
 

บันทึกข้อความ 
 

 
 
 

ส่วนราชการ   สำนักปลัดเทศบาล  (งานการเจ้าหน้าที่)  เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  
ที ่   ปจ ๖๑๙๐๑ / ๒๐๑           วันที ่  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕62      
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 

เรียน    คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ทุกท่าน 

  ตามที่ เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งท่านเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพ่ือทำหน้าที่พิจารณาและคัดเลือกพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมและยึดหลักคุณธรรมตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยประกาศยกย่องให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ
ประชาชนดีเด่น  นั้น 

  จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่  20  พฤศจิกายน  2562  เวลา  10.30  น.  ณ  ห้องประชุม
เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  อำเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
          
 
                

(นายอัครเดช   อารี) 
นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  
------------------------------------ 

 ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่ 8/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 

 ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
     - ไม่มี - 

 ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑  การคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาล ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาลและ 
พนักงานจ้างผู้มคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการ 
ประชาชนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562   
๓.๒............................................................. 
๓.๓............................................................. 

 ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืน ๆ (ถา้มี) 
    ๔.๑.............................................................. 
    ๔.๒............................................................. 
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บันทึกรายงานการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 

วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕62 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 

----------------------------------- 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

๑. นายอัครเดช อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายกฤษฎา ภักดีวานิช ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ กรรมการ 
๓. นางวิรัตน์ ศรีสุดโท หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 
4. นางสาวสุพสัตรา คนรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง 
กรรมการ 

5. นางสาวผกามาศ ป้องกัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

กรรมการ 

6. นายธงชัย  วงศ์ช ู เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา 

กรรมการ 

 7. นางสาวดารุณี นาคะ นักทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 
 
เริ่มประชุม  เวลา  10.๓๐ น. 

นายอัครเดช  อารี เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว กระผมนายอัครเดช  อารี นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ 
ประธานฯ  ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการฯ  ขอดำเนินการประชุมไปตามระเบียบ 
   วาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ คำสั่งเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ที่ 8/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
1. นายอัครเดช  อารี   ประธานกรรมการ 

   2. นายกฤษฎา  ภักดีวานิช  กรรมการ 
   3. นางวิรัตน์  ศรีสุดโท   กรรมการ 
   4. นางสาวสุพัสตรา  คนรักษ์  กรรมการ 
   5. นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  กรรมการ 
   7. นายธงชัย  วงศ์ชู   กรรมการ 
   7. นางสาวดารุณี  นาคะ   เลขานุการ 

โดยคณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ เพื่อทำหน้าที่ในการ
พิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างให้ได้รับการยกย่อง  
เชิดชูเกียรต ิ

ที่ประชุม  รับทราบ 
 

/ระเบียบวาระท่ี 2... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   - ไม่มี - 
   ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี  ๓  กระผมขอเชิญปลัดเทศบาล ชี้แจงต่อไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นายกฤษฎา ภักดีวานิช ๓.๑  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง 
กรรมการ  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562   

1. คุณสมบัติ 
1.1 เป็นพนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบล

กรอกสมบูรณ์ 
 1.2 ปฏิบัติราชการในเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 1.3 ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย 
 1.4 ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู่ 

 ระหว่างดำเนินคดีอาญาในศาล เว้นแต่เป็นคดีทีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิด 
ลหุโทษ 
 1.5 มีความประพฤติ การปฏิบัติตนด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จรรยาบรรณของ 

 ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม 
 1.6 เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในเพ่ือน ในสังคมร่วมงานอย่าง

 เปิดเผยทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
 1.7 ปฏิบัติหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่สม่ำเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

 งานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ประชาชน มากกว่า
 ผู้อื่นอย่างเด่นชัด 

 1.8 มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง ให้หมาย
 รวมถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศทุ่มเท เสียสละ
 เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสาร 

ทีส่ืบค้นได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้างซึ่งมีข้อจำกัดทาง
 เอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็นภาคปฏิบัติ เห็นสมควรพิจารณาจากรูปธรรมของผลงาน
 ที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ 

2. ขั้นตอนการคัดเลือก 
 2.1 ให้แต่ละสำนัก/ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

 และพนักงานจ้างในสังกัดที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  โดยการ
 ประเมิน 

 2.2 ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจาณาคัดเลือกพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
 ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
 ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 จากผู้ที่ได้รับคะแนนการประเมินสูงสุดและ
 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

3. ผลการคัดเลือก 
 3.1 พิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ 
พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานอยู่จริง  ณ  30 กันยายน 2562 
 

/3.2 เอกสาร... 
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 3.2 เอกสารประกอบการคัดเลือก ประกอบด้วย แบบประเมินผลการคัดเลือก 
 พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ 

ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 
 3.3 คระกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

 ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
 ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแบบประเมนิของ
 ผู้ผ่านการคัดเลือก และประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้ถือเป็นที่สุด 

4. การมอบรางวัล 
 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานเทศบาล พนักงานครเูทศบาล และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ 
ให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 จะได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจาก 
นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ และขณะนี้ก็ได้รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกมา 
เรียบร้อยแล้ว 

นายกฤษฎา ภักดีวานิช ซึ่งรายชื่อพนักงานทีป่ฏิบัติราชการในพ้ืนที่ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ตามคุณสมบัติที่กำหนด ก็ขอให้ 
กรรมการ คณะกรรมการทุกท่านพิจารณาตามความเหมาะสม  และจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ไม่ทราบว่า

คณะกรรมการท่านใด จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่ครับ  

ที่ประชุม  รับทราบและเห็นด้วย  มีมติเป็นเอกฉันท์ 

นายอัครเดช  อารี ผมขอเสนอว่าในปีนี้ควรคัดเลือก โดยคำนึงถึงระยะเวลาและผลงานนะครับ   
ประธานกรรมการ ขอเชิญกรรมการเสนอรายชื่อผู้ที่เห็นสมควรได้รับคัดเลือก เชิญครับ 
นางวิรัตน์  ศรีสุดโท ในปีนี้ ดิฉนัขอเสนอให้คัดเลือกจากข้าราชการ 1 คน และพนักงานจ้าง 1 คน ค่ะ 
กรรมการ 
นายอัครเดช  อารี ตามที่นางวิรัตน์ เสนอ กรรมการทุกท่านเห็นชอบหรือจะเสนออย่างอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานกรรมการ ท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

นายอัครเดช  อารี เมื่อที่ประชุมเห็นชอบให้คัดเลือกจากข้าราชการ 1 คน และพนักงานจ้าง 1 คน ขอให้
ประธานกรรมการ กรรมการเสนอรายชื่อครับ 
นายกฤษฎา  ภักดีวานิช ผมขอเสนอ นางสาวผกามาศ  ป้องกัน เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลประเมินผลการ 
กรรมการ  ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นทั้ง 2 ครั้ง ช่วยเหลืองานราชการด้วยดีมาตลอดระยะเวลาที่ 

ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
นายอัครเดช  อารี ตามที่ท่านปลัดได้เสนอมา มีกรรมการท่านใดจะเสนอรายชื่อเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี
ประธานกรรมการ ท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุมครับ 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

นายอัครเดช  อารี ขอเชิญเสนอรายชื่อพนักงานจ้างผู้ที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น เชิญครับ 
ประธานกรรมการ 
นางวิรัตน์  ศรีสุดโท ดิฉนัขอเสนอ นางสาวสุนทรี  อารี  เนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลประเมินผลการ 
กรรมการ  ปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น รวมทั้งช่วยเหลืองานราชการด้วยดีมาตลอดระยะเวลาที่ 

ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  
 

/นายอัครเดช   ... 



-4- 
 

นายอัครเดช  อารี คณะกรรมการท่านใด จะเสนออะไรเพิ่มเติมบ้างครับ หากไม่มี ผมขอมติที่ประชุมนะครับ 
ประธานกรรมการ ว่าเห็นด้วยหรือไม่ 

ที่ประชุม  มีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท ์

นายอัครเดช  อารี สรุปว่าที่ประชุมนี้ มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้ นางสาวผกามาศ  ป้องกัน พนักงาน 
ประธานกรรมการ เทศบาล และนางสาวสุนทรี  อารี  พนักงานจ้าง เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ 

ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายอัครเดช  อารี ไม่ทราบว่ามีคณะกรรมการท่านใดจะเสนออะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ  หากไม่มี 
ประธานกรรมการ ผมขอปิดการประชุม 

ปิดประชุม  เวลา ๑๑.4๐  น. 
 
     ลงชื่อ    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
      (นางสาวดารุณี  นาคะ) 
                      เลขานุการ 

 
     ลงชื่อ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
      (นายอัครเดช   อารี) 
             ประธานคณะกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ 
เรื่อง  การยกยองผมีูคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 

และใหบริการประชาชนดีเดน ประจําป  ๒๕62 
--------------------------------------- 

  ตามที่เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  ได้จัดทำโครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2562 ที่เห็นสมควรได้รับการยกย่องชมเชยในการปฏิบัติงาน 
ด้วยความเอาใจใส่ วิริยะ อุตสาหะ และขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการและประชาชน อย่างดีเยี่ยม สมควรนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ ราชการสืบต่อไป และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างดีเด่นของเทศบาลตำบล
กรอกสมบูรณ์ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องชมเชยการปฏิบัติงาน ประจำปี 
2562 แล้ว   นั้น 
  คณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานเทศบาล  จำนวน 1 รายและพนักงานจ้าง 
จำนวน 1 ราย  เป็นพนักงานดีเด่นและได้รับการยกย่องให้ผู ้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชน ประจำปี 2562  ดังนี้  

1. นางสาวผกามาศ  ป้องกัน  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 
2. นางสาวสุนทรี  อารี  ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๑4  เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

       
(นายอัครเดช   อารี) 

นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ 
 

 
  
 
 
 
 
 



   

  

 

 
 

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  อำเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวัดปราจีนบุรี 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวผกามาศ  ป้องกัน     ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
 

ได้รับเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่นและไดร้ับการยกย่องให้ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  
มีความเสียสละและอุทศิเวลาให้แก่ราชการ 

  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖2 

ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่  14  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 
 

                                (นายกฤษฎา   ภักดีวานิช)             (นายอัครเดช   อารี)                         
          ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์               นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์          
                              



 

  

 

 
 

เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์  อำเภอศรีมหาโพธิ  จงัหวัดปราจีนบุรี 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือแสดงว่า 

 

นางสาวสุนทรี   อารี     ต าแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 
 

ได้รับเชิดชูเกียรติพนักงานดีเด่นและไดร้ับการยกย่องให้ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  
มีความเสียสละและอุทศิเวลาให้แก่ราชการ 

  ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๖2 

ขอให้รักษาความดี   และจงมีความสุขความเจริญ 

ให้ไว้  ณ  วันที่  14  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖2 

 

 
 

                               (นายกฤษฎา   ภักดีวานชิ)            (นายอัครเดช   อารี)                          
         ปลัดเทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์             นายกเทศมนตรีตำบลกรอกสมบูรณ์ 
 


