
 
 

 
 
 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
 และบุคคลภายนอกดีเดน่ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปี  2564   

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

1. ชื่อโครงการ   :   โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า             
   พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
   ประจ าปี  2564   

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็น 

กลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี 
หน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น และบุคคลภายนอกซึ่งเป็นต้นแบบด้านการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ 
จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของบุคคลภายนอกซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบ รวมถึงข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง  

  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น จึงให้จัดท าโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  2564  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอก 
 
3. วัตถุประสงค์   :     

3.1  เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น    

3.2  เพ่ือการยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลภายนอก ผู้เป็นต้นแบบด้านการด าเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล    

3.3  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนต าบลพนักงานครู ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง  
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3.4  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนต าบล 
3.5  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้าง 
3.6  เพ่ือปลูกจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่พนักงาน 

4. เป้าหมาย   :     
4.1  คัดเลือกพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังจั่นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น   
4.2  คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นต้นแบบ ด้านการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มี

คุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะให้ความร่วมมือในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    
  

5.  วิธีการด าเนินการ   : 
5.1  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาขออนุมัติ 
5.2  ด าเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
 - ประชาสัมพันธ์โครงการเพ่ือให้ทุกคนทราบ 
 - ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานส่วนต าบล 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างทุกประเภท ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 - คณะกรรมการหมู่บ้าน พิจารณาส่งรายชื่อบุคคลภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบด้านการ

ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสาธารณะให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล    

5.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลภายนอก พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารวังจั่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี 2564 

5.4 คัดเลือกบุคคลภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ที่ได้รับรางวัล 

5.5 มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล 
5.7 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
          ด าเนินการในเดือน มีนาคม  2564 จ านวน 1 ครั้ง และเดอืน กันยายน 2564  จ านวน 1 ครั้ง 

7.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 

8.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น   อ าเภอโคกส าโรง   จังหวัดลพบุรี 
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9.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  บุคคลภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นมีความภาคภูมิใจในการได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  บุคคลภายนอกผู้เป็นบุคคลต้นแบบ พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่นมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 
 
10.  วิธีการประเมินผล   
  จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลเพ่ือเสนอผลการด าเนินงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

11. ผู้เขียนโครงการ  : 

 
                                              (ลงชื่อ) .................................................... ผู้เขียนโครงการ 
                     ( นางสาวนงนุช   ด าข า ) 

             นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ 
 

12. ผู้เสนอโครงการ  :  
ความเห็นผู้เสนอโครงการ .................................................................................................... ........... 
                    
                            
                                    (ลงชื่อ) ........................................... ผู้เสนอโครงการ 

                 ( นายอนุชา   แสงก่ า ) 
           หวัหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

 
13. ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  : 

ความเห็นผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ  ............................................................................................................. 
                                              
  
                                   (ลงชื่อ) .......................................... ผู้เห็นชอบและตรวจสอบโครงการ 

             ( นายอภิศักดิ์  หันทิพย์ ) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 

14. ผู้อนุมัติโครงการ  : 
   อนุมัติ 
   ไม่อนุมัติ เพราะ ............................................................................................................................... 

 
 

                                    (ลงชื่อ) ............................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
                ( นางน้ าค้าง   พลายละหาร ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 


