ง 
  ๔.๒ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
   (๑)  เป็นพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างในส านักงานปลัด กองคลัง กอง
ช่าง และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรรม 
   (๒) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า  
๒  ปี  นับถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคมของปีที่คัดเลือก 
   (๓) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจน
เป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
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   (๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
   (๕) ไมเ่ป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีท่ีเคย
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา ๑ ปี 
  ๔.๓ ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
  ๔.๔  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

๕.  วิธีการด าเนินการ   : 
  ๕.๑  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๕.๒  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
  ๕.๓  ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง และส่วนการศึกษา  พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ๕.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า อบต. เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 

๕.๕  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๖๕   
  ๕.๖ คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น 
  ๕.๗ ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

๕.๘ ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

๖.   ระยะเวลาด าเนินการ  
          เดือน  ธันวาคม ๒๕๖๔  -   กันยายน   ๒๕๖๕   

๗.  สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
๘.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 
 
 
 



-๕- 

๙.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

๑๐.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  ๑๐.๑  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีความภาคภูมิใจ
ในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  ๑๐.๒  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
 
                                                  (ลงชื่อ) ...........ณฐัรินีย์  ไชยโคตร....... ผู้เขียนโครงการ 
                         ( นางณัฐรินีย์  ไชยโคตร ) 

                     นักทรัพยากรช านาญการ 
ความเห็นผู้เสนอโครงการ ....................................................................................................................... 

                                               
                                           (ลงชื่อ) .....นพภา  ยอพันดุง..... ผู้เสนอโครงการ 

                         ( นางนพภา  ยอพันดุง ) 
                                    หัวหน้าส านักงานปลัด 

ความเห็นผู้เสนอโครงการ ...............................................................................................................  
                                               
                                           (ลงชื่อ) .......ศรินยา  เดชน้อย..... ผู้เสนอโครงการ 

                          ( นางศรินยา  เดชน้อย ) 
                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ความเห็นผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  ............................................................................................. 
                                               
                            (ลงชือ่) .........ปิยะพงษ์  ตรีศักดิ.์......... ผู้เห็นชอบโครงการ 

              ( นายปิยะพงษ์  ตรีศักดิ์) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 

 (   )  อนุมัติ   (     )  ไม่อนุมัติ 
                                         (ลงชื่อ)        กฤติพงค์  ถวิลสุวรรณวัง         ผู้อนุมัติโครงการ 

                   ( นายกฤติพงค์  ถวิลสุวรรณวัง ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 



 

 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ที่  ๒๕ /๒๕๖๕ 

      เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

********************************** 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้จัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ

ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพและเชิด
ชูเกียรติคุณของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การสรรหาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เพ่ือท าหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้ 
  ๑. นายกฤติพงค์      ถวิลสุวรรณงวัง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
  ๒. นายปิยะพงษ์   ตรีศักดิ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
  ๓. นางศรินยา  เดชน้อย   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
  ๔. นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์   ผู้อ านวยการกองคลัง 
  ๕. นายดนัย  วิชัยวัฒนา  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๖. นางนพภา  ยอพันดุง  หัวหน้าส านักปลัด 

๗. นางสาวธนวรรณ     เทศสูงเนิน  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน 
                                                               ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

  ๘. นางณัฐรินีย์  ไชยโคตร  นักทรัพยากรช านาญการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ  วันที่     ๖   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

  (นายกฤติพงค์  ถวิลสุวรรณวัง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 
 
 


