
โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคณุธรรมและจริยธรรม” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
………………………………………………… 

 
1. หลักการและเหตุผล 

การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานและสังคม ถือเป็นการสร้างรากฐาน 
อันส าคัญในการพัฒนาสังคมสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพาะเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ารงชีวิตตาม 
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง การมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ กล้าหาญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ 
เพ่ือส่วนรวมถือว่าเป็นหลักส าคัญของการท าความดี ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น   ดังนั้น การ
ทีป่ระชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดิน 
ด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน า  พระราชจริยวัตร พระราช
กรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ  เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง  ซึ่งพระบรมราโชวาทของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้พระราชทานคุณธรรม  ๔ ประการ แก่ข้าราชการและ 
ประชาชนในคราวสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้ 

ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ  ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม 

ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีนั้น 
ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะ 

ด้วยเหตุประการใด 
ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของ

ตน  เพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว 

จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป   
ได้ดังประสงค์  คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผล
ให้ เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การ บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
บังเกิดผลในทาง ปฏิบัติ 

 
จากที่.....
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จากที่มาและความส าคัญข้างต้น  องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  จึงได้ จัดท าโครงการ     
ยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564            
ขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรหน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต ท าความดีอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่าง
ให้ ประชาชนประพฤติปฏิบัติตนในกรอบคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ในการปฏิบัติ

ราชการและให้บริการประชาชน 
2.2 เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร

ในหน่วยงาน  
2.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
2.4 เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป 
2.5 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
3.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก  

3.2.1 บุคลากรในหน่วยงาน 
(1)  เป็นพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
(2)  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  ติดต่อกัน 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคมของปีที่คัดเลือก 
(3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่ 

ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

(4)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
(5)  ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่

เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 
3.2.2 บุคคลภายนอก 

(1) เป็นผู้มีภูมิล าเนาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว และอาศัยอยู่ในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปีที่คัดเลือก 

(2) เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์ 
(3)  บ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม  และเข้าร่วมกิจกรรมของส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ 

3.3 สนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
เช่น การเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรรม การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด เป็นต้น 

3.4 ผู้ด าเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
3.5 จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ 

 
4. วิธีการ.....
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4. วิธีการด าเนินการ 

4.1 เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
4.2 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
4.3 ส านักงานปลัด กองคลัง กองช่าง พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ทีม่ีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
4.4 แต่ละหมู่บ้านเสนอรายชื่อบุคคลเข้าร่วมโครงการ 
4.5 แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจ า อบต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
4.6 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ ด้าน 

คุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
4.7 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว พิจารณาคัดเลือกผู้มี 

คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
4.8 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 
4.9 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
เดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 

6. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

9. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
9.1  บุคลากรต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ  มีขวัญ

ก าลังใจ ในการปฏิบัติราชการและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน  รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

9.2 บุคคลภายนอกหน่วยงานที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับ การยกย่องและ 
เชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป 

9.3  อบต.วอแก้ว มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคล 
ต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 
(ลงชื่อ)                                       ผู้เขียนโครงการ 

 (นางอรวรรณ  ไชยราช)  
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

 ความเห็น......
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-ความเห็นผู้เสนอโครงการ ......................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

(ลงชื่อ)                                ผู้เสนอโครงการ 
                                                                    ( นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว )  

      หัวหน้าส านักปลัด  
 
 
 

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

 
 

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี          ผู้เห็นชอบโครงการ  
                    ( พร้อม  ทรายใจ ) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

 
-ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

(ลงชื่อ)                          ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                    (นายอินจันทร์  ทันวิสัย)  

   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

ที่  112/ ๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร และหน่วยงานอ่ืน 
 ………………………………………………………………………… 

         ตามแนวทางกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือยกย่องบุคคลต้นแบบทั้งภายในองค์กร ภายนอกองค์กร และหน่วยงานอ่ืน และให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) 
ด้านที่ ๕  ด้านธรรมาภิบาล นั้น 

                  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดมาตรฐานและความ
เป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จึงแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลภายในองค์กร บุคคลภายนอกองค์กร 
และบุคคลภายนอกหน่วยงานอื่น บุคคลต้นแบบ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นายอินจันทร์  ทันวิสัย  นายก อบต.วอแก้ว  ประธานกรรมการ 
           ๒. ว่าที่ร้อยตรีพร้อม  ทรายใจ ปลัด อบต.วอแก้ว  กรรมการ 
           3. นายนิรันดร์  บุญสิงห์  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  4. นางพิสมัย  พรหมศร  ผู้อ านวยการกองคลัง  กรรมการ 

5. นายสายัณห์  ฉัตรแก้ว  หัวหน้าสักนักปลัด  กรรมการ 
6. นางอรวรรณ  ไชยราช  นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 

           ๗. นางสาวภัทรชนิกา  แก้วบาง   เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการ/เลขานุการ  
                   มีหน้าที่ดังนี้ 
                   ๑. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอกองค์กร ภายในองค์กร และหน่วยงานอ่ืน 
เช่น จิตอาสา กลุ่มผู้มีคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในอาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 

  ๒. ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา เช่น ความประพฤติ ผลงานที่ผ่านมาซึ่งประจักษ์และ
ยอมรับของคนในทอ้งถิ่น 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                สั่ง  ณ  วันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
      (นายอินจันทร์   ทันวิสัย) 

       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 
 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

เรื่อง ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ต าบลวอแก้ว ประจ าปี ๒๕64 

................................ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ได้จัดท ากิจกรรมโครงการ ยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคล
ต้นแบบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ต าบลวอแก้ว” ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร
หน่วยงานที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ท าความดีอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือยกย่องและเชิดชู
เกียรติบุคคลภายนอกที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติ บุคลากรต้นแบบด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติ ราชการและให้บริการประชาชน เพ่ือสร้างขวัญและ ก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากร ในหน่วยงาน เพ่ือส่งเสริมและ สนับสนุนให้บุคลากร
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก หน่วยงานที่เป็นต้นแบบ
ด้านคุณธรรมและ จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนทั่วไป  เพ่ือสนับสนุนและ ส่งเสริมหน่วยงานอ่ืนในการ
ยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและ จริยธรรม และเพ่ือเป็นแบบอย่างให้ ประชาชน ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบ
คุณธรรม จริยธรรม และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข นั้น 

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ต าบล
วอแก้ว ประจ าปี 2564 ได้ด าเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลดังกล่าว เสร็จสิ้นเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยผลเป็นดังนี้ 

บุคคลภายในหน่วยงาน 
1.  นางพิกุล  เทพภาพ ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

บุคคลภายนอกหน่วยงาน 
1. นางชื่นจิตต์  ปาระมี ต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 

บุคคลภายนอก/หน่วยงานราชการอื่น 
1. นายประพันธ์  เต็งศิริวัฒนานนท์    ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวอแก้ว 

ดังนั้น จึงขอให้บุคคลที่ได้รับการยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม ต าบลวอแก้ว  
ประจ าปี  2564 ได้ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอยางที่ดี รักษาไวซึ่งความดี  ความขยันหมั่นเพียรศึกษาหา ความรู้เพ่ือน ามา
พัฒนาการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนอีกท้ังปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม
ของขาราชการสืบตอไป  อีกทั้งปฏิบัติตนให้เป็นไปบุคคลตัวอย่างสืบต่อไป 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 
 
 

             (ลงชื่อ) 
         ( นายอินจันทร์  ทันวิสัย ) 

                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 



 

 



 

 



 

 


