
 
 

 

กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

……………………………………………………………….. 

1. ชื่อกิจกรรม   :  กิจกรรมยกยอ่งบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
         ขององค์การบรหิารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จงัหวัดกาญจนบรุี 

2. หลักการและเหตุผล  :  การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้าง
รากฐานอันสำคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดำรงชวิีต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีคุณธรรมจริยธรรมวิริยะอุตสาหะกล้าหาญซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพื่อ
ส่วนรวมถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำความดี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน เป็น
ผู ้ที ่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื ่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถ่ิน ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถ่ิน ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถ่ิน
จะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม 
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน ด้วยการกระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติโดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกำลังความสามารถ
แล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้ 
ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่
ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจ
ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความ ดีน้ัน ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วง
ความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละ
ประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรม 4 ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง
และบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็นและมีโอกาสที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาให้ มั่นคงก้าวหน้าต่อไป ได้ดังประสงค์คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทาง
ที่ถูกต้องเหมาะสมนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรือง  ของ
ประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ 
และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ได้แจ้งแนวทางดำเนินการเพื ่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติจากที ่มาและความสำคัญข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง จึงได้จัดทำ
กิจกรรมยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ข้ึน 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทำความดีอย่างต่อเนื่อง และ
เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้ประชาชน
ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
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3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชน  
  3.2 เพื ่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที ่ดีให้กับ 
บุคลากรในหน่วยงาน  
  3.3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  
  3.4 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป 
  3.5 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
4. เป้าหมายในการดำเนินการ  
  4.1 เป้าหมายในการดำเนินการ ปีละ 1 ครั้ง  
  4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเข้ารับการคัดเลือก  
       4.2.1 บุคลากรในหน่วยงาน  
     (1) เป็นพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 
1 ปี  
   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่  
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของทางราชการจนเป็น
แบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
   (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย  
   (5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคย 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ป ี 
       4.2.2 บุคคลภายนอก  
   (1) เป็นผู้มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง และอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
   (2) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์  
   (3) บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมและเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ  
  4.3 สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบคุคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจรยิธรรม เช่น 
การเสนอรายช่ือบุคคลเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรรม การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เป็นต้น  
  4.4 ผู้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  
  4.5 จัดทำใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ  

5. สถานท่ีดำเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

6. วิธีดำเนินการ  
6.1 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถ่ิน  
6.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ  

 6.3 สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง พิจารณาส่งรายช่ือพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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6.4 แต่ละหมู่บ้านเสนอรายช่ือบุคคลเข้าร่วมโครงการ  
6.5 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต. เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล และ 

พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  
6.6 ประชุมคณะกรรมการฯ เพื ่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ด้าน 

คุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
6.7 คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณธรรม

จริยธรรมดีเด่น  
6.8 ประกาศรายช่ือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อ

รับในประกาศเกียรติคุณ  
6.9 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการ/กิจกรรม เสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  

7. ระยะเวลาดำเนินการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

8. งบประมาณดำเนินการ  
  ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง  

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์  
  10.1 บุคลากรภายในหน่วยงาน ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับการยกย่องและเชิด
ชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการ 
ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  
  10.2 บุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับ การยกย่องและ เชิด
ชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป  
  10.3 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการ
ยกย่องบุคคล ต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

11. ผู้เสนอโครงการ 
 

 (ลงช่ือ)................................................................... 
     (นาววิชชุตา  วีระกุล) 

              นักทรัพยากรบุคคล 
12. ผู้ตรวจสอบโครงการ 
  
              (ลงช่ือ).................................................................... 
                          (นางสาวกรอง  สดวิไล) 
                          หัวหน้าสำนักปลัด 
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13. ผู้เห็นชอบโครงการ 
   

                   (ลงช่ือ)..................................................................... 
                                      (นางสาวพิมพ์พรรณ  จันทร์รปูงาม)  
                ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าม่วง 
14. ผู้อนุมัติโครงการ 
 

(ลงช่ือ)................................................................... 
       (นายวรเดช  กาญจนอโนทัย) 

     นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลท่าม่วง 
 


