
 

 

 

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
 เรื่อง   นโยบายเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส 

ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงานภาครัฐ 
---------------- 

 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันท่ี  5 มกราคม 2559  ให้หน่วยงา นภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการ 

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity   and  Transparency   Assessment: 
ITA) ซึ่งในแบบประเมินก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ก าหนดนโยบาย มาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม  เพื่อ 
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ  

 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวาย  เป็นไปด้วยความมีคุณธรรม  
โปร่งใส  ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  องค์การบริหารส่วนต าบล 
บึงกระจับ  จึงก าหนดนโยบาย ดังนี ้

 1.นโยบายด้านความโปร่งใส 
 1.1 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก โดยให้ระบุ 

รายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเข้ามาร่วมในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
 1) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ 
 2) จัดท าแผนงาน/โครงการ 
 3) ด าเนินการโครงการ 
 1.2 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส ดังนี้

 1) ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภายในระยะเวลา  30 วันท าการ หลังจากวันท่ีได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 

 2) เผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างได้ 

 3) ก าหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.3 ให้ด าเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการให้ประชาชนรับทราบผ่านเว็บไซต์
และส่ืออื่น ๆ ดังนี้ 

 1) ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

 2) ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก/ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ 
 3) ประกาศเผยแพร่รายช่ือผู้ท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อหรือจ้างแต่ละโครงการ 
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 4) ประกาศเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการ พร้อมระบบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลท่ี

ใช้ในการติดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.4 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 1) ให้มีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 2) น าผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง มาใช้ในการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.5 มีช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน ดังนี้ 
 1) มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ณ ท่ีท าการของหน่วยงาน 
 2) มีข้อมูลอ านาจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ืออื่น ๆ  
 3) มีระบบการให้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์โดยมีเจ้าหน้าท่ีของ

หน่วยงานให้บริการข้อมูลในเวลาท าการ 
  1.6 มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ดังนี้ 
   1) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนและขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
   2) มีการก าหนดหน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
   3) มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
   4) มีรายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมระบุปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข และ
เผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ ผ่านเว็บไซต์หรือส่ืออื่น ๆ  
  2. นโยบายด้านความพร้อมรับผิด 
  2.1 เจ้าหน้าท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถมีความกระตือรือร้นมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน 
  2.2 เจ้าหน้าท่ีจะต้องให้ความส าคัญการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ มากกว่าเรื่องส่วนตัว 
  2.3 เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีส่วนในความรับผิดชอบ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานท่ีผิดพลาด
ของตนเอง 
  2.4 ผู้บริหารท้องถิ่นจะแสดงจ านงท่ีจะมุ่งน าหน่วยงานให้มีการด าเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมท่ี
จะแสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้นส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
  2.5 ผู้บริหารจะต้องสนับสนุนงบประมาณหรือการด าเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและซื่อสัตย์สุจริตมากขึ้น
ในหน่วยงาน 
  2.6 เจ้าหน้าท่ีจะต้องเปิดโอกาสพร้อมรับฟังการวิพากษ์หรือติชมจากประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
  3.นโยบายด้านการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  3.1 เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการให้บริการหรืออ านวยความสะดวก 
  3.2 เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
  3.3 เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาโครงการหรือสัมปทานใด ๆ ของหน่วยงาน 
  3.4 ผู้บริหารจะต้องไม่มีความเกี่ยวข้องเชิงอุปถัมภ์หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับคู่สัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ใด ๆ  
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  3.5 การด าเนินงาน/การอนุมัติต่างๆ จะต้องไม่มีการแทรกแซงจากฝ่ายผู้มีอ านาจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับ
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมภายในองค์กร 
  4.1 เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีการถ่ายทอดพฤติกรรมการท างานท่ีดี มีคุณธรรม และซื่อสัตย์สุจริตให้แก่กันอยู่เสมอ 
  4.2 เจ้าหน้าท่ีเมื่อพบเห็นการทุจริตท่ีเกิดขึ้นจะต้องไม่เพิกเฉยและพร้อมท่ีจะด าเนินการร้องเรียนแจ้งเบาะแส
หรือให้ข้อมูลแก่กลุ่มตรวจสอบเพื่อให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตนั้น 
  4.3 เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่ทนและยอมรับต่อการกระท าการทุจริตทุกรูปแบบ 
  4.4 เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่น าวัสดุ  อุปกรณ์ และของใช้ในส่วนราชการไปใช้เป็นของส่วนตัว 
  4.5 เจ้าหน้าท่ีจะต้องไม่กระท าการใด ๆ ท่ีเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
  4.6 ให้มีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
และสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.7 หน่วยตรวจสอบภายใน จะต้องด าเนินงานอย่างมีอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจและ
สามารถยับยั้งหรือป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.8 ให้มีการด าเนินการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 
   1) ให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
   2) ให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   3) ให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
   4) ให้มีการปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.9 ให้มีการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน ดังนี้ 
   1) ให้มีการวิเคราะห์ผลการตามแผนปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
เพื่อน ามาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันฯ 
   2) ให้มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  4.10 ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อตรวจสอบการบริหารงานในหน่วยงาน 
  5.คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
  5.1 การคัดเลือก  บรรจุ  แต่งต้ัง โอนย้าย เล่ือนระดับ  การพิจารณาความดีคว ามชอบ หรือการให้สิทธิ
ประโยชน์ต่าง ๆ ต้องไม่ยึดกับระบบอุปถัมภ์ หรือผลประโยชน์อื่นแอบแฝง 
  5.2 สร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดี 
  5.3 ให้มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา  การศึกษาดูงาน อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.4 การใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจ าเป็น  คุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  5.5 ให้มีการมอบหมายงานด้วยความเป็นธรรม  
  5.6 ให้มีการอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย  ติดตาม ให้ค าแนะน า และร่วมแก้ไขปัญหาในงาน
ท่ีได้รับมอบหมายร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  5.7 ให้มีการจัดเตรียมสถานท่ีและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอย่างสม่ าเสมอ 
  5.8 เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานตามระเบียบ ขั้นตอน อย่างเคร่งครัดเป็นมาตรฐานและยึดหลักความถูกต้อง 
  5.9 เจ้าหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ 
  5.10 ให้มีการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก  
   1) ให้จัดท าคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีเป็นปัจจุบัน 
   2) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน 
  5.11 ให้มีการปฏิบัติงาน/การบริการตามภารกิจหลักด้วยความเป็นธรรม 
   1) ให้มีการแสดงขั้นตอนและระยะเวลาท่ีใช้ในการด าเนินการให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทราบอย่างชัดเจน 



 
        4 
   2) จัดให้มีระบบป้องกันหรือการตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจหลัก 
  6. นโยบายด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหวายแจ้งนโยบายให้เจ้าหน้าท่ีทราบในคราวประชุมประจ าเดือน และ
จัดท าประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานได้รับทราบ 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ ณ วันท่ี   5   ตุลาคม   พ.ศ.๒๕61 

 
 

                                                         
                                                        
      
         

 (นายสมัย ศรสุรินทร์)                
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
โครงการยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมประจำตำบลบึงกระจับ 

อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ ประจำปงบประมาณ 2561  

------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ   :  โครงการยกยองบุคคลตนแบบดานคุณธรรมและจริยธรรมประจำตำบลบึงกระจับ 
 อำเภอวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ ประจำปงบประมาณ 2561  

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูที่มีบทบาทสำคัญและเปน

กลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ทั้งยังมีหนาที่
และความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกขบำรุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ินโดยให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถิ่น  ดังนั้นการท่ีประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุข
หรือไม จึงขึ้นอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน 
หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม 
เปนผูมีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทำทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ 
โดยนอมนำพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใส
เกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหเกิดผลดีอยางเต็มกำลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชน
โดยตรงซึ่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ไดพระราชทานคุณธรรม  
๔  ประการ  แกขาราชการและประชาชนในคราวสมโภชนกรุงรัตนโกสินทร  200  ป  ดังนี้ 
   ประการที่ 1  คือ  การรักษาความสัจ  ความจริงใจตอตัวเอง  รูจักสละประโยชนสวนนอยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง  ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งท่ีเปนประโยชนและเปนธรรม 
   ประการที่ 2   คือ  การรูจักขมใจตนเอง  ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีนั้น 
   ประการที่ 3   คือ  การอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ไมประพฤติลวงความสัตยสุจริตไมวาจะดวย
เหตุประการใด 
   ประการที่ 4   คือ  การรูจักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของ
ตน  เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง 
คุณธรรม  4  ประการน้ี  ถาแตละคนพยายามปลูกฝงและบำรุงใหเจริญงอกงามขึ้นโดยท่ัวกันแลว  จะชวยให
ประเทศชาติบังเกิดความสุข  ความรมเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาใหมั่นคงกาวหนาตอไปไดดังประสงค  
คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ พนักงานและลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสมนำมาซึ่งประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุข
ความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลสวนทองถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   ไดแจงแนวทางดำเนินการเพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติ 

1.  สงเสริมใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นสรางความรูและทัศนคติใหแกเจาหนาท่ีใน
หนวยงานทุกคนใหรับรูและเขาใจอยางแจมชัดวาการประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของหนวยงานของตนเปนอยางไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมท่ีควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่พึง
ละเวน 
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         2. การใชมาตรการยกยองใหรางวัลแกผูท่ีประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมจนเปนที่ประจักษชัด อาจเปนในรูปตัวเงินหรือมิใชตัวเงินก็ได เชน การยกยองชมเชยการมอบโล    
การประกาศเกียรติคุณ    การประกาศชื่อทางสื่อมวลชน เปนตน นอกจากนี้มาตรการที่ควรดำเนินการควบคูไปกับ
การยกยองใหรางวัล คือ การไมสนับสนุนผูท่ีไมประพฤติปฏิบัติตามกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
เพื่อแสดงใหเห็นความแตกตางและสรางขวัญกำลังใจใหแกผูกระทำดี 

3.  การเปนแบบอยาง (model)   คือ   การนำตัวอยางที่ดีมาชี้ใหเห็น โดยจุดเนนสำคัญ   คือ 
ตัวผูบังคับบัญชาทุกระดับจะตองใชภาวะผูนำ ในการทำ ตัวเปนแบบอยางท่ีดี สรางศรัทธาให เกิดขึ้นแก
ผูใตบังคับบัญชาและชักนำผูใตบังคับบัญชาไปสูการประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

4.  การตั้งชมรมหรือสรางเครอืขาย เปนวิธีการหนึ่งในการสรางความรูสึกรวมใหเกิดขึ้นกับ 
เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งจะนำไปสูการรวมมือรวมใจกันรณรงคใหเกิดการถือปฏิบัติ 

5.  การจัดกิจกรรมรณรงค   คือ   การจัดใหมีกิจกรรมที่เปนตัวอยางที่ดีในรูปแบบตางๆ  เชน
ประกวดเจาหนาที่หรือหนวยงานดีเดน โดยใชหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคกร
เปนแนวพิจารณา เปนตน ทั้งนี้ อาจจัดใหประชาชนหรือบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเหลาน้ัน เชนมี
สวนรวมในการคดัเลือกหรอืตัดสิน จะทำใหเกิดพลังผลักดันจากภายนอกไดอีกสวนหนึ่ง 

6.  การประชาสัมพันธ คือ เผยแพร ความรู ความเขาใจ กระจายขาวในรูปแบบของสื่อประเภท
ตางๆ อยางสม่ำเสมอ เพ่ือใหเจาหนาที่ในองคกร ผูรับบริการ ประชาชน และสังคมไดรับทราบมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมขององคกร เชน จัดทำโปสเตอร ติดประกาศ ทำจดหมายขาว แผนพับ วีดีทัศน เปนตน 

7.  การศึกษาดูงาน คือ การศึกษาดูงานจากหนวยงานอ่ืนท่ีสามารถนำมาเปนแบบอยางท่ีดีไดหรือ
การใหหนวยงานอ่ืนมาดูงานของหนวยงาน จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน
ดวยตัวของเจาหนาที่เอง 

8.  นำหลักธรรมหรือคำสอนของศาสนาตางๆ มาใชกับขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  จากความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบกับ
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจาง
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ   จึงไดจัดทำโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
และใหบริการประชาชนดีเดน   ประจำป  2562 เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการซึ่งจะชวยใหผูไดรับการ
ชมเชยหรือยกยองเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานและรูสึกวางานหรอืผลของการกระทำน้ันเกิดความ
คุมคาและสรางความภูมิใจใหกับตนเอง  จึงไดจัดทำโครงการน้ีขึ้นเพ่ือเสนอนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
ไดพิจารณาอนุมัติตอไป 
 

3. วัตถุประสงค   :     

3.1  เพื่อการยกยอง   เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตำบลบึงกระจับผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน    

3.2  เพื่อเปนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.3  เพื่อเปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานสวนตำบล 
3.4  เพื่อเปนเกียรติและศักดิ์ศรีใหแกตัวเอง และบุคคลรอบขาง 
3.5  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  

2550  มาตรา  279 
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3.6  เพื่อเปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
สงเสริมคุณธรรมแหงชาติ   พ.ศ.  2550 

4. เปาหมาย   :     
  4.1 เปาหมายในการดำเนินการ ปละ 1 ครั้ง 
  4.2 คุณสมบัติของผูที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อเขารับการคัดเลือก 
   (1)  เปนพนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ พนักงานจางในสำนักงานปลัด สวนการคลัง 
และสวนโยธา 
   (2) มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับติดตอกันไมนอย
กวา  2  ป  นับถึงวันที่  31  ธันวาคมของปที่คัดเลือก 
   (3) ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาขาราชการเปนที่
ประจักษ และปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซื่อสัตยสุจริต มุงผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของทางราชการจน
เปนแบบอยางท่ีดีสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
   (4) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยูระหวางถูกดำเนินการทางวินัย 
   (5) ไมเปนผูท่ีเคยไดรับการคัดเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนมากอน ในกรณีท่ีเคย
ไดรับการคดัเลือกเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนแลว ควรเวนระยะเวลา 1 ป 
  4.3 ผูดำเนินการคัดเลือก  คณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
  4.4  จัดทำใบประกาศเกียรติคุณยกยองและเชิดชูเกียรติ   

5.  วิธีการดำเนินการ   : 
  5.1  เสนอโครงการ  เพ่ือพิจารณาขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 
  5.2  ประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหทุกคนไดทราบ 
  5.3  สำนักงานปลัด สวนการคลัง สวนโยธา  พิจารณาสงรายชื่อพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ 
และพนักงานจาง ที่มีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
  5.4 แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต. เพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ
และพนักงานจาง 

5.5  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน  ประจำป  2562   
  5.6 คณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณธรรม
จริยธรรมดีเดน 
  5.7 ประกาศรายชื่อพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ที่ไดรับการคดัเลือกให
เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดน เพ่ือรับในประกาศเกียรติคุณ 

5.8 ประเมินผลและสรุปผลการจัดทำโครงการเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตำบล 

6.   ระยะเวลาดำเนินการ  
          เดือนมกราคม  2561  -  กันยายน  2561  

7.  สถานที่ดำเนินการ 

องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ   อำเภอบึงกระจับ   จังหวัดเพชรบูรณ 
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8.  งบประมาณ   
  ไมใชงบประมาณ 

9.   ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สำนักงานปลัด  องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  อำเภอบึงกระจับ   จังหวัดเพชรบูรณ รวมกับสภา
วัฒนธรรมตำบลบึงกระจับ 
 

10.  ประโยชนที่จะไดรับ 
  10.1  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับมีความ
ภาคภูมิใจในการไดรับการเชิดชูเกียรติ 
  10.2  พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับมีขวัญและ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการเพิ่มมากขึ้น 
 
 
    (ลงชื่อ)     ผูเสนอโครงการ   
                          (นางสาวปยวรรณ  สารีวรรณ)          
                                หัวหนาสำนักปลัด 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูเห็นชอบโครงการ 
 (นายภควรรษ  ธรรมพงศกร) 

               ปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
  
 
     
                                           (ลงช่ือ)    ผูอนมุัติโครงการ 
          (นายสมัย  ศรสุรินทร) 
         นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ                                                                      
ที่     74801 /  -                                                   วันท่ี    9     มกราคม  2561                                                        
เรื่อง    ขอประชาสัมพันธโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชน

ดีเดนประจำป 2562      .    

เรียน  หัวหนาสวนราชการทุกทาน 

               ดวยสำนักงานปลัด องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไดจัดทำโครงการยกยองผูมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจำป 2562 ขึ้น เพ่ือเปนการยกยอง เชิดชูเกียรติ
พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง ในการปฏิบัติราชการและใหบรกิารประชาชน และเพ่ือเปนขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติราชการของพนักงานทุกคนตอไป 
 

  ดังนั้น  จึงขอความรวมมือมายังทานเพื่อประชาสัมพันธโครงการใหพนักงานในสวนราชการไดรับ
ทราบและจัดเตรียมผลงานของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตอคณะกรรมการฯ ภายในเดือนตุลาคม 2562 ตอไป  
 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
                                           (ลงช่ือ)     
          (นายสมัย  ศรสุรินทร) 
         นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สำนักปลัด องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ                                                                      
ที่     74801 /  -                                                   วันท่ี    5  มกราคม 2561                                                       
เรื่อง    สงรายชื่อผูมีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ      .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต. 
 

  สำนักปลดั  ขอนำสงรายชื่อผูมีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัตริาชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจำป 2560  ดังน้ี 
  พนักงานสวนตำบล 
  1. นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม   รองปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
  พนักงานจาง 
  1. นางสาวธนาวรรณ  ไกลภัย   ผูชวยนักวิชาการประชาสัมพันธ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
        
         ( นางสาวปยวรรณ  สารีวรรณ ) 
                          หวัหนาสำนกัปลัด 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    กองชาง องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ                                                                      
ที่     74801 /  -                                                   วันท่ี    5  มกราคม 2561                                                        
เรื่อง    สงรายชื่อผูมีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ      .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต. 
 

  กองชาง  ขอนำสงรายชื่อผูมีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจำป 2560  ดังนี้ 
  1. นายพัฒนะกูล  เฉลิมพล  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
 
        
         ( นายอัฐเชษฐ  ทองโชติ ) 
              นายชางโยธา รักษาราชการแทน 

      ผูอำนวยการกองชาง 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      

 
 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ    กองคลัง องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ                                                                      
ที่     74801 /  -                                                   วันท่ี    5  มกราคม 2560                                                        
เรื่อง    สงรายชื่อผูมีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ      .    

เรียน  ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต. 
 

  กองคลัง  ขอนำสงรายชื่อผูมีคณุสมบัติและสมควรไดรบัการยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัตริาชการและใหบริการประชาชนดีเดนประจำป 2560  ดังน้ี 
  พนักงานสวนตำบล 
  1. นางสาวลำไพ   ชนะศักดิ์ นักวิชาการพัสดุ 
  พนักงานจาง 
  1. นางสาวกัญนภัสร  กมลเพชร ผูชวยนักวิชาการคลัง 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 
            (นางพัชรี  ปานคำ ) 
                     ผูอำนวยการกองคลัง 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
      



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

วันท่ี   6   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕9 
ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

************************************ 

 ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
๑.๑ คำสั่งองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ที่  542/2557  เรื่อง แตงตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต.บึงกระจับ 

 ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
     - ไมมี - 

 ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนกังานจางผูมี 
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบรกิารประชาชนดีเดน  
ประจำปงบประมาณ 2558   
๓.๒............................................................. 
๓.๓............................................................. 

 ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ 
    ๔.๑.............................................................. 
    ๔.๒............................................................. 
 

*************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
วันที่   5   มกราคม  พ.ศ.๒๕61 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระจับ 
************************************ 

ผู้เข้าประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ประธานกรรมการ ภควรรษ  ธรรมพงศกร 
2 นางพัชรี  ปานคำ กรรมการ พัชรี  ปานคำ 
3 นางสาวปิยวรรณ  สารีวรรณ ์ กรรมการ ปิยวรรณ  สารีวรรณ ์
4 นางสุภาวดี  เหลี่ยมมะลัง กรรมการ สุภาวดี  เหลี่ยมมะลัง 
5 นายสงิห์  ศรสุรินทร ์ กรรมการ สงิห์  ศรสรุินทร ์
6 นายอาทิตย์  โกยทา กรรมการ อาทิตย์  โกยทา 
7 นางสาวยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม เลขานุการ ยุขนิษฐ์ชา  โสพรหม 
8 นางสาวธนาวรรณ  ไกลภัย ผู้ช่วยเลขานุการ ธนาวรรณ  ไกลภัย 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
    
    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
- - - - 
    
    

 



- 2 - 
 
 
เริ่มประชุม  เวลา  ๐๙.๓๐ น. 
นายภควรรษฯ  เมื่อที่ประชุมพรอมแลว กระผมนายภควรรษ  ธรรมพงศกร  ปลัดองคการบริหารสวนตำบล
   บึงกระจับ             ประธานคณะกรรมการฯ ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนประธานคณะ
   กรรมการฯ   ขอดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระ 

ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
๑.๑ คำสั่ งองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ที่  542/2557  เรื่อง แตง ต้ัง
คณะกรรมการจริยธรรมประจำ อบต.บึงกระจับ โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำ
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ เพื่อทำหนาที่ในการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวน
ตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจางใหไดรบัการยกยองเชิดชูเกียรติ 

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - ไมมี - 
   ตอไปเปนระเบียบวาระท่ี  ๓  กระผมขอเชิญเลขาฯ ชี้แจงตอไปครับ 

รองปลัด อบต.    ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   ๓.๑  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางผูมี 

คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  
ประจำปงบประมาณ 2560  
1. คุณสมบัติ 
 1.1 เปนพนักงานสวนตำบล  ลูกจางประจำ และพนักงานจาง อบต.บึงกระจับ 
 1.2 ปฏิบัตริาชการใน อบต.บึงกระจับ ไมนอยกวา 2 ป 
 1.3 ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางการสอบสวนทางวินัย 
 1.4 ไมอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู

ระหวางดำเนินคดีอาญาในศาล เวนแตเปนคดีทีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 1.5 มีความประพฤติ การปฏิบัติตนดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณของ

ขาราชการ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม 
 1.6 เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพ่ือน ในสังคมรวมงานอยาง

เปดเผย 
 1.7 ปฏิบัติหนาท่ีและนอกเหนือหนาที่สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของ

งานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเปนประโยชนตอทางราชการ ประชาชน มากกวาผูอ่ืนอยาง
เดนชัด 

 1.8 มีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนท่ียอมรับ สมควรไดรับการยกยอง ใหหมาย
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุมเท เสียสละ เกิดประโยชน
ยิ่งกับสวนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารท่ีสืบคนไดเชิงประจักษ 
กรณีผลงานของพนักงานสวนตำบล/พนักงานจางซึ่งมีขอจำกัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะ
เปนภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานท่ียอมรับจากผูเก่ียวของเปนสำคัญ 
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2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
 2.1 ใหแตละสำนัก/สวนราชการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตำบล 

ลูกจางประจำและพนักงานจางในสังกัดที่มีคุณสมบัติและสมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  โดย
การประเมิน 

 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจาณาคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงาน
จางขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน ประจำปงบประมาณ 2560 จากจำนวนรายชื่อท่ีไดรับเสนอชื่อมากที่สุด
และประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือก 

3. ผลการคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาคัดเลือกจากขอมูลพนักงานสวนตำบลท่ีปฏิบัติงานอยูจริง ณ 31 

มีนาคม 2560 และ 30 กันยายน 2560 
 3.2 เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบดวย แบบประเมินผลการคัดเลือก

พนักงานสวนตำบลและพนักงานจางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน ประจำป 2560 

 3.3 คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจาง
ของ อบต. ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจำป 
2560 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผูผานการคัดเลือก และประกาศของ
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ใหถือเปนที่สุด 

4. การมอบรางวัล 
 ผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานของ

องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน ประจำปงบประมาณ 2560 จะไดรับเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติจากนายก
องคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

กรรมการ คณะกรรมการทุกทานพิจารณาตามความเหมาะสม  และจากหลักเกณฑขางตน ไมทราบ
วาคณะกรรมการทานใด จะแกไขเปลี่ยนแปลงบางหรือไมครับ  

ที่ประชุม  รับทราบและเห็นดวย  มีมติเปนเอกฉันท 
นายภควรรษฯ  ผมขอเสนอวาในปนี้ควรคัดเลือกใหพนักงานไดรับเกียรติบัตรยกยองแบงเปนกลุม ๆ ไป 
   โดยแบงเปน กลุมพนักงานสวนตำบล  กลุมพนักงานจางตามภารกิจ กลุมพนักงานจาง 

เหมาทั่วไป โดยตองคำนึงถึงระยะเวลาและผลงานนะครับ   
ผมขอมติที่ประชุมนะครับวาเห็นดวยหรือไม 

ที่ประชุม  เห็นดวย มีมติเปนเอกฉันท 
นายภควรรษฯ  ขอใหทุกทานเสนอ รายชื่อผูควรคัดเลือกใหพนักงานไดรับเกียรติบัตรยกยอง แตละกลุมได 

เลยครับ 
นางพัชรีฯ  กลุมพนักงานสวนตำบล ขอเสนอ นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม  รองปลัด อบต. คะ 
นางสาวปยวรรณฯ กลุมของพนักงานจางตามภารกิจ ขอเสนอ นางสาวกัญนภัสร  กมลเพชร  
                             ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายไดคะ 
นายอาทิตย  กลุมของจางเหมาทั่วไป ขอเสนอนายอลงกรณ  ครูเกษตร  นักวิชาการ สสส.ครับ  
นางสาวปยวรรณฯ สุดทายคะ กลุมของพนักงานจางทั่วไป ขอเสนอ นางวัลยา  ทองโคตร  นักการภารโรงคะ 
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นายภควรรษฯ  มีทานใด เสนอทานอ่ืน อีกหรือไมครับ ถาไมมีผมขอมติครับ 
ที่ประชุม  เห็นดวย มีมติเปนเอกฉันท 
นายภควรรษฯ  ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานกรรมการ  - ไมมี - 

ไมทราบวามีคณะกรรมการทานใดจะเสนออะไรเพ่ิมเติมอีกบางครับ  หากไมมีกระผมขอ
ปดการประชุม 

ปดประชุม  เวลา ๑๑.๐๐  น. 
 
     (ลงชื่อ)    ผูบันทึกรายงานการประชุม 
             ( นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม ) 
      เลขานุการคณะกรรมการฯ 
 
 

 
     (ลงชื่อ)    ผูตรวจรายงานการประชุม 
      ( นายภควรรษ  ธรรมพงศกร ) 
        ประธานคณะกรรมการฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 

  

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 

เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใน  
         การปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจำปงบประมาณ 2562 

....................................................... 

            ดวยองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับรวมกับสภาวัฒนธรรมตำบลบึงกระจับ  ไดจัดใหมีโครงการเชิดชู
เกียรติพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจำปงบประมาณ  2562  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสราง
ประสิทธิภาพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ผู
ประพฤติดี  ปฏิบัติชอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมใหสังคมไดรับรู  ตลอดจนเปนเกียรติประวัติและสรางขวัญกำลังใจแก
พนักงานสวนตำบล  ดังนั้นเพ่ือใหการสรรหาพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบึง
กระจับ   ผูมีคุณธรรมจริยธรรมดีเดนเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  ของโครงการและเปนไปดวยความเรียบรอย  
ประกอบกับองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและ
ลูกจางองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  จึงกำหนดหลักเกณฑและ
วิธีการดำเนินการคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน  ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 
1. เปนพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
๒. ปฏิบัติราชการในองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  ไมนอยกวา 2 ป 
๓. ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย 
๔. ไมอยูระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา  หรอือยูระหวางการดำเนินคดีอาญาในศาล  

เวนแตเปนคดีที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
5. มีความประพฤติ การปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณขาราชการ เปนท่ียอมรับของ

บุคคลในสวนราชการและสังคม   
6. เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ ยกยอง ในเพ่ือน ในสังคมรวมงานอยางเปดเผย 
7. ปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่  สม่ำเสมอ  เต็มใจ  มีจิตมุงผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ  จน

มีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ  ประชาชน  มากกวาผูอื่นอยางเดนชัด 
8. มีผลงานเชิงประจักษ  ดีเดน  เปนท่ียอมรับ  สมควรไดรับการยกยอง  ใหหมายรวมถึงผลการปฏิบัติงาน

ในหนาที่เปนอันดับแรก  ผลงานจากการอุทิศทุมเท  เสียสละ  เกิดประโยชนย่ิงกับสวนราชการและประชาชน  ท้ังน้ี
อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ กรณีผลงานของพนักงานสวนตำบล/พนักงานจาง ซึ่งมี
ขอจำกัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจาก
ผูเก่ียวของเปนสำคัญ 
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2. ขั้นตอนการคัดเลือก 

๑) ใหพนักงานสวนตำบลแตละทานพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตำบล/พนักงานจาง โดยการประเมิน 
2)  ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการ        
     บริหารสวนตำบลบึงกระจับผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบรกิาร        
     ประชาชนดีเดน  ประจำปงบประมาณ 2560 จากจำนวนรายชื่อที่ไดรับการเสนอชื่อมาก   
     ที่สุด  และประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก 
3)  นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ มอบประกาศนียบัตรยกยองและเชิดชูเกียรติพนักงาน   
     สวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 
     ในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  

 
3. ผลการคัดเลือก 

๑. พิจารณาคดัเลือกจากขอมูลพนักงานสวนตำบลที่ปฏิบัติงานอยูจริง ณ  ๓๐ กันยายน ๒๕62 
2. เอกสารประกอบการคัดเลือก  ประกอบดวย  แบบประเมินผลการคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและ

พนักงานจางผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจำปงบประมาณ 
2562 

3. คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจำปงบประมาณ 2562  ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผูผานการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานสวนตำบล
และพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ใหบริการประชาชนดีเดน  ประจำปงบประมาณ 2562  ใหถือเปนที่สิ้นสุด 

 
4. การมอบรางวัล 

ผูไดรับการคัดเลือกเปนพนักงานสวนตำบลและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับผูมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน  ประจำปงบประมาณ 2562 จะไดรับ
เกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติจากนายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันท่ี  9  มกราคม   พ.ศ. 2562 

                            
 

 
                 (นายสมัย  ศรสริุนทร) 

                  นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ 
 
 
 

  
 



 
 
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ 
เร่ือง ยกยองผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
------------------------------------------------------- 

ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับ ไดจัดทําโครงการโครงการเชิดชูเกียรติพนักงาน สวน
ตําบล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการยกยอง เชิดชูเกียรติพนักงานสวนตําบลและ
พนักงานจางขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน , เปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติราชการ ,เปนแบบอยางท่ีดีใหกับพนักงานสวนตําบล , เปนเกียรติ
และศักดิ์ศรีใหแกตัวเองและบุคคลรอบขาง , สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ , เปนการสงเสริมคุณธรรมของขาราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และเพ่ือเปนพื้นฐานในการสนับสนุนใหพนักงานสวนตําบลและขององค
การบริหารสวนตําบลไดเขารับการสงรายชื่อเปนพนักงานสวนตําบลดีเดนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและใหบริการประชาชนในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศในโอกาสตอไป นั้น  

ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบึง
กระจับ ผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕6 ไดคัดเลือกพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลบึงกระจับผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เสร็จเปนที่เรียบรอยแลวผลเปนดังนี้  

 
พนักงานสวนตำบล 
 ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 

นางสาวยุขนิษฐชา  โสพรหม รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ สำนักงานปลัด 
  พนักงานจางตามภารกิจ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 
นางสาวกัญนภัสร  กมลเพชร ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได กองคลัง 
  พนักงานจางทั่วไป 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 
นางสาววัลยา  ทองโคตร นักการภารโรง สำนักงานปลัด 
  จางเหมาบริการ 

ชื่อ – สกุล ตําแหนง สังกัด 
นายอลงกรณ  ครูเกษตร นักวิชาการ  สสส. สำนักงานปลัด 
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ขอให พนักงานสวนตําบลผู ที่ ได รับการกาศยกยองเชิดชู เกียรติเป นแบบอยางท่ีดี รักษาไว ซึ่งความดี ความ
ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรูเพ่ือนํามาพัฒนาการปฏิบัติราชการและใหบริการประชาชนอีกทั้งปฏิบัติตนใหเปนไป
ตามแนวทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการสืบตอไป  

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี   9     มกราคม  พ.ศ.๒๕62 
 
 
            
  ( นายสมัย  ศรสุรินทร ) 
 นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

องคการบริหารสวนตำบลบงึกระจับ   อำเภอวิเชยีรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา นางสาวยุขนิษฐช์า  โสพรหม   
 

ไดรับเชิดชเูกียรติยกยองเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (กลุมพนักงานสวนตำบล) 

 
ขอใหรักษาความดี   และจงมีความสุขความเจรญิ 
ใหไว  ณ  วันที่   9  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 

 

                                                                     ( นายสมัย  ศรสุรินทร ) 
                                                           นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ     
 
 
 



   
  

องคการบริหารสวนตำบลบงึกระจับ   อำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา นางสาวกญันภสัร ์ กมลเพชร    
 

ไดรับเชิดชเูกียรติยกยองเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (กลุมพนักงานจางตามภารกิจ) 

 
ขอใหรักษาความดี   และจงมีความสุขความเจรญิ 
ใหไว  ณ  วันที่   9  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 

 

                                                                     ( นายสมัย  ศรสรุินทร ) 
                                                           นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ     
 

 
 



   
  

องคการบริหารสวนตำบลบงึกระจับ   อำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา นางสาววลัยา  ทองโคตร   
 

ไดรบัเชิดชเูกียรติยกยองเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (กลุมพนักงานจางทั่วไป) 

 
ขอใหรักษาความดี   และจงมีความสุขความเจรญิ 
ใหไว  ณ  วันที่   9  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 

 

                                                                     ( นายสมัย  ศรสุรินทร ) 
                                                           นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ     
 
 
 

 



   
  

องคการบริหารสวนตำบลบงึกระจับ   อำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ 

ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ใหไวเพื่อแสดงวา นายอลงกรณ ์ ครูเกษตร 
 

ไดรับเชิดชเูกียรติยกยองเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 (กลุมจางเหมาบริการ) 

 
ขอใหรักษาความดี   และจงมีความสุขความเจรญิ 
ใหไว  ณ  วันที่   9  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕61 

 

                                                                     ( นายสมัย  ศรสุรินทร ) 
                                                           นายกองคการบริหารสวนตำบลบึงกระจับ     
 
 
 

 





 
 
     

           
 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 
เร่ือง      ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 

…………………………… 

 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ ได้จัดท าโครงการเจ้าหน้าท่ีดีเด่นประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2562     
เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพขององค์กรประชาชนมีความพึงพอใจท่ีได้รับบริการของพนักงานส่วนต าบล   ลูกจ้าง   
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ  จึงสมควรยกย่องบุคคลท่ีปฏิบัติงานจนเป็นท่ียอมรับให้เป็นแบบอย่าง 
แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป   และให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นเจ้าหน้าท่ีดีเด่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บึงกระจับต่อไป 

 เพื่อให้การก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีดีเด่น มีประสิทธิภาพในการกล่ันกรองพิจารณาท่ี 
เหมาะสม   จึงก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกเจ้าหน้าท่ีดีเด่น   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2562   รายละเอียดตาม 
เอกสารแนบท้ายนี้

                      จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกัน

             ประกาศ  ณ  วันท่ี 25  เดือน   กันยายน    พ.ศ.  2561
 
 
                                                                                                             
                                      (นายสมัย  ศรสุรินทร์) 
                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจ าเดือน/ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 (1.ประเภทข้าราชการดีเด่น 2. ประเภทลูกจ้าง/พนักงานจ้างดีเด่น)
 ขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับ อำเภอวิเชียรบุรี   จังหวัดเพชรบูรณ์

---------------- 
ก. คะแนนการเสียสละทุ่มเทเวลาใหแ้ก่ทางราชการ  แต่ละคนได้/ตัดคะแนนสะสมต่อวันในรอบเดือน  ได้แก ่
ก/1   การลงเวลาปฏิบัติงานประจ าวัน  แยกเป็น 

(1)  สมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานที่ ส านักงาน อบต.(เวลาราชการ 08.30-16.30 น.) แยกประเภท มี  2  เล่ม    
1.  มาลงเวลาปฏิบัติงาน แยกเป็น                        

           1.1 มาลงเวลาปฏิบัติงาน   ล าดับท่ี  1-5                                                                ได้    5    คะแนน 
 1.2 มาลงเวลาปฏิบัติงาน   ล าดับท่ี  6-10                                                              ได้    4    คะแนน 
 1.3 มาลงเวลาปฏิบัติงาน   ล าดับท่ี  11 ลงไป                                                          ได้    3    คะแนน 
2. มาลงเวลาปฏิบัติงาน  08.31  น.ขึ้นไป แยกเป็น 
 2.1  ไปราชการ  ตามท่ี ผบช.ส่ังการหรือมอบหมาย  ได้ลงบันทึกช้ีแจง /ไม่ถือว่ามาสาย         ได้    5    คะแนน                                                  
 2.2   ติดธุระ/มีเหตุฉุกเฉิน/เร่งด่วน   ได้ลงบันทึกช้ีแจง  /ถือว่ามาสายมีเหตุผล                   ได้    3    คะแนน                                                                                                                           
 2.3   ไม่ลงบันทึกช้ีแจง /ถือว่ามาสายไม่มีเหตุผล                                                       ได้    2    คะแนน  
     (2) สมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานที่ ศพด.   (เวลาราชการ  07.30-15.30 น.)  รวมประเภท มี 1  เล่ม 
1.  มาลงเวลาปฏิบัติงาน  แยกเป็น 
 1.1 มาลงเวลาปฏิบัติงาน   ล าดับท่ี  1                                                                   ได้    5    คะแนน 
 1.2 มาลงเวลาปฏิบัติงาน   ล าดับท่ี  2                                                                   ได้    4    คะแนน 
 1.3 มาลงเวลาปฏิบัติงาน   ล าดับท่ี  3                                                                   ได้    3    คะแนน 
2. มาลงเวลาปฏิบัติงาน  07.31  น.ขึน้ไป  แยกเป็น 
 2.1  ไปราชการ  ตามท่ี ผบช.ส่ังการหรือมอบหมาย  ได้ลงบันทึกช้ีแจง /ไม่ถือว่ามาสาย         ได้    5    คะแนน                                                  
 2.2   ติดธุระ/มีเหตุฉุกเฉิน/เร่งด่วน   ได้ลงบันทึกช้ีแจง  /ถือว่ามาสายมีเหตุผล                   ได้    3    คะแนน                                                                                                                           
 2.3   ไม่ลงบันทึกช้ีแจง /ถือว่ามาสายไม่มีเหตุผล                                                       ได้    2    คะแนน                                                                                                                                                              

ก/2  ลาทุกประเภท                                                                                                                                                  
(1)  ลาเต็มวัน                                                                                               ได้   0    คะแนน 
(2)  ลาครึ่งวัน                                                                                               ได้   3    คะแนน 

ก/3   ไปราชการ/ฝึกอบรม/ประชุมสัมมนาต่อวัน                                                             ได้   4    คะแนน 
ก/4   ไม่ขออนุญาต/หรือ ผบช.ไม่สั่งการออกนอกส านักงาน/ศพด. ในเวลาราชการ   แยกเปน็ 

  (1)   ลงบันทึกช้ีแจงต่อครั้ง                                                                                ตัด   1    คะแนน 
  (2)   ไม่ลงบันทึกช้ีแจงต่อครั้ง                                                                             ตัด   2    คะแนน 

                                                                                 
ก/5   ไม่ขออนุญาต/หรือ ผบช.ไม่สั่งการให้กลับก่อนเวลาราชการแยกเปน็(1) ลงบันทึกช้ีแจงต่อครั้ง   ตัด   1    คะแนน

 (2)  ไม่ลงบันทึกช้ีแจงต่อครั้ง                                                                              ตัด    2   คะแนน 
หมายเหตุ 1. กรณีผู้ใดกลับก่อนเวลาราชการ  ให้ลงลายมือช่ือและลงเวลากลับตามเวลาจริงและระบุเหตุผลท่ีขออนุญาตหรือ 
ผบช.ส่ังการในช่องหมายเหตุไว้เป็นหลักฐาน (ผบช.ช้ันต้นไม่อยู่ให้ขออนุญาต ผบช.ช้ันถัดไปตามล าดับหรือผู้ท่ีปฏิบัติราชการ/ 
รักษาราชการแทนแล้วแต่กรณี   ส าหรับการส่ังการ ผบช.ทุกล าดับช้ันส่ังการโดยตรงได้ทุกคน)

 2. ให้นักทรัพยากรบุคคลฯ ตรวจสอบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการแต่ละวันทุกเล่ม  ให้ลงลายมือช่ือใน 
ช่องหมายเหตุในบรรทัดเดียวกันกับคนสุดท้ายท่ีมาลงเวลาปฏิบัติงานทันเวลาราชการพร้อมขีดเส้นตลอดแถวใต้ช่ือคน 
สุดท้ายท่ีมาเวลาปฏิบัติงานทันเวลาราชการในแต่ละวันไว้เป็นหลักฐาน  หากนักทรัพยากรบุคคลฯไม่อยู่ให้หัวหน้าส านัก 
ปลัดส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีส านักปลัดคนใดคนหนึ่งปฏิบัติงานดังกล่าวแทน 

 3. ให้นักทรัพยากรบุคคลฯ เสนอบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานราชการถึงหัวหน้าส านักปลัดลงลายมือช่ือรับรอง  
เสนอปลัดและนายก อบต.บึงกระจับ  ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานตามล าดับ    
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                 4.ให้นักทรัพยากรบุคคลฯ ตรวจสอบทะเบียนคุมบันทึกการขออนุญาต/ช้ีแจงให้ถูกต้องกรอกคะแนนแต่ละคนใน
แต่ละวันพร้อมลงช่ือรับรองตามความเป็นจริงเสนอปลัดและนายก อบต. เพื่อลงลายมือช่ือรับทราบตามล าดับไว้เป็นหลักฐาน   
                 5.ให้นักทรัพยากรบุคคลฯ เสนอจัดให้มีการลงคะแนนหลังส้ินรอบเดือนทุกเดือนในเดือนถัดไป เพื่อลงคะแนนวิธี
ลับและนับคะแนนโดยเปิดเผยต่อหน้ากรรมการท่ีลงคะแนน ตามข้อ ข. และสรุปรวมคะแนนตามข้อ ก. กับ ข้อ ข. แต่ละคน 
เสนอรายงาน ผบช. ตามล าดับช้ัน  ถึงนายก อบต.บ้านหวาย  สรุปผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด  แต่ละประเภทในรอบเดือนนั้นๆ
เสนอออกใบประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าท่ีดีเด่นประจ าเดือนและประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยท่ัวกันเพื่อเชิดชูเกียรติ/เป็น
แบบอย่างให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนท่ัวไป   
      ข.  คะแนนการปฏิบัติงานแต่ละคน โดยฝ่ายบริหาร  ฝ่ายสภา  ก านัน   ผู้ใหญ่บ้าน  ผอ.โรงเรียน  พัฒนากรต าบล    
           ครู กศน.ต าบล  เกษตรต าบล   ผอ.รพสต.  หัวหน้าตู้ยามต ารวจ  และผู้ที่ อบต. ก าหนดให้ลงคะแนนเพิ่มเติม    
                    ก าหนดให้กรรมการแต่ละคนลงช่ือรับบัตรลงคะแนน  และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละ
ประเภทจ านวน  10  คนๆละ   10   คะแนนเท่ากัน   รวม   100  คะแนนต่อประเภท     หากกรรมการผู้ใดให้คะแนนไม่
ครบ   จ านวน  10  คน   ถือว่าเป็นคะแนนเสียท้ังหมด    ไม่ให้นับเป็นคะแนน  ให้แก่ผู้ใดในประเภทนั้น  
                   ท้ังนี้ โดยพิจารณาให้คะแนนตามพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีท่ีกรรมการพบเห็น  ท่ีรู้จัก  ท่ีคุ้นเคย   
ท่ีได้ท างานร่วมกัน  การอ านวยความสะดวกต่างๆเป็นอย่างดี  หรือท่ีได้ติดต่อประสานงานด้วยตนเองในรอบเดือนนั้นๆ  ท่ี
สมควรเป็นเจ้าหน้าท่ีดีเด่น ประจ าเดือนนั้นๆ   จากหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ  ดังนี้ 
            1.    มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี     
            2.   มีความสามารถในการปฏิบัติงานและมีผลงานเด่น          
            3.    มีความร่วมมือดี   มีความรับผิดชอบ    และส่งเสริมการปฏิบัติงานราชการเป็นอย่างดี    
            4.    มีความรักสามัคคี    ไม่สร้างความแตกแยก    
            5.    มีการพัฒนาตนเอง   และได้รักษาประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ     
หมายเหตุ    1.  บุคคลใดได้รับประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าท่ีดีเด่นประจ าเดือนจ านวนครั้งมากท่ีสุดตามล าดับในรอบปี 
จะพิจารณาในแต่ละประเภท  ดังนี้ 

1.1 ได้รับโล่และประกาศเกียรติยศต้นแบบเจ้าหน้าท่ีดีเด่นแห่งปี  จ านวน  1  คน    
1.2 ได้รับประกาศเกียรติคุณเจ้าหน้าท่ีดีเด่นแห่งปี  จ านวน  2  คน   
1.3 ได้รับรางวัลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาตามความเหมาะสม    
2.  หากปรากฏผลการได้รับใบประกาศเกียรติคุณประจ าเดือนจ านวนครั้งเท่ากัน   ให้ใช้ผลคะแนนรวมทุก 

ครั้งในแต่ละเดือนท่ีได้รับประกาศเกียรติคุณ และมีคะแนนรวมสูงกว่าถือว่าเป็นผู้ท่ีดีเด่นมากกว่า หากคะแนนรวมยังเท่ากันอีก
ให้เพิ่มจ านวนคนได้ตาม  ข้อ  1.1 และ 1.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกระจับจัดท าค่านิยมหลักมาตรฐานจริยธรรมของเจ้าหน้าที ่
 และจัดท าแนวทางในการบริการประชาชนที่ดี

 
 
 
 
 
 
                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


