
 
โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 

องคการบริหารสวนตําบลบานวาน อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
ประจําป 2564 

    .................................................... 
1. ชื่อโครงการ : โครงการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่มคีวามซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 

  ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานครูและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญและเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น ทั้งยังมีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแก
ประชาชนในทองถิ่นโดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแตละทองถิ่นจะมี
ความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน  หากขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
ผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรมเปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพื่อ
คุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ไดแจงแนวทางดําเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาที่ใน
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึงละเวน 
  2. การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูที่ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชยการมอบโลการ
ประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการที่ควรดําเนินการควบคูไปกับการยกยอง
ใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูที่ไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงให
เห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจแกผูกระทําด ี
  3. การเปนแบบอยาง (model) คือ การนําตัวอยางที่ดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสําคัญ คือตัว
ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนํา ในการทําตัวเปนแบบอยางที่ดี สรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกผูใตบังคับบัญชาและ
ชักนําผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  4. การตั้งชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดขึ้นกับเจาหนาที่ใน
หนวยงาน ซึ่งจะนําไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 
  5. การจัดกิจกรรมรณรงค คือ การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตาง ๆ เชน ประกวด
เจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกรเปนแนว
พิจารณา เปนตน ทั้งนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้น เชน มีสวนรวมใน
การคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง 
  6. การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภทตาง ๆ 
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเจาหนาที่ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมขององคกร เชน จัดทําโปสเตอร ติดประกาศ ทําจดหมายขาว แผนพับ วีดีทัศน เปนตน 
  7. การศึกษาดูงาน คือการศึกษาดูงานจากหนวยงานอื่นที่สามารถนํามาเปนแบบอยางที่ดีไดหรือการ
ใหหนวยงานอื่นมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานดวย
ตนเองของเจาหนาที่เอง 
  8. นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตาง ๆ มาใชกับขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 



 
3. วัตถุประสงค 
  3.1. เพื่อการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานครูและพนักงานจาง   
ขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน ผูมีความซื่อสตัย มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
  3.2. เพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
  3.3  เพื่อเปนแบบอยางที่ดีใหกับพนักงานสวนตําบล 
  3.4  เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
  3.5  เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2550 
4. เปาหมาย 
  4.1  เปาหมายในการดําเนินการ ปละ 1 ครั้ง 
  4.2  คุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเขารับการคัดเลือก 
    4.2.1  เปนพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานครูและพนักงานจาง สังกัดองคการบริหาร
สวนตําบลบานวาน 
    4.2.2  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตําบลบานวานติดตอกันไมนอยกวา  
1 ป นับถึงวันที่กําหนดสงรายชื่อใหคณะกรรมการ ฯ 
    4.2.3  ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาขาราชการเปนที่ประจักษ
และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของทางราชการจนเปนแบบอยางที่
ดีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรต ิ
    4.2.4  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย 
    4.2.5  ไมเปนผูที่เคยไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนมากอน ในกรณีที่เคยไดรับ
การคัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนแลว ควรเวนระยะเวลา 1 ป 
  4.3  ผูดําเนินการคัดเลือก คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
  4.4  จัดทําใบประกาศเกียรติคุณยกยองและเชิดชูเกียรติ 
5.  วธิีการดําเนินการ 
  5.1  เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถิ่น 
  5.2  ประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหทุกคนไดทราบ 
  5.3  สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม 
พิจารณาสงรายชื่อพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางที่มีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชู
เกียรติ หนวยงานละ 1 ทาน 
  5.4  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจํา อบต. เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
  5.5  ประชุมคณะกรรมการ เพื่อกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน ผูมีความซื่อสัตย มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
ประจําป 2562 
  5.6  คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบลบานวาน พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณธรรม 
จริยธรรมดีเดน 
  5.7  ประกาศรายชื่อพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผู
มีคุณธรรม จริยธรรมดีเดน เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ 
  5.8  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
 
 
 



 
 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 
  เดือน ตุลาคม 2563 – เมษายน 2564 
7.  สถานทีด่ําเนินการ 
  องคการบริหารสวนตําบลบานวาน อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
8. งบประมาณ 
  ไมใชงบประมาณ 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานวาน อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
10. ประโยชนที่จะไดรับ 
  10.1  พนักงานสวนตําบล ลกูจางประจํา พนักงานครูและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล  
บานวาน มีความภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักานครแูละพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล   
บานวาน  มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
    ลงชื่อ     ผูเขียนโครงการ 
     (นายพงษศักดิ์  เหรียญทอง) 
              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
    ลงชื่อ     ผูเสนอโครงการ 
     (นางสาวมณีวรรณ  ราชวงศ) 
                    หัวหนาสํานักปลัด 
 
    ลงชื่อ     ผูพิจารณาโครงการ 
        (นางสาวอรุณ  เจริญสุข) 
            รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
    ลงชื่อ     ผูเห็นชอบโครงการ 
         (นายบรรยงค  มาตรโสภา) 
                 ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 
 

ลงชื่อ     ผูอนุมัติโครงการ 
         (นายประภาส  คลังชํานาญ) 
           นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสวนตําบลลูกจางประจํา พนักงานครูและพนักงานจาง 
ที่มีความซ่ือสัตยสุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป 2564   

    .................................................... 
 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานวาน ไดจัดใหมีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน บุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป
งบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานวาน ผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมใหสังคมไดรับรู ตลอดจน
เปนเกียรติประวัติและสรางขวัญกําลังใจแกพนักงานสวนตําบล ดังนั้นเพื่อใหการสรรหาพนักงานสวนตําบลและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน ผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ ของโครงการและ
เปนไปดวยความเรียบรอย ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลบานวานไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานและลูกจางองคการบริหารสวนตําบลบานวาน จึงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการ
คัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ดังนี้   
  1. คุณสมบัต ิ
  1. เปนพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
  2. ปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตําบลบานวานแลวไมนอยกวา 1 ปนับถึงวันที่สงรายชื่อ 
  3. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย 
  4. ไมอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยูระหวางการดําเนินคดีอาญา
ในศาล เวนแตเปนคดีที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณขาราชการ เปนที่ยอมรับ
ของบุคคลในสวนราชการและสังคม 
  6. เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพื่อน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนา 
และลับหลัง 
  7. ปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สม่ําเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ
จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอื่นอยางเดนชัด 
  8. มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมายรวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่งกับสวนราชการและประชาชน 
  2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
  1. ใหหัวหนาสวนราชการ กอง/สํานักพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบล/พนักงานจาง ในสังกัด 
จํานวน 1 ราย เพื่อสงใหคณะกรรมการพิจารณา 
  2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลบานวาน ผูมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2564 จากจํานวนรายชื่อ
ที่ไดรับการเสนอชื่อมา และประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
 
 
 
 



 
  3. นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน มอบประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติพนักงาน
สวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานวานผูมีความซื่อสัตย สุจริต คุณธรรม และ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน 
  3. ผลการคัดเลือก 
  1. พิจารณาบุคคลสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่มีหัวหนาสวนราชการเสนอชื่อมา จํานวน 1 ราย 
  2. คณะกรรมการ คัดเลือกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของ อบต.              
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป 2564 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ
ตรวจสอบแบบประเมินของผูผานการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือก ใหถือเปนที่สุด 
  4. การมอบรางวัล 
  ผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักานครูและพนักงานจางขององคการ
บริหารสวนตําบลบานวาน บุคคลสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและ
จริยธรรม จะไดรับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
 

                    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
           (นายประภาส  คลังชํานาญ) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 

เรื่อง  พนักงานผูไดรับเกียรติบัตร 
“ผูมีความซ่ือสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป 2564”   

    .................................................... 
 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานวาน ไดจัดใหมีโครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานวาน บุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป
งบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางประจํา พนักงานครูและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลบานวาน ผูประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรม
จริยธรรมใหสังคมไดรับรู ตลอดจนเปนเกียรติประวัติและสรางขวัญกําลังใจแกพนักงานสวนตําบล นั้น 
 
  บัดนี้ องคการบริหารสวนตําบลบานวานไดคัดเลือกพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานครูและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบานวานที่มีคุณสมบัติครบถวนและเปนผูที่มีความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม
และจริยธรรม ประจําป 2564 ดังนี้   
  1.  นายอิสระ  เครางาม ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
   
 

                    จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

   ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
           (นายประภาส  คลังชํานาญ) 
              นายกองคการบริหารสวนตําบลบานวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมอบเกียรติบัตรแกพนักงาน “ผูมีความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ประจําป 2564”   
 


