
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ อบต.เขาทะลุ 
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

ประจำปี 25๖๓   
-------------------- 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เขาทะลุ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น   ประจำปี  25๖๓ 

2. หลักการและเหตุผล  :  

ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญและเป็น 
กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ท้ังยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนใน
ท้องถ่ินโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้นการท่ีประชาชนในแต่ละท้องถ่ินจะมีความ
เป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระทำทุกสิ่ง  
เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดี
อย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซ่ึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙  ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและ
ประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์  200  ปี  ดังนี้ 
   ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง  รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของ
ตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง  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  ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทั่วกัน
แล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ม่ันคงก้าวหน้า
ต่อไปได้ดังประสงค์  
 

/คุณธรรมและจริยธรรม... 
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คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและ

ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสมนำมาซ่ึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตาม
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อให้
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.  ส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้างความรู้และทัศนคติให้แก่เจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็นอย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือ
พฤติกรรมที่พึงละเว้น 

2.  การใช้มาตรการยกย่องให้รางวัลแก่ผู้ท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น การยกย่องชมเชย 
การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควร
ดำเนินการควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กระทำดี 

3.  การเป็นแบบอย่าง (Model) คือ การนำตัวอย่างท่ีดีมาชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นสำคัญ คือ 
ตัวผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นำ  ในการทำตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี  สร้างศรัทธาให้เกิดข้ึนแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและชักนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสร้างเครือข่าย เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างความรู้สึกร่วมให้เกิดข้ึนกับ 
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ซ่ึงจะนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ การจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่างท่ีดีในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ประกวดเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ท้ังน้ี อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่านั้น เช่น มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทำให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อ
ประเภท ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทำโปสเตอร์ ติดประกาศ ทำจดหมายข่าว แผ่นพับ 
วีดิทัศน์ เป็นต้น 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอ่ืนท่ีสามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดี
ได้หรือการให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การทำงานด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง 

/นำหลักธรรมหรือคำสอน.. 
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8.  นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ จึงเห็นชอบให้จัดทำโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่นเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซ่ึงจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่อง
เชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ้มค่าและ
สร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ                 
ได้พิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์   :     

3.1 เพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลเขาทะลุ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ และเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน 

3.4  เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2550 

4. เป้าหมาย   :     
4.1 คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  

เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น โดยพิจารณาจากผลการ
ประเมินการปฏิบัติราชการประจำปี ๆ ละ 2 คร้ัง   

4.2  คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเด่น  ปีละ  ๑  คร้ัง 
  4.3  จัดทำประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ จำนวน  1  ฉบับ ( 1 ปี ต่อ 1 ฉบับ ) 

5.  วิธีการดำเนินการ   : 
5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน 
5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ในสังกัดรับทราบใน

โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

/5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ... 
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5.3  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน
ดีเด่น  ประจำปี  25๖๑ 

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผู้เก่ียวข้องเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกพนักงานส่วน
ตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 25๖๓  

5.6  ดำเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

6.   ระยะเวลาดำเนินการ  
          เดือน ตุลาคม 25๖๒  -  กันยายน ๒๕๖๓ 

7.  สถานที่ดำเนินการ 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร 
 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุมีความภาคภูมิใจ
ในการได้รับการเชิดชูเกียรติ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 

11.   วิธีการประเมินผล   
  จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการดำเนินงานต่อนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ 

12. ผู้เขียนและเสนอโครงการ  : 

 
                           (ลงชื่อ) .................................................... ผู้เขียนโครงการ  
                       (นางสาวจารุณี  บุญมี) 

 นักทรัพยากรบุคคล  
      /13. ผู้เสนอโครงการ... 



 
13. ผู้เห็นชอบโครงการ  :  

ความเห็นผู้เห็นชอบโครงการ  ........................................................................................................ 
                                               
 
                          (ลงชื่อ) ......................................... ผู้เสนอโครงการ 

    (นางนัสวรรณ  มีเมตตา) 
                                                   หัวหน้าสำนักปลัด อบต.เขาทะลุ 

 
14. ผู้ตรวจสอบโครงการ  :  

ความเห็นผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  ................................................................................... 
                                               
 
                          (ลงชื่อ) ......................................... ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 

      (นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย) 
                                                           ปลัด อบต.เขาทะลุ 

 
15. ผู้อนุมัติโครงการ  : 

ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ ............................................................................................................. 
 
 

                           (ลงชื่อ) ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นายพนม  เพชรจร) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ



องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเขาทะลุ อําเภอสว ีจงัหวดัชุมพร 

ขอมอบประกาศนียบตัรฉบบันี$ใหไ้วเ้พื)อแสดงวา่ 

ชื)อ-สกุล พนกังานสว่นตาํบล  ตาํแหน่ง............................. 
ไดร้บัเชดิชเูกยีรตกิารปฏบิตัริาชการและการใหบ้รกิารประชาชน  

มคีวามเสยีสละและอุทศิเวลาใหแ้ก่ราชการ 

  ประจาํปี  พุทธศกัราช  ๒๕๖๓ 

ขอใหร้กัษาความด ี  และจงมคีวามสขุความเจรญิ 

ใหไ้ว ้ ณ  วนัที)...... เดอืน................. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
ลงชื�อ 
      ( นายพนม  เพชรจร) 
       นายก อบต.เขาทะล ุ

ลงชื�อ 
         ( นายวิโรจน์  แก้วเจ้ย) 
             ปลดั อบต.เขาทะล ุ 
 


