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  ดว้ยสมาคมขา้ราชการส่วนต าบลและเทศบาล  เห็นว่าเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกยอ่ง  
ขา้ราชการส่วนต าบล และพนกังานจา้ง  ผูท่ี้มคีวามประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีในดา้นการครองตน  
การครองคนการครองงาน  และมีผลการปฏิบติังานดีเด่น  จึงขอความร่วมมือ กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินไดแ้จง้ จงัหวดัทุกจงัหวดั เพือ่ประสานผูแ้ทนทอ้งถ่ินใน ก.อบต.จงัหวดั ประกอบดว้ยนายก อบต. 
ปลดั อบต. และปลดั อบต. และหรือร่วมกบัสมาคมขา้ราชการส่วนต าบลในจงัหวดั นั้น ๆ ร่วมกนัพิจารณา
คดัเลือกขา้ราชการส่วนต าบลดีเด่นระดบัจงัหวดั ตามจ านวนท่ีก  าหนด  ซ่ึงทางสมาคมขา้ราชการส่วนต าบล
และเทศบาล ไดก้  าหนดขอบเขต  หลกัเกณฑ ์ วิธีการด าเนินงาน  และคู่มือการคดัเลือกฯ ดงัค าช้ีแจง  ต่อไปน้ี 
  ๑.   เม่ือผูแ้ทนทอ้งถ่ินใน ก.อบต.จงัหวดั และหรือร่วมกบัสมาคมขา้ราชการส่วนต าบลใน
จงัหวดั นั้น ๆ คดัเลือกขา้ราชการส่วนต าบลดีเด่นระดบัจงัหวดั โดยด าเนินการคดัเลือกตามวิธีการ  ขัน้ตอน
และแนวทางการคดัเลือกท่ีก  าหนดแลว้  ขอใหแ้ต่ละจงัหวดัท าแบบรายงานผลการคดัเลือก  (แบบ๑)  พร้อม
ส าเนา  ๑  ชุด  และแบบประวติัและผลงาน  (แบบ๒)   ส่งไปยงัสมาคมขา้ราชการส่วนต าบลและเทศบาล 
เลขท่ี 98 หมู่ท่ี 5 ต าบลสุเทพ อ  าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่  ตามวนั  เวลาท่ีก  าหนด 
  ๒.   แบบฟอร์มท่ีให ้ หากเน้ือท่ีไม่เพียงพอแก่การกรอกขอ้มลู  ขอใหเ้พ่ิมเติมในเอกสาร
ประกอบซ่ึงตอ้งถ่ายเอกสาร  และรับรองส าเนาถกูตอ้ง  (เอกสารประกอบหลงัจากการพิจารณาเสร็จเรียบร้อย
แลว้ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเอกสารไม่ว่ากรณีใดๆ) 
  ๓.  การด าเนินการคดัเลือกเม่ือส้ินสุดลงและแจง้มายงัสมาคมฯ แลว้ จะเปล่ียนแปลงดว้ย
ประการอ่ืนใดอีกมิได ้ ดงันั้นก่อนท่ีแต่ละจงัหวดัจะสรุปรายงานผลการคดัเลือก  (แบบ๑)    กรุณาตรวจสอบ
ใหแ้น่นอนก่อนด าเนินการส่ง 
  ๔.   การสะกดช่ือ  สกุล  ต าแหน่ง  วุฒิการศึกษา  สถานท่ีปฏิบติัราชการ  ฯลฯ  ตามแบบ
รายงาน  (แบบ๑)  ตอ้งใหถ้กูตอ้งเป็นปัจจุบนั 
  ๕.   ต าแหน่ง  หรือยศ  กรุณากรอกใหเ้ต็มยศ  อาทิ  ด.ต.  ควรเป็นค าเต็ม  นายดาบต ารวจ  
เป็นตน้ 
  ๖.   รูปถ่ายของผูรั้บการคดัเลือกชุดเคร่ืองแบบปกติขาว    หรือชุดกากี ขนาด  ๑” จ านวน  
๒  รูป  โดยติดรูปถ่ายในแบบ  ๑  และแบบ  ๒  ไม่จ  ากดัว่าเป็นภาพสีหรือขาวด า 
  ๗.  กรุณาด าเนินการคดัเลือกและจดัส่งไปยงัสมาคมขา้ราชการส่วนต าบลและเทศบาล 
เลขท่ี 98 หมู่ท่ี 5 ต าบลสุเทพ อ  าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ภายในวนัท่ี  ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๕๒  
เป็นอยา่งชา้  เพื่อสมาคมฯ จะไดป้ระสานไปยงักรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน หากพน้ก าหนดอาจไม่ได้
รับการพิจารณา 
 

ค าช้ีแจงเกีย่วกบัการคดัเลอืก 

ข้าราชการส่วนต าบลดเีด่น ประจ าปีพทุธศักราช ๒๕๕๒ 
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คุณสมบัตขิองผู้ที่จะได้รับคดัเลือก 
  ๑.   เป็นขา้ราชการส่วนต าบล พนกังานจา้งฯ หรือลกูจา้งประจ า 
   ค าว่า  “ขา้ราชการส่วนต าบล”   หมายถึง ผูท่ี้ไดรั้บเงินเดือนจากงบประมาณหมวด
เงินเดือน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
   ค าว่า  “พนกังานจา้ง” หมายถึง ลกูจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2542 โดยเป็นบุคคลซ่ึงไดรั้บการจา้งตามสญัญาจา้งตามมาตรฐานทัว่ไป 
โดยไดรั้บค่าตอบแทนจากงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเพือ่ปฏิบติังานใหก้บัองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนั้น 

๒.   มีระยะเวลาในการปฏิบติังานติดต่อมาไม่นอ้ยกว่า  ๓  ปี  นบัถึงวนัท่ี  ๓๑  ธนัวาคม 

๒๕๕๑  (การนบัเวลาใหน้บัต่อเน่ืองทุกสงักดัท่ีรับราชการ) 

๓. เป็นผูไ้ม่เคยถกูลงโทษทางวินยัหรืออยูร่ะหว่างถกูสอบสวนทางวินยั 
๔. เป็นผูท่ี้ประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบอยา่งท่ีดีในการครองตน  การครองคน  และการ 

ครองงาน  และมีผลงานดีเด่น  สมควรไดรั้บการยกยอ่ง 
๕. ไม่เคยไดรั้บการพิจารณาคดัเลือกเป็นขา้ราชการส่วนต าบลดีเด่นมาก่อน 
๖. ส าหรับขา้ราชการส่วนต าบลท่ีเคยไดรั้บการคดัเลือกเป็นขา้ราชการส่วนต าบลดีเด่น 

มาแลว้ถา้ในปัจจุบนัขา้ราชการส่วนต าบลนั้นมิไดอ้ยูใ่นกลุ่มระดบัเดิม  คณะกรรมการสามารถพิจารณา
คดัเลือกได ้ ถา้มีคุณสมบติัเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
หมายเหตุ ส าหรับขา้ราชการเทศบาลดีเด่นในปี ๒๕๕๒ ยงัไม่มีการคดัเลือก เน่ืองจากสมาคมฯมีเวลา 

ไม่เพียงพอในการเตรียมการ ซ่ึงหากการปรับปรุงแกไ้ข พ.ร.บ.ระเบียบขา้ราชการส่วน 
ทอ้งถ่ิน พ.ศ.....เรียบร้อยแลว้ ทางสมาคมจะไดพ้ิจารณาด าเนินการในเร่ืองดงักล่าว ต่อไป 

การก าหนดกลุ่มและจ านวนข้าราชการส่วนต าบลดีเด่น 
  ๑. กลุ่มขา้ราชการส่วนต าบลระดบั  ๖-๘   จ  านวน  ๑  คน 
  ๒. กลุ่มขา้ราชการส่วนต าบลระดบั  ๑-๕ จ านวน  ๑  คน 
  ๓. กลุ่มพนกังานจา้งฯ หรือลกูจา้งประจ า จ  านวน  ๑  คน 

วธีิการคดัเลือก 
  ๑.   ใหผู้ท่ี้สมควรไดรั้บการคดัเลือก  กรอกประวติัและผลงานตามแบบท่ีสมาคมขา้ราชการ
ส่วนต าบลและเทศบาลก าหนด  (แบบ๒) 
  ๒.   ใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นตน้ของผูส้มควรไดรั้บการคดัเลือก  ประเมินประวติัและผลงาน
โดยใหค้ะแนนตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  (แบบ๓) แลว้จดัส่งไปยงั ทอ้งถ่ินจงัหวดัท่ีสงักดั 

๓. ผูแ้ทนทอ้งถ่ินใน ก.อบต.จงัหวดั ประกอบดว้ย นายก อบต. ปลดั อบต. และ 
 

แนวทางการคดัเลอืกข้าราชการส่วนต าบลดเีด่น 

ประจ าปีพทุธศักราช  ๒๕๕๒ 
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ประธานสภา อบต. และหรือร่วมกบัสมาคมขา้ราชการส่วนต าบลในจงัหวดันั้น ๆ ร่วมกนัพิจารณาคดัเลือก
ขา้ราชการส่วนต าบลดีเด่นระดบัจงัหวดั ตามจ านวนท่ีก  าหนด 
 

๔. คณะกรรมการคดัเลือกขา้ราชการส่วนต าบลดีเด่นระดบัจงัหวดั  พิจารณาคดัเลือก 
ขา้ราชการส่วนต าบลดีเด่น ตามจ านวนท่ีก  าหนด 

๕. ทอ้งถ่ินจงัหวดั จดัท าแบบรายงานผลผูไ้ดรั้บการคดัเลือกต่อ สมาคมขา้ราชการส่วน 
ต าบลและเทศบาล (แบบ๑)  และแบบประวติัและผลงาน  (แบบ๒)  จ านวน  ๒  ชุด  (ตวัจริง  ๑  ชุด  ส าเนา  
๑  ชุด)  พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการส่วนต าบล พนกังานจา้งหรือลกูจา้งประจ า ผูไ้ดรั้บการ
คดัเลือก ทุกกลุ่ม  กลุ่มละ  ๑  ฉบบั  พร้อมรับรองส าเนาถกูตอ้ง  ส่งไปยงัสมาคมขา้ราชการส่วนต าบลและ
เทศบาล ภายในวนัท่ีก  าหนด   หากพน้ก าหนดอาจไม่ไดรั้บการพิจารณา 

 
 
- รายงานผลการคดัเลือก                                  - แจง้ทอ้งถ่ินจงัหวดั 
  ต่อสมาคมฯ          เพื่อประสานผูแ้ทน 
(ภายในวนัที่ ๑๗ ม.ิย.๕๒)          ก.อบต.ร่วมพิจารณา 
 คดัเลือกระดบัจงัหวดั 
 
   
 
 
 - พิจาณาคดัเลือก                                                                                                      - แจง้อ  าเภอฯและ อบต. 
- รายงานผลการคดัเลือก                                                                                    ด าเนินการคดัเลือก                                                                                      
- ต่อทอ้งถ่ินจงัหวดั                                                                                          

(ภายในวนัที่ ๕ ม.ิย.๕๒) 
 
 
 
            

 

- แจง้ขา้ราชการส่วนต าบล 
                    พนกังานจา้งฯ ท าประวติั 
          และผลงานตามแบบท่ีก าหนด    

ขั้นตอนการด าเนินการ   
 
 

 
กรมส่งเสริมฯ และ
สมาคมขา้ราชการ 

ส่วนต าบลและเทศบาล 

 
ผูแ้ทน ก.อบต.จงัหวดัพิจารณา 
(เสร็จส้ินภายใน ๑๒ ม.ิย.๕๒) 

 
คณะกรรมการระดบั อบต. 

(โดยนายกฯ รองนายก อบต. ปลดัฯ 
และหวัหนา้ส่วนราชการใน อบต.) 

 
ทอ้งถ่ินจงัหวดั 

 
อบต.ด าเนินการ 

(เสร็จส้ินภายใน ๑ ม.ิย.๕๒) 
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 ผูไ้ดรั้บคดัเลือกเป็นขา้ราชการส่วนต าบลดีเด่น  จะไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ  ดงัน้ี 

๑. ไดรั้บเข็มเชิดชูเกียรติ   
๒. ไดรั้บเกียรติบตัรยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
๓. บนัทึกประวติัในหนงัสือท่ีระลึกขา้ราชการส่วนต าบลดีเด่น 

 

 
 
 ในโอกาสสมัมนาเชิงวิชาการประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๒ ของสมาคมขา้ราชการส่วนต าบลและเทศบาล 
ระหว่างวนัท่ี ๒๓ - ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒ ณ โรงแรมสตาร์ อ  าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมอบรางวลัและเชิดชูเกยีรตคุิณ 
 

ก าหนดวนั  เวลา  และสถานทีก่ารมอบรางวลั 
 


