บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ที่ สบ 72501/
วันที่
13 กันยายน 2562
เรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์กร

.
.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิ
ชอบ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปี พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก นั้น
สำนั กปลั ด ได้ดำเนิ น การกิจ กรรมยกย่ องบุคคลต้น แบบด้านคุ ณ ธรรม จริยธรรม ภายนอกองค์ก ร
ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว ซึ่ งได้มอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางเสาวลักษณ์ ศรีสำราญ ตำแหน่ง
ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลมวกเหล็ก ได้รับเชิดชูเกียรติต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละและอุทิศ
เวลาให้แก่ราชการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(นางสาวบังอร เข่งพิมล)
นักทรัพยากรบุคคล
ความเห็นรองปลัด อบต.มวกเหล็ก
......................................................................
(นางสาวบุษกร ทาสี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ความเห็นปลัด อบต. มวกเหล็ก
........................................................................
(นางภาราดา แดนวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

คำสั่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
........................................................................

(นางปฏิมา สังฆะมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2562
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ :
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2562
2. หลักการและเหตุผล :
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้นการที่
ประชาชนในแต่ล ะท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และ
อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้
เกิดผลดีอย่างเต็มกำลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานคุณธรรม ๔ ประการ แก่ข้าราชการและประชาชนในคราว
สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ดังนี้
ประการที่ 1 คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน
เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่ 2 คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
ประการที่ 3 คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด
ประการที่ 4 คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้ อยของ
ตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
คุณธรรม 4 ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว
จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุข ความร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดัง
ประสงค์
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติ
ปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมนำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ป ระพฤติปฏิบัติเองทุกคน
และตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณ ธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางดำเนินการเพื่อให้
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ
1. ส่งเสริมให้ ผู้ บ ริห ารองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น สร้างความรู้และทัศนคติให้ แก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานทุกคนให้รับรู้และเข้าใจอย่างแจ่มชัดว่าการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงานของตนเป็น อย่างไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึง
ละเว้น

-22. การใช้ ม าตรการยกย่ อ งให้ รางวั ล แก่ ผู้ ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นอยู่ ในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมจนเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด อาจเป็ น ในรูป ตั ว เงิน หรือมิ ใช่ตั ว เงิน ก็ ได้ เช่ น การยกย่อ งชมเชย
การมอบโล่ การประกาศเกียรติคุณ การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจากนี้มาตรการที่ควรดำเนินการ
ควบคู่ไปกับการยกย่องให้รางวัล คือ การไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นความแตกต่างและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กระทำดี
3. การเป็ น แบบอย่ าง (model) คือ การนำตัวอย่างที่ดีมาชี้ให้เห็ น โดยจุดเน้นสำคัญ คือ ตัว
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องใช้ภาวะผู้นำ ในการทำ ตัวเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
และชักนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปสู่การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
4. การตั้ ง ชมรมหรื อ สร้ างเครื อ ข่ าย เป็ น วิ ธี ก ารหนึ่ งในการสร้า งความรู้สึ ก ร่ว มให้ เกิ ด ขึ้ น กั บ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดการถือปฏิบัติ
5. การจั ด กิ จ กรรมรณรงค์ คื อ การจั ดให้ มี กิ จกรรมที่ เป็ น ตั ว อย่ างที่ ดี ใ นรูป แบบต่ างๆ เช่ น
ประกวดเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานดีเด่น โดยใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
เป็นแนวพิจารณา เป็นต้น ทั้งนี้ อาจจัดให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านั้น เช่น
มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทำให้เกิดพลังผลักดันจากภายนอกได้อีกส่วนหนึ่ง
6. การประชาสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ความรู้ ความเข้าใจ กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อประเภท
ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคมได้รับทราบมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององค์กร เช่น เผยแพร่ทางเวปไซต์ จัดทำโปสเตอร์ ติดประกาศ ทำจดหมายข่าว แผ่นพับ วีดิทัศน์
เป็นต้น
7. การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่นที่สามารถนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีได้หรือ
การให้หน่วยงานอื่นมาดูงานของหน่วยงาน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมการทำงาน
ด้วยตัวของเจ้าหน้าที่เอง
8. นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาต่างๆ มาใช้กับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของพนั กงานและลูกจ้างองค์การ
บริห ารส่วนตำบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เห็ นชอบให้จัดทำโครงการยกย่อง เชิดชู
เกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชย
หรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการกระทำนั้นเกิดความคุ้มค่า
และสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ได้
พิจารณาอนุมัติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ผู้มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น
3.2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ
3.3 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลภายนอก
3.4 เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง

-33.5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3.6 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. เป้าหมาย
4.1 คัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
4.2 คัดเลือกบุคคลภายนอกขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการตัวดีเด่น ปีละ 1 ครั้ง
4.3 จัดทำประกาศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ จำนวน 1 ฉบับ
5. วิธีการดำเนินการ
5.1 เสนอโครงการ เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น
5.2 เพื่อให้ บุคคลภายนอกรับทราบในโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562
5.6 ดำเนินการตามโครงการ
5.7 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

6. ระยะเวลาดำเนินการ
เดือนมกราคม 2562 - กันยายน 2562

7. สถานที่ดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณ

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

10. ประโยชน์ที่จะได้รับ
10.1 บุคคลภายนอก มีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ
10.2 บุคคลภายนอก มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น
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11. วิธีการประเมินผล
จัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพื่อเสนอผลการดำเนินงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล
(ลงชื่อ)

ผู้เขียนโครงการ
(นางสาวบังอร เข่งพิมล)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้พิจารณาโครงการ

(นางสาวบุษกร ทาสี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางภาราดา แดนวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัตโิ ครงการ

(นางปฏิมา สังฆะมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
มอบเกียรติบัตรฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

นางเสาวลักษณ์ ศรีสำราญ
ได้รับเชิดชูเกียรติต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ

ขอให้มีความเจริญรุ่งเรือง ตั้งมั่นอยูใ่ นความดีงาม และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมสืบไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62

(นางปฏิมา สังฆะมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

