
    บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโพนทอง 

วันท่ี    9  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖6 
                    ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  เทศบาลตำบลโพนทอง  อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  

************************************ 
ผู้เข้าประชุม 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายสิรเศรษฐ์  เวียงเพิม่ ประธานกรรมการ สิรเศรษฐ์  เวียงเพิม่ 
๒ นางพิศมัย  จุฑาศรี  กรรมการ พิศมัย  จุฑาศร ี
๓ นายวิศูตร  ทองเจือ กรรมการ วิศูตร  ทองเจือ (แทน) 
4 นางนุชนารถ  อนันตะบุตร กรรมการ   นุชนารถ  อนันตะบุตร 
5 จ่าเอกหญงิพรเพญ็ เอี่ยมสุวรรณ กรรมการ   จ่าเอกหญิงพรเพญ็ เอี่ยมสุวรรณ 
6 นางสาวรมิดา  ชาธิรัตน์ กรรมการ   รมิดา  ชาธิรัตน์ 
7 นางสาววชิราภรณ์  ภูถาดลาย เลขานุการ   วชิราภรณ์  ภูถาดลาย 
8 นางนิภาพร  จันทสมบัต ิ ผู้ช่วยเลขานุการ   นิภาพร  จันทสมบัต ิ

ผู้ไม่มาประชุม 
นายเกรียงศักดิ์   แสนสำราญ  ผู้อำนวยการกองช่าง    
เริ่มประชมุ  เวลา  14.00  น. 
ระเบียบวาระที๑่ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบ  

1.1.แจ้งคำสั่งเทศบาลตำบลโพนทองที่  719/2565 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
พน ั ก ง าน เทศบาล พน ั ก ง านคร ู เทศบาล  และพน ั ก ง านจ ้ า งของเทศบาลตำบล 
โพนทอง  ผู ้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายช่ือดังต่อไปนี้ 
1. นายสริเศรษฐ์  เวียงเพิ่ม ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง        ประธานกรรมการ 
2. นางพิศมัย  จุฑาศรี  ผอ.กองคลงั                  กรรมการ 
3. นายเกรียงศักดิ์  แสนสำราญ ผู้อำนวยการกองช่าง           กรรมการ  
4. นางนุชนารถ  อนันตะบุตร ผู้อำนวยการกองการศึกษา                            
กรรมการ 
5. จ่าเอกหญงิพรเพ็ญ เอี่ยมสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข          กรรมการ 
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
 และสิง่แวดล้อม   
6. นางสาวรมิดา  ชาธิรัตน์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล                    กรรมการ  
7. นางสาววชิราภรณ์  ภูถาดลาย หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ                        เลขานุการ 
8. นางนิภาพร  จันทสมบัต ิ นักทรัพยากรบุคคล                       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

โดยมีหน้าที ่คัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้า งที ่มีความ 
ประพฤติดี  มีระเบียบวินัย  มีการปฏิบัติงานจนเป็นที่ประจักษ์  มีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
(พนักงานเทศบาล  1 ราย/พนักงานครูเทศบาล  1 ราย/พนักงานจ้าง  1 ราย) 
เพื่อให้ที่ประชุมได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ฯ 

 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
- ไมม่ี- 

ระเบียบวาระที่  ๓  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  และพนักงานจา้ง 
 
 
 

เทศบาลตำบลโพนทอง  ประจำปี  2565  
                                                                                         /หลักเกณฑ.์.. 
 



  
ประธาน ฯ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ผู้มีความซื่อสัตย์สจุริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิราชการ ประจำปีงบประมาณ 

 
2565 
   1. คุณสมบัต ิ
    1.1 เป็นพนักงานเทศบาล  พนักงานครเูทศบาล  และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง 

                                   1.2 ปฏิบัติราชการในเทศบาลตำบลโพนทองมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
                                   1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูร่ะหว่างการสอบสวนทางวินัย  
                                   1.4 ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยูร่ะหว ่าง  

ดำเนินคดีอาญาในศาล  เว้นแต่เป็นคดีทีได้กระทำโดยประมาทหรอืความผิดลหุโทษ  
                                   1.5  มีความประพฤติ   การปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม  ศีลธรรม  จรรยาบรรณของ 

ข้าราชการ  เป็นที่ยอมรบัของบุคคลในส่วนราชการและสงัคม  
                                   1.6 เป็นบุคคลที่ได้รบัการยอมรับ ยกย่อง ในเพื่อน ในสงัคมร่วมงานอย่างเปิดเผย 

ทั้งต่อหน้าและลับหลงั  
   1.7  ปฏิบัติหน้าที่และนอกเหนือหน้าทีส่ม่ำเสมอ เตม็ใจ มีจิตมุง่ผลส ัมฤทธ์ิของงาน  
          ที่รับผิดชอบจนมผีลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน  
          มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด  
   1.8 มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรไดร้ับการยกย่อง ให้หมาย 
         รวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท  
         เสียสละ เกิดประยิง่กบัส่วนราชการและประชาชน 
2. ขั้นตอนการคัดเลือก  

2.1 ให้แตล่ะสำนัก/กองพิจารณาคัดเลอืกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  
และ พนกังานจ้างในสงักัดทีม่ีคุณสมบัติและสมควรไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ  
2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจาณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  
และ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทอง  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ 
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565      
จากจำนวนรายช่ือที่ได้รับเสนอและประกาศ รายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือก 

3. ผลการคัดเลือก  
     3.1 พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติฯ  
จำนวน 3 ราย 
    3.2 คณะกรรมการฯ คัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ พนักงานจ้าง     
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2565 
ขอสงวนสทิธ์ิที่จะตรวจสอบแบบประเมินของผูผ้่านการคัดเลือกและประกาศ 
ของคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ให้ถือเป็นทีส่ ุด 
4. การมอบรางวัล 
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล และ พนักงานจ้างเทศบาล 
ตำบลโพนทอง  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและให้บริการประชาชน 

          ดีเด่น ประจำปงีบประมาณ 2565  จะได้รับเกียรตบิัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากนายกเทศมนตร ี
          ตำบลโพนทอง  โดยในปีนีส้ำนัก/กองไม่ได้จัดส่งรายช่ือพนักงานเทศบาลเข้ารบัการคัดเลือก 
          จึงจำเป็นต้องดำเนินการโดยให้ผอ.กองแตล่ะกองเสนอรายช่ือดังนี ้
  พนักงานเทศบาล 
          สำนักปลัดเทศบาล 

นางสาวรมิดา ชาธิรัตน์  เสนอ   นางสาวเยาวลกัษณ์  รักคำมี  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ 
กรรมการ 

กองคลัง  
นางพิศมัย จุฑาศรี       เสนอ   นางสุภาพร  ภูสีน้ำ  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบญัชีชำนาญงาน  
กรรมการ                                                                                             
                                                                                                                         /กองช่าง... 
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กองช่าง 

นายวิศูตร  ทองเจือ  เสนอ  นางปรัชญา  ชวนผดุง  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
กรรมการ 

กองการศึกษา 
นางนุชนารถ  อนันตะบุตร  เสนอ  นางนุชนารถ  อนันตะบุตร ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
กรรมการ                                

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
จ่าเอกหญิงพรเพ็ญ  เอ่ียมสุวรรณ  เสนอ    จ่าเอกหญงิพรเพญ็  เอี่ยมสุวรรณ   
กรรมการ               ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบรหิารงานสาธารณสุข 
ประธาน ฯ                   ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านพจิารณาตามความเหมาะสม 
                                และตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น  
ท่ีประชุม                     รับทราบและทีป่ระชุมดำเนินการพิจารณา 
 
มติท่ีประชุม                 เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ นางสุภาพร ภูสีน้ำ ตำแหนง่ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน 
   สังกัดกองคลัง เป็นบุคคลสมควรได้รบัการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความช่ือสัตย์  

สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปงีบประมาณ 2565 
พนักงานครูเทศบาล 

นางนุชนารถ  อนันตะบุตร   เสนอ    นางทินกร  อิ่มพันธ์ุ             ตำแหน่ง  ครูชำนาญการพิเศษ 
               นางวรรณา  นาชัยเพ็ชร        ตำแหน่ง  ครู ค.ศ.1 

ประธาน ฯ                   ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านพจิารณาตามความเหมาะสม 
                                และตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น  
ท่ีประชุม                     รับทราบและทีป่ระชุมดำเนินการพิจารณา 
มติท่ีประชุม                 เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้  นางทนิกร  อิ่มพันธ์ุ ตำแหนง่ ครูชำนาญการพิเศษ 
   สังกัด กองการศึกษา เป็นบุคคลสมควรไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซือ่สัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปงีบประมาณ 2565 
พนักงานจ้าง 
สำนักปลัดเทศบาล 

นางสาวรมิดา ชาธิรัตน์  เสนอ   นายสุนทร  พินิจการ    ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 
กองคลัง 

นางพิศมัย จุฑาศรี       ไม่เสนอรายชื่อ 
กองช่าง 

นายวิศูตร  ทองเจือ     เสนอ นายปุรินทร์  เฉิดวิจิตร  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

จ่าเอกหญิงพรเพ็ญ  เอ่ียมสุวรรณ  เสนอ  นายเอกลักษณ์  สำราญมน  ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถบรรทกุขยะ) 
ประธาน ฯ                   ขอให้คณะกรรมการฯ ทุกท่านพจิารณาตามความเหมาะสม 
                                และตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าวข้างต้น  
ท่ีประชุม                     รับทราบและทีป่ระชุมดำเนินการพิจารณา 
นางสาวรมิดา ชาธิรัตน ์  เพื่อใหเ้ป็นการมอบขวัญและกำลงัใจ  อนึ่งนายสุนทร  พินจิการ จะมีอายุครบ  60 ปี    

ในเดือนกรกฎาคม 2566 จึงอยากมอบใบประกาศนี้ให้แกพ่นักงานจ้างเทศบาล 
ดังกล่าว 

มติท่ีประชุม                 เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้  นายสนุทร  พินิจการ ตำแหนง่ พนักงานขับรถยนต ์
   สังกัด สำนักปลัดเทศบาล เป็นบุคคลสมควรไดร้ับการยกย่องเชิดชูเกียรตบิุคคลทีม่ีความซื่อสัตย์ 

สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปงีบประมาณ 2565 
 /ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ระเบียบวาระที๔่ เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธาน ฯ 4.1 ในวันที่  12  มกราคม  2566  เข้าร่วมกิจกรรมเจรญิพระพุทธมนต์ให้สมเดจ็ 

พระเจ้าลกูเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทริาเทพยวดี  กรมหลวงราชสาริณีสิรพิัชร   
มหาวัชรราชธิดา  เวลา 17.00  เป็นต้นไป  ณ วัดห้วยสีทน  ตำบลโพนทอง อำเภอเมอืง  

                                 จังหวัดกาฬสินธ์ุ    
4.2 ในวันที่  14  มกราคม  2566  ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
4.3 ในวันที่  1  กุมภาพันธ์  2566  โครงการประเพณีบุญคูณลานสู่ขวัญข้าว  
      ของดีบ้านฉัน   ประจำปี  2566    

ประธานฯ 
 
 

ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเตมิอกีบ้างหรือไมห่ากไมม่ีอะไร 
ขอขอบคุณทุกท่านทีเ่ข้าร่วมประชุมในวันน้ี  ขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชมุ 

 
เวลา 15.3๐ น. 

 
(ลงช่ือ)       นิภาพร   จันทสมบัต ิ   ผู้จดรายงานการประชุม  
             (นางนิภาพร  จันทสมบัต)ิ 

        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

(ลงช่ือ)    วชิราภรณ์  ภูถาดลาย    ผู้รายงานการประชุม  
          (นางสาววชิราภรณ์  ภูถาดลาย) 

             เลขานุการ 
  
 
 
(ลงช่ือ) พิศมัย  จุฑาศรี    กรรมการ                  (ลงช่ือ)    รมิดา  ชาธิรัตน์         กรรมการ 
        ( นางพิศมัย  จุฑาศรี)                                     (นางสาวรมิดา   ชาธิรัตน์) 
        ผู้อำนวยการกองคลงั                   หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
(ลงช่ือ)      วิศูตร  ทองเจือ    กรรมการ                (ลงช่ือ)    นุชนารถ  อนันตะบุตร     กรรมการ 
           ( นายวิศูตร  ทองเจือ)                                     (นางนุชนารถ  อนันตะบุตร) 
     นายช่างโยธาชำนาญงาน รก.แทน        ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
     หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและกอ่สร้าง       
 
 
 
(ลงช่ือ)จ.อ.หญิง พรเพญ็  เอี่ยมสุวรรณ  กรรมการ     
                ( พรเพ็ญ  เอี่ยมสุวรรณ)   
       หัวหน้าฝ่ายบรหิารสาธารณสุข รก.แทน         
    ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
   
 

     (ลงช่ือ)      สิรเศรษฐ์  เวียงเพิ่ม     ประธานกรรมการ     
                        ( นายสิรเศรษฐ์  เวียงเพิ่ม)   
                         ปลัดเทศบาลตำบลโพนทอง 
 
     

 



 
 
 
 
 
 
 
 


