
 
 

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมทาชาง 
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   ประจําป  2562  

------------------------------------------------------------ 
 

1. ช่ือโครงการ   :  โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมทาชางผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   ประจําป  2562   

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญและเปนกลไก
หลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ท้ังยังมีหนาท่ี
และความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ินโดย
ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน   ดังนั้นการท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมี
ความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู
ในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของ
ประชาชนและประเทศชาติ โดยนอมนําพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดผลดีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรงซ่ึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอ
ดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทานคุณธรรม  ๔  ประการ  แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุง
รัตนโกสินทร  200  ป  ดังนี้ 
   ประการท่ี 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอยของ
ตนเพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ท่ีจะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม 
   ประการท่ี 2   คือ  การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น 
   ประการท่ี 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะ
ดวยเหตุประการใด 
   ประการท่ี 4   คือ  การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอย
ของตน  เพ่ือประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
   คุณธรรม  4  ประการนี้  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบํารุงใหเจริญงอกงามข้ึนโดยท่ัวกัน
แลว  จะชวยใหประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความรมเย็น  และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพัฒนาใหม่ันคงกาวหนา
ตอไปไดดังประสงค   

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจาง 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสมนํามาซ่ึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผล
ใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และ



ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ไดแจงแนวทางดําเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
บังเกิดผลในทางปฏิบัติ 
  1.  สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาท่ีใน
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีพึง
ละเวน 
  2.  การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเปนท่ีประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชยการ
มอบโล    การประกาศเกียรติคุณ   การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการท่ีควรดําเนินการ
ควบคูไปกับการยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูท่ีไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม เพ่ือแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกําลังใจใหแกผูกระทําดี 
  3.  การเปนแบบอยาง (model)   คือ   การนําตัวอยางท่ีดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสําคัญ   คือตัว
ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนํา ในการทํา ตัวเปนแบบอยางท่ีดี สรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแก
ผูใตบังคับบัญชาและชักนําผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  4.  การตั้งชมรมหรือสรางเครือขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดข้ึนกับ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน ซ่ึงจะนําไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 
  5.  การจัดกิจกรรมรณรงค  คือ  การจัดใหมีกิจกรรมท่ีเปนตัวอยางท่ีดีในรูปแบบตางๆ  เชน
ประกวดเจาหนาท่ีหรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร
เปนแนวพิจารณา เปนตน ท้ังนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลานั้น เชนมี
สวนรวมในการคัดเลือกหรือตัดสิน จะทําใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง 
  6.  การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภท
ตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเจาหนาท่ีในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมขององคกร เชน จัดทําโปสเตอร ติดประกาศ ทําจดหมายขาว แผนพับ วีดิทัศน เปนตน 
  7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืนท่ีสามารถนํามาเปนแบบอยางท่ีดีได
หรือการใหหนวยงานอ่ืนมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ทํางานดวยตัวของเจาหนาท่ีเอง 
  8.  นําหลักธรรมหรือคําสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  จากความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบ
กับเทศบาลตําบลแมทาชาง ไดประกาศหลักเกณฑเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ
พนักงานจางของเทศบาลตําบลแมทาชาง เม่ือวันท่ี 21  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ,  และมติท่ีประชุมพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลแมทาชาง  เม่ือวันท่ี  8  กุมภาพันธ  2562  ณ  หองประชุมเทศบาล
ตําบลแมทาชาง  เห็นชอบใหจัดทําโครงการยกยองเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลแมทาชางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนเพ่ือเปนขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติราชการซ่ึงจะชวยใหผูไดรับการชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
และรูสึกวางานหรือผลของการกระทํานั้นเกิดความคุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง จึงไดจัดทําโครงการนี้
ข้ึนเพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีตําบลแมทาชางไดพิจารณาอนุมัติตอไป 
 
 
 
 
 
 



3. วัตถุประสงค   :     

  3.1  เพ่ือการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมทาชาง  
ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

3.2  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานเทศบาล 
3.4  เพ่ือเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
3.5  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช   

2550  มาตรา  279 
3.6  เพ่ือเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 

สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ  พ.ศ.2550 

4. เปาหมาย   :     
4.1  คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลทองหลางผูมี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน   
  4.2  คัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมทาชางผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการตัวดีเดน  ปละ  1  ครั้ง 
  4.3  จัดทําประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติ จํานวน  1  ฉบับ  
 
5.  วิธีการดําเนินการ   : 

5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
  5.2  เพ่ือให พนักงานเทศบาลและลูกจาง ในสังกัดรับทราบในโครงการและวัตถุประสงคของ
โครงการ 
  5.3  แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลแมทาชางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป  2562   

5.4  ประชุมคณะกรรมการฯ และผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดหลักเกณฑคัดเลือกพนักงานเทศบาล 
และพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมทาชางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน  ประจําป  2562   

5.6  ดําเนินการตามโครงการ 
5.7  ประเมินผลและสรุปผลการจัดทําโครงการเสนอตอนายกเทศมนตรี 
 

6.   ระยะเวลาดําเนินการ  
          เดือนตุลาคม 2561  -  กันยายน  2562   
 

7.  สถานที่ดําเนินการ 

เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม 
 

8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 
 
 



9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สํานักงานปลัด   เทศบาลตําบลแมทาชาง อําเภอหางดง   จังหวัดเชียงใหม 
 

10.  ประโยชนที่จะไดรับ 
  10.1  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมทาชางมีความภาคภูมิใจในการ
ไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลแมทาชางมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 

11.   วิธีการประเมินผล   
  จัดทํารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการดําเนินงานตอนายกเทศมนตร-ี 

 

12. ผูเขียนโครงการ  : 
                                              (ลงชื่อ) .................................................... ผูเขียนโครงการ 
                   ( นางสาวณัชชา  ลุนละหะ ) 

            เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 

13. ผูเสนอโครงการ  : 
ความเห็นผูเสนอโครงการ ............................................................................................................... 

                                               
                                           (ลงชื่อ) ........................................... ผูเสนอโครงการ 

                           ( นายเมธี  ใจศรี ) 
                      หวัหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 

 
14. ผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  : 

ความเห็นผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  ................................................................................. 
                                               
                                   (ลงชื่อ)  .......................................... ผูเห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 

             ( นางสาวนิศาชล  ทองขาว ) 
             ปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง 
 

15. ผูอนุมัติโครงการ  : 
 ความเห็นผูอนุมัติโครงการ ............................................................................................................. 

 
 

                                                (ลงชื่อ) ............................................... ผูอนุมัติโครงการ 
                             ( นายทรัพยทวี  คํามา ) 
                        นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง 
 
 
 



 
 

 ประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง 
เรื่อง ยกยองใหเปนพนักงานดีเดน ประจําป ๒๕62 

................................ 
ตามประกาศเทศบาลตําบลแมทาชาง เรื่องมาตรการใหรางวัลและลงโทษแกพนักงานเทศบาล 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2561 โดยพิจารณาจากความวิริยะ อุตสาหะ และ
ขยันหม่ันเพียรปฏิบัติงานในหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอและใหบริหารประชาชน จนเปนท่ีชื่นชอบของประชาชนท่ีมา
ติดตอประกอบกับการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติราชการของพนักงาน ประจําป ๒๕62 
เห็นสมควรใหบุคคลดังตอไปนี้ คือ 

 

๑)  นายอํานาจ   ปนตา   ตําแหนง  ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
 

 เปนพนักงานดีเดนประจําป 2562 และไดรับเกียรติบัตรยกยองพนักงานดีเดน ประจาํป ๒๕62 
   

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ   วันท่ี  5  เดือน มีนาคม  พ.ศ.   ๒๕62 
 
 
 
 

      (ลงชื่อ)         
               (นายทรัพยทวี  คํามา) 
         นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



   
  

เทศบาลตําบลแมทาชาง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับน้ีใหไวเพื่อแสดงวา 

นายอํานาจ  ปนตา  ตําแหนง ผูชวยนักวิชาการศึกษา 
ไดรับเชิดชูเกียรติการแตงกายสุภาพเรียบรอย มีความเสียสละและอุทิศเวลาใหแกราชการ 

  ประจาํปงบประมาณ  พุทธศักราช  ๒๕62 
ขอใหรักษาความดี   และจงมีความสุขความเจรญิ 
ใหไว  ณ  วันท่ี   5  เดือน มีนาคม  พ.ศ. ๒๕62 

                
                                    

                            ( นายทรพัยทวี  คํามา)                       ( นางสาวนิศาชล  ทองขาว ) 
                          นายกเทศมนตรีตําบลแมทาชาง         ปลัดเทศบาลตําบลแมทาชาง     
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