
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี               
************************************** 

1.  ชื่อโครงการ  :  โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

2.  หลักการและเหตุผล 
 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มี
บทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและผู้ท้องถิ่น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ พนักงานส่วนต าบล พนักงาน 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท า
ทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ ก็จะส่งผลให้ประชาชนอยู่ดีมีความสุขด้วย 

คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้
เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แจ้งแนวทางด าเนินการเพื่อให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ  
 จากความส าคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรได้ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เรื่อง มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร
ลงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557 จึงไดจ้ัดท าโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้ได้รับการชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานและรู้สึกว่างานหรือผลของการ
กระท านั้นเกิดความคุ้มค่าและสร้างความภูมิใจให้กับตนเอง   

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1  เพ่ือการยกย่อง   เชิดชูเกียรติ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเบิกไพรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
 3.2  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และ

บุคคลรอบข้าง และแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น 
 3.3  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดราชบุรีเป็นการ

ส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
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4.   เป้าหมาย 
  4.1  เป้าหมายในการด าเนินการ ปีละ 1 ครั้ง 
  4.2  คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก 
  (1)  เป็นพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเบิกไพร 
  (2)  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรติดต่อกันไม่น้อย
กว่า  2  ปี  นับถึงวันที่  30  กันยายน ของปีที่คัดเลือก 
  (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการเป็นที่
ประจักษ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการจน
เป็นแบบอยา่งที่ดีสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  (4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย  
  (6) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมาก่อน ในกรณีที่เคย
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลา 1 ปี 
  4.3  ผู้ด าเนินการคัดเลือก  คณะกรรมคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร    
  4.4  จัดท าใบประกาศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ   

5.  วิธีการด าเนินการ 
 5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น 
 5.2  แต่งตั้งคณะกรรมคัดเลือกผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่นประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง 
 5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ 
 5.4  ส่วนราชการพิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่มี
คุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานส่วนต าบล
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 5.6  คณะกรรมการฯ ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร พิจารณาคัดเลือกผู้มี      
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 
 5.7  ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ที่ได้รับการคัดเลือก 
ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

 5.8  สรุปผลการจัดท าโครงการและรายงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

6.  ระยะเวลา 

 เดือน กันยายน 2562 

7.  สถานที่ด าเนนิการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ต าบลเบิกไพร อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
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8.  งบประมาณด าเนินการ 

 ไม่ใช้งบประมาณ  

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเบิกไพร   

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  10.1  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน  ต าบล
เบิกไพรมีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 

 10.2  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน  ต าบลเบิก
ไพรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากขึ้นความ รู้สึกมีเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบ
ข้าง เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 

 10.3  ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดราชบุรี 
 10.4  ส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า

และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 

 

    (ลงชื่อ).................................................ผู้เขียนโครงการ  
      (นางสาวธัญจิรา   ปันยารชุน) 
              นิติกรปฏิบัติการ 

 

 

     (ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงการ  
          (นางวนิดา  ชมภูพื้น) 

                     หัวหน้าส านักปลัด  
 
 

     (ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                   (นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส) 

                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
 
 

     (ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
                   (นายธรรมรักษ์  บุตรน้ าเพ็ชร) 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
 


