
โครงการพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

............................................................ 
๑.  หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันมีภารกิจที่ส าคัญต่อการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณและ
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๑ และหมวด ๘ ชี้ให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
เรื่องต่าง ๆ เช่น เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองอย่างทั่วถึง ซึ่งการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเป็นการวัดผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้หรือไม่ ตลอดจน คุณภาพและความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ รวมทั้งการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรด้วย และตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด อุดรธานี (ก.อบต.จังหวัดอุดรธานี) เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
ส่วนที่ ๓ การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล และเพ่ือเป็นการรองรับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพ ประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบแนวนโยบายของรัฐให้เกิดผลส าเร็จเป็น
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนโดยรวม 
 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้นจึงได้จัดท าโครงการดังกล่าวขึ้น  เพ่ือเป็นการยกย่อง
และเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานต่อไป 

 ๒.  วัตถุประสงค ์
  ๒.๑  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและอุทิศ
ตนเพื่อประโยชน์แก่ท้องถิ่นและองค์กร 
  ๒.๒  เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
  ๒.๓  เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเกิดมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.๔  เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์แก่พนักงาน 

 ๓.  เป้าหมาย 
  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป   

๔.  วิธีการด าเนินการ 
  ๔.๑  จัดท าโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  ๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
  ๔.๓  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่นโดยประเมินผลจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
  ๔.๔  คัดเลือกพนักงานที่จะได้รับรางวัล 
  ๔.๔  มอบใบประกาศเกียรติคุณ/ของขวัญรางวัล ให้แก่พนักงานดีเด่น 
  ๔.๖  ประเมินผลโครงการ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือนตุลาคม ๒๕๖4 – เดือนกันยายน ๒๕๖5 
 

/ ๖. งบประมาณ... 



 
-๒- 

๖.  งบประมาณ 
  - 
 
๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๘.๑  พนักงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
  ๘.๒  พนักงานมีแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ 
  ๘.๓  พนักงานมีส่วนร่วมในองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๘.๔  พนักงานเกิดจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติราชการ 
 
๙.  ผู้เขียนโครงการ 
 

      (ลงชื่อ) 
  (นางธนิชา   โพธิทัต) 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
๑๐. ผู้เสนอโครงการ 

      (ลงชื่อ)   
                (นายสันติ  ยังอยู่) 
              หัวหน้าส านักปลัด 

๑๑. ผู้เห็นชอบโครงการ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................... .............................................. 
         

    (ลงชื่อ) จ.อ.   
   (พิสิทธิ์  นัทธี) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
๑๒. ผู้อนุมัติโครงการ 
  อนุมัติ 
  ไม่อนุมัต.ิ.....................................................................................................................................................  
 

    (ลงชื่อ)     
 (นายสิบประกรณ์  ตะโคตร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
     
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
ที่        /๒๕๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
........................................................................ 

 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น ได้จัดท าโครงการพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างให้เกิดขวัญ 
ก าลังใจและเป็นการปลูกจิตส านึก คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่พนักงาน นั้น 
 
  เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดมาตรฐานและความ
เป็นธรรมตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 
  ๑.  จ.อ.พิสิทธิ์ นัทธี  ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.       ประธานกรรมการ 
  ๒.  น.ส.สุลีพร เพียเพ็ง  รองปลัด อบต.             กรรมการ 
  ๓.  นายสันติ ยังอยู่  หัวหน้าส านักปลัด        กรรมการ/เลขานุการ 
 
ให้มีหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑.  ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
  ๒. พิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่นโดยประเมินผลจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือรับใบประกาศ
เกียรติคณุ/ของขวัญรางวัล 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง ณ วันที่  ๑  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

    (ลงชื่อ)    
 (นายสิบประกรณ์  ตะโคตร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
 
 
 
 
 



หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 

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

1. การก าหนดกลุ่มพนักงานดีเด่น 
 1.1  กลุ่มพนักงานส่วนต าบล 
 1.2  กลุ่มพนักงานจ้างตามภารกิจ 
 1.3  กลุ่มพนักงานจ้างทั่วไป 
 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับคัดเลือก 
 2.1  เป็นพนักงานส่วนต าบล   พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสร้างแป้น 
 2.2  มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับถึงวันที่ 30 กันยายน 2564      
(การนับเวลาให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการ) 
 2.3  เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย 
 2.4  เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน การครองคน การครองงานและ  มี
ผลงานดีเด่นสมควรได้รับการยกย่อง (รายละเอียดแนบท้าย)  
 
 3.  วิธีการคัดเลือก 
 คณะกรรมการจะด าเนินการพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่นโดยประเมินผลจากหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 4.  การมอบรางวัลและเชิดชูเกียรติคุณ  ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานดีเด่นจะได้รับมอบใบประกาศ
เกียรติคุณพนักงานดีเด่น / ของขวัญรางวัล  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

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



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     ส านักปลัด           องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น          โทร. ๐-
๔๒๒๑-๙๖๘๔   
ที่        อด ๘๓๕๐๑  /                      วันที่               ๑    ตุลาคม     ๒๕๖4        
   
เรื่อง    รายงานผลการด าเนินโครงการพนักงานดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖5       
  

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 

  เรื่องเดิม 
 ตามท่ีส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น อ าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้ด าเนิน

โครงการพนักงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  เพ่ือเป็นการยกย่องและเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่พนักงานต่อไป นั้น 

  ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น  ได้ด าเนินโครงการพนักงานดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖5 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการฯ ดังต่อไปนี้ 
สรุปผลการประเมิน 

ชื่อ – สกุล คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

คิดเป็นร้อย
ละ 

ผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

นายอเนก       พร้าวหอม 100 90 90 ดีเด่น  
นายสมบูรณ์    วรรณสงคราม 100 90 90 ดีเด่น  

  ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 
  สรุปผลการประเมินโครงการพนักงานดีเด่น ตรงตามวัตถุประสงค์ ๑.เพ่ือเป็นการส่งเสริมและ
พัฒนาให้พนักงานมีความประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์แก่ท้องถิ่นและองค์กร   ๒.เพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจให้แก่พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ๓. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเกิดมีส่วนร่วม
ในองค์การบริหารส่วนต าบล ๔.เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึก คุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์แก่พนักงาน  

การด าเนินโครงการพนักงานดีเด่น  เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความ
ผูกพันในองค์กรและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานท างานอย่างเป็นระเบียบรวมถึงการพัฒนาเพ่ือการเรียนรู้ขององค์กร 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

     
               (ลงชื่อ)      
                       (นายสันติ  ยังอยู่) 
                                                          หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 



ความคิดเห็น.................................................................................................................. ............................................ 
...................................................................................................................................................................... ............. 
 

จ.อ. 
   (พิสิทธิ์   นัทธี) 

                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
ความคิดเห็น......................................................................................................................................................... ..... 
............................................................................................................................ ....................................................... 
 
 

    นาย  
   (สิบประกรณ์  ตะโคตร) 

                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพกิจกรรมยกย่องชมเชยการท างาน 

ตามโครงการพนักงานดีเด่น 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การบริหารงานบุคคลแนวใหม่  

ผู้บริหารงานบุคคลจะต้องเป็นคนที่มีหูตากว้างขวางเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆอย่างดี และพร้อม

ที่จะใช้ข้อมูลต่างๆ มาท าการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล ส าหรับการบริหารงานบุคคลแนวใหม่

ให้ความสนใจในเรื่องระบบเปิด และ ยอมรับบรรยากาศทางการเมื องด้วย โดยในระบบเปิดนี้ องค์กร

จะมีปฏิสัมพันธ์อย่างกว้างขวางกับสภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อให้อยู่รอดและอยู่อย่างดี ซึ่งจ าเป็นจะต้อง

ปรับตัว เสมอ บทบาทของผู้รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ ต้องเป็นนักบริหารทรัพยากร

มนุษย์ที่มีโลกทัศน์ที่กว้างและไกล  

การบริหารงานบุคคลที่ มีประสิทธิภาพ มีดังนี้  

1. การบริหารงานบุคคลควรจะบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารกิจการ  

2. การบริหารงานบุคคลเป็นกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

3. เป้าหมายที่ส าคัญของการบริหารงานบุคคล คือ การให้ความส าคัญ เกี่ยวกับการจูงใจและคุณภาพ

ชีวิตการท างาน  

4. การบริหารงานบุคคลควรค านึงถึงค่านิยมที่ส าคัญ คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ความ

เสมอภาคทางสังคม การค านึงถึง ผลประโยชน์ของส่วนรวม ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 

ประชาธิปไตยและจริยธรรม  

5. การบริหารงานบุคคลควรสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรการบริหารงานบุคคลควรจะให้

ความส าคัญของการฝึกอบรม และการพัฒนา สมรรถภาพของ พนักงานให้มีความรู้ ทักษะ พฤติกรรม 

และค่านิยม ที่ เ อ้ือต่อการปฏิบัติงาน  

 


