บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ นน 78001 / วันที่ 24 กันยำยน 2561
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำโครงกำรยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร (พนักงำนดีเด่น)
ประจำปี 2561
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ตำมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้ประกำศมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงำนและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เมื่อวันที่ 8 เดือน มกรำคม
พ.ศ.2559 และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เมื่อวันที่
7 เดือน มกรำคม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้วเห็นชอบ ให้จัดทำ
โครงกำรยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร (โครงกำรต่อเนื่อง) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจใน
กำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งจะช่วยให้ผู้ได้รับกำรชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำน
และรู้สึกว่ำงำนหรือผลของกำรกระทำนั้นเกิดควำมคุ้มค่ำและสร้ำงควำมภูมิใจให้กับตนเองนั้น
งำนบริหำรทั่วไป สำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จึงได้จัดทำ
โครงกำรยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2561 ขึ้น รำยละเอียดปรำกฏตำม
โครงกำรที่แนบมำพร้อมนี้
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ หำกเห็นชอบขอได้โปรดลงนำมโครงกำรฯ ที่แนบมำพร้อมนี้

(นำงนันทวัน คำแสน)
นักทรัพยำกรบุคคล
ควำมเห็นของหัวหน้ำสำนักปลัดอบต.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(นำยวิน สุทธหลวง)
หัวหน้ำสำนักปลัดอบต.
ควำมเห็นของปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
จ่ำสิบเอก
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ควำมเห็นของ/……………

-2ควำมเห็นของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

(นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ (พนักงานดีเด่น) ประจาปี 2561
---------------------------------------------------------------------------1. ชื่อโครงการ : โครงกำรยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร (พนักงำนดีเด่น) ประจำปี
2561
2. หลักการและเหตุผล
พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบล และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือ
เป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในกำรให้บริกำรสำธำรณะ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุข และสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและท้องถิ่น ดังนั้นกำรที่
ประชำชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีควำมเป็นอยู่ที่ดีมีควำมสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับกำรประพฤติปฏิบัติของข้ำรำชกำร
พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หำกข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณ
แผ่นดินด้วยกำรกระทำทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชำชนและประเทศชำติ โดยข้ำรำชกำร พนักงำน และ
ลูกจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้วทุกคน มีหน้ำที่ดำเนินกำร ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลัก
ธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก 10 ประกำรดังนี้
1. กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
3. กำรมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
4. กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5. กำรยืนหยัดทำในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย
6. กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
7. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
8. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้
9. กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร
10. กำรสร้ำงจิตสำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำ
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภำพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ค่ำนิยมหลัก 10 ประกำรนี้ ถ้ำแต่ละคนพยำยำมปลูกฝังและบำรุงให้เจริญงอกงำมขึ้นโดยทั่วกันแล้ว จะช่วยให้
ประเทศชำติบังเกิดควำมสุข ควำมร่มเย็น และมีโอกำสที่จะปรับปรุงพัฒนำให้มั่นคงก้ำวหน้ำต่อไปได้ดัง
ประสงค์ คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้ำรำชกำรพนักงำนและลูกจ้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักกำรและแนวทำงประพฤติปฏิบัติตนไปในทำงที่ถูกต้องเหมำะสมนำมำซึ่ง
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล ควำมพอใจ ควำมผำสุกของประชำชน ควำมเจริญรุ่งเรืองของประเทศชำติ และ
ส่งผลให้เกิดควำมสุขควำมเจริญย้อนกลับมำสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคนและตำมประกำศคณะกรรมกำร
มำตรฐำนกำรบริ ห ำรงำนบุ คคลส่ ว นท้ องถิ่ น เรื่อ ง มำตรฐำนทำงคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมของข้ำ รำชกำร
พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทำงดำเนินกำรเพื่อให้มำตรฐำนทำงคุณธรรม
และจริยธรรมบังเกิดผลในทำงปฏิบัติ
1. ส่งเสริมให้ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้ำงควำมรู้และทัศนคติให้แก่เจ้ำหน้ำที่ใน
หน่วยงำนทุกคนให้รับรู้และเข้ำใจอย่ำงแจ่มชัดว่ำกำรประพฤติปฏิบัติตำมกรอบของมำตรฐำนทำงคุณธรรมและ
จริยธรรมของหน่วยงำนของตนเป็นอย่ำงไร พฤติกรรมใดคือพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติ พฤติกรรมใดคือพฤติกรรม
ที่พึงละเว้น

-22. กำรใช้มำตรกำรยกย่องให้รำงวัลแก่ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรมจนเป็นที่ประจักษ์ชัด อำจเป็นในรูปตัวเงินหรือมิใช่ตัวเงินก็ได้ เช่น กำรยกย่องชมเชย
กำรมอบโล่ กำรประกำศเกียรติคุณ กำรประกำศชื่อทำงสื่อมวลชน เป็นต้น นอกจำกนี้มำตรกำรที่ควร
ดำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรยกย่องให้รำงวัล คือ กำรไม่สนับสนุนผู้ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตำมกรอบของมำตรฐำน
ทำงคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อแสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงและสร้ำงขวัญกำลังใจให้แก่ผู้กระทำดี
3. กำรเป็นแบบอย่ำง (model) คือ กำรนำตัวอย่ำงที่ดีมำชี้ให้เห็น โดยจุดเน้นสำคัญ คือ
ตัวผู้บังคับบัญชำทุกระดับจะต้องใช้ภำวะผู้นำ ในกำรทำตัวเป็นแบบอย่ำงที่ดี สร้ำงศรัทธำให้เกิดขึ้นแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำและชักนำผู้ใต้บังคับบัญชำไปสู่กำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
4. กำรตั้งชมรมหรือสร้ำงเครือข่ำย เป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรสร้ำงควำมรู้สึกร่วมให้เกิดขึ้นกับ
เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำน ซึ่งจะนำไปสู่กำรร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ให้เกิดกำรถือปฏิบัติ
5. กำรจัดกิจกรรมรณรงค์ คือ กำรจัดให้มีกิจกรรมที่เป็นตัวอย่ำงที่ดีในรูปแบบต่ำงๆ เช่น
ประกวดเจ้ำหน้ำที่หรือหน่วยงำนดีเด่น โดยใช้หลักกำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของ
องค์กรเป็นแนวพิจำรณำ เป็นต้น ทั้งนี้ อำจจัดให้ประชำชนหรือบุคคลภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เหล่ำนั้น เช่นมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกหรือตัดสิน จะทำให้เกิดพลังผลักดันจำกภำยนอกได้อีกส่วนหนึ่ง
6. กำรประชำสัมพันธ์ คือ เผยแพร่ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กระจำยข่ำวในรูปแบบของสื่อ
ประเภทต่ำงๆ อย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ในองค์กร ผูร้ ับบริกำร ประชำชน และสังคมได้รับทรำบ
มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร เช่น จัดทำโปสเตอร์ ติดประกำศ ทำจดหมำยข่ำว แผ่นพับ
วีดิทัศน์ เป็นต้น
7. กำรศึกษำดูงำน คือ กำรศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนอื่นที่สำมำรถนำมำเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
หรือกำรให้หน่วยงำนอื่นมำดูงำนของหน่วยงำน จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดควำมต้องกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กำรทำงำนด้วยตัวของเจ้ำหน้ำที่เอง
8. นำหลักธรรมหรือคำสอนของศำสนำต่ำงๆ มำใช้กับข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จำกควำมสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกอบกับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้ประกำศมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงำนและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เมื่อวันที่ 8 เดือน มกรำคม พ.ศ.2559
และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เมื่อวันที่ 7 เดือน
มกรำค ม พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เห็นชอบ ให้จัดทำ
โครงกำรยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่ง
จะช่วยให้
ผู้ได้รับกำรชมเชยหรือยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนและรู้สึกว่ำงำนหรือผลของกำร
กระทำนั้นเกิดควำมคุ้มค่ำและสร้ำงควำมภูมิใจให้กับตนเอง จึงได้จัดทำโครงกำรนี้ขึ้นเพื่อเสนอนำยกองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้พิจำรณำอนุมัติต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกำรยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น
3.2 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำร
3.3 เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับพนักงำนส่วนตำบล
3.4 เพื่อเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตัวเอง และบุคคลรอบข้ำง
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3.6 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมคุณธรรมของข้ำรำชกำรตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ พ.ศ.2550
4. เป้าหมาย
4.1 เป้ำหมำยในกำรดำเนินกำร ปีละ 1 ครั้ง
4.2 คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
(1) เป็นพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบล พนักงำนจ้ำงในในองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
(2) มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยำยนของปีที่คัดเลือก
(3) ประพฤติปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำข้ำรำชกำรเป็น
ที่ประจักษ์ และปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของทำง
รำชกำรจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีสมควรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
(4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทำงวินัย หรืออยู่ระหว่ำงถูกดำเนินกำรทำงวินัย
(5) ไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมำก่อน ในกรณีที่
เคยได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นแล้ว ควรเว้นระยะเวลำ 1 ปี
4.3 ผู้ดำเนินกำรคัดเลือกคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว
4.4 จัดทำใบประกำศเกียรติคุณยกย่องและเชิดชูเกียรติ
5. วิธีการดาเนินการ
5.1 เสนอโครงกำร เพื่อพิจำรณำขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น
5.2 ประชำสัมพันธ์โครงกำรเพื่อให้ทุกคนได้ทรำบ
5.3 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบลและพนักงำน
จ้ำง เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติพนักงำนผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
5.5 ประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล
และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้วผู้มีคุณ ธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำร
5.6 พนักงำนทุกคนขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มีส่วนร่วมพิจำรณำคัดเลือก
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น
5.7 ประกำศรำยชื่อพนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เพื่อรับในประกำศเกียรติคุณ
5.8 ประเมินผลและสรุปผลกำรจัดทำโครงกำรเสนอต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
6. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนตุลำคม 2560 - กันยำยน 2561

-47. สถานที่ดาเนินการ
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
8. งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมำณ
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว อำเภอเชียงกลำง จังหวัดน่ำน
10. ประโยชน์ที่จะได้รับ
10.1 พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
มีควำมภำคภูมิใจในกำรได้รับกำรเชิดชูเกียรติ
10.2 พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
มีขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรเพิ่มมำกขึ้น
(ลงชื่อ)

ผู้เขียนโครงกำร
(นำงนันทวัน คำแสน)
นักทรัพยำกรบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงกำร
(นำยวิน สุทธหลวง)
หัวหน้ำสำนักปลัดอบต.

จ่ำสิบเอก

ผู้เห็นชอบโครงกำร

(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงกำร

(นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ นน 78001 / วันที่ 24 กันยำยน 2561
เรื่อง ขอประชำสัมพันธ์โครงกำรยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปี

2561

เรียน หัวหน้ำสำนักปลัด,ผู้อำนวยกำรกองทุกกองในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ด้วยสำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้จัดทำโครงกำรยกย่อง
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อเป็นกำรยกย่อง เชิดชูเกียรติพนักงำน
ส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง ในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชน และเพื่อเป็น
ขวัญกำลังใจในกำรปฏิบัติรำชกำรของพนักงำนทุกคนต่อไป
ดังนั้น จึงขอควำมร่วมมือมำยังท่ำนเพื่อประชำสัมพันธ์โครงกำรให้พนักงำนในส่วนรำชกำร
ได้รับทรำบและพิจำรณำคัดเลือกและเสนอรำยชื่อพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง
ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนส่วน
ตำบล พนักงำนครูส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ต่อไป
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
จ่ำสิบเอก
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ทรำบ
1.สำนักงำนปลัดอบต. ............................................
2.กองคลัง ...............................................................
3.กองช่ำง ...............................................................
4.กองกำรศึกษำฯ ...................................................

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ที่ 153/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง
เพื่อยกย่องเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร
……………………………
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้จัดทำโครงกำรยกย่องผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนจ้ำงผู้มีควำมประพฤติดี
ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจในกำรปฏิบัติงำนซึ่ง
เป็นไปตำมประกำศมำตรฐำนคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงำนและลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว เมื่อวันที่ 8 เดือน มกรำคม พ.ศ.2559
ดังนั้น เพื่อให้กำรสรรหำพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงเป็นไปด้วยควำม
โปร่งใส ยุติธรรม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบลและ
พนักงำนจ้ำง เพื่อทำหน้ำที่ในกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล ลูกจ้ำงประจำและพนักงำนจ้ำงให้ได้รับ
กำรยกย่องเชิดชูเกียรติ ดังนี้
1.จ่ำสิบเอกบัณฑิต พรหมรักษ์ ปลัด อบต.
ประธำนกรรมกำร
2.จ่ำเอกวโรชัย ใหม่ตำ
รองปลัด อบต.
กรรมกำร
3.นำยวิน สุทธหลวง
หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
กรรมกำร
4.นำงดวงเดือน นิกรเถื่อน
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
กรรมกำร
5.นำยสยำมรัตน์ ขันทะสีมำ
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
กรรมกำร
6.นำยยุทธนำ นำระทะ
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
กรรมกำร
7.นำงนันทวัน คำแสน
นักทรัพยำกรบุคคล
เลขำนุกำร
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561

( นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
..........................................ปลัดอบต.
…..………………………...….ผู้ตรวจ/ทำน
…………...…………………........…ผู้พิมพ์
.……………………………………...……ผู้ร่ำง

-สาเนาบันทึกการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
วันที่ 24 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
-------------------------------------------------------------ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
1. จ่ำสิบเอกบัณทิต พรหมรักษ์
ปลัด อบต.
บัณทิต พรหมรักษ์
2. จ่ำเอกวโรชัย ใหม่ตำ
รองปลัด อบต
วโรชัย ใหม่ตำ
3. นำยวิน สุทธหลวง
หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
วิน สุทธหลวง
4. นำงดวงเดือน นิกรเถื่อน
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ดวงเดือน นิกรเถื่อน
5. นำยสยำมรัตน์ ขันทะสีมำ
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
สยำมรัตน์ ขันทะสีมำ
6. นำยยุทธนำ นำระทะ
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
ยุทธนำ นำระทะ
7. นำงนันทวัน คำแสน
นักทรัพยำกรบุคคล
นันทวัน คำแสน
ผู้ไม่มำประชุม

-

เริ่มประชุมเวลำ

13.30 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

ระเบียบวำระที่ 1

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

ปลัดอบต.

กล่ำวแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะจริยธรรม ตำมคำสั่งองค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ที่ 153/2561 ลงวันที่ 24 กันยำยน 2561
โดยมีปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้วเป็นประธำน มีหัวหน้ำส่วน
รำชกำรแต่ละส่วน เป็นกรรมกำร และมีนักทรัพยำกรบุคคล เป็นเลขำนุกำร

ที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม
- ไม่มี-

ระเบียบวำระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ

ปลัด อบต.

3.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงผู้มีคุณธรรม
และจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น ประจำปีงบประมำณ
2561
1. คุณสมบัติ
1.1 เป็นพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง อบต.
เชียกลำงพญำแก้ว

-21.2 ปฏิบัติรำชกำรใน อบต.เชียงกลำงพญำแก้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยหรืออยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนทำงวินัย
1.4 ไม่อยู่ระหว่ำงกำรสอบสวนของพนักงำนสอบสวนในคดีอำญำ หรืออยู่ระหว่ำง
ดำเนินคดีอำญำในศำล เว้นแต่เป็นคดีทีได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
1.5 มีควำมประพฤติ กำรปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยำบรรณของ
ข้ำรำชกำร เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนรำชกำรและสังคม
1.6 เป็นบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงำนอย่ำงเปิดเผย
ทั้งต่อหน้ำและลับหลัง
1.7 ปฏิบัติหน้ำที่และนอกเหนือหน้ำที่สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
ที่รับผิดชอบ จนมีผลงำนปรำกฏเป็นประโยชน์ต่อทำงรำชกำร ประชำชน มำกกว่ำผู้อื่น
อย่ำงเด่นชัด
1.8 มีผลงำนเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับกำรยกย่อง ให้หมำย
รวมถึงผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่เป็นอันดับแรก ผลงำนจำกกำรอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิด
ประโยชน์ยิ่งกับส่วนรำชกำรและประชำชน ทั้งนี้อำจปรำกฏเป็นผลงำนด้ำนเอกสำรที่สืบค้น
ได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงำนของพนักงำนส่วนตำบล/พนักงำนจ้ำงซึ่งมีข้อจำกัดทำงเอกสำร
เพรำะลักษณะงำนจะเป็นภำคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจำรณำจำกรูปธรรมของผลงำนที่ยอมรับ
จำกผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
2. ขั้นตอนกำรคัดเลือก
2.1 ให้แต่ละสำนัก/ส่วนรำชกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล และ
พนักงำนจ้ำงในสังกัดที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยกำร
ประเมิน หรือ
2.2 พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคนขอองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียง
กลำงพญำแก้ว มีส่วนร่วมเสนอรำยชื่อผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและ
ให้บริกำรประชำชนดีเด่น ประจำปีงบประมำณ 2561 โดยกำรเสนอชื่อในแบบประเมินจำก
จำนวนพนักงำนทั้งหมดขององค์กร รำยชื่อที่ได้รับเสนอชื่อมำกที่สุดจะเป็นผู้ได้รับกำร
คัดเลือก
3. ผลกำรคัดเลือก
3.1 พิจำรณำคัดเลือกจำกข้อมูลพนักงำนส่วนตำบลที่ปฏิบัติงำนอยู่จริง ณ
1 กันยำยน 2561
3.2 เอกสำรประกอบกำรคัดเลือก ประกอบด้วย แบบประเมินกำรคัดเลือก
พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและ
ให้บริกำรประชำชนดีเด่น ประจำปี 2561 (แบบประเมินกำรคัดเลือกพนักงำนดีเด่น
ประจำปี 2561)
3.3 คระกรรมกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบล และ
พนักงำนจ้ำงของ อบต. ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำร
ประชำชนดีเด่น ประจำปี 2561 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผู้ผ่ำนกำร
คัดเลือก และประกำศของคณะกรรมกำรคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด

-34. กำรมอบรำงวัล
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบล และพนักงำน
จ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น ประจำปีงบประมำณ 2561 จะได้รับเกียรติ
บัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
นักทรัพยำกรบุคคล

ซึง่ ตำมรำยละเอียดขั้นตอนกำรคัดเลือก โดยให้เลือก ดังนี้
2.1 ให้แต่ละสำนัก/ส่วนรำชกำรพิจำรณำคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำงใน
สังกัดที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยกำรประเมิน หรือ
2.2 พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคนขอองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำง
พญำแก้ว มีส่วนร่วมเสนอรำยชื่อผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและ
ให้บริกำรประชำชนดีเด่น ประจำปีงบประมำณ 2561 โดยกำรเสนอชื่อในแบบประเมินจำก
จำนวนพนักงำนทั้งหมดขององค์กร รำยชื่อที่ได้รับเสนอชื่อมำกที่สุดจะเป็นผู้ได้รับกำร
คัดเลือก
- ข้ำพเจ้ำขอเสนอข้อ 2.2 โดยสนับสนุนกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกคนในกำรเสนอ
รำยชื่อเพื่อคัดเลือกพนักงำนดีเด่นค่ะ เพรำะในกำรคัดเลือกรอบปีที่ผ่ำนมำให้แต่ละสำนัก/
ส่วนรำชกำรพิจำรณำคัดเลือกส่งข้อมูลรำยชื่อแต่ละกองมำ โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำ
คัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำร
ส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว จะพิจำรณำคัดเลือกผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นลำดับ
ขั้นตอนสุดท้ำยค่ะ
- ก็ขอให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนพิจำรณำ ตำมควำมเหมำะสม และจำกหลักเกณฑ์
ข้ำงต้น ไม่ทรำบว่ำคณะกรรมกำรท่ำนใด จะเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบ้ำงหรือไม่ค่ะ

ที่ประชุม

เห็นด้วยให้มีกำรแก้ไข มีมติเป็นเอกฉันท์

หัวหน้ำสำนักปลัดอบต. ผมขอเสนอว่ำในปีนี้ถ้ำพนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรแล้ว ถ้ำปรำกฏว่ำผล
คะแนนเท่ำกันควรมีเกณฑ์ในกำรตัดสินอย่ำงไรครับ
ปลัดอบต.

จำกกำรเสนอรำยชื่อผู้สมควรได้รับยกย่องเป็นพนักงำนดีเด่น เป็นควำมชื่นชมยกย่อง
ถ้ำปรำกฏว่ำผลคะแนนเท่ำกัน ก็สมควรได้รับรำงวัลทั้ง 2 คนครับ คณะกรรมกำร
ท่ำนใด จะเสนอแนะแนวทำงกำรอย่ำงอื่นหรือไม่ครับ

ที่ประชุม

เห็นด้วย มีมติเป็นเอกฉันท์

-4ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ไม่มี

ปลัด อบต.

เมื่อไม่มีเรื่องให้พิจำรณำหรือเสนอแนะแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมกำรทุกท่ำนที่เข้ำ
ร่วมประชุมในครั้งนี้ มอบนักทรัพยำกรบุคคลจัดทำประกำศ หลักเกณฑ์และวิธีกำร
คัดเลือกพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 และขอปิดกำรประชุมไว้เพียงเท่ำนี้

ปิดประชุม

เวลำ 15.00 น.

ลงชื่อ

จ่ำสิบเอก

นันทวัน คำแสน
(นำงนันทวัน คำแสน)
นักทรัพยำกรบุคคล
เลขำนุกำร

ผู้จดรำยงำนกำรประชุม

บัณฑิต พรหมรักษ์
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ประธำนกรรมกำร

-สำเนำ-

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร (พนักงำนดีเด่น) ประจำปีงบประมำณ 2561
…………………………………………………………………………………….
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้จัดให้มีโครงกำรเชิดชูเกียรติพนักงำน
ส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพและเชิดชูเกียรติคุณ
ของพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและสร้ำงขวัญกำลังใจแก่พนักงำนส่วนตำบล
ดังนั้นเพื่อให้กำรสรรหำพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ของโครงกำรและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบ
กับองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้ประกำศมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงำน
และลูกจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เมื่อวันที่ 8 มกรำคม พ.ศ. 2559 จึงกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำร
ปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น ดังนี้
1. คุณสมบัติ
1.เป็นพนักงำนส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
2.ปฏิบัติรำชกำรในองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
3.ไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยหรืออยู่ระหว่ำงสอบสวนทำงวินัย
4.ไม่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งกำรสอบสวนของพนัก งำนสอบสวนในคดี อ ำญำ หรื อ อยู่ ระหว่ ำ งกำรด ำเนิ น
คดีอำญำในศำล เว้นแต่เป็นคดีที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
5. มีควำมประพฤติ กำรปฏิบัติตนชอบด้ว ยคุณธรรม ศีล ธรรม จรรยำบรรณข้ำรำชกำร เป็นที่
ยอมรับของบุคคลในส่วนรำชกำรและสังคม
6. เป็นบุคคลที่ได้รับกำรยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสังคมร่วมงำนอย่ำงเปิดเผยทั้งต่อหน้ำ และ
ลับหลัง
7. ปฏิบั ติงำนในหน้ ำที่แ ละนอกเหนื อหน้ำที่ สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิ ตมุ่งผลสั มฤทธิ์ของงำนที่
รับผิดชอบ จนมีผลงำนปรำกฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรำชกำร ประชำชน มำกกว่ำผู้อื่นอย่ำงเด่นชัด
8. มีผลงำนเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับกำรยกย่อง ให้หมำยรวมถึงผลกำร
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่เป็นอันดับแรก ผลงำนจำกกำรอุทิศทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนรำชกำรและ
ประชำชน ทั้งนี้อำจปรำกฏเป็ นผลงำนด้ ำนเอกสำรที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงำนของพนักงำนส่ว น
ตำบล/พนักงำนจ้ำง ซึ่งมีข้อจำกัดทำงเอกสำรเพรำะลักษณะงำนจะเป็นภำคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจำรณำจำก
รูปธรรมของผลงำนที่ยอมรับจำกผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ

-22. ขั้นตอนการคัดเลือก
1.พนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงทุกคนขอองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มีส่วนร่วม
เสนอรำยชื่อผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น ประจำปีงบประมำณ 2561
โดยกำรเสนอชื่อในแบบประเมินจำกจำนวนพนักงำนทั้งหมดขององค์กร รำยชื่อที่ได้รับเสนอชื่อมำกที่สุดจะเป็นผู้ได้รับ
กำรคัดเลือก
2.นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว มอบประกำศนียบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติ
พนั กงำนส่ ว นต ำบลและพนั กงำนจ้ ำงขององค์ก ำรบริห ำรส่ ว นตำบลเชี ยงกลำงพญำแก้ว ผู้ มีคุณ ธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชน
3. ผลการคัดเลือก
1.พิจำรณำคัดเลือกจำกข้อมูลพนักงำนส่วนตำบลที่ปฏิบัติงำนอยู่จริง ณ วันที่ 1 เดือน กันยำยน
2561
2.เอกสำรประกอบกำรคัดเลือก ประกอบด้วย แบบประเมินผลกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล
และพนั กงำนจ้ ำงผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น ประจำปี
งบประมำณ 2561
3. กำรพิจำณำคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและให้บริกำรประชำชนดีเด่น ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ให้ถือปฏิบัติตำม
แนวทำง ประกำศของคณะกรรมกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ประจำปีงบประมำณ 2561
4. การมอบรางวัล
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกเป็นพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำรประชำชน
ดีเด่น ประจำปีงบประมำณ 2561 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
เชียงกลำงพญำแก้ว
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 25 เดือน กันยำยน พ.ศ.2561

(นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
..........................................ปลัดอบต.
…..………………………...….ผู้ตรวจ/ทำน
…………...…………………........…ผู้พิมพ์
.……………………………………...……ผู้ร่ำง

-สาเนาบันทึกการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตาบล พนักงานครูส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
วันที่ 2 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
-------------------------------------------------------------ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
1. จ่ำสิบเอกบัณทิต พรหมรักษ์
ปลัด อบต.
บัณทิต พรหมรักษ์
2. จ่ำเอกวโรชัย ใหม่ตำ
รองปลัด อบต
วโรชัย ใหม่ตำ
3. นำยวิน สุทธหลวง
หัวหน้ำสำนักปลัด อบต.
วิน สุทธหลวง
4. นำงดวงเดือน นิกรเถื่อน
ผู้อำนวยกำรกองคลัง
ดวงเดือน นิกรเถื่อน
5. นำยสยำมรัตน์ ขันทะสีมำ
ผู้อำนวยกำรกองช่ำง
สยำมรัตน์ ขันทะสีมำ
6. นำยยุทธนำ นำระทะ
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำฯ
ยุทธนำ นำระทะ
7. นำงนันทวัน คำแสน
นักทรัพยำกรบุคคล
นันทวัน คำแสน
ผู้ไม่มำประชุม

-

เริ่มประชุมเวลำ

09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

ระเบียบวำระที่ 1

เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ

ปลัดอบต.

กล่ำวแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ จำกกำรจัดทำประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำร
คัดเลือกพนักงำนส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2561 และกำรประชุม
ประจำเดือนกันยำยน 2561 ซึ่งมีกำรประชุมแจ้งแนวทำง คุณสมบัติ ของพนักงำนที่
สมควรได้รับกำรคัดเลือกเป็นพนักงำนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำร ปี 2561 และกำรกำหนดให้ส่งแบบประเมินกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล
และพนักงำนจ้ำงผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร (พนักงำนดีเด่น)
ภำยในวันที่ 28 กันยำยน 2561 โดยมอบหมำยให้นำงนันทวัน คำแสน เป็นผู้
รวบรวมข้อมูล

ที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวำระที่ 2

เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม
- ไม่มี-

-2ระเบียบวำระที่ 3

เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ

นักทรัพยำกรบุคคล

ตำมที่ข้ำพเจ้ำได้รับมอบหมำย ก็ได้เก็บรวมรวมแบบประเมินจำกพนักงำนทั้งหมด
จำนวน 37 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้แจ้งให้คณะกรรมกำรทุกท่ำนทรำบ เพื่อจะ
ได้ร่วมพิจำรณำว่ำพนักงำนในองค์กรของเรำได้คัดเลือกใครบ้ำง และพนักงำนท่ำนใด
สมควรได้รับรำงวัล ได้รับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นพนักงำนผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร (พนักงำนดีเด่น) ประจำปี 2561

ที่ประชุม

รับทรำบ

ผู้อำนวยกำรกองคลัง

ค่ะในเมื่อได้แบบประเมินครบแล้วก็สมควรเปิดเผยข้อมูลและพิจำรณำว่ำใครได้รับคัดเลือก

นักทรัพยำกรบุคคล

รำยชื่อพนักงำนที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นพนักงำนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติ
รำชกำร (พนักงำนดีเด่น) ประจำปี 2561 มีดังนี้ค่ะ
1.นำงกชพร กะรัตน์ จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ
1 รำย
2.นำงดวงเดือน นิกรเถื่อน จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ 2 รำย
3.นำงสำวชญำนี ฝีปำกเพรำะ จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ 2 รำย
4.นำยสมเกียรติ จักอะโน จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ
9 รำย
5.นำงณัฐิดำ คำหว่ำง จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ
3 รำย
6.นำยมำนพ จิตตรง จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ
8 รำย
7.นำงสำคร จักรอะโน จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ
3 รำย
8.นำงสำวสวิชญำ อุทธบูรณ์ จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ 1 รำย
9.นำงนันทวัน คำแสน จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ
1 รำย
10.นำยสุพจน์ จักอะโน จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ
3 รำย
11.นำยปรีชำ ลำรึก จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ
2 รำย
12.นำงสำวนิตยำ จักอะโน จำนวนผู้เสนอรำยชื่อเพื่อให้ได้รับคัดเลือกฯ 1 รำย
13.ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 1 รำย
สรุปผลจำกกำรเสนอรำยชื่อของพนักงำนส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว เพื่อคัดเลือก
เป็นพนักงำนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร (พนักงำนดีเด่น) ประจำปี
2561 คือ นำยสมเกียรติ จักอะโน ตำแหน่ง คนตกแต่งสวน

ที่ประชุม

รับทรำบ

รองปลัดอบต.

ครับเมื่อสรุปได้ว่ำใครได้รับคัดเลือกฯ ก็ควรจัดทำประกำศยกย่องว่ำเป็นผู้ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นพนักงำนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำรและให้บริกำร
ประชำชนดีเด่น ประจำปีงบประมำณ 2561 พร้อมรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
จำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ต่อไปนะครับ

ปลัดอบต.

มอบหมำยให้หัวหน้ำสำนักปลัดอบต.และนักทรัพยำกรบุคคลรับผิดชอบ

ที่ประชุม

รับทรำบ

-3ระเบียบวำระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
ไม่มี

ปลัด อบต.

เมื่อไม่มีเรื่องให้พิจำรณำหรือเสนอแนะแล้วก็ขอขอบคุณคณะกรรมกำรทุกท่ำนที่เข้ำ
ร่วมประชุมในครั้ง และขอปิดกำรประชุมไว้เพียงเท่ำนี้

ปิดประชุม

เวลำ 11.00 น.

ลงชื่อ

จ่ำสิบเอก

นันทวัน คำแสน
(นำงนันทวัน คำแสน)
นักทรัพยำกรบุคคล
เลขำนุกำร

ผู้จดรำยงำนกำรประชุม

บัณฑิต พรหมรักษ์
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ประธำนกรรมกำร

-ร่ำง-

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
เรื่อง ยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร (พนักงำนดีเด่น)
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ประจำปี 2561
************************************
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้จัดทำโครงกำรเชิดชูเกียรติ
พนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูส่วนตำบลและพนักงำนจ้ำง ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้ำง
ประสิทธิภำพและเชิดชูเกียรติคุณของพนักงำนส่วนตำบล พนักงำนครูและพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ มีคุณธรรมจริยธรรมให้สังคมได้รับรู้ ตลอดจนเป็นเกียรติ
ประวัติและสร้ำงขวัญกำลังใจแก่พนักงำนส่วนตำบล นั้น
บัดนี้ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ได้ดำเนินกำรคัดเลือกพนักงำนส่วนตำบล
พนักงำนครูส่วนตำบล และพนักงำนจ้ำง ประจำปี 2561 ผลปรากฏว่า นายสมเกียรติ จักอะโน ตาแหน่ง
คนตกแต่งสวน เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ (พนักงาน
ดีเด่น) ประจาปี 2561 ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว ซึ่งผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจะได้รับ
รำงวัล พร้อมใบประกำศเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประกำศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลำคม พ.ศ.2561

(นำยสำมำรถ ขอดเตชะ)
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเชียงกลำงพญำแก้ว

..........................................ปลัดอบต.
…..………………………...….ผู้ตรวจ/ทำน
…………...…………………........…ผู้พิมพ์
.……………………………………...……ผู้ร่ำง

