
 
โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม”   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

        ………………………………………………… 

 

1. หลักการและเหตุผล   
  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน          
อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด า รงชีวิตตาม             
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซ่ือสัตย์สุจริต และเสียสละ           
เพ่ือส่วนรวมถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข  และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น   ดังนั้น การที่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่ กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้ มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน
ด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณีย
กิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง  ซ่ึงพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แก่ข้าราชการและ
ประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ
ด้วยเหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย 
ของตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
   คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว              
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข   ความร่มเย็น   และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ม่ันคงก้าวหน้าต่อไป               
ได้ดังประสงค์  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซ่ึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ  และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ 
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  จากที่มาและความส าคัญข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  จึงได้ จัดท าโครงการ          
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขึ้น                
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความต้ังใจในการปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต ท า ความดีอย่างต่อเนื่อง 
และเพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่างให้
ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม  จริยธรรม  และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข   
 

2. วัตถุประสงค์   
2.1  เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ในการปฏิบัติ

ราชการและให้บริการประชาชน 
2.2  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร

ในหน่วยงาน  
2.3  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
2.4  เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม  เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป 
2.5  เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ

จริยธรรม   

3. เป้าหมาย        
  3.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  3.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
 3.2.1  บุคลากรในหน่วยงาน 
   (1)  เป็นพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
   (2)  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่คัดเลือก 
   (3)  ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจน
เป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
   (4)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
   (5)  ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคย
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 
 3.2.2  บุคคลภายนอก 
  (1) เป็นผู้มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  และอาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  2  ปี  นับถึงวันที่  31  มีนาคม           
ของปีที่คัดเลือก 
   (2)  เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์  
   (3)  บ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  และเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ 

3.3  สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  
เช่น  การเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรรม   การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้จัด  
เป็นต้น  
  3.4  ผู้ด าเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
  3.5  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   
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4.  วิธีการด าเนินการ    
  4.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  4.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  4.3  ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองการศึกษา ฯ และกองสวัสดิการสังคม พิจารณา             
ส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ที่ มีคุณสมบัติและ
สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  4.4 แต่ละหมู่บ้านเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการ 
  4.5 แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรม ประจ า อบต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

4.6  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
  4.7 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก พิจารณาคัดเลือกผู้ มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
  4.8 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

4.9 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

5.   ระยะเวลาด าเนินการ  
           เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562 
 

6.  สถานท่ีด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

7.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
 
 

8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 
 

9.  ประโยชน์ท่ีจะได้รับ 
9.1  บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมด้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ  มีขวัญก าลังใจ

ในการปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

9.2  บุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับ การยกย่องและ          
เชิดชูเกียรติ  และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป 

9.3  อบต.หนองบัวโคกมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม   
 
 
                                              (ลงชื่อ)                                 ผู้เขียนโครงการ 
                      (นางสาววิลาวรรณ  บุญเกิด) 

          นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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-ความเห็นผู้เสนอโครงการ ......................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
                                               

                                           (ลงชื่อ)                                 ผู้เสนอโครงการ 
                                               (นางสาวปวิศรา  จันทร์กลาง) 

 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  รักษาราชการแทน 
                             หัวหน้าส านักปลัด อบต. 
 

 
 

 
-ความเห็นผู้เห็นชอบโครงการ  ................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                               
 

                              (ลงชื่อ)               ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        (นางยุพิน  มีหมู่) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
 

-ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ   
 (   /  )  อนุมัติ   

(     )  ไม่อนุมัติ  เพราะ..........................................…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... 
 
 
 

                                          (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายสุขสันต์  ช านาญกุล) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก



 
 

 
 
 
 


