กิจกรรม : ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาบลบางยาง
๑. ชื่อโครงการ : กิจกรรม "ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาบลบางยาง"
๒. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน
อันสาคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนดารงชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัต ย์สุจริต และเสียสละ
เพื่อส่วนรวมถือว่าเป็นหลักสาคัญของการทาความดี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประซาชนในท้องถิ่น ทั้งยั งมีห น้าที่และความรับผิ ดชอบส าคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์บารุงสุ ข
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น
การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
ข้าราชการพนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ผู้ มี คุ ณ ธรรม ปฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นกรอบจริ ย ธรรม เป็ น ผู้ มี จิ ต ส านึ ก ที่ จ ะ
ตอบสนองคุณแผ่น ดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยน้อมนา
พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ
เป็นแนวทางในการปฏิบั ติหน้ าที่ เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกาลั งความสามารถแล้ วย่อมส่งผลดีสู่ ประชาชน
โดยตรง ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุล ยเดชมหาราชได้พระราชทาน
คุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 600 ปีดังนี้ ประการที่ ๑
คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของ
บ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติประโยชน์และเป็นธรรม ประการที่ ๒ คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น ประการที่ ๓ คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วง
ความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ ด้วยเหตุประการใด ประการที่ ๕ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จัก
เสียสละประโยชน์ส่วนน้อย ของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง คุณธรรม 4 ประการนี้ถ้าแต่ละคน
พยายามปลูกฝังและบารุ งให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้ ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความ
ร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ก้ าวหน้าต่อไป ได้ด้งประสงค์ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมือ
อันสาคัญยิ่งที่จะช่วยพนักงานและลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนไปในทางทีเ่ หมาะสมนามาซึ่ง ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเของประเทศชาติและส่งผลให้ เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและ
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางดาเนินการ
เพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง ปฏิบัติ
/จากที่มา...
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โครงการ ยกย่ องและเชิดชูเกีย รติ "บุ คคลต้นแบบ ด้ านคุณธรรมและจริยธรรม ตาบลบางยาง" ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้ว ยความ
ซื่อสัตย์สุ จริ ต ทาความดีอย่ างต่อเนื่อง และเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้ ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข
3. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชน
๓.๒ เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
บุคลากร ในหน่วยงาน
๓.๓ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
3.4 เพื่อยกย่องและเชิด ชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป
๓.๕ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
๔. เป้าหมายในการดาเนินการ
๔.๑ เป้าหมายในการดาเนินการ ปีละ ๑ ครั้ง
๔.๒ คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือก
๔.๒.๑ บุคลากรในหน่วยงาน
(๑) เป็นพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
(๒) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์ การบริหารส่วนตาบลบางยาง ติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคมของปีที่คัดเลือก
(๓) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็น
ที่ป ระจักษ์ และปฏิบัติงานอย่ างมีป ระสิทธิภ าพ ด้ว ยความซื่อ สั ตย์สุ จริต มุ่งผลสั มฤทธิ์ต่อภารกิจของทาง
ราชการจนเป็นแบบอย่างที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
(๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
(๕) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่
เคย ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา ๑ ปี
๔.๒.๒ บุคคลภายนอก
/(1) เป็นผู้มี...
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เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบางยางติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ของปีที่
คัดเลือก
(๒) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์
(๓) บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างสม่าเสมอ
๔.๓ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริม หน่ ว ยงานอื่ นในการยกย่ องบุค คลต้น แบบด้า นคุ ณธรรมและ
จริยธรรมเช่น การเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรรม การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่น
เป็นผู้จัด เป็นต้น
๔.4 ผู้ดาเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
๔.๕ จัดทาใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ
๕. สถานที่ดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
๖. วิธีดาเนินการ
๖.๑ เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
๖.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ
๖.๓ สานักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ พิจารณา ส่งรายชื่อพนักงานส่วนตาบล
และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
๖.๔ แต่ละหมู่บ้านเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการ
๖.๕ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจา อบต. เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล
และ พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
๖.๖ ประชุ ม คณะกรรมการฯ เพื่ อก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารคัด เลื อ กบุ คคลต้น แบบ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
๖.๗ คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบลบางยางพิจารณาคัดเลือกผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
๖.๘ ประกาศรายชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น บุ ค คลต้ น แบบด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมเพื่อรับในประกาศเกียรติคุณ
๖.๙ ประเมินผลและสรุปผลการจัดทาโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
/8. งบประมาณดาเนินการ...
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ไม่ใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรม
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์
๑๐.๑ บุคลากรภายในหน่วยงาน ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับการยกย่อง
และเชิดชูเกียรติ มีขวัญและกาลังใจ ในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
๑๐. ๒ บุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับ การยกย่อง
และ เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป
๑๐.๓ อบต.บางยาง มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้อง
11.1 สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ลงชื่อ.............................................ผู้เขียนโครงการ
(นายพรเทพ บัวเย็น)
นิติกรปฏิบัติการ
ลงชื่อ............................................ผู้เสนอโครงการ
(นายชาญชัย เพิ่มผล)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ลงชื่อ............................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางภัทรวดี ธนะโรจชูเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาบลบางยางประจาปี ๒๕๖4
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง ได้จัดทากิจกรรมโครงการ ยกย่องและเชิด ชูเกียรติ"
บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาบลบางยาง" ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ขึ้น เพื่อส่งเสริม
ให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ทาความดีอย่างต่อเนื่ อง และเพื่อ
ยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน เพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติ
บุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ จริยธรรม และเพื่อเป็น
แบบอย่างให้ ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นั้น
ในการนี้ คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กยกย่ อ งชู เ กี ย รติ บุ ค คลต้ น แบบด้ า นคุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรม ตาบลบางยาง ประจ าปี ๒๕๖4 ได้ดาเนินการพิจารณาคัดเลื อกบุคคลดังกล่ าว เสร็จสิ้ นเป็น ที่
เรียบร้อยแล้ว โดยผลเป็นดังนี้
บุคคลภายในหน่วยงาน
๑. นายชาญชัย เพิ่มผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/รก.หน.สป.
บุคคลภายนอกหน่วยงาน
๑. นายปราโมทย์ เปลี่ยนวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13
บุคคลภายนอก/หน่วยงานราชการอื่น
๑. นายนิพนธ์ ขจรพฤกษ์ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางรุ่งโรจน์
ดังนั้น จึงขอให้บุคคลที่ได้รับการยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาบล
บางยาง ประจาปี ๒๕๖4 ได้ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอยางที่ดี รักษาไว้ซึ่งความดี ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหา
ความรูเ พื่อน ามาพัฒนาการปฏิบั ติร าชการและให้ บริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตนให้ เป็นไปตามแนวทาง
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสืบตอไป อีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปบุคคลตัวอย่าง
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4
(นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้
เพื่อแสดงว่า
นายชาญชัย เพิ่มผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ/รักษาราชการแทนหัวหน้าสานักปลัด

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาบลบางยาง
ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขเจริญ
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2564
( นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้
เพื่อแสดงว่า
นายปราโมทย์ เปลี่ยนวงษ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาบลบางยาง
ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขเจริญ
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2564
( นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

องค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้
เพื่อแสดงว่า
นายนิพนธ์ ขจรพฤกษ์
ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านบางรุ่งโรจน์

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ตาบลบางยาง
ขอให้รักษาความดี และจงมีความสุขเจริญ
ให้ไว้ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พุทธศักราช 2564
( นายชัยชนะ นวลสุวรรณ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางยาง

