




ข�าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓





 ขาราชการ คือ ผูปฏิบัติงานราชการโดยคํานึงถึงความผาสุกของประชาชนและผลประโยชน
ของชาติเปนสําคัญ จึงตองตระหนักถึงบทบาทและหนาที่ของการเปนขาราชการที่ดี ซึ่งตองเสียสละ 
อทุศิตน และเปนกาํลงัสาํคญัในการขบัเคลือ่นการบรหิารราชการแผนดนิ โดยนาํความรู ความเชีย่วชาญ
ดานตาง ๆ  มาใชในการจดัทาํและใหบรกิารสาธารณะ สามารถบรูณาการการทํางานรวมกบัทุกภาคสวน 
เพื่อตอบสนองความตองการและแกไขปญหาของประชาชน ตลอดจนสรางความเจริญกาวหนาใหแก
ประเทศชาติ

 เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผมขอแสดงความยินดีกับขาราชการ
พลเรือนทุกคนที่ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ และหวังเปนอยางยิ่งวา
ทุกทานจะดํารงไวซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของขาราชการ และประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง เพื่อใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธา
ของประชาชน และเพื่อเปนแบบอยางท่ีดีใหแกขาราชการรุนใหมตอไป ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณ
เพื่อนขาราชการพลเรือนทุกคนที่ไดทุมเทแรงกาย แรงใจ ทํางานเคียงบาเคียงไหลกับทุกภาคสวน 
เพื่อชวยใหประเทศชาติฟนฝาอุปสรรคและชวงเวลาอันยากลําบากจากการระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ และขอใหทุกทานพัฒนาตนเองอยู  เสมอ เพื่อให มีความพรอมรับตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและวิถีการทํางานแบบปกติใหม (New 
Normal) ซึ่งจะทําใหการปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนมีความสุข 
และประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนตลอดไป

 ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้ง
พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชีนี ไดโปรด
ดลบนัดาลประทานพรใหขาราชการพลเรอืนทกุทาน พรอมทัง้ครอบครัว ประสบแตความสุข ความเจริญ 
มีกําลังกาย กําลังใจท่ีเขมแข็ง และสัมฤทธิผลในส่ิงอันพึงปรารถนาทุกประการ เพื่อรวมกันเปน
พลังสําคัญในการพัฒนาชาติบานเมืองใหมีความเจริญกาวหนาอยางยั่งยืนสืบไป

	 	 	 	 																																	พลเอก

	 	 	 	 	 (ประยุทธ์	จันทร์โอชา)

	 	 	 	 	 นายกรัฐมนตรี

สาร
พลเอก ประยุทธ� จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี

เนือ่งในโอกาสวนัข�าราชการพลเรอืน ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔



 เน่ืองในโอกาสวันขาราชการพลเรือน วันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผมขอแสดงความยินดี

กับขาราชการพลเรือนดีเดนและลูกจางดีเดนทุกทานที่ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือน ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ในครั้งนี้

	 ข้าราชการ	 คือ	 ผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน	 ดังนั้น	 ข้าราชการจึงมีหน้าที่สำาคัญในการ

พัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า	 และดูแลประชาชนให้ได้รับบริการที่ดี	 มีชีวิตที่มีความสุข	

ข้าราชการจึงต้องมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะที่ทันสมัย	 สามารถนำาเทคโนโลยี

ดจิิทลัมาบูรณาการประสานเครอืข่าย	และพัฒนางานโดยมุ่งผลสมัฤทธิ	์พร้อมกบัยดึม่ันในคณุธรรม	

จริยธรรม	ประพฤติปฏิบัติตนให้เปนไปตามมาตรฐานทางจริยธรรม

	 ถึงแม้ว่าในช่วงนี้ประเทศไทยจะเผชิญกับสถานการณ์โควิด-๑๙	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

การปฏิบัติงานและการดำาเนินชีวิตของข้าราชการเปนอย่างมาก	 อย่างไรก็ตาม	 ผมเช่ือม่ันว่าพวก

เราข้าราชการจะก้าวผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ด้วยกัน	ด้วยพลังใจ	พลังกายที่มุ่งมั่น	เข้มแข็ง	

เสียสละ	พร้อมที่จะรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอยู่ในสายเลือดแห่งความเปน	“ข้าราชการ”

 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลใหทุกทานประสบ

ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสติปญญา ที่สมบูรณ แข็งแรง ถึงพรอมดวยความดี เปนกําลัง

สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป

	 	 	 	 	 (หม่อมหลวงพัชรภากร	เทวกุล)

	 	 	 	 	 เลขาธิการ	ก.พ.

	 	 	 	 	 ประธานกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

	 	 	 	 	 ประจำาป	พ.ศ.	๒๕๖๔

สาร
เลขาธิการ ก.พ.

เนือ่งในโอกาสวันข�าราชการพลเรอืน ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔



สาร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เนือ่งในโอกาสวนัข�าราชการพลเรอืน ประจาํป� พ.ศ. ๒๕๖๔ 
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

	 เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน	วันที่	๑	เมษายน	๒๕๖๔	ในนามของคณะอนุกรรมการ

คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคน

ที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้

	 ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างดีเด่นที่ ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้	 ได้ประพฤติปฏิบัติตน	

และปฏบัิตงิานด้วยความซือ่สตัย์สจุรติ	เสยีสละ	มกีารครองตน	ครองคน	ครองงาน	และผลงานดีเด่น

ซึ่งถือได้ว่าเปนบุคคลต้นแบบ	 สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติแห่งความดี	 ขอให้ท่านนำาความดี	

และความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน	 โดยคำานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเปนหลัก

และขอให้ผลแห่งคุณงามความดีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัตินี้	 ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว

ประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

	 	 	 	 	 (นายสุภัทร	จำาปาทอง)

	 	 	 	 	 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

	 	 	 	 	 ประธานอนกุรรมการคดัเลอืกข้าราชการพลเรอืนดเีด่น



	 คณะรัฐมนตรไีด้มมีติแต่งต้ังคณะกรรมการจดังานวนัขา้ราชการพลเรอืน	เมื่อวนัที	่๑	ตลุาคม	๒๕๖๒	

ตามที่สำานักงาน	ก.พ.	เสนอ	โดยมีองค์ประกอบ	ดังนี้

	 ๑)	 เลขาธิการ	ก.พ.	 ประธานกรรมการ

	 ๒)	ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	 รองประธานกรรมการ

	 ๓)	ปลัดกระทรวงการคลัง	 กรรมการ

	 ๔)	ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	 กรรมการ

	 ๕)	ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 กรรมการ

	 ๖)	ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กรรมการ

	 ๗)	ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรรมการ

	 ๘)	ปลัดกระทรวงคมนาคม	 กรรมการ

	 ๙)	ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 กรรมการ

	 ๑๐)	ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 กรรมการ

	 ๑๑)	ปลัดกระทรวงพลังงาน	 กรรมการ

	 ๑๒)	ปลัดกระทรวงพาณิชย์	 กรรมการ

	 ๑๓)	ปลัดกระทรวงมหาดไทย	 กรรมการ

	 ๑๔)	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 กรรมการ

	 ๑๕)	ปลัดกระทรวงแรงงาน	 กรรมการ

	 ๑๖)	ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 กรรมการ

	 ๑๗)	ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	 กรรมการ

	 ๑๘)	ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 กรรมการ

	 ๑๙)	ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 กรรมการ

	 ๒๐)	ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 กรรมการ

	 ๒๑)	ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ	 กรรมการ

	 ๒๒)	 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	 กรรมการ

	 ๒๓)	 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 กรรมการ

	 ๒๔)	 เลขาธิการ	ก.พ.ร.	 กรรมการ

	 ๒๕)	รองเลขาธิการ	ก.พ.	ที่ได้รับมอบหมาย	 กรรมการและเลขานุการ



ผู�ออกแบบเข็มเชิดชูเกียรติข�าราชการพลเรือนดีเด�น
 นายสุเมธ พุฒพวง

	 ผู้ชำานาญการด้านช่างศิลปไทย

	 สำานักช่างสิบหมู่	กรมศิลปากร

ลักษณะของเข็มเชิดชูเกียรติข�าราชการพลเรือนดีเด�น ประกอบด้วย
	 -	 ครุฑ	เปนประธานของเข็มเครื่องหมาย

	 -	 กรอบเหนือครุฑ	เปนรัศมีของครุฑ	รองรับรัศมีของเพชร

	 -	 รัศมีทองเหนือครุฑ	มาจากเพชรเปล่งรัศมีของตราสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

	 -	 พื้นเข็ม	สีนำ้าเงิน

	 -	 ข้อความ	“ข้าราชการพลเรือนดีเด่น”	บนแพรแถบสีขาว	อยู่ด้านล่าง

	 -	 เรือนเข็ม	เส้นขอบรอบเข็มเครื่องหมาย	จัดวางตามลักษณะองค์ประกอบภาพรูปทรงสื่อ	

	 	 ความเปนไทย

ความหมาย
 ครุฑ	สื่อความหมายถึง	ข้าราชการพลเรือน	ผู้ปฏิบัติหน้าที่เปนข้ารับใช้แผ่นดิน

 เพชรเปลงรัศม	ีสื่อความหมายถึง	คุณงามความดี	ได้รับการยกย่อง	เชิดชู

 สีนํ้าเงิน	สื่อความหมายถึง	สถาบันพระมหากษัตริย์

 สีทอง	สื่อความหมายถึง	ความเจริญรุ่งเรือง

 ขอความ “ขาราชการพลเรือนดีเดน” บนแพรแถบสีขาว	 สื่อความหมายถึง	 ข้าราชการพลเรือน	

ผู้ประกอบคุณงามความดี	 และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ในฐานะข้าราชการพลเรือนดีเด่น

เข็มเชิดชูเกียรติข�าราชการพลเรือนดีเด่นเข็มเชิดชูเกียรติข�าราชการพลเรือนดีเด่น





คณะกรรมการจัดงาน
วันข�าราชการพลเรือน



นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

นายดิสทัต โหตระกิตย

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี

นายชยธรรม พรหมศร

ปลัดกระทรวงคมนาคม

นายธานี ทองภักดี

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

นายทองเปลว กองจันทร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ปลัดกระทรวงการคลัง

นางพัชรี อาระยะกุล

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

นายจตุพร บุรุษพัฒน

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการจัดงาน



นายกุลิศ สมบัติศิริ

ปลัดกระทรวงพลังงาน

นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย

ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่	อเศรษฐกิจ

และสังคม

ศาสตราจารยพิเศษวิศิษฏ วิศิษฏสรอรรถ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม

ศาสตราจารยนายแพทยสิริฤกษ ทรงศิวิไล

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์	

วิจัยและนวัตกรรม

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

นายสุทธิ สุโกศล

ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายสุภัทร จําปาทอง 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการจัดงาน



นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายแพทยเกียรติภูมิ วงศรจิต

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา

ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ

นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ

เลขาธิการ	ก.พ.ร.

หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล

เลขาธิการ	ก.พ.

นายโชติ ตราชู

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คณะกรรมการจัดงาน



     ข�าราชการไทย เข�มแข็งในความดี 
มีจ�ตอาสา พัฒนาคุณภาพชีว�ตประชาชน

เป�าหมายการจัดงาน
วันข�าราชการพลเรือน ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๔

     ข�าราชการไทย เข�มแข็งในความดี “
”



สารบัญ
ความหมายของตราสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน

ประวัติความเป็นมาการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

ส่วนกลาง
สำานักนายกรัฐมนตรี

Office of The Prime Minister

กระทรวงการคลัง

Ministry of Finance

กระทรวงการต่างประเทศ

Ministry of Foreign Affairs

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

Ministry of Tourism and Sports

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Ministry of Social Development and Human Security

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Ministry of Agriculture and Cooperatives

กระทรวงคมนาคม

Ministry of Transport

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Ministry of Natural Resources and Environment

๑๗

๗

๕

๒๕

๓๑

๓๕

๔๑

๕๕

๖๑

๑

๒

๓



กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Ministry of Digital Economy and Society

กระทรวงพลังงาน

Ministry of Energy

กระทรวงพาณิชย์

Ministry of Commerce

กระทรวงมหาดไทย

Ministry of Interior

กระทรวงยุติธรรม

Ministry of Justice

กระทรวงแรงงาน

Ministry of Labour

กระทรวงวัฒนธรรม

Ministry of Culture

กระทรวงศึกษาธิการ

Ministry of Education

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation

กระทรวงสาธารณสุข

Ministry of Public Health

กระทรวงอุตสาหกรรม

Ministry of Industry

หน่วยราชการอิสระ

Independent Public Agencies

๗๓

๖๙

๗๗

๘๓

๘๙

๙๗

๑๐๓

๑๐๗

๑๑๓

๑๔๕

๑๕๕

๑๖๑



๑๖๗

จังหวัดกระบี่	 ๑๖๘

จังหวัดกาญจนบุรี	 ๑๖๙

จังหวัดกาฬสินธุ์	 ๑๗๐

จังหวัดกำาแพงเพชร	 ๑๗๑

จังหวัดขอนแก่น	 ๑๗๓

จังหวัดจันทบุรี	 ๑๗๔

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ๑๗๕

จังหวัดชลบุรี	 ๑๗๖

จังหวัดชัยนาท	 ๑๗๗

จังหวัดชัยภูมิ	 ๑๗๘

จังหวัดชุมพร	 ๑๘๐

จังหวัดเชียงราย	 ๑๘๑

จังหวัดเชียงใหม่	 ๑๘๒

จังหวัดตรัง	 ๑๘๔

จังหวัดตราด	 ๑๘๕

จังหวัดตาก	 ๑๘๖

จังหวัดนครนายก	 ๑๘๗

จังหวัดนครปฐม	 ๑๘๗

จังหวัดนครพนม	 ๑๘๘

จังหวัดนครราชสีมา	 ๑๙๐

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ๑๙๑

จังหวัดนครสวรรค์	 ๑๙๒

จังหวัดนนทบุรี	 ๑๙๔

จังหวัดนราธิวาส	 ๑๙๕

จังหวัดน่าน	 ๑๙๖

จังหวัดบึงกาฬ	 ๑๙๗

จังหวัดบุรีรัมย์	 ๑๙๘

จังหวัดปทุมธานี	 ๑๙๙

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ๒๐๐

จังหวัดปราจีนบุรี	 ๒๐๑

จังหวัดปัตตานี	 ๒๐๒

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ๒๐๔

จังหวัดพังงา	 ๒๐๕

จังหวัดพัทลุง	 ๒๐๖

จังหวัดพิจิตร	 ๒๐๗

จังหวัดพิษณุโลก	 ๒๐๘

จังหวัดเพชรบุรี	 ๒๐๙

จังหวัดเพชรบูรณ์	 ๒๑๐

จังหวัดแพร่	 ๒๑๒

จังหวัดพะเยา	 ๒๑๓

จังหวัดภูเก็ต	 ๒๑๔

จังหวัดมหาสารคาม	 ๒๑๕

จังหวัดมุกดาหาร	 ๒๑๖

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 ๒๑๗

จังหวัดยะลา	 ๒๑๘

จังหวัดยโสธร	 ๒๑๙

จังหวัดร้อยเอ็ด	 ๒๒๐

จังหวัดระนอง	 ๒๒๒

จังหวัดระยอง	 ๒๒๓

จังหวัดราชบุรี	 ๒๒๔

จังหวัดลพบุรี	 ๒๒๕

จังหวัดลำาปาง	 ๒๒๖

จังหวัดลำาพูน	 ๒๒๘

จังหวัดเลย	 ๒๒๙

จังหวัดศรีสะเกษ	 ๒๓๐

จังหวัดสกลนคร	 ๒๓๑

ส่วนภูมิภาค



๒๕๗ภาคผนวก

❂	โครงสร้างของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน	ประจำาปีพุทธศักราช	๒๕๖๔	 ๒๕๘

❂	 เป้าหมายในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน	ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	 ๒๕๙

❂	 คำาสั่งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน	ที่	๒/๒๕๖๒

	 ลงวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๖๒	เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือก

	 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น	 ๒๖๑

❂	 คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๖๓	 ๒๖๔

❂	 จำาขึ้นใจ	 ๒๖๙

❂	 คณะผู้จัดทำา	 ๒๗๐

จังหวัดสงขลา	 ๒๓๓

จังหวัดสตูล	 ๒๓๔

จังหวัดสมุทรปราการ	 ๒๓๕

จังหวัดสมุทรสงคราม	 ๒๓๖

จังหวัดสมุทรสาคร	 ๒๓๗

จังหวัดสระแก้ว	 ๒๓๘

จังหวัดสระบุรี	 ๒๓๙

จังหวัดสิงห์บุรี	 ๒๔๑

จังหวัดสุโขทัย	 ๒๔๒

จังหวัดสุพรรณบุรี	 ๒๔๓

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ๒๔๔

จังหวัดสุรินทร์	 ๒๔๕

จังหวัดหนองคาย		 ๒๔๖

จังหวัดหนองบัวลำาภู	 ๒๔๗

จังหวัดอ่างทอง		 ๒๔๘

จังหวัดอุดรธานี	 ๒๔๙

จังหวัดอุทัยธานี	 ๒๕๑

จังหวัดอุตรดิตถ์	 ๒๕๒

จังหวัดอุบลราชธานี	 ๒๕๓

จังหวัดอำานาจเจริญ	 ๒๕๔





ความหมายของตราสัญลักษณ�
วันข�าราชการพลเรือน

ความหมายในรูปลักษณ�

รูปลักษณะของสัญลักษณ์คือส่วนหนึ่งของบ่าข้าราชการ

ซึ่งได้ดัดแปลงเปนรูปลักษณะทางศิลปกรรมเพื่	อให้เปนสัญลักษณ์แล้ว

ลักษณะเปนทรงโค้งและมีริบบิ้นด้านล่างรองรับ

เพื่	อแสดงความอ่อนโยนอันพึงควรมีในข้าราชการพลเรือน

(ซึ่งตรงกับความหมายที่ว่าเปนผู้มีกำาลังอันสำาคัญยิ่งภายในเรือนในบ้าน)

ช่อชัยพฤกษ์เปนช่อไม้มงคลตามความเชื่	อต่อเนื่	องกันมาแต่อดีต

อันหมายถึงความสำาเร็จ	ความมีชัย	ความเจริญงอกงามไพบูลย์	เปนต้น

การนําไปใช�งาน

เพื่	อเปนสัญลักษณ์วันข้าราชการพลเรือน

อาจนำาไปทำาเข็มกลัดหรือตราเครื่	องหมายบนเสื้อ	

หรือแผ่นโฆษณาอื่	น	ๆ	ได้



ประวัติความเป�นมา
การจัดงานวันข�าราชการพลเรือน

 เมื่	อป	พ.ศ.	๒๕๒๒	 เปนปที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง	ๆ	ของรัฐ	และสมาคมที่เกี่ยวข้อง

กับข้าราชการพลเรือนได้หารือกันที่จะให้มีการจัดงานเนื่	องในโอกาสครบรอบ	๕๐	ป	แห่งการใช้กฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน	 ในที่สุดจึงได้ร่วมกันจัดงาน	 “สัปดาห์การบริหารงานบุคคล”	 ขึ้น

ในระหว่างวันที่	๑-๗	เมษายน	จากการจัดงานดังกล่าว	จึงเปนจุดเริ่มต้นที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล

ต่าง	ๆ	ของรัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการพลเรือนได้เห็นพ้องต้องกันว่า	ควรจะมีวันข้าราชการ

พลเรือนขึ้นมา	 และควรถือเอาวันที่	 ๑	 เมษายน	 เปน	 “วันข้าราชการพลเรือน”	 เหตุผลที่ต้องเปนวันนี้

กเ็พราะเปนวนัท่ีได้มกีารประกาศใชบ้งัคับกฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบข้าราชการฉบบัแรก	คอื	พระราชบญัญตัิ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พุทธศักราช	๒๔๗๒

	 นอกจากเหตุผลดังกล่าวนี้แล้ว	 การถือเอาวันที่	 ๑	 เมษายน	 เปน	 “วันข้าราชการพลเรือน”	

ยังเปนเครื่	องแสดงถึงกตเวทิคุณสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ	 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	

รัชกาลที่	 ๗	 ในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์	 ซึ่งเปนผู้ทรงวางรากฐานระเบียบข้าราชการพลเรือนไทย

สมัยใหม่ขึ้นมา

วัตถุประสงค�
 วัตถุประสงค์ของการจัดงาน	วันข้าราชการพลเรือน	มีดังต่อไปนี้

	 ๑.	 เพื่	อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาท	 และหน้าที่ของข้าราชการในการเปนผู้ ให้บริการ	 เสียสละ	

และอุทิศเวลาเพื่	อประโยชน์ต่อส่วนรวม

	 ๒.	 เพื่	อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ	หน้าที่	สามัคคี	ซื่	อสัตย์	ซึ่งเปนคุณสมบัติของข้าราชการ

อันจะเปลี่ยนภาพพจน์	ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อ	ข้าราชการให้เปนไปในทางที่ดีขึ้น

	 ๓.	 เพื่	อเผยแพร่ผลงานใหม่	ๆ	ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับ	การให้บริการประชาชน

	 ๔.	 เพ่ือยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติ	 และผลการปฏิบัติงานดีเด่น	 รวมถึง

การเผยแพรเ่กยีรติคุณของขา้ราชการดีเด่นใหป้รากฏ	อนัจะชว่ยสรา้งขวญั	และกำาลงัใจใหข้า้ราชการกระทำา

ความดีตลอดไป		

	 ๕.	 เพื่อให้วันข้าราชการพลเรือน	 (๑	 เมษายน)	 เป็นวันที่มีความหมายอยู่ ในความทรงจำา

และเปนวันที่ยอมรับของข้าราชการ	และประชาชนโดยทั่วไป



ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ

 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

 ๒. ซ� อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ� อสวนรวม

 ๓. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย

 ๔. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม

 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ� น เผ� อแผและแบงปน

 ๗. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

  ที่ถูกตอง

 ๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผู ใหญ

 ๙. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัส

  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

 ๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส

  ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไว ใชเม� อยามจําเปน 

  มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมที่จะขยายกิจการ

  เม� อมีความพรอม เม� อมีภูมิคุมกันที่ดี

 ๑๑. มีความเขมแข็งทั้งรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา 

  หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา

 ๑๒. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชน

  ของตนเอง





ส�วนกลาง

ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�วนกลาง



ฉันรู�สึกโชคดีที่ได�เกิดมา
สวมเครื่องแบบสมญาข�าราชการ
และได�ทําภาระหน�าที่สําคัญ 
รับใช�งานเพื่อพ�อหลวงแห�งไทย



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานักนายกรัฐมนตรี
Office of The Prime Minister
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นางสาวณัฐนันท แกนสวาท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองกลาง

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๓ ๔๒๒๗

ผลงานดีเดน การปฏิบัติหนาที่ฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการฝายกลั่นกรอง

การขออนุญาตใช ตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช ๒๕๖๒ และการพัฒนาองคกรและปรับปรุงมาตรฐาน

การปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

นางวรานันท นิวาศานนท ชูปาน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักกฎหมายและระเบียบกลาง

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๓ ๔๕๖๑

ผลงานดีเดน การชวยเหลือชุมชนจากประธานชุมชนและเจาหนาที่รัฐผูเอาเปรียบ

ในการใชพื้นที่สวนรวมเปนสวนตน จนเปนเหตุใหประชาชนในชุมชน

ไดรบัความเดอืดรอน และในปจจบุนัไดรบัการแกไขปญหาแลวบางสวน 

แตยงัไมครบถวน ซึง่ขาพเจาตัง้ใจจะตอสูตอไป ใหไดเหน็วาขาราชการ

เปนขาราชการตลอดเวลา ขาราชการคือผูรับใชประชาชน

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร�
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นายภควัต พรหมเพ็ญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักขาว

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๖ ๘๖๐๗

ผลงานดีเดน ผูรับผิดชอบการผลิตและเผยแพร “รายการความจริงวันนี้ ในวิถี

โควิด-๑๙” และ “รายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทย” และรับผิดชอบ

โครงการประชาสัมพันธการเปนประธานอาเซียนของไทยในป ๒๕๖๒ 

กิจกรรมประกวดภาพถาย National ASEAN 2019

นายธนาชัย สาธิตวสุธา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๓๔๒๒

ผลงานดีเดน ศนูยรบัเรือ่งราวรองทกุข สคบ. ไดรบัการรบัรองมาตรฐานการใหบรกิาร

ของศูนยราชการสะดวก (GECC) ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ พรอมทั้ง

รับมอบโลและตรารับรองมาตรฐานจากนายกรัฐมนตรี พลเอก 

ประยุทธ จันทรโอชา

นางธัญญลักษณ ปรางจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสื่อสารมวลชนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักประชาสัมพันธเขต ๗ (จันทบุรี)

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๘๘

ผลงานดีเดน สรางการมสีวนรวมและสรางเครอืขายผูชมเชงิประจกัษภาคประชาชน

และโรงงานอตุสาหกรรม ผานรายการ “เปดโลก ECC” ทีช่วยยกระดบั

คุณภาพชีวิตประชาชนพื้นที่ EEC

กรมประชาสัมพันธ�

สํานักงานคณะกรรมการคุ�มครองผู�บร�โภค



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓10

นายประวิทย แปนเอม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานบริการ บ๒

สถานที่ทํางาน กองงานนายกรัฐมนตรี

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบางบัวทอง

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๘ ๔๔๔๘

ผลงานดีเดน งานบรกิารรบั-สง หนงัสอืราชการใหแกหนวยงานภายในและภายนอก 

โดยเฉพาะการสงหนังสือสําคัญ เรงดวน ตองดําเนินการทันที เชน 

หนงัสอืของสาํนักพระราชวงั สาํนักราชเลขา ฯลฯ เน่ืองในโอกาสตาง ๆ

นางสาวพัชราภรณ อุทัยพิบูลย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิการศึกษา MSc in Public Policy

สถาบันการศึกษา Queen Mary, University of London

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๑๑๕๑

ผลงานดีเดน การจัดทําแผนงานในภารกจิหลกัของหนวยงานระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙) และโครงการพัฒนาบุคลากรใหมีจิตสํานึกสาธารณะ

รับผิดชอบตอชุมชนและสังคม และพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

พระราชทานในโครงการทุนการศึกษา ภายใตมูลนิธิทุนการศึกษา

พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักโฆษก

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา University of Nottingham

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๘ ๔๓๐๔

ผลงานดีเดน พัฒนาและขยายชองทางระหวางนายกรัฐมนตรีกับประชาชน

ผานชองทางตาง ๆ  เชน Line Official Account Podcast และพัฒนา

และยกระดับงานสื่อสารและประชาสัมพันธของรัฐบาล ใหมีความทัน

สมัยสอดรับกับยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร�

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร�
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นางสาวสุรวัฒนา ตริตรอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองประเมินผล

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๓

ผลงานดีเดน รวมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณ

รายจายประจาํป เพือ่เสนอตอนายกรฐัมนตรแีละคณะรฐัมนตร ีเพือ่ให

ผูบรหิารสามารถใชเปนเครือ่งมอืในการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัิ

งานและการใชจายงบประมาณ 

นายศุภชัย ธูปทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหงบประมาณชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองจัดทํางบประมาณดานสังคม ๓

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๓๓

ผลงานดีเดน การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-

๒๕๖๓ ของหนวยรบังบประมาณภายใตแผนงาน โครงการทีส่อดคลอง

ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท และภารกิจของหนวยงานโดยมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ของการใชจายงบประมาณดวยความซื่อสัตยสุจริต

นายกฤติน ดิ่งแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง อาลักษณชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองอาลักษณและเครื่องราชอิสริยาภรณ

วุฒิการศึกษา นืติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ตอ ๑๘๖๒

ผลงานดีเดน การรับสนองพระราชศรัทธาในการถวายเครื่องราชอิสริยาภรณเปน

พทุธบชูาแดพระพทุธรปูสาํคญั : พระพทุธองัครีส วดัราชบพธิสถติมหา

สีมาราม การจัดทําสื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ

ในรูปแบบ Infographic

สํานักงบประมาณ
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นายศุภวัฒน สิงหสุวงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองกฎหมายปกครอง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยปวติเยร

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๒ ๐๒๐๖-๙

ผลงานดีเดน การเสนอความเห็น จัดทํา และผลักดัน พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จนใชบงัคบัเปนกฎหมาย 

ซึ่งชวยแกไขปญหาการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสิน

เพื่อชําระเงินตามคําสั่งทางปกครองของหนวยงานของรัฐตาง ๆ 

นายยศพล ดํารงรัตน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานขับรถยนต ส ๒

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สถาบันการศึกษา โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษาพิจิตร

โทรศัพท ๐ ๒๖๒๙ ๘๐๐๐ ตอ ๑๑๓๒

ผลงานดีเดน สนับสนุน อํานวยความสะดวกใหแก ผูบริหารและเจาหนาที่สํานักงาน

สภาความมั่นคงแหงชาติ ในการปฏิบัติงานภายใตสถานการณฉุกเฉิน 

รวมถึงปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานสภาความมั่นคงแห�งชาติ

นางจารุณี เปลินเสวี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สถาบันการศึกษา โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรียาน

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๔ ๑๔๐๑

ผลงานดีเดน ปฏิบัตหินาที่ในฐานะเลขานกุารผูบรหิารระดบักรมเปนระยะเวลาตดิตอ

กนัเกอืบ ๑๐ ป ใชความรูความสามารถหลายดาน เชน พระราชบญัญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
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นายธชาคริต สนธิ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Universite Lumiere

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๑๑๘๔

ผลงานดีเดน การทํา Digital Transformation ภายในสํานักงาน ก.พ. ภารกิจ

การพัฒนานโยบายและแนวทางการปฏิรูปสํานักงาน ก.พ. ในดาน

การนําเทคโนโลยีเขามาปรับใช

นางสาวชนัชญภรณ งอนเซง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองพัฒนาระบบราชการ ๒

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙ ตอ ๘๘๖๕

ผลงานดีเดน การจัดตั้งสํานักงานยุติธรรมจําหวัด และการประเมินสวนราชการ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กระทรวง

ยุติธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อน

ภารกิจดานการอํานวยความยุติธรรม

นางสาวณมาพร ธรรมจง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๓

ผลงานดีเดน การปรับปรุงการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหาร

วงเงิน การเลื่อนเงินเดือนของขาราชการสํานักงาน ก.พ. พ.ศ. ๒๕๖๓ 

การกาํหนดตาํแหนงผูอาํนวยการศนูยสงเสรมิจรยิธรรม จากตาํแหนง

ประเภทอํานวยการระดับตน เปนระดับสูง

สํานักงานคณะกรรมการข�าราชการพลเร�อน

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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นางอภิญญา เนตรสุขํา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๒๒๐๔

ผลงานดีเดน จัดทําบัญชีและปดบัญชีในระบบ GFMIS พรอมทั้งจัดทํารายงาน

งบการเงนิประจาํป ของสาํนกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคม

แหงชาต ิสงใหกบัสาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิตรวจสอบและรบัรอง

งบการเงิน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๑

นางสาวอานันทชนก สกนธวัฒน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองยุทธศาสตรและการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค

วุฒิการศึกษา Ph.D

สถาบันการศึกษา University of Sussex/U.K.

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ตอ ๖๔๕๙

ผลงานดีเดน รายงานภาวะเศรษฐกิจและแนวโนมเศรษฐกิจไทย และสวนวิเคราะห

ภาวะเศรษฐกิจโลก และขอเสนอแนะมาตรการบริหารนโยบาย

เศรษฐกิจมหภาคที่สําคัญ

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ

สํานักข�าวกรองแห�งชาติ

นายบัณฑิต แสงชมภู

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักการขาวเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานัก ๓

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๙๘ ๔๙๔๕

ผลงานดีเดน งานวจิยัดเีดนระหวางศกึษาวิทยาลยัการทพับก (วท.บ.) หลกัสตูรหลกั

ประจํา ประจําป ๒๕๕๕
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นางวราภรณ สรสิริ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ 

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

โทรศัพท ๐ ๒๕๕๓ ๘๒๗๓

ผลงานดีเดน มีสวนรวมในการผลักดันระบบงานบัตรสงเสริมไปสูระบบดิจิทัล โดย

เริ่มตั้งแตงานตอบรับมติใหการสงเสริมและสงเอกสารประกอบการ

ออกบัตรสงเสริมออนไลน จนถึงการออกบัตรสงเสริมดิจิทัลซึ่งกําลัง

อยูในขั้นการจัดทําความตองการ และราง TOR เพื่อรับจางบริษัท

จัดทํารูปแบบบัตรดิจิทัลตอไป

นางจารุณี ทองคําสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการอาวุโส

สถานที่ทํางาน สํานัก ๑๑

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๘๔๑๒

ผลงานดีเดน รวมเปนกรรมการและควบคุมการปรับปรุงอาคารจากเหตุหลังคารั่ว 

ทําเอกสารจัดจางโครงการกอสรางรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก สํานัก ๑๑ 

จังหวัดอุดรธานี และใหคําแนะนําปรึกษาขั้นตอนการจัดซื้อเครื่องมือ

เทคนคิเพือ่นาํมาใชในภารกจิดานการรกัษาความปลอดภยัของหนวยงาน

สํานักงานคณะกรรมการส�งเสร�มการลงทุน

นางสาวอนิณ เมฆสุขใส

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการลงทุนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขาธิการ

วุฒิการศึกษา Master of Science

สถาบันการศึกษา University of Warwick

โทรศัพท ๐ ๒๕๕๓ ๘๓๖๖

ผลงานดีเดน ชวยแกไขปญหานักลงทุนในการอํานวยความสะดวก ประสานกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของในการนําเขาชางฝมือเพื่อใหบริษัทสามารถ

ดําเนินธุรกิจตามแผนที่วางไว รวมถึงกอใหเกิดการจางงานภายใน

ประเทศเพิ่มขึ้นในชวงปที่ผานมา 
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นางพุทธิมา ตระการวนิช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กอง ๑

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๐ ๕๗๐๐-๑๓

ผลงานดีเดน ปฏิบัติหนาที่ในคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาความเชื่อมโยง

งบประมาณกบัแผนแมบทภายใตยทุธศาสตรชาตปิระจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งสงผลใหเกิดประโยชนตอรายการในการขับเคลื่อน

การปฏิรูปประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความถูกตอง

นางสาวฐิติชญาน ศิลปเสถียรกิจ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๒๓ ตอ ๑๒๑๒

ผลงานดีเดน ๑. จัดทําหลักเกณฑและแนวทางการเสนอเรื่องตอคณะกรรมการ

ทรัพยากรนํ้าแหงชาติ และคณะกรรมการลุมนํ้าใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๒. การจัดทําผลการดําเนินงานของ กนช. ป ๒๕๖๒-๒๕๖๓

สํานักงานทรัพยากรน้ําแห�งชาติ

สํานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร�ชาติและการสร�างความสามัคคีปรองดอง



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงการคลัง
Ministry of Finance
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นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกรม

สถานที่ทํางาน กลุมงานตรวจราชการ

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๘ ๒๐๗๕

ผลงานดีเดน การแกไขปญหาบกุรกุทีร่าชพสัดบุรเิวณแปลงมอปลายาง (รมิอางเกบ็นํา้

ลําตะคอง) แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.นม. ๒๘๐๖ และ ส.นม.๔๑ 

ตาํบลหนองสาหราย (เดมิจนัทกึ) อาํเภอปากชอง จงัหวดันครราชสมีา

นายภูนภ ศิรินภาพันธ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาหนาที่จัดผลประโยชนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน พัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ

วุฒิการศึกษา Doctor of Business Administration

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๓ ๐๙๐๗

ผลงานดีเดน มาตรการใหความชวยเหลือเยียวยาผูเชาที่ราชพัสดุที่ไดรับผลกระทบ

จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (โควิด-๑๙) แพรระบาด และ

การกาํหนดผลประโยชนตอบแทนการบรหิารจดัการโครงการปรบัปรงุ

ทาเรือภูเก็ต

นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy

สถาบันการศึกษา Royal Melbourne Institute of Technology University (RMIT 

University) เครือรัฐออสเตรเลีย

โทรศัพท ๐ ๒๑๒๖ ๕๙๐๐ ตอ ๓๖๑๐

ผลงานดีเดน ๑. ระบบสารสนเทศสาํหรบัผูบรหิาร (Executive Information System : EIS) 

 ๒. ระบบมอนิเตอรขอมูลบนโซเชียลมีเดีย (MOF Social Monitoring 

System)

นางสาวสมิทธิ์ธนา ชัยเจนกิจ

สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร

กรมธนารักษ�
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นางสาวรัชนีวรรณ แสงสาคร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองบัญชีกลาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ตอ ๔๙๓๐

ผลงานดีเดน ระเบยีบกระทรวงการคลงั วาดวยการเบกิจายเงนิจากคลงั การรบัเงนิ

การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และหลกัเกณฑและวิธปีฏบิตัใินการจายเงนิกูเพือ่แกไขปญหา เยยีวยา

และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

นางสาวรัชนี ดวงราบร� น

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองการพัสดุภาครัฐ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

โทรศัพท ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ตอ ๔๕๕๑

ผลงานดีเดน ดาํเนนิการบรหิารจดัการงาน โดยสามารถนาํเรือ่งอทุธรณเขาทีป่ระชมุ

ภายในระยะเวลาที่พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจาง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กําหนดและมีหนังสือแจงผลการพิจารณา

อุทธรณแลวเสร็จ จํานวน ๔,๙๘๗ เรื่อง

นางสาวรัชนี ดวงราบร� น

กรมบัญชีกลาง
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นางวิภา บางกรวย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานศุลกากรกรุงเทพ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๒๗๕๔ ๔๕๐๑-๙ ตอ ๑๓๗

ผลงานดีเดน ไดรับแตงตั้งเปนคณะทํางานควบคุมและกํากับดูแลงานการเงินและ

การบัญชีของสํานักงานศุลกากรกรุงเทพ เพื่อใหการปฏิบัติบัติงาน

ของหนวยจัดเก็บเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมและกํากับดูแล

สอบทาน ตรวจสอบการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรมและเปนการ

ปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

นางสาวรัชนก ชวยเชียร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศุลกากรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานศุลกากรตรวจสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๑๓๔ ๓๗๘๓

ผลงานดีเดน แนวคดิการใชระบบ “Trace and Tex” ในการชาํระภาษกีบัสนิคานาํเขา

ทางไปรษณียระหวางประเทศ ดวยการนําเทคโนโลยีมาใชพัฒนา

ระบบการใหบรกิาร เพือ่ความสะดวก รวดเรว็และสอดรบักบันโยบาย

ไทยแลนด ๔.๐ และการใหบริการและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนําเขา

สิ่งของบริจาค

นางสาวสุพัตรา สิงประกรไทย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน บริหารทรัพยากรบุคคล

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๒๖๒๗ ๗๑๑๒

ผลงานดีเดน การจัดทําโครงสรางภายในแบงสวนราชการ หนาที่ความรับผิดชอบ

ของหนวยงาน สังกัดกรมศุลกากร ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ

กรมศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๒ และการจัดทําแผนการกําหนดตําแหนง

เพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นของสวนราชการ

กรมศุลกากร
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นายชลิต แกวไพฑูรย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสรรพสามิตชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ๒

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

โทรศัพท ๐ ๒๖๗๕ ๗๔๙๔-๘

ผลงานดีเดน ๑. การขอใบอนญุาตนาํเขาสรุาเขามาในราชอาณาจกัร (เพือ่จาํหนาย)

 ๒. การขอใบอนุญาตขายสุราประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒ (ขายสง

และปลีก)

นายเกรียงไกร มุสิกวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานสรรพสามิตอาวุโส

สถานที่ทํางาน สํานักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๗๔๖๙ ๕๖๒๕

ผลงานดีเดน ๑. ไดผานการรบัรองศนูยราชการสะดวก ระดบัพืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

 ๒. จัดทําโครงการ “FAST TRACK” การออกใบอนุญาตขายสุรา 

ยาสูบ ไพ ใหแกบุคคลบางประเภท เชน คนพิการ ผูสูงอายุ 

และสตรีมีครรภถึงบาน

 

นางสาวชลิตา ผองอักษร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล 

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๐๐ ตอ ๕๔๒๕๐๑

ผลงานดีเดน ๑. คูมอืวนิยัและการรกัษาวนิยัตามพระราชบญัญัตริะเบยีบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมสรรพสามิต

 ๒. สงเสริมและพัฒนาใหขาราชการพนักงานราชการ และลูกจาง 

มีคุณธรรมและจริยธรรม

กรมสรรพสามิต
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นายชัยวัฒน นิ่มวงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน บริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๒ ๘๔๒๙

ผลงานดีเดน มีความรอบรูและเชี่ยวชาญในกระบวนงานตรวจสอบภาษี สามารถ

ถายทอดออกมาในรูปแบบผังงานตรวจสอบ (Audit Flowchart) 

ไดอยางมปีระสทิธภิาพ ปฏบิตัหินาทีอ่ยูในกฎระเบยีบของทางราชการ 

นําเทคโนโลยมีาใชในการพฒันางาน สรางงานทีม่คีณุภาพเปนทีย่อมรบั

ในผลงาน

นางสาววิลาวัณย เอกประเสริฐกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี สํานักงานสรรพากรภาค ๕

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๓๗๔๕ ๒๓๖๑-๘

ผลงานดีเดน ๑. ประชาสมัพนัธการยืน่แบบแสดงรายการภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา

ผานระบบอินเทอรเน็ต

 ๒. แนวทางการดําเนินการหักภาษี ณ ที่จาย “โครงการเสริมสราง

ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” 

ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ

นางสาวสุทัตตา หัสนีย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักตรวจสอบภาษีชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต สํานักงานสรรพากรภาค ๑๑

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม

โทรศัพท ๐ ๗๖๓๕ ๘๒๕๐ ตอ ๑๓๐

ผลงานดีเดน ๑. ปฏบิติังานดานการตรวจแนะนําภาษอีากร ธรุกจิคาอสงัหารมิทรพัย

และวิลลา 

 ๒. คณะทํางานพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหและติดตามขอมูลคา

อสังหาริมทรัพย

 ๓. คณะทํางานจัดทําคูมือการตรวจและเปนวิทยากรเผยแพรความรู

การตรวจกิจอสังหาริมทรัพย

กรมสรรพากร
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นายวรภพ สระทองจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ ๑

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๙๘ ๕๘๘๐ ตอ ๒๑๔๒

ผลงานดีเดน ๑. การกาํกบัตดิตามการดาํเนนิการตามแผนฟนฟกูจิการของการรถไฟ

แหงประเทศไทย

 ๒. การศึกษาการสรางความชัดเจนในบทบาทของรัฐวิสาหกิจภายใต

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นางอรพร ถมยา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักพัฒนาตลาดตราสารหนี้

วุฒิการศึกษา Master of Business Administration

สถาบันการศึกษา University of Tasmania, Australia

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๑ ๗๙๙๙ ตอ ๕๘๐๓

ผลงานดีเดน การพัฒนางานจําหนายพันธบัตรออมทรัพย โดยนําเทคโนโลยี

เขามาใชในการวางโครงสรางพืน้ฐานดวยเทคโนโลย ีBlockchain และ

การพฒันา e-Wallet “สบม.” บน Application เปาตงั ทาํใหซ้ือพนัธบตัร

ออมทรัพยไดงายผานโทรศัพทมือถือ

นายภาณุ ขวัญนิมิตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสรรพากรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา ๒ สํานักงานสรรพากรภาค ๑๒

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๗๔๒๗ ๓๘๐๓

ผลงานดีเดน ประชาสมัพนัธการยืน่แบบแสดงรายการภาษทีางอนิเทอรเนต็ ภายใต

แผนกลยุทธ การนําไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ผานกลุม Line 

สรางการรับรู และเชิญชวนใหผู เสียภาษีที่ใชบริการเปลี่ยนวิธีการ

และทัศนคติใหม ภายใตแนวคิดหลัก เขาใจงาย นําสูการปฏิบัติจริง

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐว�สาหกิจ

สํานักงานบร�หารหนี้สาธารณะ
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นางสาวกมลณิช สวัสดิ์พาณิชย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองกฎหมาย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา University of Chicago

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๒๐ ตอ ๓๒๖๓

ผลงานดีเดน ๑. พระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๒. มาตรการเราไมทิง้กนั โครงการเราเทีย่วดวัยกนัโครงการคนละครึง่ 

และโครงการเราชนะ

นางสาวกมลณิช สวัสดิ์พาณิชย

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงการต�างประเทศ
Ministry of Foreign Affairs
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นางณัฎฐินี บุญลือ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักบริหารการคลัง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๒๑๐๒๗

ผลงานดีเดน ดูแลการเบิกจายงบประมาณตาง ๆ ใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ และ

หลักเกณฑที่เกี่ยวของ

นางสาวรณิดา ฉ่ําเฉลิม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักการทูตชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองหนังสือเดินทาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา University of surrey, UK

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐

ผลงานดีเดน ๑. การบริหารจัดการโครงการจางผลิตและใหบริการหนังสือเดินทาง

อิเล็กทรอนิกส ระยะที่ ๒ และในชวงเปลี่ยนผานโครงการจาก

ระยะที่ ๒ ไปสูระยะที่ ๓

 ๒. การอํานวยความสะดวกแกคนไทยในประเทศเพื่อนบานที่ประสงค

เดินทางกลับไทยทางบก เนื่องจากสถานการณโรคโควิด-๑๙

นางสาวณุกุณ สีหโสภณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองกลาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา McGill University, Canada

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๒๔๐๐๑

ผลงานดีเดน สามารถบรหิาร กาํกบั และปรบัปรงุงานกองกลางในทกุฝาย ใหมรีะบบ

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเสริมสรางความสามัคคี 

สรางขวญัและกาํลงัใจแกขาราชการ เจาหนาที ่และลกูจางในหนวยงาน 

ทําใหสามารถพรอมปฏิบัติหนาที่ไดในทุกเวลา/วาระพิเศษ

สํานักงานปลัดกระทรวงการต�างประเทศ

นางสาวรณิดา ฉ่ําเฉลิม

กรมการกงสุล
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นายณัฐดนัย จานโอ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๑๓๑๐๗

ผลงานดีเดน ๑. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในกรอบตาง ๆ

 ๒. งานดานบุคลากรของหนวยงาน

นางสาวปฤณัต อภิรัตน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา Johns Hopkins University

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๑๔๑๔๐

ผลงานดีเดน การมีสวนรวมในการวางแผนและขับเคลื่อนงานเพื่อบรรลุเปาหมาย

ในการดํารงตําแหนง ประธานอาเซียนของไทยในป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และสงเสรมิใหบทบาทนาํของไทยเปนทีย่อมรบัในเวทรีะหวางประเทศ 

เชน APEC WTO และ OECD

นางฉัตรวิไล ศรีเครือ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๒๓๐๖๙ 

ผลงานดีเดน ๑. การไดรับพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนระดับ “ดีเดน”

 ๒. การใหความชวยเหลือคนไทยตกทุกข ในขณะปฏิบัติราชการ

ในตางประเทศ ทั้งในและนอกเวลาราชการ เสียสละเวลาสวนตัว

ใหคําปรึกษาและใหกําลังใจผูที่มาขอความชวยเหลือ

กรมพ�ธีการทูต

กรมยุโรป

กรมเศรษฐกิจระหว�างประเทศ
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นายวรวุธ เชวงเกียรติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักการทูตชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองการสื่อมวลชน

วุฒิการศึกษา Master of Arts

สถาบันการศึกษา Johns Hopkins University

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๒๒๐๒๔

ผลงานดีเดน การจัดตัง้ศนูยสือ่มวลชนในป ๒๕๖๒ ที่ไทยเปนประธานอาเซียน สาํหรบั

การประชุมที่กระทรวงการตางประเทศรับผิดชอบ ๔ ครั้ง ตั้งแต

การวางแผนงานและดําเนินการจนเสร็จสิ้นภารกิจ

นางสาวเอกอร คุณาเจริญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองสันติภาพ ความมั่นคงและการลดอาวุธ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Lancaster University, UK

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๑๒๑๓๐

ผลงานดีเดน ๑. การปรับปรุงซอมแซมสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

 ๒. การปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการ ๒ กอง ในชวงเวลาเดียวกัน

นายรัชภูมิ บุญรอด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองกฎหมาย

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา Universiry of Cambrifge, UK

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๑๑๐๒๐

ผลงานดีเดน ๑. เปนเจาหนาที่รวมในทีมตอสู คดีตีความคําพิพากษาคดีปราสาท

พระวิหารของไทยที่ศาลโลก

 ๒. จดัการประชมุคณะกรรมาธกิารเขตแดนรวมไทย-กมัพูชา (ฝายไทย) 

ซึ่งวางเวนการจัดมากวา ๗ ป เพื่อผลักดันและปกปองผลประโยชน

ดานเขตแดนของไทย

กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

กรมสารนิเทศ

กรมองค�การระหว�างประเทศ
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นางสาวบาจรีย พึ่งพักตร 

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองการเมืองและความมั่นคง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Cornell Universiry, USA

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐

ผลงานดีเดน งานอํานวยการความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในกรอบ

อาเซียน เชน การเตรียมงานสารัตถะและการประสานงานในสวน

ที่เกี่ยวของกับการประชุมเจาหนาที่อาวุโส การประชุมรัฐมนตรี

ตางประเทศอาเซียน การประชุม APSC Council เปนตน

นางสาวปาริฉัตร พันธรักษเดชา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักการทูตชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองเอเชียตะวันออก ๒

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณทิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๑๔๔๖๒

ผลงานดีเดน งานสงเสริมความสัมพันธไทย-กัมพูชา ชวงหลังศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศมีคําพิพากษากรณีปราสาทพระวิหาร และงานสงเสริม

ความสัมพันธไทย-เมียนมา ดานเศรษฐกิจและความเชื่อมโยง

นางสาวอวันดา อมตวิวัฒน 

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักการทูตชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองอเมริกาเหนือ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Monterey Institute of International Studies, USA

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๑๓๐๒๑

ผลงานดีเดน เปนคณะทํางานของการประชุม Indo-Pacific Business Forum 

ครั้งที่ ๒ รวมกับ กต. สหรัฐฯ ในป ๒๕๖๒ ซึ่งชวยสงเสริมการขยาย

ความรวมมือดานการคาและการลงทุนของภาครัฐ และเอกชนไทย

กับสหรัฐฯ และประเทศในภูมิภาค

กรมอเมร�กาและแปซิฟ�กใต�

กรมอาเซียน

กรมเอเชียตะวันออก
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นางสาววิรงรอง ธรรมเสรี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏธนบุรี

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๔๓๕๐๗

ผลงานดีเดน ดาํเนนิการจดัซือ้วสัด ุครภุณัฑ สาธารณปูโภค จดัจางปรบัปรงุสาํนกังาน 

บริการสื่อสารและโทรคมนาคม ซอมแซมครุภัณฑ และอื่น ๆ รวมทั้ง

บรหิารพสัดโุดยการควบคมุดแูลพสัดใุหเปนระเบยีบเรยีบรอย ปลอดภยั 

ครบถวนถูกตองตรงตามบัญชี 

นายตอ ศรลัมพ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองตะวันออกกลาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา University of Warwick, UK

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ตอ ๑๒๐๑๐

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนาทีมผูประสานงาน (Liaison Officers) 

สําหรับการประชุมผูนํา และการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การตางประเทศอาเซียนที่ไทยเปนเจาภาพเมื่อป ๒๕๖๒

 ๒. ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยสถานการณโควิด-๑๙ 

ของกระทรวงการตาง ประเทศ

กรมเอเชียใต� ตะวันออกกลางและแอฟร�กา

กรมความร�วมมือระหว�างประเทศ



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา
Ministry of Tourism and Sports
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นางสาวรัชราวไล สวางอรุณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักพัฒนาการกีฬาชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักนันทนาการ

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๒๒๑๔ ๐๑๒๐ ตอ ๔๕๐๙

ผลงานดีเดน ๑. เป นผู  เรียบเรียงหนังสือ “แนวทางการบริหารจัดการศูนย 

นันทนาการ” 

 ๒. เปนผูดําเนินการ “การผลิตสื่อวีดิทัศนกิจกรรมนันทนาการเพื่อ

เผยแพรทางโซเชยีลมเีดยี” “กจิกรรมหองเรยีนนนัทนาการออนไลน 

Plearn RC (at) HOME”

นายเอกพงษ ชวงไชย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๓๓๓๓ ตอ ๑๓๑๕๔

ผลงานดีเดน ๑. โครงการพัฒนาระบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวออนไลน

 ๒. โครงการพัฒนาระบบใบอนุญาตเปนมัคคุเทศกออนไลน

นางสาวสุดารัตน อนันทเสก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองกลาง

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๓ ๑๕๔๕

ผลงานดีเดน การจัดทําแผนการกําหนดตําแหนงเพื่อปรับปรุงการกําหนดตําแหนง

เปนระดับสูงขึ้นของสํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

 

สํานักงานปลัดกระทรวงการท�องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

กรมการท�องเที่ยว
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นางนันทวรรณ อารีราช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ

โทรศัพท ๐ ๓๕๕๔ ๕๖๖๒

ผลงานดีเดน ๑. ปฏิบัติการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒-๕ วิชาสังคมศึกษา

และวิชาประวัติศาสตร จํานวน ๒๑ ชั่วโมงตอสัปดาห

 ๒. ปฏิบัติหนาที่ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๕/๓ ดูแลเด็กนักเรียน

เปนพิเศษ ใหคําปรึกษากับนักเรียนหลาย ๆ ดาน

ผูชวยศาสตราจารยอนันต เมฆสวรรค

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

โทรศัพท ๐ ๔๔๘๑ ๒๐๘๘

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับเหรียญทองแดง กีฬาเอเชียนเกมส ครั้งที่ ๑๐ ณ ประเทศ

เกาหลีใต, เหรียญเงิน กีฬา ซีเกมส ครั้งที่ ๑๔ ณ ประเทศ

อินโดนีเซีย, เหรียญทอง การแขงขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศ

แหงประเทศไทย

 ๒. ไดรบัรางวลัผูบรหิารดเีดน, รางวลัขาราชการพลเรอืนดเีดน จงัหวดั

อางทอง, รางวัลผูตัดสิน มวยไทยของการกีฬาแหงประเทศไทย

มหาว�ทยาลัยการกีฬาแห�งชาติ





ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย�
Ministry of Social Development and Human Security
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นางสาวพวงทิพย พูลสวัสดิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปกร

โทรศัพท ๐ ๗๗๓๕ ๕๐๒๒-๓

ผลงานดีเดน ๑. เสรมิสรางศาสตรงานวจิยัเพือ่พฒันาสงัคมทีม่องครบมติแิละนาํไป

สูการปฏิบัติจริงได

 ๒. การประยุกตใชดิจิทัลจัดทําฐานขอมูลแกกลุมเปาหมายเพื่อการ

พัฒนาสังคม

นายสัญญลักษณ อยูรักษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองพัฒนาสังคมกลุมเปาหมายพิเศษ

วุฒิการศึกษา สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๗๗๙๕ ๐๐๔๐

ผลงานดีเดน ๑. สงเสรมิศกัยภาพอาสาสมคัรพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

 ๒. หลักการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมเปาหมาย

นายศราวุธ มูลโพธิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองตรวจราชการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

โทรศัพท ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๒๒

ผลงานดีเดน ๑. การบรหิารงานดานนโยบายและโครงการสาํคญัในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ใหเปนไปอยาง

มีประสิทธิภาพ

 ๒. การขบัเคลือ่นงานตามนโยบายกระทรวงในระดบัพืน้ที ่(Area Based) 

ในการขบัเคลือ่นการดาํเนนิงานทมี พม. จงัหวดั ภายใตแนวคดิบาน

เดียวกัน (One Home)

นายศราวุธ มูลโพธิ์

สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความความมั่นคงของมนุษย�

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
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นางสาวออยทิพย โตะหมัดและ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองสงเสริมสถาบันครอบครั

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๕๕๓๐ ๒๒๓๒

ผลงานดีเดน สนับสนนุใหมทีมีวิทยากรดานครอบครวัระดบัจงัหวัด เพือ่เปนทมีพีเ่ลีย่ง

ใหคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน และเปนเครือขาย

ทีช่วยเจาหนาทีส่าํนกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั

ในการตดิตามหนนุเสรมิการทาํงานของศนูยพฒันาครอบครวัในชมุชน

นายวิเชียร เดชสิริยาภรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤศภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานธุรการ ส ๓

สถานที่ทํางาน กองคุมครองและพัฒนาอาชีพ

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

โทรศัพท ๐ ๕๔๘๒ ๙๗๓๕

ผลงานดีเดน เปนผู ดําเนินโครงการฝกอบรมอาชีพในชุมชน ลงพื้นที่คัดเลือก

กลุ มอาชีพ เพื่อใหการสนับสนุนสงเสริมพัฒนาทักณะอาชีพแก

กลุมเปาหมายในชมุชน โดยการทาํงานแบบบรูณาการกบัหนวยงานภาคี

เครือขาย เชน สํานักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

นายนพพร ปสันตา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๕๖๙ ๖๑๘๑

ผลงานดีเดน ๑. การบริหารจัดการอาคารสถานที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

 ๒. การบริหารงานจัดซื้อจัดจางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมกิจการสตร�และสถาบันครอบครัว
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นางเยาวพรรณ แชมพุดชา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองคุมครองเด็กและเยาวชน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โทรศัพท ๐ ๔๒๒๓ ๗๑๕๑

ผลงานดีเดน ๑. UD Network (เครือขายอุดร สรางสุข) ไดรับรางวัลการบริหาร

ราชการแบบมีสวนรวม ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ประเภทสัมฤทธิผล

ประชาชนมีสวนรวม (Effective Change) ระดับดี

 ๒. UD Network (เครอืขายอดุร สรางสขุ) “กจิกรรม เสรมิพลงั สราง

รายได แมวัยใส”

นางสาวอรนุชา มงคลรัตนชาติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูปกครองสถานสงเคราะหเด็กออนพญาไท

สถานที่ทํางาน กองสงเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๘๔ ๗๒๖๔

ผลงานดีเดน ๑. โครงการรุงกนิน้ํา รางวัลเลศิรฐัประจาํป ๒๕๖๑ ประเภทพฒันาการ

บรกิารในระดบัด ีจากสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

 ๒. การนําเด็กคืนสูครอบครัว เพื่อการพัฒนาทุนมนุษยอยางยั่งยืน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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กรมส�งเสร�มและพัฒนาคุณภาพชีว�ตคนพ�การ

นางจิตรา เตมีศรีสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองคุมครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ตอ ๕๑๔

ผลงานดีเดน ๑. หนวยงานที่มีผลงานดานการพัฒนาสังคมเปนเลิศ

 ๒. โครงการสงเสริมงานอาชีวบําบัดสูอาชีพ

นางสาวสุกัญญา บัวจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา ราชภัฏพระนคร

โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๓๓๘๘ ตอ ๓๑๑-๓๑๓

ผลงานดีเดน การบริหารจัดการและการพัฒนาระบบฐานขอมูลดานคนพิการ 

เพือ่การแลกเปลีย่นเชือ่มโยงขอมลูกบัหนวยงานทีเ่กีย่วของทัง้ภายใน

และภายนอกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
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กรมกิจการผู�สูงอายุ

นางพัชรินทร เสนาะสันต

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ 

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักพัฒนาสังคมชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองสงเสริมสวัสดิการและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๔๘๒ ๕๕๗๖

ผลงานดีเดน ไดรับการแตงตั้งใหเปน “เลขานุการคณะกรรมการเครือขายโรงเรียน

ผูสงูอายภุาคเหนอื” รวมทัง้ไดดาํเนนิงาน “ขบัเคลือ่นดานการสงเสรมิ

อาชีพและรายไดของผูสูงอายุในชุมชน”



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงเกษตรและสหกรณ�
Ministry of Agriculture and Cooperatives
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นางสาวปุณฑริกา ฉายากุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักการเกษตรตางประเทศ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Saint Petersburg State University

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๘๑๔๕

ผลงานดีเดน การกระชับความรวมมือดานการคาสินคาเกษตรและความรวมมือ

ดานการเกษตรระหวางไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียและกลุมประเทศ

สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (Eurasian Economic Union : EAEU)

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

โทรศัพท ๐ ๒๖๖๙ ๕๐๒๕

ผลงานดีเดน ริเริ่มโครงการสาธิตการทํานาแบบเปยกสลับแหงแกลงขาวหรือ

การทํานาแบบใชนํ้านอยโดยที่สามารถชวยเกษตรกรประหยัดตนทุน

การเพาะปลกู ผลผลติเพิม่ขึน้ รวมทัง้เพือ่เปนแนวทางในการประหยดัน้ํา

ที่มีอยูอยางจํากัดในการทํานาปรังชวงฤดูแลง

นายสนธิวัฒน เศรษฐรัมย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองการเจาหนาที่

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๒ ๓๕๖๐

ผลงานดีเดน ๑. การจัดทําคูมือการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

 ๒. การจดัทาํขัน้ตอน และกระบวนการยาย โอน และยาย/โอนตามผล

ของการสอบแขงขัน

สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ�

นายธีระพล ตั๊งสมบุญ

กรมชลประทาน
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นายประเสริฐ แสนหลี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายชางสํารวจชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคภายัพ

โทรศัพท ๐ ๕๓๒๔ ๖๗๐๑

ผลงานดีเดน ร วมเปนคณะทํางานจัดการบุกรุกพื้นที่ชลประทาน สํานักงาน

ชลประทานที ่๑ ตามคาํสัง่ที ่ข ๒๗๒/๒๕๖๒ เพือ่เรงรดัการดาํเนนิงาน

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรกรมชลประทาน RID No.1 (ประเด็นเรงดวน)

นายสิทธิเดช เกตุรวง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ชางฝมือโรงงาน ช๓

สถานที่ทํางาน สํานักงานชลประทานที่ ๑๑

วุฒิการศึกษา อนุปริญญา

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ

โทรศัพท ๐ ๒๕๓๒ ๐๖๘๓

ผลงานดีเดน ภารกิจจิตอาสาพระราชทานกับศูนย อํานวยการใหญจิตอาสา

พระราชทาน (ศอญ.) รวมกับเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 

เก็บวัชพืชและขยะ จํานวน ๘ สายคลอง ตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 

ถึง เดือนมกราคม ๒๕๖๓

นางสาวศิริวรรณ สาลีเจริญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักกฎหมายและที่ดิน

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๒๖

ผลงานดีเดน เปนผู ชี้แจงในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ กอนมีการลงมติ

รบัหลกัการรางพระราชบญัญัตยิกเลกิพระราชบญัญัตกิารชลประทาน

ราษฎร พุทธศักราช ๒๔๘๒ ไวพิจารณาและไดรับการแตงตั้งเปน

อนุกรรมาธิการวิสามัญในคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

รางพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า 
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นางสาวปยะดา ดาวแดน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๖

วุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

โทรศัพท ๐ ๕๕๓๑ ๓๑๒๐

ผลงานดีเดน จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานสอบบัญชีของผูปฏิบัติงานสอบบัญชี

ภาครัฐในพื้นที่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณที่ ๖ รวมทั้งใหคําปรึกษา

แนะนํา ชวยเหลือ และแกไขปญหางานสอบบัญชี เพื่อใหผูปฏิบัติงาน

ปฏิบัติเปนไปอยางถูกตอง ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกําหนด

นางชวนพิศ จันทรวราทิตย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูเชี่ยวชาญดานที่ปรึกษาการประมงตางประเทศ

สถานที่ทํางาน ราชการบริหารสวนกลาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Asian Institute of Technology (AIT)

โทรศัพท ๐ ๒๕๖๒ ๕๒๑๔

ผลงานดีเดน ๑. ผูแทนกรมประมงและผูบริหารกรมประมงเขารวมการประชุม

ระหวางประเทศดานการประมงในเวทีตางประเทศ เชน FAO, 

SEAFDEC, ASEAN, NACA, IOTC, SIOFA

 ๒. เปนผูประสานงานหลักของกรมประมงและประเทศไทยกับ DG 

MARE สหภาพยุโรปในการแกไขปญหาการประมง IUU ของ

ประเทศ จนปลดใบเหลืองเมื่อป ๒๕๖๒ 

นางสาวฐาริกา ใจสวาง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณลพบุรี

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๓๖๔๑ ๓๙๓๘

ผลงานดีเดน ๑. สามารถตรวจสอบบัญชีของสหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 

๓๗ แหง ทําใหสหกรณและกลุมเกษตรกรสามารถประชุมใหญ

ไดภายใน ๑๕๐ วัน 

 ๒. ไดรับการแตงตั้งเปน “คณะทํางานยอยยกระดับผูสอบบัญชีเปน 

“Cyber Auditor”

กรมตรวจบัญชีสหกรณ�

กรมประมง
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นายอิทธิพล เผาไพศาล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักพัฒนาอาหารสัตว

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๑ ๑๑๔๘

ผลงานดีเดน จัดทําหนังสือ “ความตองการโภชนะของโคเนื้อประเทศไทย” และ

ไดรบัรางวลัคณุภาพกรมปศสุตัว ประเภทพฒันาการบรกิารระดบัดเีดน 

“ขาวโพดพรอมฝกอาหารสัตว อาหารหยาบคุณภาพสําหรับผูเลี้ยง

โคนม” ในป พ.ศ. ๒๕๖๑

นางปยะนาถ พุมดวง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองการเจาหนาที่

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ตอ ๒๑๒๕

ผลงานดีเดน จัดทําระบบฐานขอมูลการฌาปนกิจสงเคราะหกรมปศุสัตว เพื่อชวย

ลดขั้นตอนและเพิ่มความรวดเร็วในการทํางาน ไดรับรางวัลคุณภาพ

กรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ (DLD Quality Awards)

นายสุวรรณ วีระพงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายทายเรือกลชายทะเล ส ๔

สถานที่ทํางาน กองตรวจการประมง

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ ๕

สถาบันการศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๓ ๑๔๔๒

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ บริจาคโลหิต

ครบ ๑๐๐ ครั้ง

 ๒. จิตอาสาชวยเก็บขยะและรณรงคการกําจัดลูกนํ้ายุงลายของ

จังหวัดสงขลา 

 ๓. เปนผูฝกหดัพรอมถายทอดความรู ประสบการณ และเทคนคิในการ

บังคับเรือตรวจการประมงทะเล ๖๒๑ ใหแกเจาหนาที่รุนใหม ๆ

กรมปศุสัตว�
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กรมพัฒนาที่ดิน

นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ ๖ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ

โทรศัพท ๐ ๕๓๖๑ ๑๘๕๓

ผลงานดีเดน การสํารวจพื้นที่สําหรับทําแผนผังการกอสรางโรงเรียนโมโกรวิทยา 

ตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก

นายภาคภูมิ รัตนไสววงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองการเจาหนาที่

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๒๕๗๙ ๕๓๙๗

ผลงานดีเดน ๑. การปกปองและคืนสิทธิอันชอบธรรมในการดําเนินการทางวินัย

ที่ไมชอบดวยกฎหมาย

 ๒. จัดทําคูมือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from Home) 

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายกําชัย กิจศิลป

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักควบคุมปองกันและบําบัดโรคสัตว

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๗๗๒๘ ๒๓๒๐

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลชนะเลิศ Baac the Idol กลุมเกษตรเทคโนโลยี รางวัล

ถวยพระราชทานสมด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และรางวัลนําเสนอดวยวาจาดีเดนหัวขอ “ความชุกและปจจัยเสี่ยง

ของการติดเชื้อปรสิตในกระแสเลือดโครีดนม จังหวัดชุมพร”



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 47

กรมว�ชาการเกษตร

นางสุภัค กาญจนเกษร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สถานที่ทํางาน สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๓๔๓๕ ๑๔๘๖-๗

ผลงานดีเดน การพัฒนากลุมเกษตรกรตนแบบในการผลิตชีวินทรียปองกันกําจัด

แมลงศตัรพูชืผกัในพืน้ทีจ่งัหวัดนครปฐม การจดัอบรมและเปนวิทยากร

ในการถายทอดความรูดานเทคโนโลยีการผลิตพืชใหกับเกษตรกรและ

ผูที่สนใจ พรอมทั้งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร

สูเกษตรกร

นายพฤทธิชาติ ปุญวัฒโท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักกีฏวิทยาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

วุฒิการศึกษา Ph.D. in Entomology and Pest Control

สถาบันการศึกษา Nanjing Agricultural University

โทรศัพท ๐ ๒๕๗๙ ๔๑๑๕ ตอ ๑๖๒

ผลงานดีเดน งานวิจัยเพื่อแกไขปญหาการระบาดของหนอนกระทูขาวโพดลายจุด 

หนอนหัวดํามะพราว หนอนผีเสื้อชอนใบมะเขือเทศ และงานวิจัย

และพฒันาเทคนิคการพนสารและประมวลผลภาพถายดวยอากาศยาน

ไรคนขับ



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓48

กรมส�งเสร�มการเกษตร

วาที่รอยตรีหญิง เกศนาฏ กลิ่นทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๖ จังหวัดเชียงใหม

วุฒิการศึกษา เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๕๕๘๑ ๗๗๑๔

ผลงานดีเดน การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติหนอไมฝรัง่ โดยใชกระบวนการโรงเรยีน

เกษตรกร ควบคูกับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ลดการใช

สารเคมี ลดตนทุนการผลิต สามารถนําไปขยายผลการสงเสริม

และสรางเครือขายผูปลูกหนอไมฝรั่งปลอดภัย

นายพัฒนรพี สืบขจร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองพัฒนาเกษตรกร

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๖๑ ๔๗๙๓

ผลงานดีเดน โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 4-H Club ในระดับอุดมศึกษา ทําให

สมาชิกกลุ มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษามีความรู และทักษะ

ดานการเกษตร เสริมสรางการทํางานเปนทีม และจัดทําแผนธุรกิจ 

(Business Model Canvas) 
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กรมส�งเสร�มสหกรณ�

นางสาวเจษฎาภรณ สถาปตยานนท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสหกรณชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองพัฒนาสหกรณภาคการเกษตรและกลุมเกษตรกร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย

โทรศัพท ๐ ๒๖๒๘ ๕๕๑๕

ผลงานดีเดน ๑. โครงการความรวมมอืไทย-ญีปุ่น โครงการจดัการหลงัเกบ็เกีย่วและ

การพัฒนาฐานชุมชนสําหรับผลิตภัณฑชุมชน (กาแฟอาราบิกา)

 ๒. การสงเสรมิการผลติผลไมคณุภาพและการเชือ่มโยงเครอืขายธรุกจิ

 ๓. การจัดทําแบรนดสินคาสหกรณ กรณีขาว “ทุงกุลาฟารม”

นางวิวาหพร ลักษณะโภคิน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสหกรณชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กรมสงเสริมสหกรณ

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธุกิจบัณฑิตย

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๑ ๕๙๐๒

ผลงานดีเดน ๑. การสงเสรมิสหกรณทีร่บัผดิชอบใหไดรบัการประเมนิใหเปนสหกรณ

สีขาวดวยธรรมาภิบาล กรมสงเสริมสหกรณ

 ๒. การสงเสริมสหกรณ “โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสหกรณเคหสถานบานมั่นคงวิมานทอง จํากัด”
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นายณัฐพล ขานหมัด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา Master of Science

สถาบันการศึกษา University of Twente

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๑ ๑๔๓๒

ผลงานดีเดน เอกสารเผยแพร เรื่อง วนเกษตร วิถีสูความยั่งยืน และการวิจัยเชิง

ปฏบิตักิารแบบมสีวนรวม เรือ่ง แนวทางการพฒันามาตรฐานการผลติ

และการแปรรปูผลผลติทางการเกษตร โดยกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตัิ

การแบบมีสวนรวมกรณีศึกษา การพัฒนาหมากเมาของเครือขายอิน

แปง จังหวัดสกลนคร

นางสาววิรัชนี โลหะชุมพล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักกําหนดมาตรฐาน

วุฒิการศึกษา Doctor of Philosdphy 

สถาบันการศึกษา University of New South Wales

โทรศัพท ๐ ๒๕๖๑ ๒๒๗๗

ผลงานดีเดน การรวมกาํหนดมาตรฐานโคเดก็ซเกีย่วกบัสขุลกัษณะอาหาร โดยเฉพาะ

อยางยิง่ เรือ่ง หลกัเกณฑการปฏิบตั ิหลกัการทัว่ไปเกีย่วกบัสขุลกัษณะ

อาหาร (General Principles of Food Hygiene : GPFH) ซึ่งเกี่ยวกับ

การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดี (Good Hygiene Practices : GHP)

นางสาวนรีรัตน ปานรุง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กลุมตรวจสอบภายใน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคใต สงขลา

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๐ ๔๖๗๐

ผลงานดีเดน การจัดทํารายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ทําใหไดเรียนรู

การบริหารงานและการปกครองคน และจัดทํารายงานงบลงทุน 

รายงานผลการเบิกจ ายเงินงบประมาณภาพรวมของกรม/

รายสาํนักกอง/ศนูย/ส.ป.ก.จงัหวัด เพือ่ตดิตามและเรงรดัการเบกิจาย

ของหนวยงาน

สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ�่อเกษตรกรรม

สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติ
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นางธัญญพิชชา เถระรัชชานนท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๕๘

ผลงานดีเดน การจัดทําขอเสนอแผนงานโครงการบูรณาการพื้นที่ระดับภาค 

(ภาคเหนือ) กษ. ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ใชกระบวนการจดัทาํแบบ

มสีวนรวมของหนวยงานในสงักดัเกษตรกรจงัหวดัภาคเหนอื เพือ่ใหได

โครงการที่คุมคา วัดผลได สอดคลองเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ และ

แผนระดับตาง ๆ

นายศิริวัฒน ทรงธนศักดิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน ศูนยสารสนเทศการเกษตร

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

โทรศัพท ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๐๘

ผลงานดีเดน ๑. คูมือการจัดทําและวิเคราะหประมาณการขอมูลตนทุนการผลิตพืช 

ใชเปนคูมือประกอบการศึกษาและวิเคราะหตนทุนการผลิตพืช 

รวมทัง้เปนเอกสาร KM : Knowledge Management ของสาํนกังาน

 ๒. กระดานเศรษฐเีกษตรกร มโีอกาสใชคาํนวณตนทนุผลตอบแทนการ

ผลิตสินคาเกษตรอยางงาย ๆ

นายศิริวัฒน ทรงธนศักดิ์

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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นางสาวพัณณชิตา เวชสาร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองวิจัยและพัฒนาขาว

วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy

สถาบันการศึกษา Pennsylvania State University

โทรศัพท -

ผลงานดีเดน เปนผูนําในการใชเทคโนโลยถีอดรหสัพนัธกุรรมยคุใหมเพือ่การอนรุกัษ

และใชประโยชนเชื้อพันธุกรรมขาวไทย ซ่ึงถือเปนงานวิจัยตนแบบ

ดานจีโนมิกซของกรมการขาว และเปนหัวหนาโครงการบูรณาการ

ภายใตกองทุนนิวตันรวมกับสถาบันวิจัยชั้นนําในตางประเทศ

นายกฤษฎิน คําตัน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองเมล็ดพันธุขาว

วุฒิการศึกษา เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๔๔๙๒ ๐๒๔๐

ผลงานดีเดน ควบคุม กํากับ และพัฒนางานของศูนยเมล็ดพันธุขาวนครราชสีมา 

ทําใหมีผลการดําเนินงานเปนที่ประจักษ เกษตรกรมีความพึงพอใจตอ

การใหบริการในระดับดีเยี่ยม กลุมเกษตรกรที่กํากับดูแลไดรับรางวัล

ศูนยขาวชุมชนดีเดนระดับประเทศ ประเภทขาวขาว และขาวขาว

ดอกมะลิ ๑๐๕

กรมการข�าว
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นางสาวลําแพน สารจันทึก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ สระบุรี

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๓๖๖๗ ๙๗๑๑-๑๒

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดนจังหวัดชัยภูมิ ประจําป พ.ศ. 

๒๕๕๗ และป พ.ศ. ๒๕๕๘)

นายอาคม จงอริยตระกูล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน ศูนยหมอนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ สกลนคร

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๒๑๖ ๓๐๘๕

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลเจาหนาที่ผูรับผิดชอบหมูบานสงเสริมการเลี้ยงไหมพันธุ

ลูกผสมดีเดนระดับประเทศ รางวัลเกษตรตําบลดีเดนระดับประเทศ 

ป ๒๕๖๓ และการสรางรปูแบบการตรวจรบัรองตรานกยงูพระราชทาน

ใหบรรลเุปาหมายทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิ ๒๕๓% โดยใชคนเทาเดมิตดิตอกนั 

๒ ป (ป ๒๕๖๒-๒๕๖๓)

กรมหม�อนไหม
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นายสราวุธ อาทยะกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ

สถานที่ทํางาน กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

โทรศัพท ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ตอ ๖๒๐

ผลงานดีเดน การพฒันาองคกรเขาสูรฐับาลดจิทิลั การวจิยัและพฒันาดานเทคโนโลยี

ปญญาประดิษฐ การพัฒนา ระบบเปดเผยขอมูลและปรับปรุง

การบรหิารจดัการขอมลูตามกรอบธรรมาภบิาลขอมลูภาครฐั สงผลให

หนวยงานไดรับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจําป ๒๕๖๓ ดานการใช

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ

นายณัฐธีร ศรีภิรมยชัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กลุมตรวจสอบภายใน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๑๐๙ ๕๑๐๐ ตอ ๙๒๒

ผลงานดีเดน การใหความเชื่อมั่น โดยการตรวจสอบภายในดานตาง ๆ การให

คําปรึกษาแนะนําตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ขอสั่งการที่เกี่ยวของ

กับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

ของสวนราชการใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงคมนาคม
Ministry of Transport
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นายธนิต วงศปยนันทกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานคณะกรรมการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือที่

ประสบภัย

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๗ ๐๘๐๕

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลดษุฎนีพินธดเีดนประจาํปการศกึษา ๒๕๕๓ มหาวิทยาลยับรูพา

 ๒. รางวัลรายงานการศึกษาสวนบุคคล (IS) ดีเดน

 ๓. รายงานการศึกษากลุม (GP) ดีเดน พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตร นบส.๑ 

โดยสํานักงาน ก.พ.

นางสาวกนกพร หอมวิเชียร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการขนสงชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กรมการขนสงทางบก

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๑ ๘๔๔๓

ผลงานดีเดน ๑. การชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ต อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร างพระบัญญัติ

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

 ๒. การจัดทําแผนงานปฏิบัติราชการรายป พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกรม

การขนสงทางบก

นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๓ ๓๐๕๙

ผลงานดีเดน ๑. การพัฒนาระบบติดตามการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกระทรวง

คมนาคม (SPTS)

 ๒. การมอบหมายใหกรุงเทพมหานครเปนผู บริหารจัดการเดินรถ 

โครงการรถไฟฟาสายสีเขียว ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กรมการขนส�งทางบก
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นายชัยโรจน คงบรรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองวิศวกรรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

โทรศัพท ๐ ๒๒๓๓ ๑๓๑๑ ตอ ๒๘๖

ผลงานดีเดน ๑. การพัฒนาการขนสงทางนํ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพื่อรองรับผู โดยสาร

 ๒. การปองกันและแกไขปญหาตลิ่งพัง

นายชะโอด ตัณฑเจริญรัตน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายชางขุดลอกชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักพัฒนาและบํารุงรักษาทางนํ้า

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

โทรศัพท ๐ ๕๖๒๕ ๕๓๘๕

ผลงานดีเดน ๑. ปฏิบัติหนาที่หัวหนาหนวยปฏิบัติงานขุดลอกแมนํ้าแมมอก อําเภอ

ทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทย

 ๒. ผูนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

นางคนางนงค หนูสันเทียะ
เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการขนสงชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานขนสงผู โดยสาร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๑ ๘๕๑๙

ผลงานดีเดน ๑. การดําเนินการพัฒนาการใหบริการเทคโนโลยี GPS เพื่อการกํากับ

ดแูลรถโดยสารสาธารณะสูการไดรบัรางวลับรกิารภาครฐัแหงชาติ 

ประเภทรางวัลบริการที่เปนเลิศดีเดน จาก สํานักงาน ก.พ.ร.

 ๒. การดําเนินมาตรการควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของรถโดยสารสาธารณะ

กรมเจ�าท�า
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กรมท�าอากาศยาน

กรมทางหลวง

นายบัญญัติ เย็นสถิตย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานธุรการ ส ๓

สถานที่ทํางาน สํานักทาอากาศยานอุดรธานี

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

โทรศัพท ๐ ๔๒๒๔ ๔๔๒๖

ผลงานดีเดน ประยกุตใชเทคโนโลยแีละเครอืขายทีม่อียูอยางจาํกดัในการแจงขอมลู

เที่ยวบินตอผู โดยสารและผู ใชบริการ โดยไดนํานโยบายผูบริหารไป

ปฏิบัติใหเปนรูปธรรมในการแจงขอมูลเที่ยวบินเพื่อเปนการอํานวย

ความสะดวกตอผู โดยสารและผู ใชบริการ ณ ทาอากาศยานอุดรธานี

นางสาวชนานันท จุละจาริตต

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองการเจาหนาที่

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา University of Houston

โทรศัพท ๐ ๒๖๔๔ ๔๕๔๕

ผลงานดีเดน ๑. การวางแผนกลยทุธการบรหิารทรพัยากรบคุคลของกรมทางหลวง

 ๒. การวางแผนอัตรากําลังของกรมทางหลวงใหสอดคลองกับภารกิจ

และนโยบายภาครัฐ

นายเกียรติชัย ชัยเรืองยศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองสงเสริมกิจการทาอากาศยาน

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๗ ๐๓๒๐ ตอ ๒๓๑๑

ผลงานดีเดน ปรบัโครงสรางทนุหมนุเวยีนกรมทาอากาศยาน ใหมตีาํแหนงพนกังาน 

ระยะเวลาการจางงานมากขึ้น และกําหนดเกณฑ การบริหารจัดการ

พื้นที่ เชิงพาณิชย ให ท องถิ่นสามารถเข าประกอบการในพื้นที่

เชิงพาณิชยของกรมทาอากาศยาน 
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กรมทางหลวงชนบท

นายบุญเกิด คงแถวทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช ๒

สถานที่ทํางาน แขวงทางหลวงธนบุรี

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา

สถาบันการศึกษา โรงเรียนวัดไชยฉิมพลี

โทรศัพท ๐ ๒๔๓๕ ๘๒๘๘

ผลงานดีเดน ไดรับมอบหมายจากหมวดทางหลวงใหตรวจพื้นที่ในความรับผิดชอบ 

พบปญหาไฟฟาแสงสวาง เนื่องจากมีการโจรกรรมสายไฟฟาบอยครั้ง 

จึงไดวางแผนในการซุมดักจับ จึงจับคนรายที่โจรกรรมสายไฟฟาได

นายสนิท รัตนศฤงค

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

สถานที่ทํางาน สํานักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทรศัพท ๐ ๔๔๓๒ ๗๔๙๗-๘

ผลงานดีเดน จัดทําเครื่องมือสําหรับทดสอบ Slurry seal ในสนามประกอบดวย 

Din blow, Sand Equivalent, Consistency Flow แจกจายทุกสํานัก

และแขวงทุกแขวงทั่วประเทศ

นายพัฒนศักดิ์ แสนมาตย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานทางหลวงที่ ๑๒

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๓๕๕๕ ๕๔๓๔

ผลงานดีเดน ๑. การวางแผนแบงสวนการกอสรางสะพานและการจัดการจราจรใน

โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ สาย อําเภอรองกวาง-

อําเภองาว ตอน ๒

 ๒. ประดิษฐเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบบจลน (REAL TIME 

KINEMATICS, RTK) มาใชงานเองรวมกับอากาศยานไรคนขับ

เพื่อการจัดทําแผนที่ภาพถายทางอากาศความละเอียดสูง
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นางสาวนิยดา พุฒิวิทยานันท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักแผนงาน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS), Japan

โทรศัพท ๐ ๒๒๑๕ ๑๕๑๕ ตอ ๑๑๐๐

ผลงานดีเดน การวิเคราะหกลั่นกรองโครงการลงทุุนสําคัญของกระทรวงคมนาคม 

ซึ่งไดเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหหนวยงานเจาของโครงการลงทุน

กอสรางเพื่อเปดใหบริการ เชน โครงการทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ระยะที่ ๒ โครงการทางพิเศษศรีรัช วงแหวนรอบนอกฯ โครงการ

ทาอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา  

นายศุภฤกษ สุดยอดประเสริฐ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองมาตรฐานความปลอดภัยและบํารุงทาง

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๖๑๔ ๒๖๒๖

ผลงานดีเดน การกอสรางปายหยุดวุฒากาศ และการตรวจสอบอุบัติเหตุน่ังราน

ที่กําลังเทคอนกรีตงานหลังคาทางลอดใตรถไฟทรุดตัว และขอเสนอ

แนะในการปองกัน

นายเกรียงไกร ศุภาพงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง สถาปนิกปฏิบัติการ

สถานที่ทํางาน กรมทางหลางชนบท

วุฒิการศึกษา สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท ๐ ๒๕๕๑ ๕๔๗๗

ผลงานดีเดน ๑. ออกแบบอาคารรานคาเพื่อจัดจําหนายผลิตภัณฑของฟารมทะเล

ตัวอยางตามพระราชดําริในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ

 ๒. ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศนจุดชมวิวเนินพญาและหาดเก็บตะวัน

 ๓. ออกแบบภูมิทัศนถนนทางเขาวัดทิพยสุคนธาราม

สํานักงานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร 

กรมการขนส�งทางราง



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
Ministry of Natural Resources and Environment
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นางสาวณัฐกานต วงศฝน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๒ (ลําปาง)

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Switzerland

โทรศัพท ๐ ๕๔๒๒ ๗๒๐๑

ผลงานดีเดน ๑. โครงการ “พลิกฟนคืนชีวิตแมนํ้าวัง” กิจกรรม “รักษแมนํ้าวัง” 

ในป ๒๕๖๓ โดยเปนผูประสานงานหลักของโครงการ

 ๒. จัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศระดับภาคของ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ ๒

นายพันศักดิ์ ถิรมงคล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกอง

สถานที่ทํางาน กองจัดการคุณภาพนํ้า

วุฒิการศึกษา Master of Applied Science

สถาบันการศึกษา University of Regina, Canada

โทรศัพท ๐ ๒๒๙๘ ๒๑๒๔

ผลงานดีเดน การพัฒนาขอเสนอนโยบายและผลักดันการแกไขปญหาฝุนละออง

ขนาดเล็ก PM๒.๕ ในบรรยากาศผานมติ ครม. ใหเปน “แผนปฏิบัติ

การขับเคลื่อนวาระแหงชาติ การแกไขปญหามลพิษดานฝุนละออง” 

ทาํใหทกุภาคสวนและประชาสงัคมนําไปสูการปฏิบตัใินการแกไขปญหา

อยางเขมแข็ง 

นางสาวกานดา ชูแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองตรวจราชการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Lincoln University, New Zealand

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๒๘

ผลงานดีเดน ผลการตรวจราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสนับสนุน

การตรวจติดตามงานโครงการของหนวยงานในสังกัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) ใหบรรลุตามเปาหมาย

ที่กําหนด

 

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม

นายพันศักดิ์ ถิรมงคล

กรมควบคุมมลพ�ษ
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นางดาวรุง ใจจริง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๑๓๙๔

ผลงานดีเดน โครงการจัดที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล

เพือ่ปรบัปรงุระบบทีด่นิทาํกนิและลดความเหลือ่มลํา้ดานการถอืครอง

ที่ดิน โดยจัดสรรที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยใหแกราษฎรที่ยากไรและ

เกษตรกรในพื้นที่ปาชายเลนเพื่อแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน 

นายวุฒิพงษ วงศอินทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานประมงปฏิบัติงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝงที่ ๒

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

โทรศัพท ๐ ๓๘๔๖ ๗๓๗๒

ผลงานดีเดน รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประเภท

รางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชน มีสวนรวม (Effective Change) ระดับดี 

ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ มอบโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.)

นายพันธเทพ เปงเฟย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองกฎหมาย

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัญฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๖๖

ผลงานดีเดน การใหคําปรึกษาหรือความเห็นทางดานกฎหมายเกี่ยวกับแนวทาง

การดําเนินการทางปกครองของเจาพนักงานควบคุมมลพิษและรวม

ดําเนินการแกไขเรื่องรองเรียนจากประชาชน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ��ง
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นางธัญญธร โทนรัตน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองคุมครองซากดึกดําบรรพ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๒๔๑๘ ๒๘๓๖

ผลงานดีเดน การบริหารจดัการ กาํกบั ดแูล และตดิตามการคุมครองซากดกึดาํบรรพ 

และแหลงซากดึกดําบรรพใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

ซากดึกดําบรรพ การเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ

คุมครองซากดึกดําบรรพ พ.ศ. ๒๕๕๑

นายวินัย เรืองประโคน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายชางโยธาชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๕

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

โทรศัพท ๐ ๔๔๙๒ ๐๒๕๖

ผลงานดีเดน ปฏิบัติราชการโดยสํารวจออกแบบ ควบคุมงาน และบริหารจัดการ

โครงการอนุรักษฟ นฟูหนองชั่งพันธ-หนองหัวชาง -หนองถนน 

พรอมระบบกระจายนํ้าดวยพลังงานแสงอาทิตย ตําบลกันทรารมย 

อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 

นายอนุกูล วงศใหญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูตรวจราชการกรม

สถานที่ทํางาน ราชการบริหารสวนกลาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Concordia University

โทรศัพท ๐ ๒๖๒๑ ๕๐๐๑

ผลงานดีเดน ขับเคลื่อนการกอตั้งอุทยานธรณีสตูลเปน UNESCO Geopark 

โดยขับเคลื่อนจังหวัดสตูล จนยื่นสมัครตอ UNESCO เปนครั้งแรก

ของไทย (๒๕๕๙) และตอมารับผิดชอบในการเตรียมความพรอมให

จังหวัดสตูล จนสามารถผานการประเมิน (๒๕๖๐) เปน UNESCO 

Geopark ไดในที่สุด

กรมทรัพยากรธรณี

กรมทรัพยากรนํ้า
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นายยาการียา ปูโรง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ชางฝมือสนาม ช ๔

สถานที่ทํางาน สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๘

วุฒิการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันการศึกษา ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอรามัน 

จังหวัดยะลา

โทรศัพท ๐ ๗๔๒๕ ๑๑๕๖

ผลงานดีเดน ปฏิบัติราชการโดยรวมสํารวจโครงการพัฒนาแหลงนํ้า ติดตามกลุม

ผู ใชนํ้า ดําเนินการตรวจสอบสภาพและปรับปรุงแหลงนํ้า รวมถึง

ติดตามกลุมเครือขายชุมชนเพื่อใหถึงการใชประโยชนแหลงนํ้า

นางสาวอัคปศร อัคราช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักสํารวจและประเมินศักยภาพนํ้าบาดาล

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๖๖๖ ๒๗๔๗

ผลงานดีเดน ปฏบิตังิานสาํรวจนํา้บาดาลในพืน้ทีท่ีห่านํา้ยากและพืน้ทีท่ีป่ระสบปญหา

ภัยแลง เพื่อชวยเหลือประชาชนที่เดือดรอนทั่วประเทศ และอุทิศตัว

เพื่อการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล

นางสาวปยะนุช พาอุนใจ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักบริหารกลาง

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๖๖๖ ๗๐๒๙

ผลงานดีเดน การจัดทํารายงานการจัดซื้อจัดจางของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล และ

การจัดทําคูมือการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล
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นางกัญญาวีณ ล่ําสัน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองบริหารกองทุนสิ่งแวดลอม

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๙๑

ผลงานดีเดน การขับเคลื่อนชุดโครงการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการ

คัดแยกขยะที่ตนทาง

นางสาวภัทรทิพา ศันสยะวิชัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

วุฒิการศึกษา Ph.D.

สถาบันการศึกษา Clemson University, USA

โทรศัพท ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๐

ผลงานดีเดน ๑. ขาราชการผูถือตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

 ๒. ผูประพฤติปฏิบัติตนชอบดวยความซื่อสัตยสุจริต

 ๓. ประกาศเกยีรตคิณุ “เพชรจรสัแสง” กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม

กรมส�งเสร�มคุณภาพสิ�งแวดล�อม

นางสาวอุมา ศรีสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๘ ๔๐๐๐ ตอ ๑๓๐๔

ผลงานดีเดน ๑. การพัฒนาเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมหมูบาน (ทสม.) 

 ๒. การเสริมสรางเครือขายอาสาสมัครเฝาระวังไฟปา ลดหมอกควัน 

พื้นที่อุทยานแหงชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ
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นายพิิเชษฐ สุขสบาย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ ๑๐ (อุดรธานี)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๔๒๗๑ ๗๒๑๔

ผลงานดีเดน การปองกันการลักลอบตัดไมพะยูงในพื้นที่อุทยานแหงชาติภูผายล

นายสาคร สืบสาย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานปาไมชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักอุทยานแหงชาติ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โทรศัพท ๐๖ ๑๖๓๔ ๙๖๕๕

ผลงานดีเดน เปนวิทยากรครู รวมกับเจาหนาที่สังกัดสถาบันการแพทยฉุกเฉิน

แหงชาติ อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตนการชวยเหลือชีวิตฉุกเฉิน

ดานตาง ๆ 

นายสมปอง ทองสีเขม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักปองกัน ปราบปราม และควบคุมไฟปา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๗๗ ตอ ๑๖๐๑

ผลงานดีเดน พฒันาระบบและปรบัปรงุระบบลาดตระเวณสาํหรบัเจาหนาทีพ่ทิกัษปา 

(Smart Patrol System)

กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป�า และพันธุ�พ�ช
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นายสมชาย นุชนานนทเทพ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการปาไมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักปองกันรักษาปาและควบคุมไฟปา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ตอ ๕๘๔๐

ผลงานดีเดน ๑. การยืดคืนพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาปลายคลองพระยาราย บริษัท 

ยูนิวานิชนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 

 ๒. การพฒันาพืน้ทีป่าสงวนแหงชาต ิปาเขาชองเสยีด ปาเขากลม และ

ปาเขาชองบางเหรียง ทองที่ หมูที่ ๑ ตําบลสินปุน อําเภอเขาพนม 

จังหวัดกระบี่

นายภูษิต พรหมมาณพ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักวิจัยและพัฒนาการปาไม

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๗๙ ๘๕๓๒

ผลงานดีเดน ความสําเร็จในการบูรณาการบริหารจัดการพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 

เพื่อแกไขปญหาที่อยูอาศัยและที่ดินทํากินของราษฎรตามแนวทาง

คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) ทองที่จังหวัดนาน 

ตามนโยบายรัฐบาล และตามมติคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

กรมป�าไม�



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
Ministry of Digital Economy and Society
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นายดนัยวิทย ชาญสมร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กลุมวิชาการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Korea Advanced Institute of Science and Technology

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๒ ๗๐๔๔

ผลงานดีเดน โครงการ Thailand Digital Outlook จดัทาํ Big Data Analytics ในเขต

พื้นที่จังหวัดนํารอง ภายใตกรอบการจัดทํา Measurement Roadmap 

ขององคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD)

นางปติหทัย คุปตวินทุ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๖๘๐๕

ผลงานดีเดน การจัดทําคําขอและการบริหารงบประมาณรายจ ายประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแตกระบวนการเริ่มตนกอนที่หนวยงาน

จัดทําคําของบประมาณจนกระทั่งไดจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ. 

งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

สํานักงานปลัดกระทรวงดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคม

สํานักงานคณะกรรมการดิจ�ทัลเพ�่อเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
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นายจํารอง ดอกรัก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานขับรถยนต ส ๒

สถานที่ทํางาน ฝายบริหารงานทั่วไป ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วุฒิการศึกษา วุฒิตํ่ากวา ปน.วิชาชีพ (ปวช.)

สถาบันการศึกษา โรงเรียนบานหนองแก

โทรศัพท ๐ ๔๕๒๔ ๒๕๖๕

ผลงานดีเดน ดูแลความเรียบรอยบริเวณอาคารสํานักงานและบานพักขาราชการ

ใหสะดวกอยูเสมอ และซอมแซมดูแลอุปกรณตาง ๆ  ที่ใช ในสํานักงาน

และบานพักขาราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมและเนน

ประหยัดเปนหลัก

นายบรรลือศักร ปนจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๕๖๖๐ ๘๖๑๖

ผลงานดีเดน ไดรวมงานกบัสภาเกษตรจงัหวดัพจิติร ลงพืน้ที่ใหความรูกบัเกษตรกร

ในการนําขอมูลอุตุนิยมวิทยามาใชกับการเกษตรเพื่อลดผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุน

การผลิตเห็นผลเปนจํานวนเงินไดชัดเจน

นายบรรลือศักร ปนจันทร

กรมอุตุนิยมว�ทยา
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นางพัชราพร เนขุนทด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานสถิติชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน กองนโยบายและวิชาการสถิติ

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๓๒

ผลงานดีเดน การควบคุม กํากับ ดูแลการจัดทําแผนที่ดิจิทัล (Digital Map) เปน

รายเขตแจงนับ EA โดยใชโปรแกรม QGIS ภาคกลาง ๒๕ จังหวัด 

ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด เพื่อใช ในงานโครงการสํามะโนและสํารวจ

ของสํานักงานสถิติแหงชาติ

นางสาวสาณี เรืองพยัคฆ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง บรรณารักษชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองสถิติพยากรณ

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๗๔๙๕

ผลงานดีเดน ๑. การจัดทําคูมือการจัดหมูเอกสารรายงานสถิติที่ผลิตโดยสํานักงาน

สถิติแหงชาติ 

 ๒. การพัฒนานําระบบหองสมุดอัตโนมัติ (e-Library) มาใช ในงาน

หองสมุดของสํานักงานสถิติแหงชาติ

สํานักงานสถิติแห�งชาติ



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงพลังงาน
Ministry of Energy
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นางอรอนงค นันทเอกพงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองบริหารสัญญาและสัมปทานปโตเลียม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๗๙๔ ๓๔๗๑

ผลงานดีเดน ปฏิบัติงานในฐานะยกรางคําสั่ง คสช. เกี่ยวกับการใชที่ดินในเขต

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรใหเกิดประโยชนสาธารณะของประเทศ

ตามกฎหมายอื่น เพื่อรวมแกไขปญหาการที่ผูรับสัมปทานปโตรเลียม

ไมสามารถเขาใชประโยชนในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ในการดําเนินงานสํารวจและผลิตปโตรเลียมได

นางสาวกฤติยา เพ็ชรศรี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองการตางปะเทศ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๐ ๖๔๔๖

ผลงานดีเดน ๑. การผลกัดนับทบาทการเปนเจาภาพการประชมุอาเซยีนดานพลงังาน 

ครั้งที่ ๓๗ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวของ

 ๒. การเปนเจาภาพจัดการประชุมความรวมมือระหวางประเทศ

แบบทวิภาคี และการเปนเจาภาพจัดการเขาพบระหวางผูบริหาร

กระทรวงพลังงานและเอกอัครราชทูตตางประเทศประจํา

ประเทศไทย

สํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
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นางสาวอภิรดี ธรรมมโนมัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองถายทอดและเผยแพรเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา Boston University

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๒๑-๙ ตอ ๑๓๔๐

ผลงานดีเดน การพัฒนาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตเอทานอลทั้งจาก

กากนํ้าตาลและมันสําปะหลัง เพื่อลดตนทุนการผลิตเอทานอลซึ่งเปน

พลงังานหลกัหนึง่ของประเทศไทย และลดการปลอยกาซเรอืนกระจก

ตามแนวทางในพระราชดาํรขิองพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายพฤฒพงศ สาระเกษตริน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ 

สถานที่ทํางาน ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๓ ๐๐๒๑-๙ ตอ ๑๔๒๘

ผลงานดีเดน พัฒนาระบบเผยแพรขอมูลขาวสาร (เว็บไซต) ของหนวยงานใหมีการ

จัดหมวดหมูที่ชัดเจน งายตอการคนหาขอมูลเปนไปตามมาตรฐาน 

รวมถงึบรหิารจดัการใหขอมลูมคีวามทนัสมยัตอบสนองความตองการ

ของประชาชนและทุกกลุมผู ใชบริการ 

นางสาวกฤติกา ถาวรแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๗๙๔ ๔๔๑๐

ผลงานดีเดน ๑. ขอเสนอแนวคดิเรือ่งแนวทางการบรหิารจดัการชนดินํา้มนัเชือ้เพลงิ

ใหเหมาะสม

 ๒. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมธุรกิจ

พลังงาน

กรมธุรกิจพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน
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สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

นางสาวจารุวรรณ พิมสวรรค

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองนโยบายไฟฟา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๖๑๒ ๑๕๕๕ ตอ ๕๒๑

ผลงานดีเดน การรบัซือ้ไฟฟาจากพลงังานหมนุเวยีนในรปูแบบ Feed-in Taiff สาํหรบั

ผูผลิตไฟฟารายเล็ก (SPP Hybrid Firm) และแนวนโยบายพลังงาน

เพื่อเศรษฐกิจฐานรก (โรงไฟฟาชุมชน)



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงพาณิชย�
Ministry of Commerce
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นางสาวจรัสพรรณ สินธุวณิก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองบริการทรัพยากรบุคคล

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๗ ๖๕๔๒

ผลงานดีเดน ๑. จัดงานพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ชั้นสายสะพาย 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒. งานดานสวัสดิการ อาทิ บําเหน็จบํานาญ การจัดงานวันพาณิชย 

งานเกษียณอายุ งานปใหม งานกีฬา และงานตรวจสุขภาพประจําป

นางสาวประไพศรี สวัสดิ์อําไพรักษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองบริหารการคาสินคาทั่วไป

วุฒิการศึกษา Master of Economics 

สถาบันการศึกษา Shanghai Normal University

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๕๑๒๓

ผลงานดีเดน การปรบัปรงุระบบรายงานการนาํเขาสนิคามนัสาํปะหลงัและผลติภณัฑ

มันสําปะหลังเปนระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหการกํากับดูแลและ

บริหารการนําเขามันสําปะหลังและผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

อํานวยความสะดวกใหแกผูประกอบการ

นายจารุตร สมวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองบริหารการพาณิชยภูมิภาค

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๗ ๖๙๐๒

ผลงานดีเดน การพฒันากระบวนการใหบรกิารควิออนไลน และการพฒันาระบบการ

รายงานขอมลูผานระบบออนไลน เพือ่นาํมาประมวลผลและรายงานผู

บริการแบบ Real Time

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย�

นางสาวประไพศรี สวัสดิ์อําไพรักษ

กรมการค�าต�างประเทศ
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นายสราวุธ ฉายาวิริยะ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองตรวจสอบและปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๗ ๕๙๗๑

ผลงานดีเดน ดําเนินการสืบสวนขอเท็จจริง กรณีการเผยแพรวีดีโอระบุการมี

หนากากอนามัยพรอมจําหนาย จํานวนหลายลานชิ้น โดยการรวมกับ

เจาหนาที่สายตรวจวางแผนสืบสวนขอเท็จจริง 

นายธานี ศรีคงยศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองกฎหมาย

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๕๗๖๑

ผลงานดีเดน ดาํเนนิคดกีรณสีมาคมโรงพยาบาลเอกชนยืน่ฟองคณะกรรมการกลาง

วาดวยราคาสนิคาและบรกิาร เกีย่วกบัการออกประกาศคณะกรรมการ

กลางวาดวยราคาสินคาและบริการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.  ๒๕๖๒ เพื่อให

การกํากับดูแลราคายารักษาโรคและบริการรักษาพยาบาล เกิดความ

เปนธรรมตอประชาชน

นางพัทธนันท ภวังคจิตสกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองมาตรฐานสินคานําเขา-สงออก

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๕๑๔๘

ผลงานดีเดน ดําเนินการทดสอบความรูผูขอทดสอบเพื่อขอรับอนุญาตเปนผูตรวจ

สอบมาตรฐานสนิคา (Surreyor) และจดัสมัมนาเชงิวชิาการ/ปฏบิตักิาร 

เรื่อง ยกระดับการตรวจสอบมาตรฐานสินคาสูสากล

กรมการค�าภายใน
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กรมเจรจาการค�าระหว�างประเทศ

กรมทรัพย�สินทางป�ญญา

นายสุดเขต บริบูรณศรี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองพัฒนาความรวมมือทรัพยสินทางปญญา

วุฒิการศึกษา Master of Laws

สถาบันการศึกษา Northwestern University, USA

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๕๐๒๕

ผลงานดีเดน จัดทําแนวทางการดําเนินงานของไทยภายใตกรอบองคการทรัพยสิน

ทางปญญาโลก จัดทําขอมูลสถานการณดานการคุมครองและบังคับ

ใชสทิธใินทรพัยสนิทางปญญาของไทย เพือ่รกัษาสถานะการอยูในบญัชี 

Watch List ตามรายงาน Special 301 ของสหรัฐฯ

นางสาวสายสมร ไขหิน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองสงเสริมการพัฒนาทรัพยสินทางปญญา

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๔๖๖๔

ผลงานดีเดน การออกหนวยบริการทรัพยสินทางปญญาเคลื่อนที่ (Mobile Unit) 

ทัง้สวนกลางและสวนภมูภิาค ทาํหนาที่ในการใหคาํปรกึษา แนะนาํ และ

รับคําขอดานทรัพยสินทางปญญา การจัดฝกอบรมใหผูประกอบการ

ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และการเปนวิทยากร

นายสุระภาคย ศัพทเสน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๗ ๗๖๙๐

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภท

พัฒนาการบริการ ระดับดี จากสํานักงาน ก.พ.ร.

 ๒. รางวัลมาตรฐานการใหบรกิารศนูยราชการสะดวก (GECC) ประจาํป 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ขั้นพื้นฐาน จากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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กรมพัฒนาธุรกิจการค�า

นางสาวบุศณีย คงเจริญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๗ ๔๙๓๙

ผลงานดีเดน ออกแบบกระบวนงานพฒันาระบบทะเบยีนผูบงัคบัหลกัประกนั จดัทาํ

ระบบแนะนําใหคําปรึกษา ผูบังคับหลักประกันผานระบบตอบแชท

อัตโนมัติ (Chat Bot) ภายใตชื่อ DBD_se_bot และมีสวนรวมจัดทํา

โครงการสงเสริมกิจการฟูดทรัค (Food Truck) มาใชเปนหลักประกัน

ทางธุรกิจ

นางพรทิพย สังขศรีแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองทะเบียนธุรกิจ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๖ ๗๒๕๔

ผลงานดีเดน เปนผูมีความตั้งใจปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีมนุษยสัมพันธ

ด ีความชวยเหลอื ความรวมมอื คาํปรกึษา แนะนาํตอทกุคนทัง้ภายใน

และภายนอกสาํนักงานทีเ่กีย่วของกบังานทีร่บัผิดชอบดวยความเตม็ใจ 

เต็มความสามารถ
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นางอรทัย โรจนรัชนีกร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๗ ๘๐๐๔

ผลงานดีเดน การปฏิบตังิานดานบรหิารงบประมาณ ตรวจสอบเรือ่งอนมุตัใิหรายการ

คาใชจายเปนไปตามกฎ ระเบียบของทางราชการ เหมาะสม ประหยัด 

และเปนประโยชนของทางราชการดวย

นางสาวศุภนาถ ศิริพงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๗ ๗๐๒๓

ผลงานดีเดน ยุทธการชวงชิงความเปนหนึ่งในตลาดยานยนต AEC เปนบทความ

ที่กลาวถึงอุตสาหกรรมยานยนตไทยจะเปนประเทศที่ไดรับประโยชน

จากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และจะกาวไปสูความเปน

ศูนยกลางการผลิตรถยนตแหงภูมิภาคอยางสมบูรณ

นายปติชัย รัตนนาคะ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพาณิชยชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักสงเสริมการคาสินคาเกษตรและอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา Master of Public Administration

สถาบันการศึกษา American University, USA

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๗ ๘๓๔๒

ผลงานดีเดน การบริหารจัดการโครงการงานแสดงสินคา THAIFEX-Anuga Asia 

โดยถือเปนงานแสดงสินคาอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญและครบวงจร

ที่สุดในทวีปเอเซีย

 

กรมส�งเสร�มการค�าระหว�างประเทศ

สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร�การค�า



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงมหาดไทย
Ministry of Interior



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓84

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมการปกครอง

นางสาวพรชนก กฤดาธิการ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักกฎหมาย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๒ ๒๘๔๙

ผลงานดีเดน ทาํหนาทีผู่ชวยเลขานุการคณะทาํงานดานกฎหมายกระทรวงมหาดไทย 

ตามคําสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๓๘/๒๕๕๗ โดยไดรับมอบหมาย

ใหทําหนาที่รวบรวมและจัดทําบัญชีรายชื่อกฎหมายที่อยู ในความ

รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย

นายนพรัตน ศรีพรหม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสวนแผนงานยุทธศาสตร

สถานที่ทํางาน กองวิชาการและแผนงาน

วุฒิการศึกษา Master of Science 

สถาบันการศึกษา University of Briston, UK

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๘๖

ผลงานดีเดน ๑. การขับเคลื่อนโครงการสําคัญของกรมการปกครอง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔

 ๒. บทบาทในการเปนผูชวยเลขานกุาร ศบค.ปค. (ในหองป พ.ศ. ๒๕๖๓-

๒๕๖๔)

นายเอกลักษณ อุปริรัตน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักนโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐

ผลงานดีเดน ๑. การจดัทาํแผนปฏบิตัริาชการของกระทรวงมหาดไทย และสาํนกังาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 ๒. การสนับสนุนการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustain-

able Development Goals : SDGs) ในสวนของกระทรวงมหาดไทย
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กรมพัฒนาชุมชน

นางสาวธิติมา รักวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองการเจาหนาที่

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๒ ๗๕๐๑

ผลงานดีเดน การขับเคลื่อนงานปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

กรมการพัฒนาชุมชน ไดรับคะแนนในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การปองกันทุจริต 

ตามแบบวัด OIT คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ในป ๒๕๖๒ และการสราง

เครื่องมือในการดําเนินการทางวินัยใหดําเนินการดวยความเปนธรรม

นางสาวธิภาพรรณ มีแสงเงิน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๖๑๔๐

ผลงานดีเดน การพัฒนาสารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียดวยระบบลูกคา

สัมพันธ (Custommer Relationship Management : CRM)

นายหมวดเอกวุฒิไกร สีสันต

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานปกครองชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักการสอบสวนและนิติการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๑๖๐ ๘๖๖๒

ผลงานดีเดน ๑. ผู ปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายในฐานะเจาพนักงานปกครอง

สังกัดสํานักการสอบสวนและนิติการ และชุดปฏิบัติการพิเศษ

กรมการปกครอง

 ๒. หัวหนาครูฝกหลักสูตรการฝกอบรมทางยุทธวิธีในการรักษา

ความสงบเรียบรอยของพนักงานฝายปกครอง (DOPA S.W.A.T.)
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นายภีระ ยมวัน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง วิศวกรรังวัดชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองเทคโนโลยีทําแผนที่

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา Institute of Remote Sending and Digital Earth

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๓ ๓๓๖๗

ผลงานดีเดน เปนเจาหนาทีห่ลกั (Keyman) ในการดาํเนนิงานโครงการยกระดบัการ

รังวัดดวยระบบดาวเทียม (RTK GNSS Network) ไดแก การจัดทํา

ระเบียบใหม การดูแลระบบศูนยควบคุม การสอนแนะและแกปญหา

ใหกับชางรังวัดสํานักงานที่ดิน การจัดทําคูมือและสื่อประชาสัมพันธ

นางสาวฉัตราภรณ แกวยนต

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการเผยแพรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองนโยบายปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๖๓๗ ๓๓๒๘

ผลงานดีเดน การขับเคลื่อนระดับสวนกลาง โดยการแตงตั้งผู ประสานงาน

ดานการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในแตละกระทรวงและจัดทํา

แนวทางปฏิบัติงาน

นายสมเกียรติ ถนอมกิตติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

สถานที่ทํางาน สํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๕ ๕๗๕๘

ผลงานดีเดน รางวัลสํานักงานที่ดินบริหารจัดการดีเดน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๒ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และรางวัลหองนํ้า

สะอาดแหงปของสาํนักงานทีด่นิทัว่ประเทศ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กรมที่ดิน

กรมป�องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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นางปริศาส หวลประไพ โทนุบล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กลุมงานวิเทศสัมพันธ

วุฒิการศึกษา การวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

โทรศัพท ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๗๕

ผลงานดีเดน ๑. เปนวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรประจํา รุนที่ ๒/๖๑ 

“เปนเบา เปนแมพมิพ” เรือ่ง สถาบนัพระมหากษตัรยิกบัประเทศไทย

 ๒. เปนอาสาสมัคร “ครูขางถนน” ของมูลนิธิสรางสรรคเด็ก

 

นายปนิธิ พนมชัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายชางโยธาอาวุโส

สถานที่ทํางาน กองออกแบบกอสรางพลับพลาพิธีและโครงการพิเศษ

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย

โทรศัพท ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๔๑

ผลงานดีเดน เปนผูควบคุมดําเนินการประดับตกแตงสถานที่ในการเตรียมรับเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในพิธีจุดเทียนมงคลเพื่อนอมรําลึกใน

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพอแหงชาติ ณ 

มณฑลพิธีทองสนามหลวง

นางสาวพรรณภา ณ น�าน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเทศสังพันธชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน วิจัยและความรวมมือระหวางประเทศ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา University of Southerm California. USA

โทรศัพท ๐ ๒๖๓๗ ๓๖๖๕

ผลงานดีเดน การขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งคลังเก็บสิ่งของชวยเหลือทางไกล

ของอาเซียน (Delsa) ณ ศูนย ปภ. เขต ๑๖ ชัยนาท ใหสามารถ

ปฏิบัติงานได มีการเปดโครงการโดยผูนําอาเซียนในป ๒๕๖๒

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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นางสาวณภัทร ชมเชย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ตอ ๒๓๓๒

ผลงานดีเดน การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป กรณีกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นเปนหนวยรับงบประมาณแทนเทศบาลตําบล

และองคการบริหารสวนตําบล

นายกิตติพงษ เกิดฤทธิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองสาธารณสุขทองถิ่น

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

ผลงานดีเดน ๑. การทําคูมือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะหสัตว และ

การประกวดโครงการ Thailand Rabies Awards

 ๒. โครงการพลงัคนไทยรวมใจปองกนัไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) 

และไดรับรางวัลผูกอการดี Merit Maker ปองกันการจมนํ้า 

ประเภทบุคคลดีเดนระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๑

กรมส�งเสร�มการปกครองท�องถิ�น



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงยุติธรรม
Ministry of Justice
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สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

นางสาวศศิกานต เย็นเยือก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ

สถานที่ทํางาน ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐๘ ๙๔๙๖ ๐๗๐๒

ผลงานดีเดน ปฏิบัติที่เกี่ยวกับจริยธรรมและความโปรงใส รวมถึงมีแนวทาง

การประเมนิผลและมตีวัชีว้ดัตรวจสอบ ตดิตามการปฏบิตัติามนโยบาย

หรือคูมือที่ปฏิบัติจริง และไดรับรางวัลในระดับองคกร

นางสาวอิทธินันท ชัยโพธิทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานคุมประพฤติชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองอํานวยการบังคับใชกฎหมายเพื่อการคุมประพฤติ

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๔๘๘๗

ผลงานดีเดน การจัดทําอนุบัญญัติที่เกี่ยวของกับอาสาสมัครคุมประพฤติตาม

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และการจัดทําแนวทาง

การนาํอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสตดิตามตวัมาใชกบัผูกระทาํผดิในภารกจิ

กรมคุมประพฤติ

 

นางสาวรัดดาวัล รวมสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สถาบันพัฒนาบุคลากรกระทรวงยุติธรรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทรศัพท ๐๘ ๙๔๙๖ ๐๗๐๒

ผลงานดีเดน จัดทําแผนการพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ หลักสูตร “การเปนขาราชการที่ดี” รุนที่ ๒๗-๓๐ 

ในรูปแบบออนไลนดวยวิธีผสมผสานเพื่อรองรับการพัฒนาของ

กระทรวงยุติธรรม 
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กรมคุ�มครองสิทธิและเสร�ภาพ

กรมบังคับคดี

นายปริวรรต จวนสาง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๒๗๙๐

ผลงานดีเดน รางวลั “ความเปนเลศิดานการบรหิารราชการแบบมสีวนรวม” ประจาํป 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ประเภทรางวัลพฒันาการสงเสรมิการบรหิารราชการแบบ

มีสวนรวม ระดับดี และรางวัล ความเปนเลิศดานการบริหารราชการ

แบบมีสวนรวม” ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๙

นายเมธี อาชามาส

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองบังคับคดีลมละลาย ๖

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทรศัพท ๐ ๒๘๘๗ ๕๐๕๙

ผลงานดีเดน ปฏิบตัหินาที่ในฐานะเจาพนกังานพทิกัษทรพัยในการทีจ่ะดาํเนนิการจดั

กิจการและทรัพยสินของผูลมละลาย เพื่อนําเงินที่ไดจากการรวบรวม

ทรัพยสินมาแบงใหบรรดาเจาหนี้ที่ไดเขาสูกระบวนการลมละลาย

นางสาวศิริรักษ อวมสี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน ศูนยฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดลาดหลุมแกว

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๘ ๑๓๙๓

ผลงานดีเดน ดําเนินการแกไขขอผิดพลาดในการบันทึกขอมูลเงินอุดหนุนในระบบ 

GFMIS และปฏิบัติงานในหนาที่ไดถูกตองครบถวน โปรงใส รวดเร็ว 

ทันเวลา ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีภาครัฐ
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นางฉออน สวนรูป

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๕

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๕๙๕ ๐๒๓๑

ผลงานดีเดน สนับสนุนงานดูแลบําบัดแกไขเด็กฯ โดยพัฒนาเรือนพยาบาลเปน

โซนกักตัวเด็กฯ ที่รับตัวใหมเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อ

โควิด-๑๙ เด็กและเยาวชนมีสวนรวมและสงเสริมการฝกอาชีพทักษะ

ดานชางกอสรางแกเด็กและเยาวชนอีกทางหนึ่ง

นางสาวฉัตณฑี ศิลากุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ

สถานที่ทํางาน พัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐๘ ๙๑๐๙ ๓๕๓๓

ผลงานดีเดน การวิเคราะหขอมูลการเตรียมความพรอมกอนปลอยของเด็กและ

เยาวชนที่ปลอยตัวจากศูนยฝกและอบรมเพื่อพัฒนาระบบการเตรียม

ความพรอมกอนปลอยและการติดตามภายหลังปลอย

นางกนกพร รอดไสว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน กองบังคับคดีลมละลาย ๓

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๒๘๘๑ ๔๙๑๕

ผลงานดีเดน ไดรบัมอบหมายจากผูบงัคบับญัชาระดบักรมใหปฏิบตัหินาทีห่วัหนาฝาย

บรหิารงานทัว่ไป ในการปฏบิตัหินาทีท่ี่ไดรบัมอบหมาย พฒันา ปรบัปรงุ

การทํางาน กํากับดูแลผู ใตบังคับบัญชา

กรมพ�นิจและคุ�มครองเด็กและเยาวชน
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นายธนบูรณ จันทรมาลัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทัณฑวิทยาชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองทัณฑปฏิบัติ

วุฒิการศึกษา M.A. Criminal Justice

สถาบันการศึกษา John Jay College of Criminal Justice

โทรศัพท ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๖๖

ผลงานดีเดน การวางแผนและกําหนดมาตรการการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ตดิตามตวั (EM) ทัง้ในรปูแบบประกอบเงือ่นไขการพกัการลงโทษและ

การคิดคนรูปแบบโปรแกรมการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสติดตามตัว 

(EM) ใหแกกรมคุมประพฤติ

นายสุรชัย ถัดพลกรัง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สถานที่ทํางาน เรือนจํากลางคลองไผ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๔๔๓๒ ๓๓๙๒

ผลงานดีเดน การดาํเนนิการดานการแพทยการพยาบาลในการดแูลสขุภาพผูตองขงั

แบบองครวม โดยการทาํงานแบบประสานภาคเีครอืขายและสหวชิาชพี 

ตั้งแตผูตองขังแรกเขาเรือนจํา ระหวางถูกคุมขัง และพนโทษกลับคืน

สูครอบครัว

นางณิชกมล ไตรรัตนคุม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน ทัณฑสถานหญิงสงขลา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๓ ๖๐๖๕

ผลงานดีเดน การรบัเสดจ็สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ เปด “หองสมุดพรอมปญญา” 

ทัณฑสถานหญิงสงขลา

กรมราชทัณฑ�
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นางสาวปรียนุช คงฤทธิศึกษากร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Washington University, USA

โทรศัพท ๐ ๒๘๓๑ ๙๘๘๘ ตอ ๕๒๒๔๙

ผลงานดีเดน คดีแชรลูกโซ เชน คดีธุรกิจขายตรงสินคาอุปโภค-บริโภค ผูเสียหาย

จํานวนมากตอมาศาลพิพากษาลงโทษจําเลยและใหเยียวยาผูเสียหาย 

นายสุรัตน แรงกสิวิทย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการอาวุโส

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท ๐ ๒๙๗๕ ๙๘๘๘

ผลงานดีเดน ไดรับมอบหมายใหเขารวมปฏิบัติการในคดีพิเศษ ที่ ๒๗/๒๕๕๙ ทั้งใน

สวนการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสําคัญ อีกทั้งมีหนาที่

สนับสนุนการจัดสรรยานพาหนะใหกับชุดปฏิบัติการที่เขารวมปฏิบัติ

หนาที่จนภารกิจสําเร็จลุลวงตามที่ไดรับมอบหมาย

นางสาวปวริศา สุขโข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานทัณฑชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน เรือนจํากลางยะลา

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๗๓๒๑ ๒๖๒๒

ผลงานดีเดน ปฏิบัตหินาทีเ่ปนครฝูกโครงการโรงเรยีนววิฒันพลเมอืงราชทณัฑ มผีล

ใหผูตองขังที่อยูภายใตการควบคุมดูแลเปนไปดวยความเรียบรอย ผู

ตองขงัปฏบิตัติามคาํสัง่มรีะเบยีบวนิยั สามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิารณ

ของผูตองขังใหเปนไปในทางที่ดีขึ้น

กรมสอบสวนคดีพ�เศษ
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นายเกียรติศักดิ์ คงพันธ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักนิติวิทยาศาสตรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองตรวจพิสูจนทางวิทยาศาสตร

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๒ ๓๕๖๐

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลและสิทธิประดับเครื่องหมายยุติธรรมธํารง ชั้นที่ ๔ 

อันเปนที่ชมเชยยิ่งจากการปฏิบัติหนาที่ที่ผานมา

นางขัตติยา รัตนดิลก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา Institute for Graduate Clinical Psychology Widener University

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๑ ๓๗๘๐

ผลงานดีเดน ระบบการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไรรอยตอ

โครงการการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษาในการ

ปองกันปญหาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน

สํานักงานกิจการยุติธรรม

สถาบันนิติว�ทยาศาสตร�
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สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามยาเสพติด

หมอมหลวงพรวิศิษฎ วรวรรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

วุฒิการศึกษา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑-๑๙ ตอ ๒๕๐๐๑

ผลงานดีเดน ดําเนินการปรับปรุงศูนยนิทรรศการยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. 

และศึกษาคนควาจนไดพบองคความรู ใหมที่มีศักยภาพในการพัฒนา

งานสรางภูมิคุมกันเพื่อการปองกันยาเสพติด คือ องคความรูเรื่อง 

Executive Functions (EF) ซึ่งเปนการสรางภูมิคุมกันชีวิตตั้งแต

ชวงปฐมวัย

นายไพศาล กันทะเตียน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑-๑๙ ตอ ๑๐๐๒๒

ผลงานดีเดน จดัทาํหนงัสอืวิเคราะหคาํพพิากษาในคดทีรพัยสนิตามพระราชบญัญัติ

มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 

๒๕๓๔ และขบัเคลือ่นมาตรการรบิทรพัยสนิคดยีาเสพตดิใหเปนไปตาม

เจตนารมณของกฎหมายในฐานะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงแรงงาน
Ministry of Labour
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นางสาวศราทิพย เกิดผล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๓๒ ๑๓๗๐

ผลงานดีเดน การขับเคลื่อนการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย

ดานแรงงาน การบังคับใชแรงงาน การใชแรงงานผิดกฎหมาย 

การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายอยางเปนรูปธรรม

นางสาวดาธชา ตันเจริญผล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานนโยบายแรงงานนอกระบบ

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๓๒ ๑๑๖๐

ผลงานดีเดน ๑. รวมจัดทํารางพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ 

 ๒. การจดัทาํแผนปฏบิตักิาร Action Plan ประจาํป ๒๕๖๓ ภายใตแผน

ปฏิบัติการดานการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔

สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
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นางวิไล วิสุทธิพันธุ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๕

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๐ ๗๐๐๘-๙

ผลงานดีเดน รับผิดชอบเกี่ยวกับการเบิกจายงบประมาณในการบริหารจัดการ

แรงงานตางดาว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยฯ รวมทั้งดูแล 

อํานวยความสะดวก และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

นางสาวอารยา ชัญถาวร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๕ ๒๑๔๑

ผลงานดีเดน ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

เชน การดําเนินการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงจัดหางานจังหวัดให

เปนระดับที่สูงขึ้น

กรมการจัดหางาน
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วาที่รอยตรี วินัย สุขียุติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครูฝกฝมือแรงงาน ช๒

สถานที่ทํางาน สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

โทรศัพท ๐ ๓๘๖๘ ๓๙๕๑-๓

ผลงานดีเดน ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคและระบบสื่อสารภายในองคกรให

สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง ประหยัด และเกิดความคุมคา ไดรับ

ความไววางใจจากหนวยงานในระดับจังหวัดใหเขารวมเปนกรรมการ

ผูทรงคณุวุฒิในการบรหิารและจดัหาระบบคอมพวิเตอรของหนวยงาน

นางสาวนิตยา แสงพุมพงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานหนองคาย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท ๐ ๔๒๔๙ ๕๐๐๙

ผลงานดีเดน พัฒนาทักษะอาชีพใหกับวิสาหกิจชุมชนที่ ไดรับผลกระทบ สามารถ

สรางวกิฤตเปนโอกาส ผลติสนิคาทีเ่ปนทีต่องการของตลาด บรูณาการ

รวมกับผูประกอบการ SMEs ตอยอดใหกลุม “ผลิตได ขายเปน” 

มีอาชีพยั่งยืน สรางเม็ดเงินสูชุมชน

กรมพัฒนาฝ�มือแรงงาน
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นางสาวอุมาพร คลองสกุลสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองความปลอดภัยแรงงาน

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๖๒

ผลงานดีเดน จัดทําคูมือและมาตรการความปลอดภัยในการติดตั้งและการใชงาน

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในอาคาร และจัดทําขอกําหนดมาตรฐาน 

และกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานและการเผยแพรมาตรฐาน

กฎหมายความปลอดภัยในรูปแบบสารสนเทศ

นางสาวกัญญาวดี วิสัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กลุมพัฒนาระบบบริหาร

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๖ ๐๑๔๗

ผลงานดีเดน เปนผูนําทีมที่ทําใหไดรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวดในหมวด ๑ การนําองคกร 

และหมวด ๓ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และรางวัลองคกร

ตนแบบดีเดนดานสิทธิมนุษยชน

กรมสวัสดิการและคุ�มครองแรงงาน
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สํานักงานประกันสังคม

นางสาวเพลินจิตต บุญเขียว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองนโยบายและแผนงาน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๒๙๕๖ ๒๒๐๙

ผลงานดีเดน จัดทําขอมูลรวมชี้แจงตอบขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะ

กรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาตาง 

ๆ รวมทั้งการตอบขอเรียกรองตาง ๆ จากหนวยงานภายนอก

นางวันทนา คงสุวรรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการแรงงานชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยทองสุข

โทรศัพท ๐ ๒๖๒๒ ๒๕๐๐ ตอ ๓๐๑

ผลงานดีเดน ปฏิบัติงานไดสําเร็จตามเปาหมายภายใตปญหาอุปสรรคมากมาย 

และไดรับการแตงตั้งเปนหัวหนาศูนยบริหารสถานการณการแพร

ระบาดของโรคตดิตอเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ สาํนกังานประกนัสงัคม

กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑
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ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงวัฒนธรรม
Ministry of Culture
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สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

กรมศิลปากร

นายวิเชียร อนันตศิริรัตน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศาสนาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองศาสนูปถัมภ

วุฒิการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๓

ผลงานดีเดน การสนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธีตาง ๆ 

เชน การปฏบิตังิานในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ พระราช

พธิบีรมราชาภเิษก พระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา พระราชพธิถีวาย

พุมเทียน รวมถึงงานศาสนพิธีของหนวยงานราชการตาง ๆ 

นายภราดร เชิดชู

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ประติมากรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักชางสิบหมู

วุฒิการศึกษา ศิลปบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

โทรศัพท ๐ ๒๔๘๒ ๑๓๖๑

ผลงานดีเดน ๑. ปนพระสัมพุทธโคดม สิริกิตบรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล 

จัดสรางขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็ด

พระนางเจาฯ พระบรมราชนินีาถ ครบ ๗ รอบ ๑๒ สงิหาคม ๒๕๕๕

 ๒. ปนตนแบบขนาดเทาจริงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อไปขยาย

เปนขนาด ๑๓.๙ เมตร ของทุทยานราชภักดิ์ 

นางสาวเมธาพร คงคานอย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองกลาง

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๕๘๘

ผลงานดีเดน เปนผูขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ดวยความทุมเทเสีย

สละ และเปนแบบอยางที่ดีในฐานะที่เปนชาราชการและประชาชนที่

ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ
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กรมส�งเสร�มวัฒนธรรม

นางมาดา กระดังงา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน หออัครศิลปน สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๒๘ ตอ ๔๑๙๘

ผลงานดีเดน ๑. ควบคมุ กาํกบั ดแูลการจดันทิรรศการ “สดุยอดศลิปะไทยในรฐักาล

ที่ ๙”

 ๒. ควบคมุ กาํกบั ดแูลการจดัพมิพหนงัสอื “ศาสตรพระราชา ภาพถาย 

แสงและเงา ใตรมพระบารมี” กรมสงเสริมวัฒนธรรม

 

นางสุกัญญา เย็นสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สถาบันวัฒนธรรมศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๗ ๐๐๑๓ ตอ ๑๓๑๒

ผลงานดีเดน ๑. การประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ

 ๒. การนาํเสนอคณุคามรดกภมูปิญญาทางวฒันธรรม “โขน” สูเวทโีลก 

กรมสงเสริมวัฒนธรรม

นายกัญจนปกรณ แสดงหาญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง คีตศิลปนอาวุโส

สถานที่ทํางาน สํานักการสังคีต

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

โทรศัพท ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๗

ผลงานดีเดน ๑. เปนพิธีกรดําเนินรายการกิจกรรมปพาทยสภาที่วังหนาประจําปฯ 

“อุนไอรักคลายความหนาว” และกิจกรรมในโรงละครแหงชาติ

 ๒. ขับรองประกอบการแสดงโขนฯ งาน “อุนไอรักคลายความหนาว” 

และงานบรมราชาภเิษกพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รชักาลที ่๑๐
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นางแสงแข โคละทัต

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานอธิการบดี

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๒๔๘๒ ๒๑๗๖-๗๘ ตอ ๓๔๘

ผลงานดีเดน ผลงานความคิดริเริ่มสรางสรรคดานวิชาการ การปรับรูปแบบและ

แนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ฯลฯ

นางสาวอันนเกตุ พงศเพ็ชร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน วิทยาลัยนาฏศิลป

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๔๘๒ ๑๓๑๒

ผลงานดีเดน งานวิจัยตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อเสริมสรางการเห็นคุณคาใน

ตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และจัดกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน กิจกรรมพัฒนาคลื่นสมองดวยดนตรีและคําพูดดานบวก ให

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑

นางสาวณัฏฐิกา ณ ระนอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ

สถานที่ทํางาน ศูนยเครือขายสัมพันธและแหลงทุน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๕๓

ผลงานดีเดน จดัทาํโครงการอนัแสดงถงึความจงรกัภกัดตีอสถาบนัพระมหากษตัรยิ

ในบทเพลงพระราชาผูทรงธรรม เพือ่เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร

 

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร�วมสมัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป�



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงศึกษาธิการ
Ministry of Education
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นายเพิ่มพูล รมศรี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดรอยเอ็ด

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท ๐ ๔๓๖๒ ๔๐๙๓-๔

ผลงานดีเดน ๑. การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน

 ๒. การพัฒนาองคกร “ดูแล หวงใย ใสใจปองกันเอดสในที่ทํางาน”

นางสาวประทวน มูลหลา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงาน ก.ค.ศ.

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๐ ๗๙๗๒

ผลงานดีเดน หลักเกณฑและวิธีการใหกูยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไขปญหาหน้ีสิน

ขาราชการครู พ.ศ. ๒๕๖๓

นางพิชญา นัยนิตย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครูเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สถาบนัทางศกึษาทางไกล สาํนกังานสงเสรมิการศกึษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๓๘๑ ๖๖๕๐

ผลงานดีเดน ดานการพฒันาวชิาการ เปนประธานคณะทาํงานจดัทาํบทเรยีนออนไลน

รายวิชาบังคับ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ชองสถาบันการศึกษาทางไกลและคูมือนักศึกษา

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 109

นายภูริวรรษ คําอายกาวิน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักบริหารงานความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรศึกษา

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๙๐

ผลงานดีเดน โครงการความรวมมอืทางวชิาการกบัตางประเทศทีก่อใหเกดิคณุปูการ

ตอโอกาสในการศึกษาตอและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา วิชาการ 

และดานอื่น ๆ ในการพัฒนาผูบริหาร ครู นักเรียน ศึกษานิเทศก และ

บุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ

นางจรินทร พุมพวง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๓๐

ผลงานดีเดน ๑. ประชมุสมัมนาผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัว่ประเทศ

 ๒. จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นางพีรานุช ไชยพิเดช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนพญาไท

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ ๕๒๕๑

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลสถานศึกษาพระราชทานระดับกอนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐

 ๒. รางวลัทรงคณุคา สพฐ. (OBEC Awards) ระดบัชาต ิชนะเลศิระดบั

เหรียญทอง ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

 ๓. โลรางวัล ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๓ ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญยอดเยี่ยม 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ�้นฐาน
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นายศรชัย ออนลมูล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักบริหารงานบุคคลและนิติการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๒๐๒๖ ๕๕๕๕ ตอ ๑๔๐๐

ผลงานดีเดน ปรับปรุงกระบวนงานในการบันทึกทะเบียนประวัติข าราชการ

ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยนําแนวคิดจากการพิมพสมุดคู ฝาก

ของธนาคารมาประยกุตใช ทาํใหเกดิความสะดวก รวดเรว็ ลดคาใชจาย 

และลดขอผิดพลาดในการบันทึกรายการ

นางสาวภัทรนิษฐ พิชญะอุดมศิลป

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการอาวุโส

สถานที่ทํางาน สํานักอํานวยการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท ๐ ๒๐๒๖ ๕๕๕๕ ตอ ๑๑๐๓

ผลงานดีเดน ดาํเนนิการจดังานเทดิพระเกยีรตพิระบรมวงศานวุงศ และการจดังาน

วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

นายพงษศักดิ์ ศรีทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช๒

สถานที่ทํางาน โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สถาบันการศึกษา โรงเรียนชางฝมือปญจวิทยา

โทรศัพท ๐ ๒๒๗๗ ๐๖๖๓

ผลงานดีเดน ๑. เปนคณะกรรมการแขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๕ 

ป ๒๕๖๒

 ๒. ไดรับเกียรติบัตร “บุคลากรของโรงเรียนผูประพฤติดีปฏิบัติชอบ 

เปนแบบอยางที่ดี จนเปน ที่ยอมรับของทุกฝาย” ในป ๒๕๕๖

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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นางพัชราพรรณ กฤษฎาจินดารุง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๖๖๘ ๗๑๑๐-๒๔ ตอ ๒๔๖๒

ผลงานดีเดน จัดทํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ เพื่อใชเปนมาตรฐาน

กลางของประเทศ ในการ พัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนา 

และจัดการศึกษาและการดําเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา





ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร� 
วิจัยและนวัตกรรม

Ministry of Higher Education, Science, 
Research and Innovation
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สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ว�ทยาศาสตร� ว�จัยและนวัตกรรม

นางสุดาพร อิ่มเจริญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักยุทธศาสตรอุดมศึกษาตางประเทศ

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏพระนคร

โทรศัพท ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๙๘

ผลงานดีเดน การพฒันาความรวมมอืดานการศกึษากบัสาธารณรฐัประชาชนจนีและ

การพัฒนาชองทางในการติดตอสื่อสารของหนวยงาน

 

นางสาวนัดดา เจะยอเด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองประสานและสงเสริมกิจการอุดมศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๐๓๙ ๕๕๔๑

ผลงานดีเดน โครงการหนวยบมเพาะวิสาหกจิในสถาบนัอดุมศกึษา เปนการสงเสรมิ

การพฒันาวสิาหกจิใหขบัเคลือ่นดวยนวตักรรม ซึง่เปนโครงการทีต่อบ

สนองตอนโยบายภาครัฐในการพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชน

จากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี งานวิจัยและนวัตกรรมตามวิสัยทัศน

เชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0
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กรมว�ทยาศาสตร�บร�การ

สํานักงานการว�จัยแห�งชาติ

นางสุพรรณ แกวสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูสอนงานเครื่องปนดินเผา

สถานที่ทํางาน สํานักเทคโนโลยีชุมชน

วุฒิการศึกษา อนุปริญญาวิทยาศาสตร

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูพระนคร

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๑ ๗๔๑๑

ผลงานดีเดน ไดเขาเฝารับเสด็จและฉายพระรูปกับสมเด็จพระพันปหลวง ทําพิมพ

พระพุทธรูปขนาดใหญ เปนวิทยากรออกบูธถนนสายวิทยาศาสตร 

เปนวิทยากรหลักสูตรการทําดอกไมเซารมิก จัดทําแบบพิมพสบู Dr.D 

ปนดอกรวงผึ้ง ทําแบบพิมพตรากรมวิทยาศาสตรบริการ ทําตนแบบ

หมอทนไฟเบาอลูมินา

นางสาวภาวณี คําชาลี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองประเมินผลและจัดการความรูการวิจัย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕

ผลงานดีเดน ๑. การนําผลงานวิจัย เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อ

ตอบสนองตอปญหาสําคัญระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด องคกร 

หรือชุมชน

 ๒. การสรางความรวมมือกับหนวยงานพัฒนา/สงเสริมการใช

ประโยชน/ผู ใชประโยชนองคความรู

นางอรสา ออนจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน กองเคมีภัณฑและผลิตภัณฑอุปโภค

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา Lehigh University, USA

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๑ ๗๒๑๐

ผลงานดีเดน วางแผนการทํางานเปนระบบและเปนทีม จึงสามารถผลักดันงาน

สูความสาํเรจ็ไดด ีเชน การบรหิารจดัการงานดานการจดัทาํมาตรฐาน 

การบริหารจัดการงานวิจัยของกรมวิทยาศาสตรบริการ การจัดทํา 

NQI System Integration และการจัดทําโครงการทดสอบผลิตภัณฑ

ปองกันเชื้อ COVID-19
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นายอนิรุทธ ทรงจักรแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

โทรศัพท ๐๘ ๖๗๘๗ ๕๐๖๐

ผลงานดีเดน การแกไขเพิม่เตมิและการปรบัปรงุกฎหมายวาดวยพลงังานนวิเคลยีร

เพื่อสันติ

รองศาสตราจารยวิชัย ศิวะโกศิษฐ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิศวกรรมศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา University of California Davis

โทรศัพท ๐ ๒๕๗๙ ๑๔๘๙

ผลงานดีเดน ๑. ได  รั บรางวัลตํ าราดี เด  น ในการประกวดตํ าราของคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๒

 ๒. ทาํหนาทีก่รรมการคดัเลอืกผูรบัสมัปทานโครงการรถไฟฟาสายสชีมพู

และสายสีเหลือง ป ๒๕๕๙- ๒๕๖๐ ไดอยางสมบูรณเรียบรอย

นางสาวนภสร เผาชูศักดิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน คณะสัตวแพทยศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ

โทรศัพท ๐ ๒๕๗๙ ๗๕๓๗

ผลงานดีเดน ๑. การเปนนักวิจัยหลักในโครงการ “การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ

จากธรรมชาติสําหรับสัตวเลี้ยง” สูตรไดรับการจดสิทธิบัตร

 ๒. การริเริ่มและดําเนินการโครงการบริการจัดการขยะและสารพิษ

ใหกับหนวยงานคณะสัตวแพทยศาสตร

สํานักงานปรมาณูเพ�่อสันติ

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�
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ผูชวยศาสตราจารยปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน สํานักงานมหาวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา University of Michigan, USA

โทรศัพท ๐ ๒๒๑๘ ๓๒๓๘

ผลงานดีเดน เปนประธานจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๒ ในวาระที่มีโรคโควิด-๑๙ ทําใหเกิดตนแบบการประดิษฐ

คิดคน วิธีการ มาตรฐาน ที่ไดนําไปใชประโยชนในสถาบันการศึกษา

อื่นทั่วประเทศ ไดแก การฆาเชื้อโรคบนปริญญาบัตรโดยการฉายรังสี 

Gsmms ray เปนตน 

ผูชวยศาสตราจารยทรงยศ วีระทวีมาศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา University of York, UK

โทรศัพท ๐ ๔๓๓๖ ๒๐๔๖

ผลงานดีเดน นําผลการวิจัยดานสถาปตยกรรมศาสตรมาประยุกตกับการสอน

การออกแบบสถาปตยกรรมรวมสมยั ในสาขาวิชาสถาปตยกรรมพืน้ถิน่ 

เนนการออกแบบในสถานที่จริงของชุมชน เพื่อแสดงอัตลักษณ

ทางสถาปตยกรรมทองถิ่น

รองศาสตราจารยฉันชาย สิทธิพันธุ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะแพทยศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา University of Washington, USA

โทรศัพท ๐ ๒๒๕๖ ๔๔๕๑

ผลงานดีเดน ทําการผลักดันเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดูแลผูปวย

แบบประคับประคอง รวมถึงการบรรจุเปนวิชาที่อยูในหลักสูตรแพทย

ศาสตรบณัฑติของทกุโรงเรยีนแพทย และระดบัการศกึษาหลงัปรญิญา

จ�ฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

มหาว�ทยาลัยขอนแก�น
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ผูชวยศาสตราจารยปยะนารถ จาติเกตุ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะทันตแพทยศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๓๙๔ ๔๔๖๘ 

ผลงานดีเดน หนังสือ “คิดไมถึง” หนังสือเลมแรกในวงการทันตแพทยไทยที่จัดทํา

ขึ้นเพื่อเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมของทันตแพทย และโครงการ 

Khuamung The Musical : คุณฟองนักแปรงฟน โดยไดรับรางวัล

นวตักรรมดเีดน ดานการสงเสรมิสขุภาพทัว่ไปและทนัตสขุภาพในกลุม

ผูสูงอายุ

นางสาวสายทอง คําปอ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานพิมพ ส๓

สถานที่ทํางาน คณะพยาบาลศาสตร

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๓๙๓ ๕๐๒๔

ผลงานดีเดน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรม Microsoft SharePoint มาใช

ในการจัดการขอมูลระบบการออกเลขหนังสือออนไลน  เพื่อปรับปรุง

พัฒนางานประจําใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ

นายสมชาย สาผิว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานขับรถยนต

สถานที่ทํางาน คณะพยาบาลศาสตร

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันการศึกษา ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค

โทรศัพท ๐ ๔๓๒๐ ๒๐๙๙, ๐ ๔๓๒๐ ๒๔๐๗ ตอ ๑๕๗

ผลงานดีเดน คูมือการปฏิบัติงาน

มหาว�ทยาลัยเชียงใหม�
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นายประเสริฐ ธรรมนิทา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานขับรถยนต ส๒

สถานที่ทํางาน กองบริหารศูนยรังสิต

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ ๓

สถาบันการศึกษา โรงเรียนธัญรัตน จังหวัดปทุมธานี

โทรศัพท ๐ ๒๕๖๔ ๔๔๔๔ ตอ ๑๑๒๔

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับความไววางใจใหปฏิบัติหนาที่ขับรถยนต ให อธิการบดี 

รองอธิการบดี นายกสภามหา วิทยาลัย และบุคคลสําคัญในงาน

พิธีตาง ๆ

 ๒. ไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดนประจํามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประจําป ๒๕๖๓ ประเภท ลูกจางประจํา

รองศาสตราจารยวารีรัตน แกวอุไร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะศึกษาศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๕๕๙๖ ๒๓๕๑

ผลงานดีเดน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และการพัฒนา นวัตกรรมดานการศึกษา 

ดานหลักสูตร และการเรียนการสอนจนมีผลงานเชิงประจักษในรูป

ของผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติ ซึ่งผลงานเชิงประจักษ คือ 

รางวัลการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ผูชวยศาสตราจารยกรวิกา กองกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๗๔๖๐ ๙๖๐๗

ผลงานดีเดน การพัฒนาวิชาชีพครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ในฐานะวิทยากร โคช 

หรอืผูเชีย่วชาญของโครงการตาง ๆ  ที่ใหความรู ทกัษะ แนวคิดในการ

จัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรที่ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

มหาว�ทยาลัยทักษิณ

มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร�

มหาว�ทยาลัยนเรศวร
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นางสาวกสิมา คิ้วเจริญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการคอมพิวเตอรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๗๒๗ ๒๗๘๓

ผลงานดีเดน การเปลี่ยนระบบจากอีเมลภายในองคกรมาใชงานดวยระบบ 

MS Office 365 ที่สามารถนํามาตอยอดเชื่อมตอไปใชกับระบบงาน

ตาง ๆ

รองศาสตราจารยมานพ วิสุทธิแพทย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะศิลปกรรมศาสตร

วุฒิการศึกษา Ph.D.

สถาบันการศึกษา University of Dalhi, India

โทรศัพท ๐ ๒๒๖๐ ๐๑๒๓ ตอ ๑๑๕

ผลงานดีเดน การคิดทฤษฎีการวิเคราะหบทเพลงไทยเพื่อใช ในการสอนดนตรีไทย

ศึกษา และการจัดเก็บองคความรูกรอบแนวคิดและกระบวนการ

ทางมานุษยดุริยางควิทยา ศึกษาการดํารงอยูของดนตรีในวัฒนธรรม

กลุมชาติพันธุ เพื่อถายทอดเผยแพรใหกับวงการดนตรีศึกษารุนตอไป

รองศาสตราจารยวิชญานัน รัตนวิบูลยสม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร

วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy

สถาบันการศึกษา University of Strathclyde

โทรศัพท ๐ ๕๕๙๖ ๔๘๓๒

ผลงานดีเดน ผลักดันหลักสูตรวิชาเลือกที่เปนเอกลักษณของคณะบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร และดําเนินการใหคณะบริหารธุรกิจ 

เศรษฐศาสตร และการสื่อสาร ไดรับการรับรองมาตรฐานโดย

องคกรระดับนานาชาติ AUN-QA ซึ่งเปน ๑ ใน ๓ มหาวิทยาลัยของ

ประเทศไทยที่ไดรับการรับรอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�

มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ
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นายสมศักดิ์ เมฆเกล� อน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานประจําหองทดลอง ส๒

สถานที่ทํางาน สถาบันโภชนาการ

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนตน

สถาบันการศึกษา ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอพุทธมณฑล

โทรศัพท ๐ ๒๘๐๐ ๒๓๘๐ ตอ ๑๒๐

ผลงานดีเดน ไดรบัรางวลับคุคลตนแบบของสถาบนัโภชนาการ ป ๒๕๖๐ และนกัวจิยั

ในการแนะนําวิธีการใชเครื่องมือและอุปกรณในโรงงานผลิตทดลอง

อาหาร แกนักศึกษาระดับปริญญาโทและผูศึกษาดูงานภายในสถาบัน

โภชนาการ

นายศรชัย ยาวิชัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ชางฝมือโรงงาน ช๔

สถานที่ทํางาน สํานักกายภาพและสิ่งแวดลอม

วุฒิการศึกษา ประถมศึกษา

สถาบันการศึกษา โรงเรียนผดุงศิลปวิทยา

โทรศัพท ๐ ๕๓๘๗ ๓๒๓๐

ผลงานดีเดน ปฏิบัติงานดานการระบบผลิตนํ้าประปา งานวางระบบทอตาง ๆ 

งานตําแหนงเครื่องยนต ดูแลระบบไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย 

งานปฏิบัติหนาที่ผู ช วยวิทยากรในการสาธิตขั้นตอนการทํางาน

ผลิตนํ้าประปา

รองศาสตราจารยมณี อาภานันทิกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy in Nursing

สถาบันการศึกษา University of Washington. Seattle. Washington, USA

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๑ ๑๖๐๑

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับรา่งวัลพยาบาลดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ สาขาวิจัยและ

นวัตกรรมทางการพยาบาล จากสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 ๒. เปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ/วิชาการบทความวิจัยของ

วารสาร Pucific Rim Internation of Nursing Research

มหาว�ทยาลัยมหิดล

มหาว�ทยาลัยแม�โจ�
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ผูชวยศาสตราจารยเสาวคนธ วัฒนจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๗๔๒๗ ๖๓๓๒

ผลงานดีเดน ๑. การปฏิบัติงานเปนแบบอยางที่ดีโดยไดรับโลเกียรติยศบุคลากรดี

เดนสายวิชาการ ประจําป ๒๕๕๔-๒๕๖๓ ระดับคณะ

 ๒. บุคคลากรดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป ๒๕๖๓

 ๓. รางวัลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป ๒๕๕๔

นายขันติ จันทวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ชางฝมือสนาม ช๒

สถานที่ทํางาน กองกายภาพและสิ่งแวดลอม วิทยาเขตปตตานี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

โทรศัพท ๐ ๗๓๓๑ ๒๓๖๖

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลระดับดีมาก และผลงาน “คอกถังขยะอเนกประสงค” 

ไดรับรางวัลระดับดี จากการเขารวมประกวดในโครงการพัฒนางาน

สํานักงานวิทยาเขตปตตานี ประจําป ๒๕๖๓ โดยผลงานดังกลาว

สามารถลดตนทุนการสั่งซ้ือและสั่งจางทํา ชวยประหยัดงบประมาณ

มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารยมัลลิกา ปญญาคะโป

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตร

วุฒิการศึกษา Doctor of Technical Science

สถาบันการศึกษา Asian Institute of Technology, AIT

โทรศัพท ๐ ๓๔๒๕ ๔๓๓๐

ผลงานดีเดน ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอยางสมํ่าเสมอตลอดชีวิตการทํางาน 

มีมนุษยสัมพันธ รวมทั้งอุทิศตนทํางานเพื่อสวนรวมทั้งสําหรับ

หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาว�ทยาลัยศิลปากร

มหาว�ทยาลัยสงขลานคร�นทร�
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รองศาสตราจารยกิ่งพร ทองใบ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาการจัดการ

วุฒิการศึกษา พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๔ ๘๒๐๗

ผลงานดีเดน เปนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๒-ปจจุบัน) และเปนประธานคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวนโยบายของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

นายนิรุตต ศุภวิธาน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ชางอิเล็กทรอนิกสชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักเทคโนโลยีการศึกษา

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๔ ๗๓๖๔

ผลงานดีเดน ๑. ชางภาพถายภาพกิจกรรมสําคัญ ๆ ของมหาวิทยาลัย

 ๒. อบรมการบินเบื้องตนใหกับบุคลากรในสายงานและผูสนใจ จิต

อาสาโครงการทําดีเพื่อพอ (เปนถายภาพมุมสูง) แปลอักษร เลข ๙ 

ออกอากาศชอง ๑๑

นายยากรียา สามะ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานอธิการบดี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยราชภัฏยะลา

โทรศัพท ๐ ๗๓๗๐ ๙๐๓๐ ตอ ๑๑๔๒

ผลงานดีเดน บรหิารจดัการดานการจดัซือ้จดัจางไดรบัรางวลัโลประกาศเกยีรตคิณุ

ดานการจัดซื้อจัดจาง ระดับดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

และรางวัลโลประกาศเกียรติคุณดานการเบิกจาย ระดับดี ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

มหาว�ทยาลัยนราธิวาสราชนคร�นทร�

มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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นายทศพร ปอศิริ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการชางศิลปชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักวิทยบริการ

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โทรศัพท ๐ ๔๓๗๕ ๔๓๒๓ ตอ ๒๔๒๗

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลบุคลากรดีเดน ประจําป ๒๕๕๕ ตามโครงการคัดเลือก

บุคลากรดีเดนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ๒. รางวัล “นาคราช” เปนรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปนพื้นบานอีสานและ

ผูมีผลงานดีเดนทางวัฒนธรรม ป ๒๕๕๖ จากสถาบันวิจัยศิลปะ

และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รองศาสตราจารยกันทิมา สุวรรณพงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๓๘๑๐ ๓๐๘๘

ผลงานดีเดน ๑. ผลิต Text Book จํานวน ๔ เรื่อง ในฐานขอมูล Scopus และตีพิมพ

งานวจิยัในวารสารระดบันานาชาต ิมากกวา ๒๐ เรือ่ง ในฐานขอมลู 

Scopus

 ๒. เปน Editorial Board และ Reviewer ใหกับวารสารวิชาการในฐาน

ขอมูลระดับนานาชาติที่เปนที่ยอมรับ เชน Scopus และ Web of 

Science จํานวน ๑๕ วารสาร

ผูชวยศาสตราจารยชูพักตร สุทธิสา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วุฒิการศึกษา Ph.D. 

สถาบันการศึกษา Massey University, New Zealand

โทรศัพท ๐ ๔๓๗๕ ๔๓๖๙

ผลงานดีเดน การวิจัยเพื่อทองถิ่นในพื้นที่ภาคอีสาน ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยการ

สนับสนุนของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในการสนับสนุน

ใหชุมชนและนักวิชาการทํางานวิจัยเพื่อตอบสนองตอการพัฒนา

ชุมชน สังคม และสงเสริมใหเกิดกลไกการพัฒนาการวิจัยเพื่อทองถิ่น

ในมหาวิทยาลัยหลายแหงในภาคอีสาน

มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

มหาว�ทยาลัยบูรพา
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รองศาสตราจารยทรงศิลป พจนชนะชัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา Kyoto University

โทรศัพท ๐ ๒๔๗๐ ๗๗๒๓

ผลงานดีเดน สงเสริมนโยบายของมหาวิทยาลัยในสวน Internationalization 

ใหความชวยเหลือกระทรวงการเกษตรและประมงในประเทศติมอร-

เลสเต โดยจัดอบรมและใหความรูแกบุคลากรในกระทรวงฯ ทําให

สามารถลดปญหาดานการเกษตรได

รองศาสตราจารยมนฤดี ผองอักษร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรประยุกต

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา University of Waterloo

โทรศัพท ๐ ๒๕๕๕ ๒๐๐๐ ตอ ๔๘๐๒

ผลงานดีเดน การคดิคนวธิเีอบิชุมดวยการแพรของไอแอมโมเนยี สาํหรบัสงัเคราะห

ตัวเรงปฏิกิริยาและการพัฒนากระบวนการเรงปฏิกิริยาแบบสองสวน

ในเครื่องปฏิกรณเดียว เปนงานวิจัยดานพลังงาน รวมไดตีพิมพ

ในวารสารนานาชาติ ๕ บทความ และยื่นจดอนุสิทธิบัตร ๒ เรื่อง

 

รองศาสตราจารยสุรศักดิ์ กังขาว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา University of the Philippines. Diliman Campus

โทรศัพท ๐ ๒๓๒๙ ๘๐๐๐ ตอ ๖๐๙๘

ผลงานดีเดน ๑. หัวหนาโครงการ บนัทกึขอตกลงความรวมมอืทางวชิาการโครงการ

เครอืขายชมุชนนักปฏิบตัดิานศลิปวัฒนธรรม (Heritage Academic 

and Research Center : HARC)

 ๒. รางวัลการวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป ๒๕๖๔ 

ระดับดี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร

รองศาสตราจารยสุรศักดิ์ กังขาว

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าธนบุร�

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ
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มหาว�ทยาลัยอุบลราชธานี

มหาว�ทยาลัยนครพนม

รองศาสตราจารยศิริพร จึงสุทธิวงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๔๕๓๕ ๓๔๐๐

ผลงานดีเดน งานวจิยั เรือ่ง ตวัดดูซบันาโนเพือ่ทองฟาสดใสไรมลพษิ ไดรบัคดัเลอืก

ใหไดรบัรางวลัสงูสดุของสาํนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยัเมือ่ป พ.ศ. 

๒๕๖๒ คือ รางวัล 2019 TRF-OHEC-Clarivate Analytics Research 

Excellence Award

รองศาสตราจารยธีราพร สุภาพันธุ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะเภสัชศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา University of Nottingham, UK

โทรศัพท ๐ ๔๕๒๖ ๔๓๙๔

ผลงานดีเดน พัฒนาเว็บไซตฐานขอมูลออนไลนการพิสูจนเอกลักษณยาเม็ดและยา

แคปซลูทีม่จีาํหนวยในประเทศไทย (Drug Identification) มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี เพื่อความปลอดภัยดานยาแกประชาชน

ผูชวยศาสตราจารยธราธิป ภูระหงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

โทรศัพท ๐ ๔๒๕๐ ๓๗๗๗

ผลงานดีเดน โครงการบูรณาการบริการวิชาการตอบสนองสังคม ชุมชน และ

บทความวิชาการ และทุนวิจัยและบทความวิจัย ตีพิมพระดับชาติและ

นานาชาติ มากกวา ๒๐ เรื่อง
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ผูชวยศาสตราจารยอุดม วงคสุภา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะบริหารศาสตร

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐๘ ๖๔๕๘ ๔๓๖๒

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลผูปฏิบัติงานดวยความเสียสละ สมควรไดรับการยกยอง

และเปนแบบอยางทีด่ตีอสงัคม จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

รองศาสตราจารยมัณฑนา จริยรัตนไพศาล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๕๕๗๐ ๖๕๕๕ ตอ ๔๒๐๐

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลครูดีศรีภูมิปญญาจังหวัดกําแพงเพชร ประจําป ๒๕๕๔ 

เปนรางวลัดานการถายทอดวฒันธรรมสูการเรยีนการสอนและบรกิาร

วิชาการ โดยการถายทอดวัฒนธรรมภูมิปญญาในการดูแลสุขภาพ

สูการเรียนการสอนในรายวิชาการแพทยทางเลือก ใหกับนักศึกษา

ผูชวยศาสตราจารยเชิดชาย ดวงภมร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๓๔๕๓ ๔๐๖๐

ผลงานดีเดน ๑. จัดโครงการ KRU RUN โดยไดรับเงินบริจาคนําเขามหาวิทยาลัย

เพื่อเปนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย

 ๒. การประเมินคุณธรรมความโปรงใสของมหาวิทยาลัย เปนหลัก

ในการดําเนินการทําใหผลการประเมินคุณธรรมความโปรงใสของ

มหาวิทยาลัยมีคะแนนสูงขึ้น และอยูในระดับ A

มหาว�ทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร�

มหาว�ทยาลัยกาฬสินธุ�

มหาว�ทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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รองศาสตราจารยวิไลพร ลักษมีวาณิชย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา University of Bradford, UK

โทรศัพท ๐ ๕๓๘๘ ๕๖๓๒

ผลงานดีเดน การมสีวนรวมในการพฒันาทรพัยากรมนษุย ใหเปนคนดถีงึพรอมดวย

ความรู ทักษะกระบวนการคิดและทักษะทางปญญา เพื่อเปนรากฐาน

ของการดํารงชีวิตและเปนพลเมืองดีของประเทศชาติ

นายพงศศรัณย จันทรชุม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๓๖๔๑ ๒๗๕๑

ผลงานดีเดน ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุยหมักอินทรียจากผักตบชวา ในเขต

จังหวัดกลุมภาคกลางตอนบน ๒ (จังหวัดลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท 

และอางทอง) และเปนวิทยากรอบรมทักษะการใชเครื่องมือ

ทางดานชีววิทยาใหกับอาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาของ

มหาวิทยาลัยจําปาสัก สปป.ลาว

ผูชวยศาสตราจารยสมนึก ธัญญาวินิชกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

โทรศัพท ๐ ๒๙๔๒ ๖๘๐๐

ผลงานดีเดน ทาํวจัิย เรือ่ง การผลติอฐิทางเทาโดยใชขยะพลาสตกิเปนสวนผสมรวม 

โดยอฐิทางเทาใชขยะพลาสตกิเปนสวนผสมรวมสามารถทดแทนความ

ตานแรงอัดไดไมนอยกวา ๓๕ เมกะพาสคัล ผานมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม เลขที่ ๘๒๗-๒๕๓๑

มหาว�ทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม�

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเทพสตร�
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นายนิพล เชื้อเมืองพาน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง อาจารย

สถานที่ทํางาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy

สถาบันการศึกษา Sheffield Hallam University, UK

โทรศัพท ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๖๖

ผลงานดีเดน ผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่น เชน การวิจัยพัฒนาตนแบบพุน้ํารอน

ตะวันตกเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน การจัดการความรูภูมิปญญาทอง

ถิิน่เพือ่สรางมลูคาเพิม่ทางการทองเทีย่วเชงิวัฒนธรรมชมุชนบางหลวง 

อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผูชวยศาสตราจารยรัฐกรณ คิดการ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะครุศาสตร

วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๔๔๒๕ ๕๓๒๒ 

ผลงานดีเดน การปฏิรปูระบบการผลติคร ู“จดัทาํหลกัสตูรการผลติครฐูานสมรรถนะ 

(หลกัสตูรกลาง) ของมหาวิทยาลยัราชภัฏทัว่ประเทศ การพฒันารปูแบบ

การสรางครูของพระราชา และการเสนอแนวทางการแกไขปญหา

ธรรมาภบิาลในสถาบนัอดุมศกึษา คาตอบแทน และสวสัดกิารบคุลากร

ในสถาบันอุดมศึกษา

นางรัชนีย กลิ่นดีปลี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๘๙๐ ๑๘๐๑ ตอ ๖๐๑๒๓

ผลงานดีเดน ๑. ใหคําปรึกษา ตรวจสอบการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ราชภฏัธนบรุ ีใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษา

แหงชาติ (TQF) 

 ๒. การประเมินและพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

๒๕๖๔)

มหาว�ทยาลัยราชภัฏธนบุร�

นายนิพล เชื้อเมืองพาน

มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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นางพัชนี กุลฑานันท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง อาจารย

สถานที่ทํางาน คณะครุศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

โทรศัพท ๐ ๔๔๖๑ ๑๒๒๑

ผลงานดีเดน ปฏิบัติหนาที่เปนคณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 

โดยตลอดระยะเวลาไดปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต มีความ

รับผิดชอบและมีความมุงมั่นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

นายวิสิทธิ์ โพธิวัฒน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง อาจารย

สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๔๗๓ ๗๐๐๐

ผลงานดีเดน ๑. รางวลับคุลากรดเีดนดานการสอน มหาวทิยาลยัราชภฏับานสมเดจ็

เจาพระยา ประจําป ๒๕๖๒

 ๒. รางวัล Demark Award 2019 ในประเภท Graphic Design 

จากผลงานออกแบบฟอนต ประจําป ๒๕๖๒

ผูชวยศาสตราจารยสุรศักดิ์ แกวออน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

โทรศัพท ๐ ๗๕๓๙ ๒๐๔๐

ผลงานดีเดน เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาระบบ กลไกการบริหารจัดการ

งานวจิยัเพือ่การพฒันาพืน้ที ่ตามยทุธศาสตรของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

“มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนทองถิ่น” จนประสบความสําเร็จ

เปนตนแบบ

ผูชวยศาสตราจารยสุรศักดิ์ แกวออน

มหาว�ทยาลัยราชภัฏนครศร�ธรรมราช

มหาว�ทยาลัยราชภัฏบุร�รัมย�

นายวิสิทธิ์ โพธิวัฒน

มหาว�ทยาลัยราชภัฏบ�านสมเด็จเจ�าพระยา
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ผูชวยศาสตราจารยสุมนา พูลผล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๓๕๓๒ ๒๐๘๕

ผลงานดีเดน การปฏิบัติภารกิจจิตอาสา ๙๐๔ รุนที่ ๔/๖๒ หลักสูตรหลักประจํา 

“เปนเบา เปนแมพิมพ” และเปนเลขาธิการสโมสรไลออนสอยุธยา 

องคกรเพื่อการชวยเหลือสังคมและผูดอยโอกาส

รองศาสตราจารยสนิท ปนสกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วุฒิการศึกษา ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๕๒๖ ๗๑๒๔

ผลงานดีเดน นักวิจัยดีเดนประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางความเขม

แข็งของชุมชนในงานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช

ผูชวยศาสตราจารยพรหมมา วิหคไพบูลย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน วิทยาลัยการฝกหัดครู

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๔ ๘๖๑๐

ผลงานดีเดน ๑. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับรางวัล “ประธานสาขาวิชาดีเดน” จาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 ๒. เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับรางวัล “อาจารยดีเดน” จากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร

มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนคร

มหาว�ทยาลัยราชภัฏพระนครศร�อยุธยา

รองศาสตราจารยสนิท ปนสกุล

มหาว�ทยาลัยราชภัฏพ�บูลสงคราม
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นางสาวศิรดา แสงนก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานอธิการบดี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

โทรศัพท ๐ ๕๖๗๑ ๗๑๐๐

ผลงานดีเดน โครงการ “พัฒนาศักยภาพลูกจางชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิผล

การปฏบิตังิาน” จากการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ไปทั่วโลก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณเปนสถานที่

ซึ่งมีคนจํานวนมากอยูรวมกัน จึงมีการดูแลเพื่อปองกันและลดการ

แพรกระจายของเชื้อโรคในบริเวณตาง ๆ

ผูชวยศาสตราจารยบัณฑิตย อันยงค

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๗๖๕๒ ๓๐๙๔-๗ ตอ ๔๐๐๐

ผลงานดีเดน บทความวิจัยปรากฏในฐานขอมูล ISI ระดับคุณภาพ Q1 จํานวน ๓ 

บทความ เปนงานวิจัยสาขาคณิตศาสตรที่คนพบและสรางทฤษฎีใหม

เกี่ยวกับเทคนิคและกระบวนการหาผลเฉลยของระบบเชิงพลวัต

ในรูประบบสมการอนุพันธุ

ผูชวยศาสตราจารยมหิศร ประภาสะโนบล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โทรศัพท ๐ ๓๒๗๐ ๘๖๑๕

ผลงานดีเดน เป นนักวิจัยดีเด นประจําป  ๒๕๖๑ ผู ร วมสร างสรรคหนังสือ

เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ ชุดในหลวงกับจังหวัดเพชรบุรี

และจังหวัดประจวบคีรีขันธ มีผลงานทางวิชาการตีพิมพบทความวิจัย

ในฐาน TCI กลุม ๑ และกลุม ๒ และมีผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเนื่อง

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบุร�

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ�

มหาว�ทยาลัยราชภัฏภูเก็ต



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 133

ผูชวยศาสตราจารยนิวัฒน สาระขันธ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะครุศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๑

ผลงานดีเดน เปนครูดีในดวงใจประจําสาขาวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภฏัรอยเอด็ ในปการศกึษา ๒๕๖๒ ไดรบัรางวลัศกึษานเิทศกดเีดน

ระดับประเทศ ในปการศึกษา ๒๕๔๔ และไดรับรางวัลครูผูสอนวิชา

คณิตศาสตรดีเดน Teacher Awards ระดับประเทศ ในปการศึกษา 

๒๕๓๘

ผูชวยศาสตราจารยพิชญสิณี อริยธนะกตวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๓๘๕๑ ๕๘๓๐

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดนในงานประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๕” สหวิทยาการกับการสรางสรรค

นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืนตามศาสตรพระราชา

 ๒. เปนผูขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานวิจัยรับใชสังคมและถายทอด

สูการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

รองศาสตราจารย วาที่พันตรี กิตติกรณ บํารุงบุญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๓๗๒ ๒๖๒๓

ผลงานดีเดน ๑. รับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณ “ดานการปองกันยาเสพติดดีเดน”

 ๒. รับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณ “ผูพิทักษรับใชประชาชน”

มหาว�ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

มหาว�ทยาลัยราชภัฏร�อยเอ็ด

มหาว�ทยาลัยราชภัฏราชนคร�นทร�
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นายสมศักดิ์ ศรีสวการย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง คณบดี

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตร

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๕๕๒๓ ๗๓๙๙ ตอ ๒๓๐๒

ผลงานดีเดน ๑. พฒันาระบบฐานขอมลูการใหบรกิารวเิคราะหนํา้ คณะวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

 ๒. พัฒนาระบบฐานขอมูลครุภัณฑ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฏลําปาง

ผูชวยศาสตราจารยพิชิต พระพินิจ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๒๘๓ ๕๒๒๓

ผลงานดีเดน ๑. ผลงานวิจัยของผูที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหเปนนักวิจัยดีเดน

และเขารับโลนักวิจัยดีเดนในการประชุมวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ ๖”

 ๒. ผลงาน Keynote Speaker จาก Stml Go Green Symposium 2019 

ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จัดโดย School of Technology 

Management and Logistics วิทยาลัยธุรกิจ มหาวิทยาลัย Utara 

Malaysia

ผูชวยศาสตราจารยเดือนรุง เบญจมาศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๓๙๔๗ ๑๐๗๓

ผลงานดีเดน การไดเปนนักบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ ไดเขาไปชวยเหลือ

ชุมชนดานการแปรรูปอาหารตั้งแตป ๒๕๔๖ เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน 

ทําใหมีผู รับความรู ดานการแปรรูปอาหารมากกวา ๑,๐๐๐ ราย 

ในภาคตะวันออก มีกลุมที่ไดรับการยกระดับมาตรฐานอาคาร GMP 

มากกวา ๑๐ กลุม

มหาว�ทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

นายสมศักดิ์ ศรีสวการย

มหาว�ทยาลัยราชภัฏลําปาง

มหาว�ทยาลัยราชภัฏเลย
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ผูชวยศาสตราจารยนภวรรณ ชาติมนตรี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะครุศาสตร

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

โทรศัพท ๐ ๔๕๖๔ ๓๖๐๐-๕

ผลงานดีเดน ๑. เปนขาราชการกลุมแรกทีร่วมกอตัง้และพฒันามหาวทิยาลยัราชภฏั

ศรีสะเกษ ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๔๑ จนถึงปจจุบัน

 ๒. เปนคณบดีคณะครุศาสตร กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ

กรรมการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อชวย

ขับเคลื่อนและพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับของชุมชน

และสังคม

นางสาวอังคณา ศิริกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหา-บัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๒๙๗ ๐๑๑๒

ผลงานดีเดน ๑. แผนโครงสรางกรอบอตัรากาํลงัสายสนบัสนนุมหาวทิยาลยัราชภฏั

สกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔

 ๒. แผนกรอบระดับตําแหนงสูงขึ้นของขาราชการพลเรือนในสถาบัน

อุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรอืเชีย่วชาญเฉพาะมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร ประจาํป 

๒๕๖๓-๒๕๖๖

ผูชวยศาสตราจารยอารีย สงวนช� อ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะสาธารณสุขศาสตร

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๒๕๒๙ ๐๖๗๔

ผลงานดีเดน การดําเนินการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร และการจัดตั้งหนวย

บริการเพื่อสุขภาพ

มหาว�ทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ�

มหาว�ทยาลัยราชภัฏศร�สะเกษ

มหาว�ทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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ผูชวยศาสตราจารยนิศานาถ มั่งศิริ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาการจัดการ

วุฒิการศึกษา การจัดการดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท ๐ ๒๒๔๔ ๕๒๘๒

ผลงานดีเดน การพัฒนาคุณภาพตําราและหนังสือที่ใชประกอบการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย และโครงการสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการ และงานกําหนดตําแหนงทางวิชาการของมหาวิทยาลัย

นางจุณีรัตน จันทรนิตย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานอธิการบดี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๒๑๖๐ ๑๓๔๐

ผลงานดีเดน ไดรับโลรางวัลผูบริหารสายสนับสนุนดีเดน ป พ.ศ. ๒๕๕๙

นางสาวกมลวรรณ นิลจู

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูปฏิบัติงานบริหารชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานอธิการบดี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพาณิชยการสงขลา

โทรศัพท ๐ ๗๔๒๖ ๐๒๓๖

ผลงานดีเดน ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงหัวหนางานอํานวยการ กองกลาง สํานักงาน

อธกิารบด ีการจดัทาํเอกสาร และรายงานการประชมุสภามหาวิทยาลยั

เปนแบบที่ดีเยี่ยมใหกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย

มหาว�ทยาลัยราชภัฏสงขลา

ผูชวยศาสตราจารยนิศานาถ มั่งศิริ

มหาว�ทยาลัยสวนดุสิต

มหาว�ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
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ผูชวยศาสตราจารยอภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๔๕๒ ๑๓๙๓

ผลงานดีเดน การแกไขปญหาธรรมาภบิาลของมหาวทิยาลยัดานมาตรฐานการศกึษา

และการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ตามคําสั่ง

ของคณะรักษาความสงบแหงชาติ

ผูชวยศาสตราจารยวรลักษณ กรรณวัฒน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะครุศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๓๒๗๒ ๐๕๓๖-๙

ผลงานดีเดน ปฏิบัติหนาที่การสอน พัฒนานักศึกษาใหเรียนรูชุมชน พัฒนาเด็กและ

เยาวชนเชิงพื้นที่ ศึกษาวิจัยตอยอดจากงานประจําที่เปนประโยชนตอ

ราชการ ชุมชน และสังคม

ผูชวยศาสตราจารยนรินทร สุขกรี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๕๘

ผลงานดีเดน งานพัฒนานักศึกษา และปฏิบัติงานกองทุนใหกูยืมเพื่อการศึกษา

มหาว�ทยาลัยราชภัฏสุราษฎร�ธานี

มหาว�ทยาลัยราชภัฏสุร�นทร�

มหาว�ทยาลัยราชภัฏหมู�บ�านจอมบึง
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รองศาสตราจารยนางสุภาวิณี สัตยาภรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๕๔๑ ๖๖๐๑

ผลงานดีเดน ๑. ผลงานวิจัยดีเดนประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว,) 

 ๒. นกัวจิยัโครงการดเีดนระดบัชาต ิประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวทิยาลยั

ราชภัฏอุตรดิตถ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผูชวยศาสตราจารยสุเชาวน มีหนองหวา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน สําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๔๕๒๕ ๒๐๐๐

ผลงานดีเดน ๑. กรรมการและเลขานกุารศนูยพฒันาการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนั

พระปกเกลา จังหวัดอุบลราชธานี

 ๒. คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี

นายวิบูล เปนสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง อาจารย

สถานที่ทํางาน คณะเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๒๒๑ ๑๐๔๐ ตอ ๑๑๐๓

ผลงานดีเดน ความรวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

การนอมนาํแนวพระราชดาํรโิครงการปดทองหลงัพระสูการปฏบิตัเิพือ่

การพึง่พาตนเองดานการเกษตรอยางยัง่ยนื ในพืน้ทีน่าํรองอางเกบ็นํา้

หวยคลาย ตําบลกุดหมากไฟ อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ�

มหาว�ทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ผูชวยศาสตราจารยอรุณี เกียรติกังวาฬไกล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ตอ ๗๐๓๔

ผลงานดีเดน การจัดกิจกรรมบริการวิชาการคายภาษาอังกฤษของสาขาวิชาภาษา

อังกฤษใหกับนักเรียนดินแดน อยางตอเนื่องเปนระยะเวลา ๑๐ ป 

ในจังหวัดตาง ๆ ของประเทศ และการเผยแพรความรูภาษาอังกฤษ

ในหนังสือพิมพทองถิ่นไรทนิวสที่เผยแพร ๗ จังหวัด

ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย ผิวสอาด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน สํานักงานอธิการบดี

วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy

สถาบันการศึกษา Osaka University, Japan

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๙ ๔๐๘๑

ผลงานดีเดน ๑. Facial Preparation and Characterization of Short-Fiber and 

Talc Reinforced Poly (Lactic Acid) Hybrid composite with 

in Situ Reactive Compatibilizers, Materials, 11 (7) 2018

 ๒. Improvement of Water Cooling System for Oil in Water 

Cosmetic Cream Production Process. Journal of Chemical 

Engineering of Japan. 2019

ผูชวยศาสตราจารยเอื้อมฟา นาคโต

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

โทรศัพท ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๐๐ ตอ ๗๕๕๕, ๗๕๕๖

ผลงานดีเดน ไดรับโลชูเกียรติสายวิชาการและโลเชิดชูเกียรติครูผู ทรงคุณคา

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ในฐานะเปนอาจารย

ผู  มีความวิริยะ อุตสาหะ และอุทิศตนสรางคุณประโยชนแก 

มหาวิทยาลัยและราชการ

ผูชวยศาสตราจารยเอื้อมฟา นาคโต

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร�
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ผูชวยศาสตราจารยสุขุมาล หวังวณิชพันธุ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วุฒิการศึกษา Master in Management

สถาบันการศึกษา Technological University of the Philippines

โทรศัพท ๐ ๒๖๖๕ ๓๗๗๗ ตอ ๖๓๐๐

ผลงานดีเดน เปนทีป่รกึษาและหวัหนาทมีทีป่รกึษาโครงการหนึง่ตาํบลหนึง่ผลติภณัฑ 

และโครงการชบุชวีติธรุกจิไทย กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม มอบลขิสทิธิ์

ในการเขียนหนังสือการจัดการในอุตสาหกรรมฯ แกมูลนิธิพัฒน

อุตสาหกรรมเครื่องนุงหมไทย

ผูชวยศาสตราจารยนอมจิตต สุธีบุตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๒๓๗๗ ๗๖๖๕ ตอ ๘๒๖๔

ผลงานดีเดน งานบรกิารสงัคม : วทิยากรตนแบบจติอาสา ๙๐๔ และวทิยากรถายทอด

เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร งานวิจัย : ไดรับทุนวิจัยจากภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย งานวิชาการ : เปนผูรับผิดชอบหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

ผูชวยศาสตราจารยพิมพา หิรัญกิตติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะบริหารธุรกิจ

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๒๕๔๙ ๔๘๑๘

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลที่ปรึกษากิจกรรมแม็คโคร ป ๒๕๖๐

 ๒. รางวัลอาจารยทีป่รกึษาควบคมุดแูลนกัศกึษาของฮอนดา ป ๒๕๖๑

 ๓. รางวัลอาจารยผูสอนปฏิบัติดีเดน ป ๒๕๖๑

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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ผูชวยศาสตราจารยนฤมล รัตนไพจิตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๗๕๗๗ ๓๓๓๗ ตอ ๖๑๑๖

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลครูดีเดนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจํา

ป ๒๕๖๔ และมีผลงานวิจัยสูการนําไปใชประโยชนตอสังคมหรือสราง

มลูคาเชงิพาณชิย เรือ่ง การวจิยัและพฒันาเพือ่สรางคณุคาสูมลูคาบน

วิถีแหงการเชิดชูชางถมเมืองนคร

รองศาสตราจารยสายหยุด อุไรสกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะศิลปศาสตร

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๓๕๗๒ ๙๔๐๘

ผลงานดีเดน ๑. การจัดทําฐานขอมูลประวัติศาสตรคูคลองเมืองโบราณในเกาะ

เมืองพระนครศรีอยุธยา และแผนการเรียนรูตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง

 ๒. เปนคณะกรรมการจัดทําประวัติศาสตรจากคําบอกเลาของกอง

ธรรมศาสตรและการเมือง สํานักงานราชบัณฑิตยสภา โดยรวม

จัดทําองคความรูจากคําบอกเลาเกี่ยวกับประวัติศาสตรของชุมชน

ในประเทศไทย

ผูชวยศาสตราจารยณิชา ประสงคจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะศิลปศาสตร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

โทรศัพท ๐ ๗๔๗๑ ๗๑๘๙-๙๐

ผลงานดีเดน ๑. เป นหัวหน าโครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในนามของคณะ

ศิลปศาสตร และมีผลงานวิจัยเชิงพื้นที่อยางตอเนื่อง

 ๒. เปนประธานในการจดังานประชมุวชิาการระดบัชาตดิานศลิปศาสตร

ตอเนื่องมาเปนปที่ ๖ และริเริ่มใหมีการจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ ครั้งที่ ๑

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศร�ว�ชัย

รองศาสตราจารยสายหยุด อุไรสกุล

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
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รองศาสตราจารยสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร

วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy in Development Education

สถาบันการศึกษา Central Luzon State University

โทรศัพท ๐ ๕๓๗๒ ๓๙๗๙ ตอ ๕๐๐๑

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลชนะเลิศโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู บานและ

ชุมชนแบบมีสวนรวม ๘๔ ชุมชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหวัภูมพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ซ่ึงเปนโครงการ

บรกิารวชิาการทีถ่ายทอดความรูสูชมุชน เพือ่สงเสรมิทกัษะอาชพีใหกบั

ผูดอยโอกาสทางสังคมและผูวางงานใหเกิดการเรียนรู เพื่อสรางงาน 

สรางอาชีพและสรางรายได

ผูชวยศาสตราจารยสืบพงศ จรรยสืบศรี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร

วุฒิการศึกษา สถาปตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

โทรศัพท ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ ตอ ๑๖๐๖

ผลงานดีเดน ผลงานบรกิารงานออกแบบสถาปตยกรรมอาคารทางศาสนาหลายแหง

โดยไมคิดมูลคา ผลงานการชวยเหลือดานวิชาการแกวัด สวนราชการ 

องคกรตาง ๆ ผลงานทางวิชาการ การเรียนการสอน การทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

รองศาสตราจารยประพฤติ พรหมสมบูรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๓๓๑๓ ๖๐๙๙ ตอ ๑๓๐๑

ผลงานดีเดน ๑. การคัดเลือกสายพันธุขาวกํ่าบางพระ

 ๒. การสืบสานประเพณีภูมิปญญาการทํานาและลงแขกเกี่ยวขาว

 ๓. ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติที่ ไดรับรางวัลจากกองทุนวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยขาวกํ่าบางพระ

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา
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ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมพล เยื้องกลาง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร

วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy

สถาบันการศึกษา Utrecht University

โทรศัพท ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๕๐

ผลงานดีเดน ๑. ป ๒๕๕๕ เกยีรตบิตัรยกยองเชดิชเูกยีรตผิูทาํประโยชนทางดานการ

ศึกษาจากสํานักงาน สกสค.

 ๒. ป ๒๕๕๔ รางวัลการนําเสนอแบบปากเปลาดีเดนจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏมหาสารคาม

 ๓. ป ๒๕๔๙ รางวลันกัวจิยัดเีดนจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

อีสาน

ผูชวยศาสตราจารยวุฒิชัย สิทธิวงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โทรศัพท ๐ ๔๔๕๑ ๓๒๕๘

ผลงานดีเดน ๑. ป ๒๕๖๓ เกียรติคุณรางวัลพระพฤหัสบดี ประจําป ๒๕๖๓ ระดับ

จังหวัด

 ๒. ป ๒๕๖๒ เกยีรตคิณุขาราชการตวัอยางเปนแบบอยางทีด่ขีองสงัคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 ๓. ป ๒๕๖๒ รางวลัเกยีรตคิณุสาขาขาราชการดเีดนโครงการเชดิชเูกยีรติ 

พอ รอยดวงใจถวายพอของแผนดิน

มหาว�ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ผูชวยศาสตราจารยปยะมาศ ไชยนอก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย

สถานที่ทํางาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๒๑๐๔ ๙๐๙๙ ตอ ๒๐๒๐

ผลงานดีเดน รวมสงเสริมการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหกับนักศึกษา

อยางสมํา่เสมอ ใหความชวยเหลอืสงัคมและหนวยงานตาง ๆ  มผีลงาน

ทางวชิาการทีต่พีมิพในฐานขอมลูนานาชาต ิและเปนผูประเมนิคณุภาพ

ภายในระดับหลักสูตร
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นายยุทธนา พรหมณี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

โทรศัพท ๐ ๗๓๗๐ ๙๘๑๓

ผลงานดีเดน ๑. การเสริมความเขมแข็งชุมชนโดยใชทุนทางวัฒนธรรม

 ๒. การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อสรางรายไดจากการทองเที่ยว

 ๓. การสรางอาชีพสรางเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืนและการสรางโอกาส

ทางการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญากับกองทุน (กสศ.)

นายวิชัย ชวนรักษาสัตย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน วิทยาลัยชุมชนพิจิตร

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๖๐๓ ๙๗๘๗

ผลงานดีเดน ประสานงานการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนพิจิตร หนวยจัดการศึกษา

ทับคลอ (ขุนไผภูมิเขตร) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๙ เปนตนมา พัฒนาและ

มีความเจรญิกาวหนาอยางตอเนือ่ง เปนทีย่อมรบัของชมุชน ผูปกครอง 

โดยมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกป

สถาบันว�ทยาลัยชุมชน



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health
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นางณปภัช นฤคนธ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองบริหารการสาธารณสุข

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๑๗๖๒

ผลงานดีเดน ๑. การบรหิารจดัการงบดาํเนนิงานตามยทุธศาสตรและงบดาํเนนิงาน 

(ขัน้ตํา่) ของหนวยงานภมูภิาค สาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ

 ๒. องคกรคณุธรรมตนแบบของกองบรหิารการสาธารณสขุ พอเพยีง/

วินัย/สุจริต/จิตอาสา ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

นางศิริมา ลีละวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองการพยาบาล

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๖๑๒๔

ผลงานดีเดน ๑. แผนการกําหนดตําแหนงพยาบาลวิชาชีพเพื่อปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนงเปนระดับสูงขึ้นของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

 ๒. คูมือการบริหารจัดการอัตรากําลัง

 ๓. แนวทางการวางแผนสืบทอดตําแหนงสายงานพยาบาลวิชาชีพ 

ตามหลักธรรมาภิบาล

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการแพทย�

นางสาวทัศนีย ตันติฤทธิศักดิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สถาบันประสาทวิทยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๒๓๐๖ ๙๘๙๙

ผลงานดีเดน ๑. พัฒนาเครือขายมาตรฐานการรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

 ๒. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

ดวยสายสวน (Thrombectomy)

 ๓. การพัฒนาดานตนแบบการบริการดูแลรักษาผูปวยสมองเสื่อม 

(memory clinic, daycare)
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นางอารดา ปาวงค

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานเวชสถิติชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลมะเร็งลําปาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

โทรศัพท ๐ ๕๔๓ ๓๕๖๒-๘ ตอ ๒๑๔

ผลงานดีเดน ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ประเภทงานวิจัย (R2R) การศึกษาปจจัยที่มี

ผลตอคาน้ําหนักสัมพัทธ (Adij.RW) กลุม ๕ อันดับโรคที่พบบอย 

ไดแก มะเร็งปากมดลูก (Ca Cervix) มะเร็งลําไส ใหญและไสตรง 

(Ca Coro-rectal) มะเร็งปอด (Ca Lung) มะเร็งโพรงหลังจมูก 

(Ca Nasopharynx) และมะเร็งตับ (Ca liver) 

นายศุภชัย กนกฉันท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานชวยเหลือคนไข ส๒

สถานที่ทํางาน สถาบันประสาทวิทยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท ๐ ๒๓๐๖ ๙๘๙๙

ผลงานดีเดน รับผิดชอบตรวจเครื่องมือพิเศษ รับผิดชอบตรวจคนไขดวยเครื่องมือ

พิเศษ เชน CTVR OCT ถายรูป Fundus

นายพจน อินทลาภาพร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน กลุมงานอายุรศาสตร โรงพยาบาลราชวิถี

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา แพทยสภา

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๖ ๒๙๐๐ ตอ ๔๐๕๑๐

ผลงานดีเดน ๑. คณะทํางานดูแลรักษาผูปวย COVID-19 ของโรงพยาบาลราชวิถี 

และกรมการแพทย

 ๒. คณะทํางานวินิจฉัยโรค COVID-19 กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข

 ๓. คณะกรรมการและรองประธาน Service Plan สาขาอายรุกรรมตดิ

เชื้อกระแสโลหิต (Sepsis) กระทรวงสาธารณสุข
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นางสุทธิพร เทรูยา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สถาบันบําราศนราดูร

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิการ

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๑

ผลงานดีเดน การบรหิารการพยาบาลในสถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งใชเปนตนแบบในการบริหารจัดการการพยาบาลใน

โรงพยาบาลทัว่ประเทศ ในสถานการณการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา ๒๐๑๙

นายระพีศักดิ์ ผองอักษร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานสถิติ ส๔

สถานที่ทํางาน สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๔ จังหวัดสระบุรี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

โทรศัพท ๐ ๓๖๓๒ ๓๓๐๑ ตอ ๔๐

ผลงานดีเดน การพยากรณพื้นที่เสี่ยงและจํานวนผูปวยโรคไขเลือดออกในพื้นที่เขต

สขุภาพที ่๔ ป ๒๕๖๐ ของเขตสขุภาพที ่๒ และ ๕ และไดรบัมอบหมาย

ใหวิเคราะหขอมูล สถานการณ COVID-19 เพื่อนําเสนอแกผูบริหาร

ระดับเขตสุขภาพ รวมถึงเปนทีมปฏิบัติการคัดกรองโรค COVID-19 

ที่สนามบินดอนเมือง

นายโสภณ เอี่ยมศิริถาวร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองโรคติดตอทั่วไป

วุฒิการศึกษา Doctor of Philosophy

สถาบันการศึกษา University of California

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๖๐

ผลงานดีเดน การจัดตั้งเครือขายเฝาระวังโรคไขหวัดใหญในโรงพยาบาลเอกชนใน

พื้นที่กรุงเทพฯ สงผลใหมีการทํางานเปนเครือขายเก็บขอมูลสายพันธุ

ไวรัสไขหวัดใหญและวิเคราะหลักษณะทางระบาดวิทยา และตรวจจับ

การระบาดของโรค

กรมควบคุมโรค
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นางพิไลลักษณ อัคคไพบูลย โอกาดะ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยโอซากา ประเทศญี่ปุน

โทรศัพท ๐ ๒๙๕๑ ๐๐๐๐ ตอ ๙๙๓๐๕

ผลงานดีเดน การถอดรหสัพนัธกุรรมทัง้จโีนมเชือ้กอโรคโควดิ ๑๙ จากตวัอยางผูปวย

รายแรกของประเทศไทยไดเปนผลสําเร็จอยางรวดเร็ว และพัฒนาวิธี 

Real-Time RT-PCR และขยายเทคโนโลยีสูเครือขายหองปฏิบัติการ

ทั่วประเทศ ตามนโยบาย ๑ จังหวัด ๑ หองปฏิบัติการ 

นางปานทิพย ศิริโชติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักเทคนิคการแพทยชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๕ สมุทรสงคราม

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๓๔๗๑ ๑๙๔๕-๘ ตอ ๑๑๙

ผลงานดีเดน การจดัตัง้แผนการทดสอบความชาํนาญการตรวจวนิจิฉยัไขเลอืดออก

ดวยชดุตรวจอยางงาย และแผนการทดสอบความชาํนาญหนวยปฐมภมูิ 

และการตอบโตตอสถานการณโรคอุบัติใหม และภัยธรรมชาติ

ซึ่งกระทบตอวิกฤติทางการแพทย

นางศรีวัย อินนอย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท ๐ ๒๑๔๙ ๕๖๑๖

ผลงานดีเดน จัดวางระบบการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินของกรมดวยระบบ

อเิลก็ทรอนกิส ใหรองรบัการจดัทาํทะเบยีนคมุทรพัยสนิของกรม และ

สามารถเรียกขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหารไดทันตอ

เหตุการณ

กรมการแพทย�แผนไทยและการแพทย�ทางเลือก

กรมว�ทยาศาสตร�การแพทย�



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓150

นางจีรวรรณ หัสโรค

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองสนับสนุนสุขภาพประชาชน

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท ๐ ๒๑๙๓ ๙๐๐๐ ตอ ๑๘๗๑๔

ผลงานดีเดน ในชวงการระบาดโรคโควิด ๑๙ มีบทบาทรวมกําหนดแนวทาง อสม. 

เคาะประตูบานเฝาระวังโควิด ๑๙ ดังนี้ รณรงคปองกันตนเอง โดยมี

กิจกรรม Big Cleaning Week/หนากากอนามัย/ใหความรู อสม. 

เคาะประตบูานตนภยัโควดิ ๑๙ คนหา คดักรอง ใหความรูแกประชาชน 

คนใหพบ จบ ๑๔ วัน/ตําบลวิถีใหมปลอดภัยโควิด ๑๙

นางจันฑนา จิตดาถาวรกิจ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นิติกรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองกฎหมาย

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ตอ ๑๘๘๒๙

ผลงานดีเดน การบริหารจัดการ กองกฎหมายในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดวยการพฒันากฎหมาย

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่แกไขเพิ่มเติม

กรมสนับสนุนบร�การสุขภาพ
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นางพันธทิพย โกศัลวัฒน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๕๓๕ ๒๕๐๖

ผลงานดีเดน ๑. การพัฒนาและผลของโปรแกรมการแกปญหา (Prpb;e, Solving 

Therapy: PST) เพื่อลดอาการซึมเศราในผูปวยโรคซัมเศราที่มารับ

บริการ

 ๒. ประสิทธิผลของการบําบัดดวยการแกปญหาตออาการซึมเศรา

ในผูปวยโรคซึมเศราคนไทย การวิจัยแบบสุมและมีกลุมควบคุม 

(Randommized Control Trial : RCT)

นางอุไรวรรณ เกิดสังข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสวนสราญรมย

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๗๗๙๑ ๖๕๘๘

ผลงานดีเดน ๑. บานทําเนียบรวมใจ ปฏิบัติการฉุกเฉินฉับไว ปลอดภัย ลดรุนแรง 

สรางความแข็งแกรงชุมชน

 ๒. การบูรณาการการฟนฟูดูแลผูปวยจิตเวชนในชุมชน โดยการมี

สวนรวมอยางยั่งยืน ตามแนวคิด CBR สูการพึ่งพาตนเอง

นายธรณินทร กองสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สถาบันจิตเวชศาสตรสมเด็จเจาพระยา

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๒ ๒๕๐๒

ผลงานดีเดน ระบบดูแลเฝาระวังโรคซึมเศราระดับจังหวัด เปนผูริเริ่มโครงการฯ 

เปนผลงานโดดเดนของแผนวจิยับรูณาการฯ ดาํเนนิงาน ป ๒๕๕๙-ปจจบุนั 

ทําให เกิดมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศการดูแลเฝาระวัง

โรคซึมเศราเปนครั้งแรกในประเทศไทย

กรมสุขภาพจ�ต



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓152

นางอาลาวียาส แวดือราแม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน ศูนยอนามัยที่ ๑๒ ยะลา

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลนราธิวาส

โทรศัพท ๐ ๗๓๒๑ ๒๘๖๐ ตอ ๑๕๔, ๑๕๕

ผลงานดีเดน ดานการสงเสริมสุขภาพในวัยรุนมุสลิม ๕ จังหวัดชายแดนใต เรื่อง 

เสริมสรางความเขาใจในงานอนามัยการเจริญพันธุตามวิถีมุสลิม

นางปยะดา ประเสริฐสม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักทันตสาธารณสุข

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๑๒

ผลงานดีเดน ๑. การพัฒนามาตรการภาษีเครื่องดื่มที่มีส วนผสมของนํ้าตาล 

ตามพระราชบัญญัติสรรพสามิต ป ๒๕๖๐

 ๒. การพฒันาเครอืขายโรงเรยีนเดก็ไทยฟนด ีเพือ่สงเสรมิและปองกนั

ปญหาสุขภาพชองปากให โรงเรียนรวมกันทํางานเปนเครือขาย 

ชวยเหลือกันและกันใหมีสุขภาพดี โดยเจาหนาที่สาธารณสุข

ชวยเหลือดูแลเปนพี่เลี้ยง

กรมอนามัย
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นางสาวทศพร เวศนานนท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ สิิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองยุทธศาสตรและแผนงาน

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๔๗

ผลงานดีเดน ๑. การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป การชี้แจงราง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

 ๒. การจัดทําแผนยุทธศาสตร อย. โดยจัดทํารางขอเสนอวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย ประเด็น ยุทธศาสตร กลยุทธ และตัวชี้วัด 

รวมทั้งการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร อย. ไปสูการปฏิบัติ

นายธเนศ สุวรรณเกษาวงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน กองดานอาหารและยา

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๗๓๕๑

ผลงานดีเดน ควบคุม กํากับ และอํานวยความสะดวกในการนําสินคาเขามา

ในราชอาณาจักรในภาวะการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

มีเพียงพอในการใชภายในประเทศโดยไมขัดตอกฎระเบียบ

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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สถาบันพระบรมราชชนก

นางจุรีรัตน กิจสมพร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน -

วุฒิการศึกษา สาธารณสุขดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๗๖

ผลงานดีเดน ๑. โครงการรเิริม่ความรวมมอืการพฒันาอาจารยระหวางประเทศไทย

กับประเทศสวีเดน

 ๒. โครงการพฒันาผูชวยพยาบาลประเทศภฏูานดานอนามยัเจรญิพนัธ

 ๓. โครงการริเริ่มเสนอจอรับงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมใหแกสถาบันพระบรมราชชนก

นางสาวปทมา ทองสม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน -

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๐ ๑๙๒๕

ผลงานดีเดน ๑. การประกันคุณภาพการศึกษา

 ๒. ผลสอบการขึน้ทะเบยีนประกอบวชิาชพีของบณัฑติพยาบาลศาสตร

บัณฑิต

 ๓. การพัฒนาระบบสารสนเทศสถาบันพระบรมราชชนก

 ๔. การพัฒนาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

กระทรวงอุตสาหกรรม
Ministry of Industry



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓156

นางริกาญจน ฉัตรสกุลวิไล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๔๑๔๐

ผลงานดีเดน การสงเสริมใหเกิดความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืนในการประกอบ

กิจการโรงงานผานการจัดทําเครื่องมือกํากับดูแลดานสิ่งแวดลอม

และความปลอดภัย ภายใต  โครงการพัฒนาการดําเนินงาน

ดานความปลอดภัยถงัเกบ็สารเคม ีและโครงการสมัมนาเชงิปฏิบตักิาร 

เรื่อง การวิเคราะหซัลไฟดในตัวอยางนํ้าเสีย

นายจุฬานนท จันหลง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานรัฐมนตรี

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๑๑๕

ผลงานดีเดน ๑. การปรบัปรงุการเสนอความเหน็เพือ่ประกอบการพจิารณาของคณะ

รัฐมนตรีใหมีความถูกตองและมีประสิทธิภาพ

 ๒. การปรับปรุงการยกรางคําตอบกระทู ถามสดดวยวาจาเพื่อให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมตอบในที่ประชุมสภาไดทัน

เวลาและมีประสิทธิภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

นางสาวขนิษฐา ใจจอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองสงเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน

วุฒิการศึกษา Master of Science

สถาบันการศึกษา Hanyang University

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๔๒๒๐

ผลงานดีเดน มสีวนรวมในการพฒันาระบบตรวจประเมนิตนเองดานความปลอดภยั 

Safety Application (phase 1 และ phase 2) และโครงการสงเสริม

และพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัย : Smart Safety Factory สําหรับ

ประเมินโรงงาน
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นายธีรินทร อินทรมูล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๔๔๕๔

ผลงานดีเดน ดาํเนนิการสรรหาและเลอืกสรรบคุลากรของกรมสงเสรมิอตุสาหกรรม

ทั้งขาราชการและพนักงานราชการ เพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู 

ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสมเขามา

ปฏิบตังิาน ซึง่ชวยใหการปฏบิตังิานของกรมบรรลเุปาหมายทีก่าํหนดไว

อยางมีประสิทธิภาพ

นายอภินันท เจริญสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๓

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา Flinders University of South Australia

โทรศัพท ๐ ๕๖๖๑ ๓๑๖๑

ผลงานดีเดน การทําโครงการเสริมสรางอัตลักษณผลิตภัณฑชุมชน เชื่อมโยง

การทองเที่ยวจังหวัดชัยนาท การดําเนินงานมีการประสานงาน

กับประชาชนอยางใกลชิดเพื่อสรางความมีสวนรวม ผลที่ ไดรับคือ 

ความพรอมใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อให โครงการดําเนินตอไปได

อยางราบรื่น

กรมส�งเสร�มอุตสาหกรรม
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นายกิตติ ชัยวิรัช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง วิศวกรเหมืองแรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองนวัตกรรมวัตถุดิบอุตสาหกรรมตอเนื่อง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๕๘

ผลงานดีเดน การจัดทําอนุบัญญัติในหมวดการแตงแร ตาม พ.ร.บ. แร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ซึ่ง พ.ร.บ. แร พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใหมีผลบังคับใชในป พ.ศ. ๒๕๖๐ 

สงผลใหตองมีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายสําหรับการอนุญาต

และการกํากับ ดูแล อุตสาหกรรมเหมืองแรและอุตสาหกรรมพื้นฐาน

นางสาวกฤตยา ศักดิ์อมรสงวน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง วิศวกรเหมืองแรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองวิศวกรรมบริการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา RWTH Aachen University

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๘๙๐

ผลงานดีเดน เอกสารเผยแพรความรูทางวชิาการดานเหมอืงแร ผลงานใหคาํปรกึษา

ในการเพิม่ประสทิธภิาพการทาํเหมอืงแกสถานประกอบการ บทความ

ดานการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวกับงานเหมืองแร โครงการดานยก

ระดบัมาตรฐานสถานประกอบการดานแร โครงการดานเหมอืงแร ๔.๐

นางสาวกฤตยา ศักดิ์อมรสงวน

กรมอุตสาหกรรมพ�้นฐานและการเหมืองแร�
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นายสมชาย สุขอัตตะ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการมาตรฐานชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองควบคุมมาตรฐาน

วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๓๙๔

ผลงานดีเดน ๑. การควบคมุและประสานงานการออกแบบใบอนญุาต ใหคาํปรกึษา

ผูประกอบการเกี่ยวกับเรื่องการมาตรฐาน

 ๒. ใหขอคิดเห็นกับหนวยงานตาง ๆ ในดานการอนุญาตผลิตภัณฑ

กลุุมเหล็ก

นางสาวเนตร สุนทรพฤกษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๓๐๘

ผลงานดีเดน ๑. การดําเนินการจัดทําฐานขอมูลใบอนุญาตของกองตรวจการ

มาตรฐาน ๓ สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

 ๒. การลดขัน้ตอนการปฏิบตังิานทีซ้ํ่าซอนของสาํนกังานเลขานกุารกรม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

นางทองจันทร แน�งนอย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญการ

สถานที่ทํางาน ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคที่ ๒

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

สถาบันการศึกษา โรงเรียนพาณิชยการลานนาและเทคโนโลยี จังหวัดแพร

โทรศัพท ๐ ๕๕๘๕ ๑๘๔๕

ผลงานดีเดน ๑. กํากับดูแลการเบิกจายงบประมาณยอนหลัง ๓ ป ของศูนย

สงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคที่ ๒ ในภาพรวม

ไดรอยละ ๙๙.๙๙

 ๒. กํากับดูแลการจัดทําเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี

ของศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมออยและนํ้าตาลทรายภาคที่ ๒ 

ยอนหลัง ๓ ป ไดคะแนนเต็ม

สํานักงานคณะกรรมการอ�อยและนํ้าตาลทราย

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม
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นางบุตรี เทียมเทียบรัตน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองนโยบายอุตสาหกรรมรายสาขา ๑

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๒ ๓๙๒๓

ผลงานดีเดน การจัดทํากรอบความรวมมือเชิงยุทธศาสตรระหวางไทยกับองคการ

พฒันาอตุสาหกรรมแหงสหประชาชาต ิ(UNIDO) (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

และการผลักดันรางแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม



ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

หน�วยราชการอิสระ
Independent Public Agencies
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นางสาวกัณธวัฒน รัตนสุนทรสิทธิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเลขานุการกรม

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โทรศัพท ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐

ผลงานดีเดน จัดทําทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑของสํานักงานราชบัณฑิตยสภา

ไวอยางเปนระบบและถูกตอง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 

๐๔๑๐.๓/ว.๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙ กําหนด ทําให

ผูเกี่ยวของสามารถนําขอมูลไปใชปฏิบัติงานตอไดทันที

 

ศาสตราจารย พลตํารวจตรี จักรพงษ วิวัฒนวานิช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูบัญชาการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ

สถานที่ทํางาน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการตํารวจ

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๕ ๓๙๗๐

ผลงานดีเดน เปนผูคดิคน “หลกัทฤษฎกีารสอบสวน” และไดรบัการประเมนิ “ดเีดน” 

เปนผูเขียนตํารา “กลยุทธศึกษาและคู มือการปฏิบัติงานในการ

ออกหมายเรียก หมายอาญา การจับ การควบคุม การขัง การจําคุก 

การคน การปลอยชั่วคราว” โดยเปนผลงานที่นํามาใชทางปฏิบัติ

อยางละเอียด

นายปวรุตม ฐิติพงศิริกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศาสนาชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานพุทธมณฑล

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยชินวัตร

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๖๗

ผลงานดีเดน ๑. การดําเนินงานการบํารุง ดูแล รักษา พื้นที่พุทธมณฑล ตามอํานาจ

หนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายของฝายอุทยาน ประจําป ๒๕๖๓ 

 ๒. การบรูณาการความรวมมอืจากทกุภาคสวนในการจดัการพืน้ทีภ่ายใน

พุทธมณฑล

สํานักงานพระพ�ทธศาสนาแห�งชาติ

สํานักงานราชบัณฑิตยสภา

สํานักงานตํารวจแห�งชาติ
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พันตํารวจโท วิษณุ คําโนนมวง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง สว.ส.ทล.๑ กก.๖ บก.ทล.

สถานที่ทํางาน กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๔๔๓๑ ๖๐๐๓

ผลงานดีเดน ๑. นาํจติอาสา ทล. รวมกบัชมรมฮกัเขาใหญชวยเหลอืประชาชน จงัหวดั

นครราชสีมา

 ๒. นําจิตอาสา ทล. นครราชสีมารวมกับชมรมฮักเขาใหญชวยเหลือ

ประชาชนนํ้าทวม จังหวัดนครราชสีมา

 

พันตํารวจเอกหญิง ยุภาพร ชาตะมีนา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาล สบ.๔

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลตํารวจ

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ

โทรศัพท ๐ ๒๒๐๗ ๖๓๕๘

ผลงานดีเดน ๑. เกียรติบัตรในการดําเนินโครงการระดับเยี่ยม จากสถาบันวิจัย

พฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 ๒. “รางวลัชนะเลศิ” การจดับรกิารสขุภาพดานงานสรางเสรมิสขุภาพ

และปองกันโรคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (คัดสรรผลงานจาก

สถานพยาบาล ๑๐๘ แหง)

รอยตํารวจตรี ภคพงศ ไชยมงคล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองสารวัตร สายงานปฏิบัติการปองกันปราบปราม

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจนครบาลบึงกุม กองบังคับการตํารวจนครบาล ๔

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๓๗๔ ๙๗๐๐

ผลงานดีเดน การปฏิบัติหนาที่ดานปองกันยาเสพติดดีเดนและการประชาสัมพันธ

ดีเดน การปฏิบัติหนาที่ดานจิตอาสาชุมชนสัมพันธและการมีสวนรวม

ของประชาชน
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พันตํารวจตรี วชิรวิทย การกวี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต ๔

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๓๒๓ ๙๐๙๒-๓

ผลงานดีเดน กรณีไดรับมอบหมายแตงตั้งใหเปนหัวหนาชุดตรวจสอบคดี ศอตช. 

(ทบ.) เรื่องที่ ๑๔/๓๖๑ และปฏิบัติหนาที่พนักงาน ป.ป.ท. ผูรับผิดชอบ

ไตสวนขอเท็จจริงเบื้องตน ตามคําสั่งสํานักงาน ป.ป.ท. ลับ 

ที่ ๑๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พันตํารวจตรี วุฒิพันธุ พงษธนเลิศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิเทศสัมพันธชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กองการตางประเทศ

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ตอ ๑๒๐๔-๑๒๐๕

ผลงานดีเดน ๑. นําแนวความคดิองคกรคณุธรรมมาประยกุตใชกบัสาํนกังาน ป.ป.ท. 

ผานการถายทอดตัวชี้วัดใหทุกหนวยงานในสังกัดนําไปสูการปฏิบัติ 

 ๒. จัดโครงการประชาสัมพันธศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุน

ชาวตางชาติเพื่อสรางความมั่นใจตอชาวตางชาติในการลงทุน

ในประเทศไทยและชวยเหลือหากพบการทุจริต

สํานักงานคณะกรรมการป�องกันและปราบปรามการทุจร�ตในภาครัฐ
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นายสัจชัย แสงเสยโย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน กองความรวมมือระหวางประเทศ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา University of New South Wales

โทรศัพท ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ตอ ๑๑๒๒

ผลงานดีเดน การประเมนิการปฏิบตัติามมาตรฐานสากลดานการปองกนัปราบปราม 

การฟอกเงินและการตอตานการสนับสนุนทางการเงินแกการ

กอการราย รอบที่ ๓ ของประเทศไทย

นายกมลสิษฐ วงษบุตรนอย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกองคดี ๒

สถานที่ทํางาน กองคดี ๒

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๒๑๙ ๓๖๐๐ ตอ ๒๓๐๑

ผลงานดีเดน ดําเนินการยึด/อายัดทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐาน

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน คดีราย

บรษิทั โอด ีแคปปตอล จาํกดั กบัพวก และคดรีายบรษิทั เอนเนอรจ ีดี

ดักชั่น จํากัด กับพวก

สํานักงานป�องกันและปราบปรามการฟอกเง�น





ส�วนภูมิภาค

ข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

ส�วนภูมิภาค
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นายประดิษฐ สุขพัฒนศรีกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๗๕๖๘ ๙๐๓๕

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลชนะเลิศการพัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บานกอตง เปนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดีเดนระดับ

ประเทศ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๒. การบรหิารจดัการ การเฝาระวังปองกนัและควบคมุการแพรระบาด

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พื้นที่อําเภอเขาพนม

ดาบตํารวจ สุรเชษฐ มีหิ้น

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูบังคับหมูงานจราจร

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรคลองทอม

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต วิทยาเขตตรัง

โทรศัพท ๐ ๗๕๖๙ ๙๒๒๙

ผลงานดีเดน ๑. พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล า

โปรดกระหมอม ใหเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยในการทํา

ความดีดวยหัวใจ

 ๒. ขาราชการตาํรวจผูปฏบิตัหินาทีส่ายงานจราจรดเีดนของสาํนกังาน

ตํารวจแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๓

นางสาวธันยพร คงเพชร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง คลังจังหวัด

สถานที่ทํางาน สํานักงานคลังจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๗๕๖๑ ๑๑๓๑ ตอ ๓๐๑

ผลงานดีเดน ๑. การใหความรู เรื่องกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 

เกีย่วกบัการเงนิการคลงั การจดัซ้ือจดัจาง และระบบอเิลก็ทรอนกิส

ตาง ๆ แกหนวยงานของรัฐ และผูคากับภาครัฐ

 ๒. ระบบการเรียนรูไรขีดจํากัด (Unlimited Learning System)

จังหวัดกระบี่
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นายรันดร ยุมังกูร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอศรีสวัสดิ์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๓๔๖๙ ๖๐๘๗

ผลงานดีเดน ไดรับโลอาสาสมัคร พอ.สว. ปฏิบัติงานครบ ๕๐ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

ในกิจกรรมเยี่ยมหนวยแพทยเคลื่อนที่ พอ.สว.

นายเสกสม ลินดาพรประเสริฐ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ปองกันจังหวัด

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท ๐ ๓๔๕๑ ๕๘๙๘

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลผูบังคับกองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดกาญจนบุรี ที่ ๑ 

ปองกันจังหวัดกาญจนบุรี ไดรับโลบุคคลดีเดนแหงป ๒๕๖๓

 ๒. โครงการพัฒนาโรงงานกระดาษเกาอําเภอเมืองกาญจนบุรี

 ๓. ชุดปฏิบัติการพิเศษฝายปกครองจังหวัดไดรับรางวัลดีเดนจาก

กรมการปกครอง

นายฑรัท เหลืองสอาด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอทามวง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๓๔๖๑ ๑๐๔๐

ผลงานดีเดน ๑. การแกไขปญหาการแพรระบาดโรคติดตอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ในพื้นที่อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี

 ๒. การพัฒนามาตรฐานตลาด และการดําเนินงานตลาดเกาทามวง 

(ตลาดนางลอย) พัฒนาเปนงานทามวงชวนชิม พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดกาญจนบุร�
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จังหวัดกาฬสินธุ�

นายสุเทพ ชัยวัฒน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอหวยเม็ก

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๓๘๘ ๙๑๖๔

ผลงานดีเดน ๑. งานสงเสริมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

 ๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแกไขปญหาความเดือดรอนใหกับ

ประชาชน

นายพรพัฒน ภูนากลม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๓๘๑ ๑๓๒๒

ผลงานดีเดน ๑. การพัฒนางานควบคุมปองกันโรคอุบัติใหม จังหวัดกาฬสินธุ  

(กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ โควิด ๑๙)

 ๒. การสร างความร วมมือกับชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

และพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนตามแนวปรัชญาสังฆะ-ประชา-รัฐ 

จังหวัดกาฬสินธุ

พันตํารวจโท จิรายุ คชประดิษฐ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ (สอบสวน) 

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรเมืองกาญจนบุรี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โทรศัพท ๐ ๓๔๖๒ ๐๗๑๑

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับเลือกเปนครูพี่เลี้ยงในการฝกอบรมพนักงานสอบสวนเพื่อ

ออกปฏิบัติหนาที่ในการเปนพนักงานสอบสวนเพื่อรับใชประชาชน

 ๒. หลกัสตูรจติอาสา ๙๐๔ หลกัสตูรหลกัประจาํรุนที ่๕/๒๕๖๓ เปนเบา 

เปนแมพิมพ และปฏิบัติหนาที่จิตอาสาในการใหความชวยเหลือ

แกประชาชน
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จังหวัดกําแพงเพชร

นางสาวนันทนา สรอยเสนา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเกษตรอําเภอนามน

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ

โทรศัพท ๐ ๔๓๘๖ ๗๐๕๐

ผลงานดีเดน ๑. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (พืชผัก) จุดเดน 

คือ กลุมนามน รวมคน รวมคิด รวมผลิตสูมาตรฐาน

 ๒. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) 

ตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ จุดเดน คือ การลด

ตนทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาว

นายสุพล จันตะคาด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร เขต ๑

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๕๗๐ ๕๑๒๓

ผลงานดีเดน ๑. การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน (Integrity and Tran & 

parency Assessment : ITA Online) ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๒. รูปแบบการประชุมผานระบบออนไลน เพื่อขับเคลื่อนการจัดการ

เรียนการสอนในสถานการณ COVID-19

นางวัชราภรณ มะปะรัง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท ๐ ๔๓๘๑ ๒๕๔๓

ผลงานดีเดน ๑. การดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

สพม. เขต ๒๔

 ๒. การเสริมสรางประวัติศาสตรชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย

กับประเทศไทย การชวยเหลือประชาชน และการนอมนําหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
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นางทิวาพรรณ สหอารักขา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๕๕๗๐ ๕๐๕๗

ผลงานดีเดน ๑. การสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด

กําแพงเพชรบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

 ๒. ภารกิจการดําเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน

โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นายเมฆินทร มีสด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองหลวง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๕๘๕ ๗๑๐๗

ผลงานดีเดน ๑. ดานการทันตสาธารณสุข : สนับสนุนการจัดบริการสรางเสริมสุข

ภาพชองปากโดยชุมชนมีสวนรวม

 ๒. ดานการสงเสริมสุขภาพ : การสรางเครือขายโรงเรียนสงเสริมสุข

ภาพระดับเพชร

 ๓. ดานการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด : การพัฒนา

ชมรม To Be Number One และยาเสพติด

นางสาวทิพวรรณ วงษใจ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลกําแพงเพชร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๕๐๒ ๒๐๐๐ ตอ ๑๕๐๑-๒

ผลงานดีเดน ๑. การพัฒนารูปแบบการดูแลผูชวยบาดเจ็บที่ศีรษะที่ไดรับการผาตัด

ในโรงพยาบาลกําแพงเพชร

 ๒. งานจติอาสา : การเปนผูบกุเบกิงานการรบับรจิาคอวยัวะและดวงตา 

สภากาชาดไทย โรงพยาบาลกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร
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จังหวัดขอนแก�น

พลตํารวจตรี พุฒิพงศ มุสิกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

สถานที่ทํางาน ตํารวจภูธรจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๔๓๒๓ ๕๐๙๕ ตอ ๓๑๙

ผลงานดีเดน การควบคมุ กาํกบั ดแูลในการถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานวุงศ

ทกุพระองค และอาํนวยความสะดวกดานการจราจรในพืน้ทีร่บัผดิชอบ

ใหเปนไปดวยความเรียบรอย ปลอดภัย และสมพระเกียรติ และ

การควบคุม กํากับ ดูแลความสงบเรียบรอยใหแกประชาชน

นายคมสันต ชุมอภัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท ๐ ๔๓๒๙ ๑๗๑๑

ผลงานดีเดน ๑. ไดรบัรางวลัเชดิชเูกยีรตคิรุสุดดุีในฐานะเปนผูปฏบิตัตินตามวชิาชพี

 ๒. ไดรับรางวัลบุคคลตนแบบการนอมนําพระบรมราโชบายดาน

การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัวสูการปฏิบัติ 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

นายอดุลย บํารุง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลบานไผ

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๓๒๗ ๔๒๒๕

ผลงานดีเดน ๑. การสรางองคกรแหงการเรยีนรู ชมุชนทีเ่ขมแขง็ สูความสาํเรจ็และ

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bright Spot Hospital)

 ๒. งานดานการแกไขและปองกนัปญหาอบุตัเิหตทุางถนนในระดบัพืน้ที่
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นายวีระ พวงภู

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอมะขาม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๓๙๓๘ ๙๓๒๗

ผลงานดีเดน ๑. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายการใหบริการของโรงพยาบาลสอง 

อําเภอสอง จังหวัดแพร (ไมใชงบทางราชการ)

 ๒. โครงการจัดหาทุนเพื่อกอสรางฐานพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จ

พระปยมหาราช

 ๓. โครงการขับเคลื่อนหมูบานเขมแข็งตามแนวทางแผนดินธรรม 

แผนดินทอง ชนะเลิศระดับภาค (ภาคกลาง)

นางขวัญใจ โพธิพัฒน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท ๐ ๓๙๔๔ ๑๕๙๘ ตอ ๑๒๓

ผลงานดีเดน ๑. พฒันาการดแูลผูปวยระยะสดุทายแบบประคบัประคองอาํเภอขลงุ

 ๒. พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน ๑๖๖๙ อําเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

วาที่รอยตรี จรรยา พาบุ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน วิทยาลัยการอาชีพบานไผ

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทรศัพท ๐ ๔๓๒๗ ๒๑๒๙

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๒. ไดรับโลรางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีศรีอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๓. ไดรับโลรางวัลผูมีคุณูปการตอการศึกษาของชาติ ป ๒๕๖๓

จังหวัดจันทบุร�
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นางปณฑิรา เกงการพานิช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอพนมสารคาม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

โทรศัพท ๐ ๓๘๕๕ ๒๓๓๓

ผลงานดีเดน ๑. การแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพื้นที่

 ๒. โครงการสําคัญสูการเปนกรมการปกครองวิถีใหม (10 Flag&hips 

to DOPA New Normal 2021)

นายชาญเลขา กุลละวณิชย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๓๘๕๑ ๑๑๘๙

ผลงานดีเดน การนําตนเองและบุคลากรในสังกัดดูแลประชาชน ชุมชน และสังคม

ใหมีสุขภาวะที่ดี และคิดคนหาวิธีแกไขปญหาอุปสรรคตลอดจน

แสวงหาความรวมมือจากภาครัฐและเอกชนเกิดผลดียิ่งตอประชาชน

นางสาวปทมา อิ่มผอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดตะเคียนทอง (เพชรโรปถัมภ)

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐๘ ๕๒๘๒ ๑๙๕๑

ผลงานดีเดน ๑. ผลงานที่เกิดกับผูเรียน คือ นักเรียนเปนตัวแทนของสํานักงาน

เขตพื้นที่เขาแขงขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคไดเหรียญเงิน

 ๒. ไดรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ผูบริหารสถานศึกษาดีเดน 

ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน

 ๓. ไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดนระดับเงิน และ

ระดับทอง (ตอเนื่อง ๒ ป)

จังหวัดฉะเชิงเทรา
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นายวิชัย ธนาโสภณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา หนังสืออนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงระบาดวิทยา

สถาบันการศึกษา แพทยสภา

โทรศัพท ๐ ๓๘๙๓ ๒๔๕๙

ผลงานดีเดน การริเริ่มการพัฒนาระบบการดําเนินงานควบคุมปองกันและรักษา

ผูปวยวัณโรค จังหวัดชลบุรี ดวยกลยุทธการดําเนินงาน “Chon Buri 

TB’s Regulation” และการดาํเนนิงานรองรบัการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม จังหวัดชลบุรี 

ป ๒๕๖๓-๒๕๖๔

นางสุปรานี ศรีพลาวงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลชลบุรี

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๓๘๙๓ ๑๐๘๓

ผลงานดีเดน ปฏบิตัหินาทีห่วัหนาพยาบาลโรงพยาบาลชลบรุแีละผูแทนสภาพยาบาล 

และประธานงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลประจําจังหวัดชลบุรี 

ทาํหนาท่ีพฒันาคณุภาพการพยาบาลทัง้ในและนอกเพือ่ใหการพยาบาล

คงไวัซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ ผานการประเมินคุณภาพของกระทรวง

สาธารณสุข

นางวิณัฐชินันทน เทพวัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๒๐

ผลงานดีเดน ๑. การดาํเนนิงานรบัเสดจ็พระบรมวงศานวุงศ และรบัผูแทนพระองค 

ตามกําหนดการ ตลอดจนงานที่เกี่ยวของกับการปกปองสถาบัน

พระมหากษัตริยของจังหวัดเปนไปดวยความเรียบรอย

 ๒. การตรวจเยีย่มเยาวชนผูรบัทนุมลูนธิริวมจติตนอมเกลาฯ เพือ่เยาวชน

ในพระบรมราชินูปถัมภ

จังหวัดชลบุร�
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นางสาวสมศรี ซ� อตอวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลชลบุรี

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๓๘๙๓ ๑๐๙๐

ผลงานดีเดน ปฏิบัติงานพยาบาลใน Shelter ฐานทัพเรือสัตหีบ (สถานที่กักตัว

ของรัฐแหงแรกของประเทศไทย) ดูแลคนไทยกลับจากเมืองอูฮั่น 

ระหวางวันที่ ๖-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ และทําหนาที่ประสานงานของ 

State Quarantine โรงแรม Brighton Grand Pattaya และโรงแรม 

Citrus Pattaya ตั้งแตวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จนถึงปจจุบัน

นางสุขฤทัย อนะหันลิไพบูลย
เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๕๖๔๑ ๑๐๕๕

ผลงานดีเดน เปน Mr.COVID ของจังหวัดชัยนาท OSC COVID เปนประธาน

ทมีรกัษาพยาบาล และเปนแพทยทีด่แูลรกัษาผูปวยโควดิในชวงระบาด 

ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๓-ปจจุบัน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

นายประกอบ พอดี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานหนองชาก (ประโยชนบุพการีอุทิศ)

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

โทรศัพท ๐ ๓๘๔๘ ๕๓๘๓

ผลงานดีเดน โรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ ป ๒๕๖๐ รางวัลชนะ

เลิศสภานักเรียนงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ไดรับรางวัล

โรงเรียนสหกรณโรงเรียนระดับประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ และรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทโรงเรียนจัดการเรียนรูการสหกรณ

รางวัลพระราชทาน

จังหวัดชัยนาท
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ดาบตํารวจ สิทธิชัย สิทธิธนชาติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูบังคับหมูปองกันปราบปราม

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรสรรพยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

โทรศัพท ๐ ๕๖๔๙ ๙๒๐๐

ผลงานดีเดน ไดรับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนระดับจังหวัด ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๕๘ จากจังหวัดชัยนาท เปนขาราชการตํารวจดีเดนสายงาน

ปองกนัปราบปราม ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสาํนกังานตาํรวจแหงชาติ

นายประสบสุข พุฒาพิทักษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลบําเหน็จณรงค

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๔๔๘๕ ๙๐๙๙ ตอ ๑๐๑

ผลงานดีเดน โรงพยาบาลบาํเหน็จณรงคไดผานการประเมนิการรบัรองกระบวนการ

คุณภาพสถานพยาบาล (Health Care Acceditaion)

นางสาวสาลิตา เรียนทัพ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดทา

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

โทรศัพท ๐๘ ๑๙๗๙ ๐๐๔๑

ผลงานดีเดน ไดนําหลักการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐาน (SBM) มาใช โดยให

ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมคิด 

รวมทํา รวมปรับปรุง สามารถกาวขามขีดจํากัดความขาดแคลน

สูคุณภาพผู เรียน คุณภาพสถานศึกษาจนไดรับรางวัลโรงเรียน

พระราชทานประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก

จังหวัดชัยภูมิ
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นายชุมพล นาครินทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๔๔๘๑ ๒๓๓๔ ตอ ๑๓

ผลงานดีเดน การยกระดับสูความยั่งยืนในอาชีพการเลี้ยงไกเนื้อของเกษตรกร

ในจังหวัดชัยภูมิ

นายวิชิต รุงพุทธิกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลภักดีชุมพล

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๔๔๑๓ ๓๑๐๐

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลชนะเลิศการดําเนินงานคลินิกโรคเรื้อรัง (NCDs) ดีเดน

โดยเครือขายวิชาชีพแพทย ระดับเขตสุขภาพที่ ๙ และนําพาองคกร

เปนองคกรคุณธรรมตนแบบของจังหวัดชัยภูมิ

นางณัฏฐชุดา นันทนิ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

สถานที่ทํางาน สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๔๘๑ ๑๒๑๘

ผลงานดีเดน เปนผูริเริ่มการพัฒนาแหลงทองเที่ยวแหงใหมเมืองชัยภูมิ โดยเสนอ

ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการ Street Art วาดบานแปลงเมือง

บอกเลาของดีชัยภูมิจากกองทุนสงเสริมการทองเที่ยว และไดรับ

ความรวมมือจากทุกภาคสวนสนับสนุนการดําเนินงานอยางดี
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รอยตํารวจตรีหญิง กุสุมา สุวรรณบูรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๔๐

ผลงานดีเดน ๑. การดูแลสขุภาพผูสงูอายแุบบครบวงจร โดยใชรปูแบบ “Sale Model 

จังหวัดชุมพร”

 ๒. การวางระบบและรูปแบบการปองกันควบคุมโรคติดตออุบัติใหม

กรณี COVID 2019 จังหวัดชุมพร

นางเอ แยมโสพิศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนศรียาภัย

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

โทรศัพท ๐ ๗๗๕๐ ๓๓๗๕

ผลงานดีเดน ครูผูสอนนักเรียนไดรับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการ

แขงขันคิดเลขเร็วระดับชั้น ม.๕-ม.๖ งานมหากรรมความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ 

ปการศึกษา ๒๕๖๑

นายพิศิษฐ ฤทธิพิชัยสงคราม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอทาแซะ

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๗๗๕๙ ๙๐๑๓

ผลงานดีเดน ๑. การใหสัญชาติไทยและสถานะบุคคล “คนไทยพลัดถิ่น”

 ๒. จิตอาสาเยี่ยมผูสูงอายุ ผูปวยติดเตียง ผูดอยโอกาส และมอบทุน

การศึกษา

จังหวัดชุมพร
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นายอัครเดช ยมภักดี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทรศัพท ๐ ๕๓๗๒ ๗๒๕๘

ผลงานดีเดน ๑. โรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ป ๒๕๖๒ และ 

๒๕๕๔

 ๒. รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดวยเปนโรงเรียน

ที่อบรมพัฒนาเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณภาพ

นายสุรชัย ปยวรวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลแมจัน

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๕๓๗๗ ๐๑๕๖

ผลงานดีเดน โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในชุมชน

ชาวเขาเขตอําเภอแมจัน อําเภอแมฟาหลวง โดยการใชยาเมทาโดน

ในการบาํบดัรกัษา โดยการใหความสาํคญักบัการมสีวนรวมของชมุชน

และองคกรตาง ๆ

นายอารมณ สบงกุฎ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานขับรถยนต ส๒

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลปากนํ้าชุมพร

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ ๓

สถาบันการศึกษา โรงเรียนปากนํ้าชุมพรวิทยา

โทรศัพท ๐ ๗๗๕๑ ๑๐๔๐

ผลงานดีเดน เขาเฝารบัเสดจ็เยีย่มหนวยแพทยเคลือ่นที ่พอ.สว. จากสมเดจ็พระเจา

นองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เนื่องในวโรกาสเสด็จเยือนโรงเรียน

ชลธารวิทยา ตําบลบานควน อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

จังหวัดเชียงราย
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นางดวงเดน เสธา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานเกษตรจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โทรศัพท ๐ ๕๓๑๕ ๒๖๘๔

ผลงานดีเดน สนับสนุนใหขาราชการไดรับการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น การโยกยาย

ขาราชการเพื่อมาดํารงตําแหนงที่วางในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ

ไดรบัการคดัเลอืกเปนตวัแทนสหกรณในระดบัจงัหวัด ป ๒๕๕๙-๒๕๖๒ 

และป ๒๕๖๓-๒๕๖๖

นายวรวุฒิ โฆวัชรกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสันทราย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๕๓๙๒ ๑๑๙๙ ตอ ๔๑๙

ผลงานดีเดน การพฒันาโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลชมุชน ๖๐ เตยีง เปนโรงพยาบาล

ชุมชนแมขายระดับ M2 ขนาด ๒๐๐ เตียง ในเวลา ๖ ป ปจจุบัน

โรงพยาบาลสนัทรายกาํลงัเขาสูกระบวนการประเมนิเปนโรงพยาบาล

ทั่วไป ระดับ M1 ขนาด ๒๐๐ เตียง ในป ๒๕๖๔ และมีศักยภาพ

ตามที่กําหนด

พันตํารวจโท วิชัย ไชยอิ่นคํา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ (สอบสวน)

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรแมสาย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา

โทรศัพท ๐ ๕๓๗๓ ๒๖๐๒

ผลงานดีเดน ทําการสอบสวนคดีอาญาที่ผูเสียหายเปนคนตางดาวสัญชาติเมียนมา 

ถูกกลุมผูตองหา จํานวน ๕ คน ที่เปนคนไทยหลอกลวงเอาทรัพยสิน 

จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แลวหลบหนีไป ตอมาสามารถสอบสวน

จนทราบวาผูตองหาคือใคร และดําเนินคดีตามกฎหมาย แมผูเสียหาย

จะไมไดรับเงินคืนแตก็ไดรับความยุติธรรม

จังหวัดเชียงใหม�
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พันตํารวจโท ธนาคาร ออนจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง สารวัตรสถานีตํารวจทางหลวง ๔ กองกํากับการ ๕

สถานที่ทํางาน กองบังคับการตํารวจทางหลวง

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๕๓๒๔ ๒๔๔๑

ผลงานดีเดน ๑. การถวายความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค

 ๒. ทําโครงการติดตั้งกลองวงจรปดตรวจจับรถฝาฝนกฎหมายจราจร

 ๓. ทําโครงการตู ปนสุข โครงการเพื่อนรวมทางน้ํามันแทนน้ําใจ 

โครงการตัดผมใหนอง

นายบุญชุม มณีวรรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ชางไฟฟา ช๔

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต ๕

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันการศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อําเภอฮอด

โทรศัพท -

ผลงานดีเดน การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตยโซลาเซลล ณ โรงเรียนบานนา

คอเรือ สาขาบานดอยแอก และการวางแผนติดตั้งระบบสปริงเกอร

ภายในโรงเรียนบานนาคอเรือ

นายกิตติพันธุ ฉลอม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๓๒๑ ๑๐๔๘ ตอ ๑๑๑

ผลงานดีเดน รับผิดชอบงานดานระบาดวิทยาในการควบคุมปองกันโรคติดตอ โดย

เฉพาะโรคโควดิ-๑๙ อาท ิวางระบบเฝาระวงัโรคในชองทางเขาจงัหวดั 

สถานพยาบาลและชุมชน สอบสวนและควบคุมโรครวมพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลผูปวยโรคโควิด-๑๙ ระบบคัดกรองและประเมินตนเอง

สําหรับประชาชน
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นางบุษราภรณ ศรีรักษา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานโคกยาง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๗๕๒๙ ๐๒๓๐

ผลงานดีเดน ๑. ไดรบัคดัเลอืกใหเปนสถานศกึษาพอเพยีง ๒๕๖๑ เพือ่เปนแบบอยาง

การจดักจิกรรมเรยีนรูและบรหิารจดัการตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพียง

 ๒. ไดรบัรางวลัเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดเีดนระดบัทอง โครงการ

สถานศกึษาสขีาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ ปการศกึษา ๒๕๖๑

ดาบตํารวจ สุทธิณัฐ เสงรอด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูบังคับหมู ฝายอํานวยการ

สถานที่ทํางาน ตํารวจภูธรจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๗๕๕๗ ๒๒๑๑

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับโลและประกาศเกียรติคุณขาราชการตํารวจที่มีผลงาน

ดานการปองกันยาเสพติดดีเดนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

และตํารวจภูธรจังหวัดตรัง ในป ๒๕๕๖, ๒๕๕๗ และ ๒๕๖๑

 ๒. ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณขาราชการตํารวจที่ประพฤติ

ปฏบิตัตินตามประมวลจรยิธรรมและจรรยาบรรณตาํรวจ ป ๒๕๕๖ 

และป ๒๕๖๑ ในระดับดีเยี่ยมจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ

นายไกรสร โตทับเที่ยง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลตรัง

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา แพทยสภา

โทรศัพท ๐ ๗๕๒๐ ๑๕๐๐ ตอ ๕๑๒๗

ผลงานดีเดน แพทยผู บุกเบิกและวางระบบงานบริการสุขภาพปฐมภูมิของ

โรงพยาบาลตรัง และอําเภอเมืองตรัง โดยเปนแพทยคนแรกของ

โรงพยาบาลตรงัทีอ่อกใหบรกิารตรวจรกัษาผูปวยทีศ่นูยสขุภาพชมุชน

และสถานีอนามัยอยางสมํ่าเสมอ 

จังหวัดตรัง
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นายพรชัย คํารพ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

โทรศัพท ๐ ๓๙๖๑ ๙๐๙๕

ผลงานดีเดน การบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพมาตรฐานสากลที่ ไดรับรางวัล

คุณภาพแหง สพฐ. ระดับโรงเรียน (OBECQA) ป ๒๕๖๑ สถานศึกษา

พอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เปนเลิศระดับประเทศ ประจําป ๒๕๖๐

นายทนงศักดิ์ สิงหเขียว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานพัสดุ ส๔

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ ๓

สถาบันการศึกษา โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม

โทรศัพท ๐ ๓๙๕๒ ๒๘๑๖ ตอ ๑๐๑

ผลงานดีเดน ไดรับเกียรติบัตรโครงการสรางบานใหนอง เปนประธานชมรมลูกจาง 

สพป.ตราด นําลูกจางทํากิจกรรมจิตอาสา เปนวิทยากรโครงการเฝา

ระวังและปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19)

นางสาวธนภร ดีหลาย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลตราด

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี

โทรศัพท ๐ ๓๙๕๑ ๑๐๔๐-๔๑ ตอ ๑๕๒

ผลงานดีเดน การพัฒนาคุณภาพบริการ Smart OPD พัฒนาระบบการดูแลรักษา

พยาบาลผูปวยนอกคลินิกผูปวยโรคเรื้อรัง พัฒนาระบบคัดกรองผู

ปวยใหปลอดภัยจากการแพรกระจายเชื้อ COVID-19 และคลินิกโรค

ติดเชื้อทางเดินหายใจ

จังหวัดตราด
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นางสาวณัฐกานต ช� นชม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลแมสอด

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคติดเชื้อ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๕๕๕๓ ๑๒๒๙

ผลงานดีเดน การควบคมุการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพืน้ที ่๕ อาํเภอชายแดน

ฝงตะวันตกของจังหวัดตาก และไดรับรางวัลอายุรแพทยรุ นใหม

โดดเดน ประจาํป ๒๕๖๒ จากราชวทิยาลยัอายรุแพทยแหงประเทศไทย

นายณัฐวุฒิ ทองพลับ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมสอด

วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๕๕๓ ๑๘๙๐

ผลงานดีเดน มาตรฐานทีม SRRT แมสอด จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๒ 

จังหวัดพิษณุโลก (สคร.๒ พิษณุโลก) โดยผานเกณฑในระดับดี 

ในป ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๓ เขตสุขภาพที่ ๒ มอบเกียรติบัตรบุคลากร

สาธารณสุขดีเดน สาขาเจาหนาที่สาธารณสุข ปงบประมาณ ๒๕๕๙

นายพิพัฒ เคลือบวัง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลแมสอด

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๕๕๓ ๑๒๒๙

ผลงานดีเดน การพัฒนาศักยภาพการใหบริการผูปวยเด็กและทารกใหเบ็ดเสร็จ

ในพืน้ทีอ่าํเภอแมสอด ลดการสงตอผูปวย ประสานหนวยงานเครอืขาย

เขามาใหบริการในพื้นที่ และไดรับรางวัลชัยนาทนเรนทร สาขาบริหาร 

ระดับจังหวัด ป ๒๕๖๓

จังหวัดตาก
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นางสาวศจี ชินอักษร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดหวยจรเขวิทยาคม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๓๔๒๕ ๐๙๓๔

ผลงานดีเดน สถานศกึษาแบบอยางการจดักระบวนการเรยีนการสอนและการบรหิาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผลการปฏิบัติ

ที่เปนเลิศระดับประเทศดานการพัฒนาการเรียนรูตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

 

นายยุทธกรานต ชินโสตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลหลวงพอเปน 

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๓๔๙๖ ๑๑๑๓-๙ ตอ ๑๒๑

ผลงานดีเดน โครงการฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารตามแนวคดิการดาํรงชวีติอสิระดวย

ความรวมมอืระหวางโรงพยาบาลหลวงพอเปนและศนูยการดาํรงชวีติ

อิสระคนพิการพุทธมณฑล

นางสาวณัฐพร เขียวสระคู

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเกษตรจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๓๗๓๑ ๑๒๘๙

ผลงานดีเดน ๑. การสงเสรมิและพฒันาศนูยจดัการดนิปุยชมุชนบานหนองตะลมุพกุ

 ๒. การพัฒนาศักยภาพศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนบานวังปลาไหล

จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครปฐม
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นางสาวเกษศรินทร วัชระพิมลมิตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองนครปฐม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๓๔๒๔ ๓๐๓๕

ผลงานดีเดน ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอเมืองนครปฐม จัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

การถายระดับประเด็นตามแผนยุทธศาสตรสุขภาพ

วาที่รอยตรีหญิง อรพินท มวงเจริญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการยุติธรรมชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานยุติธรรมจังหวัด

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๓๔๒๑ ๓๑๖๙

ผลงานดีเดน การใหความรูและความชวยเหลือประชาชนดานกองทุนยุติธรรม 

เงินเยียวยาผูเสียหาย และจําเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผู เสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยใน

คดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔

นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลนครพนม

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตร

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๒๕๑ ๑๔๒๒

ผลงานดีเดน ๑. โครงการการพัฒนาเครือขายการดูแลรักษาผูปวยโรคหลอดเลือด

สมองตีบหรืออุดตันอยางเฉียบพลัน (Stroke Fast Track) จังหวัด

นครพนม

 ๒. โครงการการพัฒนาเครือขายการดูแลรักษาผูปวยโรคปอดอุดกั้น

เรื้อรังหรือถุงลมโปงพอง (Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease หรือ COPD) เขตสุขภาพที่ ๘

นายกิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ

จังหวัดนครพนม
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นายหงษา วงคจําปา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทรศัพท ๐ ๔๒๕๗ ๑๓๓๗

ผลงานดีเดน ๑. รางวัล “คุรุสดุดี” จากคุรุสภา ป ๒๕๖๓

 ๒. Best Practice ดานการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จาก

กระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๖๓

 ๓. IQA Award ระดับยอดเยี่ยม จาก สพฐ. ป ๒๕๖๑ 

นางกัญญาพัชร กิณเรศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลเรณูนคร

วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร วทิยาลยัเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสกลนคร

โทรศัพท ๐ ๔๒๕๗ ๙๒๓๕ ตอ ๒๐๒

ผลงานดีเดน นวัตกรรม กระปุกไฟล สะดวกสูง ประหยัดสุด” ไดรับเกียรติบัตร

ในการนําเสนอผลงาน ในเวทีมหกรรมผลงานวิจัยจากงานประจําป 

(R2R) เครือขายอีสานตอนบนเขตสุขภาพที่ ๘ “R2R Show & Share 

ประจําป ๒๕๕๙”

นายประพันธศักดิ์ บุตรรัตน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ปลัดอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองนครพนม

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๒๕๑ ๑๑๐๐

ผลงานดีเดน สืบสวนขยายผลจบักมุเครอืขายผูคายาเสพตดิใหโทษ รายสาํคญัในพืน้ที่ 

๔ ราย ผูตองหา ๘ คน พรอมของกลางยาเสพติด (ยาบา) ๔๕,๔๓๕ 

เม็ด และยึดทรัพย ๔ รายการ มูลคากวา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในหวง

สัปดาหวันตอตานยาเสพติดโลก (๒๔-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
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นายศารุมภ โหมงสูงเนิน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง พาณิชยจังหวัด

สถานที่ทํางาน สํานักงานพาณิชยจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๔๒๔ ๒๑๗๒

ผลงานดีเดน การสงเสริมเศรษฐกิจการคาในจังหวัดนครราชสีมา และการสงเสริม

ใหมีการขึ้นทะเบียนสินคาสงบงชี้ทางภูมิศาสตร (Geographical 

Indications หรือ GI) จังหวัดนครราชสีมา

พันตํารวจเอก สัญชัย พิสัยพันธ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูกํากับการ

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรคง

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ

โทรศัพท ๐ ๔๔๔๖ ๙๑๙๑

ผลงานดีเดน ผูมีผลการปองกันปราบปรามอาชญากรรมดีเดน กรณีจับกุมผูตองหา

คดียาเสพติดให  โทษ และพยายามฆาเจ าพนักงานฯ และผู มี

ผลการปฏบิตังิานดานยาเสพตดิดเีดนของศนูยอาํนวยการพลงัแผนดนิ

เอาชนะยาเสพติดจังหวัดนครราชสีมา

นายนรินทรรัชต พิชญคามินทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๔๔๔๖ ๕๐๑๐ ตอ ๒๐๕

ผลงานดีเดน การตอบโตภาวะฉกุเฉนิกรณเีหตกุราดยงิประชาชนในหางสรรพสนิคา

เทอรมินอล ๒๑ โคราช จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. ๒๕๖๓ และ

การตอบโตภาวะฉุกเฉินกรณีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดนครราชสีมา
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นายกิตติ รัตนสมบัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลทาศาลา

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๗๕๕๒ ๑๓๓๓

ผลงานดีเดน ทุมเทพัฒนาโรงพยาบาลทาศาลาใหเปนที่พึ่งของประชาชนไดเขาถึง

บรกิารทีม่คีณุภาพทนัสมยัจากโรงพยาบาล ๓๐ เตยีง เปนโรงพยาบาล

ชุมชน ๓๐๐ เตียง ที่มีศักยภาพเทียบเทาโรงพยาบาลทั่วไป ใหบริการ

แพทยเฉพาะทางครบทุกสาขา

นายกิตติพงษ รองเดช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียรใหญ

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๗๕๓๘ ๖๐๖๒

ผลงานดีเดน จัดกิจกรรมแปรอักษรรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจัดทําโครงการ “ครอบครัว

นักปกครอง (เชียรใหญ) ปลอดยาเสพติด”

นายศรัณย ศรีมะเริง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนเมืองนครราชสีมา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

โทรศัพท ๐ ๔๔๒๔ ๒๓๖๔

ผลงานดีเดน การนาํวงโยธวาทติโรงเรยีนเมอืงนครราชสมีา เขาประกวดไดรบัรางวลั

ชนะเลิศระดับชาติและระดับโลก และสรางบุคลากรทั้งในจังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดอื่น ๆ และในตางประเทศ

จังหวัดนครศร�ธรรมราช



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓192

นายมนตรี คงแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช

โทรศัพท ๐ ๗๕๓๕ ๖๑๓๗

ผลงานดีเดน หนังสืออานเพิม่เตมิ เรือ่ง ผูชนะสบิทศิ เพลงบอกเรือ่ง พระไชยสรุยิา 

บทเสภา รณรงคปองกันโรคโควิด-๑๙ บทหนังตะลุงถวายความอาลัย

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โครงการสืบสาน ศาสตรศิลปถิ่นกวี กัลยาณีศรี

ธรรมราช บทเสภาถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙

นางนภาภรณ โลหะเวช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง หัวหนาสํานักงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานจังหวัด

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๕๖๘๐ ๓๖๐๒-๓

ผลงานดีเดน การดําเนินงานคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ผานการรับรองคุณภาพ

บรหิารจดัการภาครฐัระดบัพืน้ฐาน ฉบบัที ่๒ ประจาํป พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

ไดรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๓ รายหมวด หมวด ๒ ดานการวางแผนยทุธศาสตรและการ

สื่อสารเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ

นางสาวอาภรณ นาคแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน กลุมงานหนวยตรวจสอบภายในจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๗๕๓๕ ๗๖๒๔ 

ผลงานดีเดน รางวัลประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจํา

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรมบัญชีกลางไดมอบโลประกาศ

เกียรติคุณไวเพื่อแสดงวา จังหวัดนครศรีธรรมราชผานมาตรฐาน

การประเมนิตามเกณฑการประกนัคณุภาพงานตรวจสอบภายในภาครฐั

จังหวัดนครสวรรค�
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นางปารินันท คงสมบูรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสวรรคประชารักษ

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท ๐ ๕๖๒๑ ๙๘๘๘ ตอ ๑๑๑๑

ผลงานดีเดน อาสาสมัครเขารวมแกไขปญหาสาธารณภัยปฏิบัติการทางการแพทย

และสาธารณสขุในตางประเทศ กรณแีผนดนิไหวทีส่หพนัธสาธารณรฐั

ประชาธปิไตยเนปาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ชวยเหลอืสถานการณอทุกภัยจงัหวัด

ปราจีนบุรี ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ และจังหวัดสุราษฎรธานี ในป พ.ศ. ๒๕๖๐

 

นางสาวรุจิราพร หงษทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน พัฒนาชุมชนจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

โทรศัพท ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๔๕-๖

ผลงานดีเดน การขบัเคลือ่นโครงการกองทนุแมของแผนดนิจงัหวดันครสวรรค และ

การสงเสริมชองทางการตลาดเครือขายเกษตรปลอดภัยภาคเหนือ

ตอนลาง ดวยกลไกประชารัฐจังหวัดนครสวรรค

นายประสิทธิ์ พุมไมชัยพฤกษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง วัฒนธรรมจังหวัด

สถานที่ทํางาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

โทรศัพท ๐ ๕๖๒๕ ๗๒๐๑

ผลงานดีเดน ๑. โครงการสงเสรมิการทองเทีย่วเชงิวฒันธรรมและประเพณีในพืน้ที่

จังหวัดนครสวรรค ตั้งแตป ๒๕๖๐-ปจจุบัน

 ๒. งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการศพที่ไดรับพระราชทาน
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นางคมคาย นอยสิทธิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบํารุง)

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

โทรศัพท ๐ ๒๔๔๗ ๔๘๗๕

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลระดับชาติ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ดีเดน ของกระทรวงศึกษาธิการ ๒ ปตอเนื่อง

 ๒. ปฏิบัติหนาที่วิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายในหัวขอ สถาบัน

พระมหากษัตริยกับประเทศไทย และโครงการในพระราชดําริ 

ใน ๔ จังหวัด ไดแก นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี และสมุทรปราการ

นายยศวัฒน คงมี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ปลัดอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอบางบัวทอง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชพฤกษ

โทรศัพท ๐ ๒๑๙๔ ๑๑๐๓

ผลงานดีเดน ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การนําผูเสพยาเสพติดเขา

คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หลังจากผานการบําบัดใหผูผานการบําบัด

ตองมารายงานตัวทั้งหมดถึง ๒๔ ครั้ง ใน ๑ ป 

นางอัมพร วารินทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๒๙๕๐ ๓๐๗๑ ตอ ๑๐๗

ผลงานดีเดน ๑. ศูนยพื้นฟูสภาพและดูแลผูสูงอายุในชุมชน (Elderly Care & 

Rehabilitation Center in Community)

 ๒. นวัตกรรมเพื่อผูสูงอายุ “กางเกงผาออมซักได”

จังหวัดนนทบุร�
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นายรุงเรือง ธิมาบุตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอสุไหงโก-ลก

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๗๓๖๑ ๑๐๓๑

ผลงานดีเดน การแกไขปญหายาเสพติดเชิงรุก การบริหารจัดการตามมาตรการ

ปองกันและยับยั้งการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

หรือโควิด-๑๙ (Coronavirus Diseaes 2019 COVID-19)

นายอับดุลอาซิ ดอเลาะ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานมะนังกาหยี

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

โทรศัพท ๐๘ ๙๙๗๗ ๙๔๕๗

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลผูบริหารที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดนในรอบป เปนรางวัล

พระราชทานเกียรติบัตร รางวัลจากสมเด็จพระกษิษฐาธิราชเจา 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

นายวิชัย วิเชียรวัฒนชัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผุอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรฯ สาขากุมารเวชศาสตร

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐๙ ๒๙๑๔ ๕๖๕๕

ผลงานดีเดน พฒันาดานคณุภาพระบบบรกิารและการบรหิารจดัการสูความเปนเลศิ

ของโรงพยาบาลนราธวิาสราชนครนิทร ตัง้แตวนัที ่๒๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

จนถึงปจจุบัน

จังหวัดนราธิวาส
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นายพงศเทพ วงศวัชรไพบูลย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลนาน

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๕๔๗๑ ๙๐๐๐

ผลงานดีเดน รวมขับเคลื่อนใหเทศบาลเมืองนานเปนชุมชนปลอดภัยระดับโลก 

รวมขับเคลื่อนงานประเพณีปลอดเหลา เชน งานแขงเรือปลอดเหลา

จังหวดันาน เปนทมีงานสอบสวนควบคมุโรคและทมีโฆษกในการจดัการ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นางรัตนาพรรณ อุตมีมั่ง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๔๗๗ ๑๖๘๙

ผลงานดีเดน ตัวแทนครูรวมประชุมสภาครูอาเซียน +๑ ที่บรูไนดาบุสซาราม รางวัล

คุรุสภา ระดับดีเดนพรอมเข็มทองคํา คุรุสภาสดุดีชนะเลิศระดับ

เหรยีญทอง OBEC Awards ครดูเีดน STEM Education ประเทศไทย

ดเีดน อนัดบั ๒ เทคนคิปฏบิตักิารเคมยีอสวน เขารวมการนาํเสนอผลงาน 

STEM และ PACCON ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

นางอรสา ธัญวงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

โทรศัพท ๐ ๗๓๕๖ ๑๑๔๕

ผลงานดีเดน เปนผูนาํดานการรกัษาผูตดิยาเสพตดิ โรงพยาบาลในจงัหวดันราธวิาส 

คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคายพักพิงเพื่อการบําบัด จนไดรับ

โลประกาศเกยีรตคิณุบคุคลและองคกรดเีดนทีม่ผีลงานยอดเยีย่มและ

ดีเดนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จาก พลเอก ประยุทธ 

จันทรโอชา

จังหวัดน�าน
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นายกมล แซปง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลบึงกาฬ

วุฒิการศึกษา หนังสืออนุมัติบัตร สาขาเวชศาสตรครอบครัว

สถาบันการศึกษา สถาบันเวชศาสตรครอบครัว กระทรวงสาธารณสุข

โทรศัพท ๐ ๔๒๔๙ ๑๑๖๑-๓

ผลงานดีเดน ๑. เปนบุคคลตนแบบในการดูแลผูปวยดวยหัวใจความเปนมนุษยและ

บุคคลตนแบบดานพฤติกรรมบริการ

 ๒. เปนผูนําในการสรางเครือขายสุขภาพภาคประชาชน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน

 ๓. มีผลงานวิจัยเผยแพรระดับประเทศและตางประเทศ

นางพิกุลกาญจน ราษี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท ๐ ๔๒๔๙ ๗๐๙๖

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเดนระดับทอง

 ๒. รางวัลผูสอนระดับเหรียญทองจัดสวนถาดแบบแหงและแบบชื้น

ระดับชาติ

 ๓. รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC Awards) 

นายสุกิตพงษ คําจา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ชางปูน ๔

สถานที่ทํางาน โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ ๕

สถาบันการศึกษา โรงเรียนนันทบุรีวิทยา จังหวัดนาน

โทรศัพท ๐ ๕๔๐๕ ๙๖๙๗

ผลงานดีเดน ผูปฏิบัติงานดีเดนและบุคลากรตนแบบดานการนอมนําหลักปรัขญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนพระธาตุพิทยาคม เปนวิทยากรอบรม

เยาวชนหางไกลยาเสพติด มีผลงานเดนโรงเรียนปลอดขยะ การดูแล

ชวยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม

จังหวัดบึงกาฬ
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นางสาวเพชรรัตน ภูมาศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ 

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอนางรอง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๔๖๓ ๑๔๙๙

ผลงานดีเดน การบูรณาการเสริมสรางหมูบาน ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด

อยางยั่งยืน

นายภูวดล กิตติวัฒนาสาร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลบุรีรัมย

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา

โทรศัพท ๐ ๔๔๖๑ ๕๐๐๒ ตอ ๔๘๐๐

ผลงานดีเดน ๑. การพฒันาระบบการบนัทกึขอมลูผูประสบภัยจากรถ และการขอรบั

ชดเชยคาบริการที่มีประสิทธิภาพ

 ๒. การทอดผาปาสามัคคี เพื่อจัดซ้ือที่ดินมอบใหโรงพยาบาลสมเด็จ

พระยุพราชสระแกว

 ๓. การพัฒนาระบบการตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อรองรับการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

นายวรันชกร สองเมือง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายชางไฟฟาชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

โทรศัพท ๐ ๔๒๔๓ ๙๔๖๔

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลชนะเลิศ ตอบปญหา ASEAN QUIZ ระดับสํานักงาน/กอง

 ๒. รางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงดีเดนระดับเขต ประจําป ๒๕๕๖

 ๓. รางวัลประกวดหมู บ านเขมแข็งตามแนวทาง แผนดินธรรม 

แผนดินทอง (หมูบานอยูเย็น) ประจําป ๒๕๖๓

จังหวัดบุร�รัมย�
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นายปยพล วงศประสิทธิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๔๔๖๗ ๑๔๘๔

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลเหรียญทองชนะเลศ (OBEC  AWARDS) ครูผูสอนยอด

เยี่ยมกิจกรรมแนะแนวระดับชาติ

 ๒. รางวัลครูผูฝกสอนเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติ ๓ ปซอน

 ๓. รางวลัครตูนแบบการจดัการเรยีนรูบรูณาการทกัษะชวีติระดบัชาติ

พลตํารวจตรี ชยุต มารยาทตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด

สถานที่ทํางาน ตํารวจภูธรภาค ๑

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทรศัพท ๐ ๒๕๘๑ ๖๙๒๓

ผลงานดีเดน รางวัลสุดยอดเกียรติยศตํารวจไทย สาขาตํารวจจิตอาสา ประจําป 

๒๕๖๒-๒๕๖๓ และถวยรางวัลเกยีรตคิณุ เปนผูปดทองหลงัพระ ประจาํ

ป ๒๕๖๓ จากสมาคมนักขาวอาชญากรรมแหงประเทศไทย

พันตํารวจเอก กองชาติ เลี้ยงสมทรัพย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูบังคับการ

สถานที่ทํางาน ตํารวจภูธรจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท ๐ ๔๔๖๐ ๒๑๗๘

ผลงานดีเดน ๑. ได รับรางวัลประกาศเกียรติยศเป นบุคคลต นแบบ “คนดี

รัตนโกสินทร”

 ๒. ไดรบัประกาศเกยีรตคิณุเปน “ผูบรหิารแหงป ๒๕๖๑ CEO Thailand 

Awsrds 2018”

จังหวัดปทุมธานี
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นายลือชัย ออนสี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานคลังจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท ๐ ๒๕๘๑ ๐๘๗๑

ผลงานดีเดน เจาหนาทีผู่พทิกัษสทิธิม์าตรการเยยีวยา ๕,๐๐๐ บาท ๓ เดอืน ใหความ

ชวยเหลือประชาชนผูขอยืน่ทบทวนสทิธ ิพรอมทัง้ลงพืน้ทีด่สูภาพความ

เปนจริงและบันทึกขอมูลตามขอเท็จจริงที่ปรากฏ

นางสาวอารยา ไสลเพชร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง อุตสาหกรรมจังหวัด

สถานที่ทํางาน สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

โทรศัพท ๐ ๓๒๖๑ ๑๐๓๐

ผลงานดีเดน ๑. โครงการปองกนัและระงบัอคัคภียัในโรงงานใยและขยุมะพราวพืน้ที่

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

 ๒. กิจกรรมสงเสริมแกไขปญหาชวยเหลือผูประสบภัย COVID-19 

แจกถุงยังชีพใหผูไดรับผลกระทบจากการหยุดงาน ตกงาน เชน 

พนกังานโรงแรมอาํเภอหวัหนิ (๕๐๐ คน) กลุมวสิาหกจิทอผาปาละอู

นางสาวศิริพร วรพงศมนูพงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลปทุมธานี

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๒๕๙๘ ๘๘๘๘

ผลงานดีเดน การพัฒนาเครือขายงานอนามัยแมและเด็กจังหวัดปทุมธานี

จังหวัดประจวบคีร�ขันธ�
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นายวิโรจน ชูแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ปลัดอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๓๒๖๑ ๑๑๕๓

ผลงานดีเดน กิจกรรมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เฝาระวังและสกัดกั้นผูที่ลักลอบเดิน

ทางเขาเมืองผิดกฎหมายเพื่อควบคุมการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

นางสาววลีรัตน ไกรโกศล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรฯ สาขาวิสัญญีวิทยา

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘

ผลงานดีเดน เปนผูรเิริม่ในการจัดทาํโครงการการจัดการเรยีนรูดานการแพทย ผสมผสาน

แบบสหวิชาชีพ โดยมุงเนนการดูแลรักษา สุขภาพอยางรอบดาน 

คือ ทั้งรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม เพื่อใหผูเปนแพทย

สามารถใหการรักษาสงเสริม และฟนฟูสุขภาพไดอยางรอบดาน

พันตํารวจเอก สุทธิพงษ พุทธิพงษ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูกํากับการ

สถานที่ทํางาน ตรวจคนเขาเมืองจังหวัด กองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ๓

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โทรศัพท ๐ ๓๒๕๒ ๐๖๑๗

ผลงานดีเดน ๑. ชวยเหลือเด็กในดานสิงขรให ใชอินเทอรเน็ตเพื่อเรียนออนไลนฟรี 

ในชวงสถานการณ COVID-19 

 ๒. จบักมุ Mr.Ackeson Derick Heath สญัชาตอิเมรกินั ทีส่หรฐัอเมรกิา

แจงขอมูลวาเกี่ยวของกับอาวุธปนและลักลอบคายาเสพติด ป 

๒๕๕๗ และหลบหนีเขามาพักอาศัยในอําเภอหัวหิน

จังหวัดปราจ�นบุร�
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นางสาวอภิญญา สุนิปา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๓๗๒๑ ๑๐๘๘ ตอ ๒๕๔๕

ผลงานดีเดน ๑. พฒันาโปรแกรม Access ทะเบยีนคมุลกูหนีร้กัษาพยาบาลดวยตนเอง

และเผยแพรสาธารณประโยชน

 ๒. พัฒนาโปรแกรม Access ทะเบียนคุมเจาหนี้การคาดวยตนเอง

เพื่อใชในหนวยงาน 

นายอรุณ ประเสริฐสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลปตตานี

วุฒิการศึกษา กุมารเวชศาสตร

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๗๓๗๑ ๑๐๒๐

ผลงานดีเดน ๑. การพฒันาระบบการดแูลผูปวยบาดเจบ็ในสถานการณความไมสงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต

 ๒. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)

นายวิษณุ พุมสวาง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนกระทุมแพว

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๓๗๔๘ ๐๒๗๒

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี ประจําป ๒๕๖๔ ตัวแทนจังหวัด

ปราจีนบุรี

 ๒. ครูตนแบบสาขาวิชาภาษาไทย ประจําป ๒๕๖๓ ของ สพม.๗ 

 ๓. ผู ใชภาษาไทยดีเดนระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๒ ของกระทรวง

วัฒนธรรม

จังหวัดป�ตตานี
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นายสุวิทย หวัดแทน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานปาทุง

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐๘ ๗๒๙๔ ๓๒๗๒

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคุรุสภา

 ๒. รางวัลศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาน

การศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ ของกระทรวงศึกษาธิการ

นายขันติ จันทวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ชางฝมือสนาม ช๒

สถานที่ทํางาน กองกายภาพและสิ่งแวดลอมวิทยาเขตปตตานี

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปตตานี

โทรศัพท ๐ ๗๓๓๑ ๒๓๖๖

ผลงานดีเดน ๑. ผลงาน “ถังขยะอินทรีย” ไดรับรางวัลระดับดีมาก

 ๒. ผลงาน “คอกถังขยะอเนกประสงค” ไดรับรางวัลระดับดี จากการ

ประกวดในโครงการพัฒนางานสํานักงานวิทยาเขตปตตานี ประจํา

ป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายอดัม ยูโซะ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานชะเอาะ

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท -

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลครูดีในดวงใจ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

 ๒. รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับ

เหรียญทอง ครูผูสอนยอดเยี่ยม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

ปการศึกษา ๒๕๖๑ และปการศึกษา ๒๕๖๒
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นางสาวณัชญานุช สุดชาดี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๓๕๓๕ ๒๙๗๑-๒

ผลงานดีเดน ไดรบัโลเชดิชเูกยีรต ิเกยีรตบิตัรและวิทยากรขบัเคลือ่นศนูยการเรยีนรู

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นักวิจัยรวมโครงการวิจัย

ของ สพฐ. รางวัลระดับทรงคุณคา สพฐ. (OBEC Awards) ระดับ

เหรียญทอง

นายษรณัณ แบนมณฑา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภออุทัย

วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตรสาธารณสุขชุมชน

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี

โทรศัพท -

ผลงานดีเดน รพ.สต.ติดดาว โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโพสาวหาญ

รอยตํารวจตรีหญิง สายสุนี ยมานันท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอบางปะหัน

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๓๕๓๘ ๑๖๓๖

ผลงานดีเดน ดานการบรหิารสถานการณการแพรระบาดของโรคไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) โดยใชมาตรการเชงิรกุ ประกอบดวยการเปดศนูยปฏบิตัิ

การตอบโตภาวะฉุกเฉินระดับอําเภอ ดําเนินมาตรการเขมงวดในการ

ปองกันการแพรระบาด 

จังหวัดพระนครศร�อยุธยา
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นายพีระ เสมพืช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนอนุบาลพังงา

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท ๐ ๗๖๔๖ ๐๖๕๒

ผลงานดีเดน โรงเรียนอนุบาลพังงาไดรับคัดเลือกเปนสถานศึกษาตนแบบ รางวัล 

IQA Award โรงเรียนสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเดน โรงเรียน

ที่มีผลการทดสอบ (O-NET) ประจําป ๒๕๖๒ ลําดับที่ ๑ ของ 

สพป.พังงา

นายวิชัย อนันตมงคลกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานปากถัก

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูภูเก็ต

โทรศัพท ๐ ๗๖๔๙ ๙๑๑๘

ผลงานดีเดน บุคลากรตนแบบการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู หนึ่งแสนครูดี แกนนํา 

“โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเพชร” ครูดีศรี สพฐ. ของ สพป.พังงา 

คุรุสดุดี บุคคลดีเดนดานวัฒนธรรมจากสภาวัฒนธรรมอําเภอกะปง

นายวันชัย ญาณจรูญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานเปล

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปที่ ๓

สถาบันการศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ

โทรศัพท ๐ ๓๕๒๑ ๑๘๘๘ ตอ ๒๑๑๔

ผลงานดีเดน ๑. การสรางนวัตกรรมบันไดเหยียบกอนขึ้นเปลนอน

 ๒. นวัตกรรมปายแขวนเปลในผูปวยที่สงเขาตึก

จังหวัดพังงา
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นายสุทธิรักษ บัวแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลพัทลุง

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรฯ สาขาศัลยศาสตร

สถาบันการศึกษา โรงพยาบาลราชวิถี

โทรศัพท ๐ ๗๔๖๐ ๗๕๐๐ ตอ ๕๕๐๐

ผลงานดีเดน โครงการผาตัดที่โรงพยาบาลควนขนุน สามารถนําผู ปวยที่สงมา

โรงพยาบาลพัทลุง ไปผาตัด ณ โรงพยาบาลควนขนุน ทําใหผูปวย

ไมตองเดินทางไกล จบการรักษาที่โรงพยาบาลใกลบาน 

นางภัทราพร หนูปกขิณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดเขาปาเจ

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท -

ผลงานดีเดน ๑. โลรางวัลระดับดี ป ๒๕๖๒ ดานการยกระดับคุณภาพกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร

 ๒. รางวัลทรงคุณคา สพฐ. OBEC Award ชนะเลิศระดับเหรียญทอง 

ผูอาํนวยการสถานศกึษายอดเย่ียม ระดบัประถมศกึษา ดานนวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ปการศึกษา ๒๕๖๒

นางอัญชลี ศักดาสาวิตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลอินทนิน

วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โทรศัพท ๐ ๗๖๔๕ ๓๔๔๘

ผลงานดีเดน ๑. การพัฒนาระบบการดูแลผู สูงอายุติดเตียงโดยทีมสหวิชาชีพ

และภาคีเครือขายในชุมชน

 ๒. นวัตกรรม “Time for Life” นาฬกาชีวิต เพื่อผูสูงอายุติดบาน

ติดเตียง

จังหวัดพัทลุง
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นางสาว ไพรินทร สุขเล็ก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง สหกรณจังหวัด

สถานที่ทํางาน สํานักงานสหกรณจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยแมโจ

โทรศัพท ๐ ๕๖๖๑ ๑๓๘๔

ผลงานดีเดน การพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนกลไกหลักในการแกไข

ปญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า (ไทยนิยม ยั่งยืน) และ

การปฏิบัติงานสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรของสํานักงาน

สหกรณจังหวัด

นายคนึง เพ็งสลุด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายชางโยธาอาวุโส

สถานที่ทํางาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ

โทรศัพท ๐ ๕๖๖๑ ๒๕๒๐

ผลงานดีเดน งานดานการออกแบบ การกอสรางและควบคุมการกอสรางอาคาร

ดําเนินการ อาทิเชน งานเขื่อนปองกันตลิ่งแมนํ้านานและแมนํ้ายม 

ถนนชุมชนภายในจังหวัดพิจิตร

นางสุรัชวดี รักดวง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลควนขนุน

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลสงขลา

โทรศัพท ๐ ๗๔๖๘ ๒๐๗๑

ผลงานดีเดน โครงการอนรุกัษพลงังาน ตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๕๘-ปจจบุนั ผลการดาํเนนิงาน

ทําให โรงพยาบาลควนขนุนสามารถลดคาใชจาย คาไฟฟาใหกับ

โรงพยาบาล เดือนละประมาณ ๕,๐๐๐ บาท การดําเนินงานสามารถ

ขยายลงสู รพ.สต. ในอําเภอควนขนุน และเปนแหลงเรียนรู  ให

โรงพยาบาลตาง ๆ ในภาคใต

จังหวัดพ�จ�ตร
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นางสุวิมล เกตุศรีบุรินท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง วัฒนธรรมจังหวัด

สถานที่ทํางาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๕๒๕ ๒๒๘๖

ผลงานดีเดน โครงการวิถีถิ่น วิถีไทย วิถีพิษณุโลก โครงการจัดการแสดงแสง เสียง 

(Light & Sound) ละครอิงประวัติศาสตร “เทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระนเรศวรมหาราช” ในงานแผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิษณุโลก ประจําป ๒๕๖๒

นายวิสิทธิ์ เสถียรวันทนีย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลพุทธชินราช

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรฯ สาขาประสาทศัลยศาสตร

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๕๕๒๗ ๐๓๐๐ ตอ ๑๙๕๐๑

ผลงานดีเดน ๑. พัฒนาระบบบริการดานประสาทศัลยศาสตร

 ๒. พัฒนาระบบเวชระเบียนผู ป วยของโรงพยาบาลพุทธชินราช 

พิษณุโลก เพื่อเพิ่มรายไดจากการเรียกเก็บคารักษาพยาบาลของ

โรงพยาบาล

นายนิติธร มีนาวงค

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๕๖๖๑ ๕๙๓๒

ผลงานดีเดน ไดรบัมอบหมายใหทาํหนาทีส่รปุขอมลูการใหความชวยเหลอืดานตาง ๆ  

ในชวงการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ระยะที่ ๑ จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพ�ษณุโลก
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นายวิโรจน นาคบุรี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ชางไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ช๒

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลบางกระทุม

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท ๐ ๕๕๓๙ ๑๐๖๑-๒ ตอ ๑๔๙

ผลงานดีเดน ๑. ดานการบริการและบริหารจัดการใหเกิดความปลอดภัย

 ๒. ดานการพัฒนาคุณภาพและนวัตกรรม

นายสุทัศน ไชยยศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๓๒๔๒ ๕๑๐๐ ตอ ๓๑๐๗

ผลงานดีเดน การดําเนินงานการควบคุมปองกันสถานการณการแพรระบาดของ

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) การจดับรกิารหนวยแพทย

เคล่ือนทีม่ลูนธิแิพทยอาสาสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีและ

ปฏิบัติหนาที่ในฐานะแพทยหนวย (พอ.สว)

พันตํารวจเอก ภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูกํากับการ

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรเมืองพิษณุโลก

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๕๒๕ ๘๑๒๕

ผลงานดีเดน ไดรับประกาศเกียรติคุณขาราชการตํารวจดีเดนดานการปองกันและ

ปราบปราม

จังหวัดเพชรบุร�
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นางกชพร มั่งประเสริฐ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนปาเด็งวิทยา

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โทรศัพท ๐ ๓๒๖๔ ๖๘๙๖

ผลงานดีเดน รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ๒๕๖๒ รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ 

โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา ป ๒๕๖๒ โลครูดีไมมีอบายมุข สพฐ. ป ๒๕๖๒ 

รางวัล MOE Awards ประเภทบุคคล สาขาปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ป ๒๕๖๐ และรางวัล MOE Awards ประเภทบุคคล 

สาขาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมระดับดีเดน ป ๒๕๖๑

นายประสิทธิ์ อินวรรณา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท ๐ ๕๖๐๒ ๙๖๕๖

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลเกียรติบัตรเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสงเสริมดานความ

ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเดน ประจําป ๒๕๖๒ และรางวัล

ประกาศเกียรติคุณผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประเภทผูสนับสนุน 

สํานักงานลูกเสือแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐

นายอาวุธ ทัศนา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานลาดวิทยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท ๐ ๓๒๔๙ ๑๓๔๓

ผลงานดีเดน ไดรับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดานคุรุชน คนคุณธรรม ประเภท

ผูบริหารระดับดีเยี่ยม ประจําป ๒๕๖๓ โรงเรียนปานดงวิทยา ไดผาน

การประเมินแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ 

SCQA รางวัลโรงเรียนสงเสริมคุณธรรม สพฐ. ระดับ ๓ ดาว ระดับ

เขตตรวจราชการที่ ๕ ประจําป ๒๕๖๐

นายประสิทธิ์ อินวรรณา

จังหวัดเพชรบูรณ�
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นายบรรณกร เสือสิงห

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเขาคอ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

โทรศัพท ๐ ๕๖๗๐ ๕๙๘๐

ผลงานดีเดน ๑. ป ๒๕๖๒ รบัประทานโล “คนดศีรสีาธารณสขุ” กระทรวงสาธารณสขุ 

 ๒. ป ๒๕๖๐ รับโลพื้นที่ตนแบบการดูแลระยะยาวดานสาธารณสุข

สําหรับผูสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 ๓. ป ๒๕๕๘ รับโลพื้นที่ตนแบบดีเดนแหงชาติ ดานการแพทยแผนไทย

และการแพทยทางเลือก

นางสาววารุณี มิคะนุช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานธุรการ ส๔

สถานที่ทํางาน สํานักงานแรงงานจังหวัด

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ

โทรศัพท ๐ ๕๖๗๒ ๙๗๖๖-๗

ผลงานดีเดน ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่พัสดุ ดูแลสิทธิประโยชนแรงงานไทยที่กลับจาก

ตางประเทศ รวมถึงรับเรื่องราวรองทุกขดานแรงงาน ดูแลระบบ

ฐานขอมูลดานแรงงาน งานประชาสัมพันธ งานดําเนินการประชุม

ทางไกล และการจัดหนวยบริการดานแรงงานลงไปยังพื้นที่ตาง ๆ

นางอัจฉรา สมอุปฮาด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักพัฒนาสังคมชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๕๖๗๒ ๕๗๔๓

ผลงานดีเดน ประสานเครือขายได ในทุกระดับและทุกขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

โดยการสรางความนาเชื่อถือและความไววางใจของเครือขาย

จนสามารถขับเคลื่อนงานในความรับผิดชอบประสบผลสําเร็จสูงสุด

ตามภารกิจที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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พันตํารวจโท ไตรรัตน ชัยวรรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง สารวัตรปองกันปราบปราม

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรหนองมวงไข

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ

โทรศัพท ๐ ๕๔๕๘ ๙๔๕๒

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับประกาศเชิดชูเกียรติจากสํานักงานตํารวจนครบาลจักรวรรดิ

และโรงเรียนนายรอย ตํารวจ เนื่องจากไดติดตามสืบคดีลักทรัพย

ขณะฝกปฏิบัติงานจนสามารถติดตามทรัพยนํามาคืนเจาของได

ในป พ.ศ. ๒๕๔๙

 ๒. ไดรับประกาศเกียรติคุณจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหเปน

ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานในสายงานปองกันปราบปรามดีเดน

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องในวันตํารวจแหงชาติ

นายปรีชาชาญ อินทรชิต

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๔๕๘ ๑๖๕๘

ผลงานดีเดน ๑. โรงเรียนดีเดนดานคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๖

 ๒. รางวัล MOE Awards สาขาสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมประเภท

สถานศึกษาและบุคคล ป ๒๕๕๘ 

 

จังหวัดแพร�

นางนารี หลายกิจพานิช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนเมืองแพร

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โทรศัพท ๐ ๕๔๕๙ ๙๒๒๑

ผลงานดีเดน ผลงานเชิงประจักษที่ ไดรับรางวัลอันทรงคุณคา ไดแก โรงเรียน

จันจวาวิทยาคม ไดรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาด

เล็ก โรงเรียนรองกวางอนุสรณ ไดรับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนขั้นที่ ๑ โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา ตนแบบสหกรณโรงเรียน

ระดับประเทศ
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พันตํารวจเอก พีรพัทธ บุญพุทธ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูกํากับการ

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรดอกคําใต 

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โทรศัพท ๐ ๕๔๔๙ ๑๔๔๔ 

ผลงานดีเดน ปายโมเดล “โครงการปายสสีม ผสมกลมเกลยีว สมานฉนัทเหลอืงแดง 

และการใชทีมสืบสวน ทํางานบูรณาการกับภาคสวนที่เกี่ยวของ 

ใชเทคนิคสืบสวนสมัยใหม แกะรองรอยและติดตามจับกุมปราบปราม

ขบวนการคามนุษยในลักษณะการคาประเวณีเด็กหญิงอายุ ๑๓ ป

นางจารุณี แกวประภา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน ศนูยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัอาํเภอเมอืงพะเยา

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา

โทรศัพท ๐ ๕๔๘๘ ๗๐๖๒

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลดีเดนระดับประเทศเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 

ประจําป ๒๕๖๒ ของสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

 ๒. รางวลัเชดิชเูกยีรตบิคุลากรดเีดน “คนดศีกัดิศ์รแีหง สป.” สาํนกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ป ๒๕๖๑

 ๓. เปนวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรหลักประจํารุนที่ ๒/๒๕๖๑ 

“เปนเบา เปน แมพิมพ”

นางสาวธิดา ไกรนรา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ทองถิ่นจังหวัด

สถานที่ทํางาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๕๔๔๔ ๙๖๒๓

ผลงานดีเดน การนํารูปแบบบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยสู ความเปนเลิศ 

โดยใชกระบวนการมีสวนรวม Police ของทุกภาคสวนที่จะรวมกัน

พฒันา ทาํใหเกดิความรูใหมทีส่ามารถนาํไปดาํเนนิงาน อยางครอบคลมุ 

รอบดาน และสามารถนําไปพัฒนาใหบรรลุวัตถุประสงคตามนโยบาย

จังหวัดพะเยา
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นางสาวศุภลักษณ ละอองเพชร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๗๖๓๖ ๑๒๓๔

ผลงานดีเดน บริหารจัดการทรัพยากร รวมทั้งระบบการดูแลผู ป วยโควิด-๑๙ 

และผูปวยเขาเกณฑสอบสวนโรค (PUI) ทั้งในโรงพยาบาลและ

นอกโรงพยาบาล (โรงพยาบาลสนามและโรงแรมรับ PUI) ควบคูไปกับ

การบริหารจัดการใหผูปวยอื่นไดรับการดูแลรักษาตอเนื่อง ไมขาดยา 

และไมเกิดภาวะแทรกซอน

นายอนุ ยกทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๗๖๓๒ ๔๐๘๕

ผลงานดีเดน ๑. การควบคุมปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ในพื้นที่ ตําบลเชิง ทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 

โดยใชมาตรการ “Save Bangtao”

 ๒. ไดรบัรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศพ้ืนทีต่นแบบดเีดนดานการแพทย

แผนไทย การแพทย พ้ืนบาน และการแพทยทางเลอืก ประจาํป ๒๕๖๑

นางคนึงนิจ เกตุแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

จังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

ผลงานดีเดน กลยุทธการขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One สูสถานศึกษา

สงักดัสาํนกังาน กศน. จงัหวดัภเูกต็ โครงการถายทอดภมูปิญญาทองถิน่ 

การหงุขาวดวยกระทะใบบวัและการทาํอาหารจานดวน เพือ่แกไขปญหา

ความเดือดรอนเรงดวนของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต
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นายนันทวิทย นาคแสง 

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอกันทรวิชัย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๓๗๘ ๙๑๓๓

ผลงานดีเดน ๑. การขบัเคลือ่นคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวิีตระดบัอาํเภอ (พชอ.) 

กันทรวิชัย ป ๒๕๖๓

 ๒. การดาํเนินงานดานการปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิในหมูบาน 

“กันทรวิชัย โมเดล”

นายสันติ หัดที 

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานบอใหญ (บอใหญเรืองศิลป)

วุฒิการศึกษา การศึกษาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท ๐ ๔๓๙๘ ๔๑๐๘

ผลงานดีเดน ๑. รางวลัพระราชทานโครงการบานวทิยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙ และ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๒. รางวลั “ครุสุดดุ”ี ระดบัชาตจิากกระทรวงศกึษาธกิาร ป พ.ศ. ๒๕๖๑

นายมงคล จันทะจร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูบัญชาการเรือนจํา

สถานที่ทํางาน เรือนจําจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ 

เจาฟากัลยาณิวัฒนา

โทรศัพท ๐ ๔๓๗๑ ๑๒๐๔

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลเรือนจําที่จัดบริการคัดกรองเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี และ

ซิฟลิสในกลุมผูตองขังตาม โครงการคืนคนสุขภาพดีสูสังคมดีเดน

 ๒. เรือนจําจังหวัดมหาสารคามเปนองคกรคุณธรรมตนแบบ ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดมหาสารคาม
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นายพงษวิทย วัชรกิตติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลมุกดาหาร

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๒๖๑ ๑๒๘๕

ผลงานดีเดน ผลงานวจิยัเรือ่ง การประเมนิความเทีย่งตรงของ Mukdahan Appendix 

Score ของผูปวยไสติ่ง อักเสบในโรงพยาบาลมุกดาหาร ลงเผยแพร

ในวารสาร Khonkaen Hospital Medical Journal Vol.32 Supplment 

4 May 2008

นายสมศักดิ์ บุญจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอหวานใหญ

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๒๖๙ ๙๐๖๐

ผลงานดีเดน การขบัเคลือ่นการพฒันาอาํเภอโดยใชกลไกคณะกรรมการการพฒันา

คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.)

นายพงศศักดิ์ ออนดวง 

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๓๗๙ ๑๕๖๓

ผลงานดีเดน ๑. การขับเคลื่อนโครงการเมืองแหงความสุข เมืองสะอาด อาหารดี 

มีภูมิคุมกัน สานสัมพันธวิถีไทย

 ๒. สงเสรมิการออมดวยการจดัตัง้กลุมออมทรพัยเพือ่การผลติในชมุชน

จังหวัดมุกดาหาร
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นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๓๖๘ ๑๐๒๗ ตอ ๔๐๗

ผลงานดีเดน พัฒนาสุขศาลาพระราชทานพื้นที่อําเภอแมสะเรียง

นายนพรัตน ศรีพวก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสงเสริมการปกครองทองถิ่นชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๓๖๑ ๒๘๔๓

ผลงานดีเดน วิทยากรบรรยายกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในการชวยเหลือ

ประชาชน หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจําองคการ

บริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบลในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน

นายเพียร แสวงบุญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอเมือง

มุกดาหาร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๒๖๑ ๕๒๙๓

ผลงานดีเดน ระดบัประเทศประเภทสถานศกึษาขนาดใหญดานสงเสรมิประชาธปิไตย

ดีเดนประจําป ๒๕๕๕

นางบริสุทธิ์ วิรัชศิลป

จังหวัดแม�ฮ�องสอน
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นายสงกรานต ไหมชุด

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐๘ ๑๙๙๐ ๕๒๑๓

ผลงานดีเดน ๑. ความสําเร็จการตอบโตภาวะฉุกเฉินการระบาดโรคหัดดวยระบบ

บัญชาการเหตุการณและพลังประชารัฐ จังหวัดยะลา

 ๒. ความสําเร็จการดําเนินงานคนหาเชิงรุก เฝาระวังควบคุมปองกัน

โรคโควดิ-๑๙ ระลอกแรก จงัหวดัยะลา ภายใตการทาํงานชวงวกิฤต

และพหุวัฒนธรรมความเชื่อทางศาสนา

นายสุเทพ เทงประกิจ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานคลองนํ้าใส

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โทรศัพท ๐๘ ๙๘๗๙ ๕๖๐๑

ผลงานดีเดน กจิกรรมการพัฒนาแหลงเรยีนรูสูวถิชีวีติเศรษฐกจิพอเพียง สรางทกัษะ

กระบวนการเรียนรูดานอาชีพใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความถนัด 

โดยแบงแหลงเรยีนรูออกเปน ๒ สวน คอื สวนที ่๑ ศนูยเกษตรทฤษฎีใหม 

และสวนที่ ๒ ศูนยช างเศรษฐกิจพอเพียง สอนนักเรียนตั้งแต

ชั้นอนุบาล ๑-ม.๓

ดาบตํารวจ มนัส พุมจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูบังคับหมูงานปองกันปราบปราม

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรปางมะผา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โทรศัพท ๐ ๕๓๖๑ ๗๑๗๑

ผลงานดีเดน เปนขาราชการตํารวจที่มีผลงานดีเดนในดานการปองกันยาเสพติด

ดีเดน ประจําป ๒๕๖๑ จากหนวยงานสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เปนขาราชการตํารวจที่ประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและ

จรรยาบรรณของตํารวจ ประจําป ๒๕๖๒

จังหวัดยะลา
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นายพรรพัฒน พลายดวย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง วิศวกรโยธาชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๗๓๒๑ ๓๒๒๐

ผลงานดีเดน ๑. โครงการกอสรางระบบปองกันนํ้าทวมพื้นที่ชุมชนเมืองยะลา 

จังหวัดยะลา

 ๒. โครงการประตูสูเมืองยะลา บริเวณวงเวียนบอเจ็ดลูก ทางหลวง

หมายเลข ๔๑๘

นายเฉลา สรอยทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูบัญชาการเรือนจํา

สถานที่ทํางาน เรือนจําจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

โทรศัพท ๐ ๔๕๗๑ ๑๕๐๖

ผลงานดีเดน ๑. จัดกิจกรรมตามโครงการ ๙ ตามรอยพอ

 ๒. จดัโครงการพระราชทานในพระบาทสมเดจ็พระวชริเกลาเจาอยูหวั 

“โคกหนองนาแหงนํา้ใจ และความหวงักรมราชทณัฑ” จาํนวน ๕ รุน

นางมารียา ปตยะบุตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลรามัน 

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา

โทรศัพท ๐ ๗๓๒๙ ๙๕๐๓ ตอ ๑๒๘

ผลงานดีเดน ๑. โครงการผาตัดตาตอกระจก

 ๒. โครงการเขาสุนัตหมูภาคฤดูรอน

จังหวัดยโสธร
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นายเกียรติศักดิ์ ทองคํา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนคําเตยวิทยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

โทรศัพท ๐ ๔๕๗๑ ๘๑๒๘

ผลงานดีเดน ๑. พัฒนาการเรียนรูัวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยีตาม

แนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education)

 ๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยใช 

CBL-STEM Model เรื่องการ เคลื่อนที่แบบหมุน เพื่อสงเสริม

การสรางนวัตกรรมทางการเกษตรในชุมชน

นายสุพรรณ โคตรสุวรรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองยโสธร

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

โทรศัพท ๐ ๔๕๗๗ ๓๑๒๔

ผลงานดีเดน จดัตัง้ศนูยเรยีนรูเกษตรอนิทรยีวถิยีโสธร โดยใชกลไกของคณะกรรมการ

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรเปนหนวย

วางแผน มีกลุมวิสาหกิจชุมชนเปนหนวยปฏิบัติการโดยมีเปาหมาย

เปนแหลงศึกษาเรียนรูของเกษตรกรจังหวัดยโสธร

จังหวัดร�อยเอ็ด

พันเอก นายแพทยศิวพล บุญรินทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลรอยเอ็ด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๓๕๑ ๘๒๐๐-๕ ตอ ๗๖๔๕

ผลงานดีเดน ๑. การขับเคลื่อนโครงการราชทัณฑปนสุข ทําความดี เพื่อชาติ ศาสน 

กษัตริย จังหวัดรอยเอ็ด

 ๒. การขับเคลื่อนเตรียมการรองรับสถานการณ COVID-19 

โรงพยาบาลรอยเอ็ด
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นายวิเชียร สุดาทิพย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอเชียงขวัญ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๓๕๐ ๙๑๒๕

ผลงานดีเดน ๑. การขบัเคลือ่นกจิกรรมอาํเภอตนแบบการแกไขปญหาโรคพยาธใิบไม

ในตับและมะเร็งทอนํ้าดี “เชียงขวัญโมเดล”

 ๒. การปองกนัและแกไัขปญหาโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๑๙ (COVID-19)

 ๓. การขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน

พันตํารวจเอก สมพาน มุทาพร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูกํากับการ

สถานที่ทํางาน ตํารวจภูธรจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๔๓๕๑ ๑๗๗๘

ผลงานดีเดน ไดรับประกาศเกียรติคุณดานการปราบปรามยาเสพติดของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ประจําป ๒๕๔๖, ๒๕๕๒, ๒๕๕๕, ๒๕๕๗

นายรุงโรจน ไชยชาติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน วิทยาลัยอาชีวศึกษารอยเอ็ด

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท ๐ ๔๓๕๑ ๑๔๓๐

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาตนแบบ ประจําป ๒๕๖๒

 ๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประเมินองคการมาตรฐานดีเดน

ระดับชาติ ประจําป ๒๕๖๒
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นางณหทัย ขุนแผว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานหาดจิก

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

โทรศัพท ๐ ๗๗๘๑ ๐๓๗๐

ผลงานดีเดน รางวลัครไูมมอีบายมขุ สาขาผูบรหิารสถานศกึษา ไดรบัตราพระราชาน 

“บานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย” รางวัลโรงเรียนพระราชทาน

ระดับกอนประถมศึกษาขนาดเล็ก ประจําป ๒๕๖๒ สถานศึกษา

ปลอดภัยดีเดนและสถานศึกษาสีขาวระดับเงิน

นายวรรธนันท ศักดิ์ตระกูล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โทรศัพท ๐ ๗๗๘๐ ๐๑๒๘

ผลงานดีเดน การตอยอดตําแหนงผูชวยเลขานุการคณะกรรมการคุมครองเด็ก

จังหวัด สูการเปนสวนรวมของความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อการ

ดูแลเด็กในบริบทชายแดนที่เปนรูปธรรมมากขึ้น การออกแบบและ

จัดทําระบบการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

นายศิริวัฒน ธัญสิริพงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลระนอง

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๗๗๘๑ ๒๖๓๓

ผลงานดีเดน พัฒนาระบบสมารท ฮอสพิทัล (Smart Hospital) เพื่อใหโรงพยาบาล

สามารถใหบริการแกผูรับบริการไดรวดเร็ว สะดวก โดยใชระบบ

เทคโนโลยีมาชวยในการใหบริการ

จังหวัดระนอง
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นายสันติ มุกดาสนิท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนชํานาญสามัคคีวิทยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

โทรศัพท ๐ ๓๘๖๙ ๙๓๘๓

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทงานดีเดนระดับเพชร โครงการ

สถานศกึษาสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ ประจาํปการศกึษา 

๒๕๖๐

 ๒. โรงเรียนไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบสภานักเรียน 

การแขงขนัโรงเรยีนตนแบบสภานกัเรยีน สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป ๒๕๖๓ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นางสาวโชติมา ศรศิริวงศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลระยอง

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรฯ อนุสาขาอายุรศาสตรโรคขอและรูมาติสซึม

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๓๘๖๑ ๑๑๐๔ ตอ ๑๐๑๐

ผลงานดีเดน ๑. ทีมตอบโตภาวะฉุกเฉินโรคติดตออุบัติใหมอุบัติซํ้า COVID-19 

 ๒. การพัฒนาคุณภาพการบริบาลผูปวยโรค NCDS จังหวัดระยอง

นายประภาส ผูกดวง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๓๘๖๑ ๑๓๘๙ ตอ ๑๒๐๔

ผลงานดีเดน ปฏิบตัหินาทีเ่ปนรองผูบญัชาการเหตกุารณของสาํนกังานสาธารณสขุ

จังหวัดระยอง (รอง I.C. ของ PHEO สาธารณสุข) และหัวหนาทีม

ปฏิบัติการฯ (Operation) ดําเนินการควบคุมโรค/สอบสวนโรค 

และนําทีมวิเคราะหสถานการณ (SAT) รวมกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ในสวนสาธารณสุข ปกครองทองที่ ทองถิ่น อสม. และประชากรทั่วไป

จังหวัดระยอง
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นางสาวมนัญญา วรรณไพสิฐกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลบานโปง

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรฯ สาขาอายุรศาสตรโรคไต

สถาบันการศึกษา แพทยสภา

โทรศัพท ๐ ๓๒๒๒ ๒๘๔๑-๕

ผลงานดีเดน ดําเนินการเปดหนวยไตเทียมใหบริการฟอกเลือดแกผู ปวยที่โรง

พยาบาลบานโปง ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนแบบใหแกโรงพยาบาล

ดําเนินสะดวก โรงพยาบาลโพธาราม และโรงพยาบาลพหลพล

พยุหเสนา

นายอดุลย ถาวรกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ปองกันจังหวัด

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองจังหวัด

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

โทรศัพท ๐ ๓๒๓๙ ๙๔๗๐

ผลงานดีเดน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รางวัลโลประกาศเกียรติคุณ

บคุคลทีม่ผีลการยอดเยีย่มและดเีดนประจาํป ๒๕๖๓ (ระดบัดเีดนดาน

การสงเสริมการแกไขปญหายาเสพติด)

พันตํารวจเอก ธัชชัย ทิพเนตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูกํากับการ

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรโพหัก

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยตํารวจแหงชาติ (ไตหวัน)

โทรศัพท ๐ ๓๒๓๘ ๗๒๕๐

ผลงานดีเดน การบริหารจัดการนําแนวทางการปองกันและแกไขอุบัติเหตุบนทอง

ถนนมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ จนสามารถลดจํานวนสถิติอุบัติเหตุใน

พื้นที่รับผิดชอบ

จังหวัดราชบุร�
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วาที่รอยตรี อภิชัย ศรีเมือง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอสระโบสถ

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรดุษฎีบัณพิต 

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๓๖๔๓  ๙๑๑๑

ผลงานดีเดน ๑. นวัตกรรมการพฒันาพืน้ทีเ่พือ่สงเสรมิการทองเทีย่วอาํเภอสระโบสถ

 ๒. การพัฒนาผลงานดานวิชาการใหแกกรมการปกครอง

นายสุชิน ตุลาทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๓๖๔๑ ๑๐๔๓

ผลงานดีเดน ๑. รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจําป ๒๕๖๓ คุรุสภา 

กระทรวงศึกษาธิการ

 ๒. รางวัลคุณภาพระดับองคกร ScQA โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ป ๒๕๖๐

นายวุฒิชัย บุญหล่ํา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๓๒๒๓ ๑๐๓๗ 

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภท

ผลงานดีเดนระดับเพชร ปการศึกษา ๒๕๖๐ และรางวัล MOE 

Awards 2558

 ๒. รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะเปนผูปฏิบัติตนตามจรรยา

บรรณของวิชาชีพเปนที่ประจักษ 

วาที่รอยตรี อภิชัย ศรีเมือง

จังหวัดลพบุร�
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นายรณชัย มั่งใหม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๓๖๔๖ ๒๐๓๔

ผลงานดีเดน ๑. การแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชาชนตามโครงการการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง

 ๒. รางวัลชนะเลิศ “คน พช.ลพบุรี ตนแบบ” ดานการดําเนินชีวิต

ตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสราวุธ แสงทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลเถิน

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๖

ผลงานดีเดน ๑. จากเรือนยาไทยโรงพยาบาลเถิน สูสหกรณผลิตสมุนไพรแมมอก

 ๒. สงคนืคนสขุภาพดสีูสงัคม From Stroke To Normal Life โครงการ

ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจแบบใหเปลาเพื่อพื้นฐานและ

ความมั่นคงของมนุษย (KUSANONE)

นายมโน มณีฉาย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๓๖๔๗ ๑๖๗๑ 

ผลงานดีเดน ๑. ผลของการใชเครือ่งทดสอบความเคม็ตอระดบัความดนัโลหติของ

ผูปวยโรคความดนัโลหติสงูทีม่ภีาวะโรคไตเรือ้รงัเขตอาํเภอบานหมี่ 

จังหวัดลพบุรี

 ๒. การพฒันาแนวทางการปองกนัการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อยางมีสวนรวม

จังหวัดลําปาง
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นายนพพล นพคุณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ปลัดอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองจังหวัด

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๕๔๒๖ ๕๐๑๐

ผลงานดีเดน การขับเคลื่อนงานศูนย ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลําปาง 

(ศปก.จ.ลําปาง) และการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ

เรียบรอยในพื้นที่จังหวัดลําปาง

นางสาววศินี วนรัตน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โทรศัพท ๐ ๕๔๓๕ ๐๗๘๙ ตอ ๑๐๙

ผลงานดีเดน กระบวนการบรหิารจดัการโครงการหองเรยีนสขีาวโดยใชระบบ QCC 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ 

เพื่อปองกันปญหายาเสพติด ทําใหสถิตินักเรียนที่เขาไปเกี่ยวของกับ

ยาเสพติดลดลงทุกปการศึกษา

นางเยาวเรศ ดวงแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลเกาะคา 

วุฒิการศึกษา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๔๒๒ ๗๕๒๖-๙

ผลงานดีเดน ป ๒๕๖๓ ใหการดูแลผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

ที่มีภาวะวิกฤตระบบหายใจลมเหลวแบบรุนแรง (ARDS) จนกลับมา

มีอาการดีขึ้น และหายเปนปกติจนสามารถกลับบานไปใชชีวิต

ตามปกติได
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นางรติมา ปฤษฎางคเดชา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนเวียงเจดียวิทยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๕๓๕๗ ๙๘๒๒

ผลงานดีเดน รางวัลโรงเรียนตนแบบสภานักเรียนระดับประเทศ รางวัลชนะเลิศ

ระดับเหรียญทอง สพฐ. (OBEC Awards) รางวัลคุรุสดุดี รางวัลคุรุ

คุณธรรมเข็มทอง รางวัลคุรุชน คนคุณธรรม รางวัลครูดีปูชนียบุคคล 

รางวัล Zero Waste  School

นางฑิฆัมพร จันทะคุณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลลี้

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลําปาง

โทรศัพท ๐ ๕๓๕๙ ๖๕๑๓

ผลงานดีเดน ๑. การพยาบาลผูปวยถูกงูมีพิษกัด ในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

 ๒. การพัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉินในอําเภอลี้ จังหวัดลําพูน

นางอัจฉรา จันทรานิมิตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลลําพูน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๓๕๖ ๙๑๐๐

ผลงานดีเดน ๑. การบําบัดผูติดสุราดวยการใหคําปรึกษาแบบสั้น

 ๒. การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุและการดูแลสุขภาพพระสงฆ

จังหวัดลําพ�น
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นายนที พรมภักดี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอดานซาย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๒๘๙ ๑๒๖๖

ผลงานดีเดน บรหิารจดัการงานในพืน้ทีเ่ชงิบรูณาการรวมกบัทกุภาคสวนปฏบิตัหินาที่

สานตอโครงการพระราชดําริฯ นโยบายรัฐบาล บําบัดทุกข บํารุงสุข

ใหกบัราษฎรจนเกดิผลดเีปนรปูธรรม และการปองกนัและปราบปราม

ยาเสพติด

นายชาญวิทย บัวหนอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ปลัดอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองเลย

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทรศัพท ๐ ๔๒๘๑ ๑๒๑๓

ผลงานดีเดน ๑. การชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ “พายุดีเปรสชัน ซินลากู”

 ๒. การปองกันการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นายปรีดา วรหาร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐๘ ๑๗๐๘ ๓๑๑๓

ผลงานดีเดน ๑. ผลงานการเปนผูบัญชาการเหตุการณ (Incident Commander) 

กรณี COVID-19 จังหวัดเลย

 ๒. การพัฒนาคุณภาพสถานบริการสาธารณสุขในทุกระดับของ

จังหวัดเลย (HA, QA, LA, รพ.สต.ติดดาว)

จังหวัดเลย
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นายสุรเดช ชวะเดช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร

โทรศัพท ๐ ๔๕๖๑ ๖๐๔๐-๖

ผลงานดีเดน การเฝาระวงัปองกนัและควบคมุโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ จงัหวดั

ศรสีะเกษ ดาํเนินการ ปองกนัและลดผลกระทบการเตรยีมความพรอม

รองรับสถานการณฉุกเฉิน การตอบโตภาวะฉุกเฉิน และการฟนฟู

หลังเกิดภาวะฉุกเฉิน

พันตํารวจเอก อัทธชนม ชวงงาม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูบังคับการ (สอบสวน)

สถานที่ทํางาน ตํารวจภูธรจังหวัด

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๔๕๖๑ ๑๕๙๕

ผลงานดีเดน ๑. ควบคุมดูแลบริหารงานดานจิตอาสาและการถวายความปลอดภัย

พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค

 ๒. ควบคมุ กาํกบั ดแูลบรหิารงานปองกนัและปราบปรามอาชญากรรม

 ๓. ควบคุม กํากับ ดูแลบริหารงานสืบสวนและสอบสวน

 

นางกัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานเพียซาพุวิทยา

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๒๐๗ ๒๐๓๖

ผลงานดีเดน ๑. สถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษา

ขนาดเล็ก

 ๒. ไดรับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเดน

ระดับเงิน (พ.ศ. ๒๕๕๘) ระดับทอง อันดับ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙) 

ระดับเพชร (พ.ศ. ๒๕๖๐)

จังหวัดศร�สะเกษ
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นายณัฏฐอัญญา ภัทราวงศวัฒนา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานทุงเลน

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๔๕๘๑ ๐๕๖๔

ผลงานดีเดน มุ งมั่นพัฒนาคุณภาพผู เรียนโดยสรางนวัตกรรมทางการศึกษา

ที่หลากหลาย สงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ อีกทั้งจัดหา

งบประมาณเพือ่สรางโรงเรยีนในดานตาง ๆ  ทัง้อาคารเรยีน หองสมดุ 

อาคารพยาบาล อาคารอเนกประสงค ฯลฯ

วาที่รอยตรี รวยรุง ใครบุตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอสวางแดนดิน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๒๗๒ ๑๑๕๑

ผลงานดีเดน ชวยเหลอืผูยากไร ผูดอยโอกาส และดาํเนนิการเพิม่ชือ่และจดัทาํบตัร

ประจําตัวประชาชนราย นายสุนัน สักขาพรม วางแผนบูรณาการรวม

กับทุกภาคสวนในการจับกุมผูตองหาหลบหนีออกจากเรือนจําอําเภอ

สวางแดนดิน จํานวน ๕ ราย

นายเทเวศน มีศรี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอปรางคกู

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๕๖๙ ๗๐๗๒

ผลงานดีเดน ๑. ชมรมคนปรางคกูไมทอดทิ้ง

 ๒. “คนดีศรีสะเกษ” นายอําเภอผูสมถะ ออกเยี่ยมพี่นองประชาชน

โดยไมตองเชิญ เขาใจ เขาถึง พัฒนา

จังหวัดสกลนคร
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นางสาวธีรารัตน พลราชม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลกุสุมาลย 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๒๗๖ ๙๐๒๓

ผลงานดีเดน การพัฒนาระบบการดูแลอนามัยแมและเด็กจังหวัดสกลนคร 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ดวย มาตรฐานเครือขายสุขภาพ (PNC) 

เพื่อพัฒนาระบบการดูแลอนามัยแมและเด็กจังหวัดสกลนครใหมี

ประสิทธิภาพ

นายสายชล เหลาภักดี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โทรศัพท ๐ ๔๒๗๑ ๓๔๓๒

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี โครงการโรงเรียน ปลอดขยะ ประจําป ๒๕๕๙

 ๒. รางวัลความเปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวม 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ สํานักงาน ก.พ.ร. รางวัล ทสม. ดีเดน 

ระดับประเทศ ตลอดระยะเวลา ๓ ป (๒๕๖๐-๒๕๖๒)

นางชรินดา พิมพบุตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โทรศัพท ๐ ๔๒๙๗ ๐๑๓๑ 

ผลงานดีเดน งานโครงการตามแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดารตามพระ

ราชดาํรฯิ (กพด.) งานการปฏบิตัหินาทีร่องผูอาํนวยการศนูยเฉพาะกจิ

คุมครองและชวยเหลอืเดก็นกัเรยีน สพฐ. (ฉก.ชน.สพฐ.) นายกสโมสร

ไลออนสเซนเทนเนียลสกลนคร ปบริหาร ๒๕๖๑-๒๕๖๒ 



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 233

นางกอบขวัญ แดงบํารุง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๙ ๘๙๒๙

ผลงานดีเดน ดานนวตักรรม สรางสรรคคนด ีการบรหิารเพือ่สงเสรมิคณุธรรมและ

ดานคุรุชน คนคุณธรรม ประเภทผูบริหารสถานศึกษา รางวัลระดับ

ประเทศ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ 

ระดับยอดเยี่ยม และรางวัลระดับชาติดานการบริหารจัดการศึกษา

นางกาญจนา ทองพูน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอสิงหนคร

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๙๐

ผลงานดีเดน โครงการพัฒนาหมู บานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ และการขับ

เคลื่อนแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสรางความมั่นคง

ทางอาหารภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ 

และกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีกับการขับเคลื่อนงานองคกรสตรี

อําเภอสิงหนคร

นายอนุรักษ สารภาพ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๑ ๓๐๗๙

ผลงานดีเดน ไดรับมอบหมายใหเปนหัวหนากลุมภารกิจปฏิบัติการ : Operation 

ในการจัดการในสถานการณ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ในการปองกันควบคุมการระบาดในพื้นที่จังหวัดสงขลา และโครงการ

แกไขและปองกันยาเสพติด To Be Number One

จังหวัดสงขลา
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นายสมบัติ ผดุงวิทยวัฒนา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๗๔๗๑ ๑๐๗๑

ผลงานดีเดน ๑. การพฒันารปูแบบการควบคมุโรคโควดิ-๑๙ แบบพอเพยีง ประจาํป 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดสตูล

 ๒. การดําเนินโครงการ To Be Number One จังหวัดสตูล  

พันตํารวจโท ไพฑูรย อินทรพิบูลย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูกํากับการ (สอบสวน)

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรละงู

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ

โทรศัพท ๐ ๗๔๗๐ ๑๗๑๔

ผลงานดีเดน ๑. โตะกาแฟจุดเริ่มตนของความสําเร็จ 

 ๒. จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔

นายกฤชกรรณชัย บัวดํา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักประชาสัมพันธชํานาญการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๗๔๓๒ ๑๑๐๕

ผลงานดีเดน ๑. ปฏบิตัหินาทีผู่ชวยหวัหนาชดุประชาสมัพนัธและการจดัการขาวสาร 

“ศนูยปฏิบตักิารควบคมุโรคจงัหวัดสงขลา” (ศปก.จ.สงขลา) สงขลา 

COVID-19

 ๒. กิจกรรมสื่อสรางสรรคเลาเรื่องดี ๆ ที่บานฉัน (วาดภาพ “Street 

Art of Thepha”)

จังหวัดสตูล
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นางสาวนพคุณ พรโกเมธกุล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการที่ดินชํานาญการพิเศษ 

สถานที่ทํางาน สํานักงานที่ดินจังหวัด

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๓๙๕ ๐๐๗๗

ผลงานดีเดน การแกไขบญัหาเรือ่งรองเรยีน/รองทกุข ทีอ่ยูในภารกจิของสาํนกังาน

ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ และสาขา เพื่อชวยเหลือแกปญหาหรือ

บรรเทาความเดือดรอน

นายภูมิ พระรักษา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

โทรศัพท ๐ ๒๓๘๔ ๘๐๘๘-๙๒

ผลงานดีเดน รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภท

ผูอํานวยการโรงเรียน เปนผูอํานวยการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพความเปนครูอยางเครงครัด

นางนันทนี หอพิสุทธิสาร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทยชํานาญงาน

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสตูล

วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๗๔๗๒ ๓๕๐๐-๙ ตอ ๑๕๐๐

ผลงานดีเดน ๑. อัตราการติดเชื้อแบคทีเรียในกระแสเลือด (Bacteremia) และ

ผลการทดสอบความไวเชือ้แบคทเีรยีตอยาปฏิชวีนะ (Antibiogram)

 ๒. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและระบบตรวจวิเคราะหทาง

หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา

จังหวัดสมุทรปราการ
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พันตํารวจโท องอาจ ศรีทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง สารวัตรปองกันปราบปราม 

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรพระสมุทรเจดีย

วุฒิการศึกษา สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

โทรศัพท ๐ ๒๔๖๒ ๗๘๘๘

ผลงานดีเดน ขับเคลื่อนโครงการประชารัฐรวมใจตานภัยยาเสพติด (ปกกรด) 

โดยเปาหมายคือประชาชนในพื้นที่จะตองนํากําลังเขาไปกินอยูกับ

ประชาชนในพื้นที่สรางมนุษยสัมพันธความเปนมิตร

นายกติกร กลมรัตนะสมบัติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู 

สถานที่ทํางาน โรงเรียนราชวินิจบางแกว

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๒๓๑๖ ๖๓๑๓

ผลงานดีเดน การจดัการเรยีนรูดวยรปูแบบการพฒันานกัเรยีน Student ตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา (STEM Education) เปนนวัตกรรมที่สงเสริมใหครู

จัดกิจกรรมการเรียนรูตามธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร โดยเนน

การสรางความคิดรวบยอดจากเนื้อหาที่เรียน

จังหวัดสมุทรสงคราม

นายสันทิต บุญยะสง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย 

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๓๔๗๑ ๑๕๗๑

ผลงานดีเดน ๑. การขับเคลื่อนโครงการ To Be Number One

 ๒. การดําเนินงานปองกันและแกไขโรคติดตอไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19, กิจกรรม “กาวทาใจ ๒”)
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นางสาวณัฐนียา เธียรธํารง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการกลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร-แสตมฟอรด

โทรศัพท ๐ ๓๔๗๑ ๑๐๑๑

ผลงานดีเดน ๑. การแกไขปญหาความยากจนและบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม

ดวยขอมูล TPMAP และ TPMAP Logbook

 ๒. การสรางทมีงานประชาสมัพนัธงานพฒันาชมุชนดเีดนระดบัจงัหวัด

และอําเภอ เพื่อพัฒนางานและสรางภาพลักษณองคกร และจัดให

มกีารประกวดนกัประชาสมัพนัธงานพฒันาชมุชนดเีดนระดบัจงัหวัด

นายอนุกูล ไทยถานันดร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสมุทรสาคร

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๓๔๔๒ ๗๕๗๙

ผลงานดีเดน พัฒนาระบบ TT ในระบบบริการสุภาพ เรงรัดการดําเนินการเปด

ศนูย รงัสรีกัษาโรคมะเรง็ ลดการสงตอเพิม่โอกาสการรอดชวีติ ทาํให

ผูปวยที่มีระยะเวลารอคอยฉายรังสีสั้นลง สามารถรองรับไดเปน

แหงที่ ๒ ของเขตสุขภาพที่ ๕ และบริหารจัดการระบบเพื่อรองรับ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

นายชลัท อุยถาวรยิ่ง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา

วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

โทรศัพท ๐ ๓๔๗๗ ๒๐๙๘

ผลงานดีเดน ๑. ผลิตเครื่องกลเติมอากาศเหนือผิวนํ้าดวยเทคโนโลยีพลังงานแสง

อาทิตยใหจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน ๔ เครื่อง

 ๒. สรางนวัตกรรมตอยอดผลิตภัณฑใหชุมชนหมูที่ ๕ บานคลองวัว 

จํานวน ๒ เครื่อง

จังหวัดสมุทรสาคร
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นางสาวธันยกานต พวงทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู 

สถานที่ทํางาน ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ

โทรศัพท ๐ ๓๔๔๐ ๖๗๔๐-๑

ผลงานดีเดน ๑. รางวัล “ครูผูสอนดีเดน” เนื่อง ในงานวันครู ประจําป ๒๕๖๑ 

จังหวัดสมุทรสาคร

 ๒. รางวัล “ขาราชการครูดีเดน” ระดับกลุมสถานศึกษาของสมาคม

ชาวศึกษาสงเคราะห และศึกษาพิเศษประจําป ๒๕๖๓

นายราเชษฎ เชิงพนม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลอรัญประเทศ

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต 

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๓๗๒๓ ๓๐๓๓

ผลงานดีเดน ๑. ผลสัมฤทธิ์ของการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลอรัญประเทศ

 ๒. การบริหารจัดการโรคติดเชื้อโควิค-๑๙ โรงพยาบาลอรัญประเทศ

นายมานะ เปาทุย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองสมุทรสาคร

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๓๔๔๑ ๒๐๑๑

ผลงานดีเดน ๑. ดําเนินการจัดระบบและวางแผน กํากับ ติดตามการดําเนินงาน

ควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกในเขตอําเภอเมืองสมุทรสาคร

 ๒. ดําเนินการระบบในการควบคุมปองกันการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIC-19) ภายในพื้นที่ตลาดกลางกุง

อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสระแก�ว
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นายสิทธิชัย จันทรคลาย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานไทยสามัคคี 

วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

โทรศัพท ๐ ๓๗๒๓ ๒๒๖๓ 

ผลงานดีเดน ๑. กิจกรรมชมรมศิลปะเด็กชายแดน

 ๒. ศิลปสัญจร อาสาสอนศิลป

นายธนาพล จีรเดชภัทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน โรงเรียนเทพศิรินทรพุแค

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน

โทรศัพท ๐ ๓๖๙๐ ๙๙๙๖

ผลงานดีเดน ๑. โลรางวัลระดับประเทศ ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับ

ยอดเยี่ยม ป ๒๕๖๓

 ๒. รางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดน จังหวัดสระบุรี เนื่องในวันครู 

๒๕๖๔ 

นายยุทธศักดิ์ ประเสริฐ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการขนสงชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานขนสงจังหวัด

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

โทรศัพท ๐ ๓๗๔๒ ๑๘๐๙ 

ผลงานดีเดน การปฏิบัติงานที่ประสบผลสําเร็จนําไปสูการไดรับโลและตรารับรอง

มาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก (Government Easy 

Contact Center : GECC) ของสํานักงานขนสงจังหวัดสระแกว

จังหวัดสระบุร�
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นายนิมิตร ไชยพันธนา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสระบุรี

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๓๖๓๔ ๓๕๐๐ ตอ ๑๓๔๒

ผลงานดีเดน ๑. ผูรับผิดชอบโครงการควบคุมวัณโรคจังหวัดสระบุรี

 ๒. หัวหนาหนวยคัดกรองและสอบสวนผูติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19)

นายเดชา กลาแข็ง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักทัณฑวิทยาชํานาญการพิเศษ 

สถานที่ทํางาน เรือนจําจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โทรศัพท ๐ ๓๖๒๑ ๑๒๑๒

ผลงานดีเดน ๑. รบัผิดชอบการพฒันานวตักรรมในการทาํงานตามโครงการราชทณัฑ

ปนสุข

 ๒. รับผิดชอบโครงการโคก หนอง นา แหงนํ้าใจและความหวัง 

จังหวัดสระบุรี

 ๓. เปนวทิยากรบรรยายใหความรูแกผูตองขงั และสรางแรงบนัดาลใจ

ใหกับผูพนโทษ

นายเรืองลักษณ เรืองยังมี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ปองกันจังหวัด 

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๓๖๓๔ ๐๗๓๐

ผลงานดีเดน ๑. การปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  และรักษา

ความสงบเรียบรอยในจังหวัดสระบุรี

 ๒. ไดรับรางวัลกองรอยอาสารักษาดินแดนที่มีผลงานดีเดน ประจําป 

๒๕๖๓ ระดับประเทศ
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นายอํานาจ ปานหิรัญ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี แหงที่ ๒

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

โทรศัพท ๐ ๓๖๕๑ ๐๘๕๗

ผลงานดีเดน ไดรบัรางวลัสถานศกึษารางวลัพระราชทานระดบัอาชวีศกึษา ขนาดเลก็ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒

พันตํารวจตรี ภูสิษฐ กอนทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง สารวัตรสอบสวน 

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรบางระจัน

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๒๓๘๙ ๕๕๓๙

ผลงานดีเดน เปนหัวหนาชุดกวดขันวินัยจราจรตํารวจภูธรจังหวัดสิงหบุรี มีการ

จับกุมคดีสําคัญคือ จับกุม คดียาเสพติดให โทษประเภท ๑ (ยาบา) 

จํานวน ๑๑ ลานเมด็เศษ ยาไอซ ๑๐๐ กโิลกรมั เคตามนี ๑๐๐ กโิลกรมั 

ในเขตพื้นที่อําเภอเมืองสิงหบุรี

นายวัชรินทร จันทรเสม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสิงหบุรี สังกัดงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัญฑิต

สถาบันการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โทรศัพท ๐ ๓๖๕๑ ๑๐๖๐ ตอ ๑๓๐๔

ผลงานดีเดน การพัฒนาคุณภาพการดูแลผู ปวย การสรางเสริมสุขภาพ และ

การบรหิารองคกรจากสถาบนัรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล ระยะเวลา

การรับรองวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ - ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๖

จังหวัดสิงห�บุร�
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นางปลื้มจิต สิงหสุทธิจันทร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง คลังจังหวัด 

สถานที่ทํางาน สํานักงานคลังจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๕๕๖๑ ๓๓๖๓

ผลงานดีเดน ๑. ประกาศเกียรติคุณใหเปนหนวยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเดน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผลการดําเนินงานบรรลุ

ผลสัมฤทธิ์ รอยละ ๙๙.๑๒ เปนลําดับที่ ๖ ของประเทศ

 ๒. ไดรับโลและเครือ่งหมาย “ศนูยราชการสะดวก (GECC)” การรบัรอง

มาตรฐานการใหบริการของศูนยราชการสะดวก สํานักงานคลัง

จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ “ระดับเงิน” จากนายกรัฐมนตรี

นายสุดเขต สวยสม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๕๖๑ ๒๗๙๓-๕

ผลงานดีเดน รางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยม ประเภทมัธยม 

รางวัลพระพฤหัสบดี รางวัล ITA Online รางวัลคุรุสดุดี รางวัล

ทรงคุณคา MOE Awards บุคคลดีเดน สาขาคุณธรรมจริยธรรม 

รางวัลประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาระดับดีเยี่ยม

นายสมชาย แกวเขียว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โทรศัพท ๐ ๕๕๖๘ ๒๐๓๐ ตอ ๑๓๐๒

ผลงานดีเดน ๑. โลประกาศเกียรติคุณบุคลากรทางการแพทยผูทําคุณประโยชน

ใหแกวงการจักษุ

 ๒. โลประกาศเกียรติคุณการดําเนินงานโครงการหนวยแพทยอาสา

เฉพาะทางรวมใจเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสุโขทัย
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นายเสกสรร ถนอมกิตติ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ 

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภออูทอง

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๓๕๕๕ ๑๐๐๑ ตอ ๑๐๒

ผลงานดีเดน ๑. การบริหารสถานการณภายใตการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 ๒. การยกระดับการบริการประชาชน โดยไมใชงบประมาณของ

ทางราชการ

นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนอูทอง

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๓๕๕๕ ๑๐๔๖

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลคุณภาพแหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(OBECQA)

 ๒. ผลการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบ ๔ อยูในระดบัดเียีย่ม ทัง้ ๓ ดาน 

จากสํานักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน)

พลตํารวจตรี ชมชวิณ ปุระธนานนท

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูบังคับการ 

สถานที่ทํางาน ตํารวจภูธรจังหวัด

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

โทรศัพท ๐ ๓๕๕๓ ๕๒๒๙-๓๒

ผลงานดีเดน ๑. รับผิดชอบคดีฆาตกรรมนายทองนาค เสวกจินดา แกนนําตอตาน

การขนสงถานหินในพื้นที่ตําบลทาทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร 

จังหวัสมุทรสาคร ซึ่งจับกุมผูตองหาไดทั้งขบวนการ

 ๒. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม 

“โคก หนอง นา สูครัวโรง พัก” ของสถานีตํารวจภูธรในสังกัด

ตํารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดสุพรรณบุร�
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นายจักรกฤษณ ฝงชลจิตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ 

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอบานนาเดิม

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๗๗๓๕ ๙๒๓๓

ผลงานดีเดน ขับเคลื่อนอําเภอคุณธรรม : บานนาเดิมอําเภอคุณธรรมนอมนําความ

พอเพียง โดยรวมกับภาคีเครือขายประกาศเจตนารมณ “บานนาเดิม

พอเพียง มีวินัย ใสใจคุณธรรม นําจิตอาสา” และอําเภอบานนาเดิมได

รบัมอบเกยีรตบิตัรเปนอาํเภอคณุธรรมจากคณะอนกุรรมการสงเสรมิ

คุณธรรมจังหวัดสุราษฎรธานี

นายรัฐพล เวทสรณสุธี

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย 

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทรศัพท ๐ ๓๕๔๕ ๔๐๖๙-๗๖

ผลงานดีเดน ๑. การพัฒนาระบบการดูแลผูปวยหนัก โรงพยาบาลศรีประจันต 

จังหวัดสุพรรณบุรี

 ๒. การพัฒนาระบบขอมูลการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉิน

 ๓. การปองกนัและควบคมุการแพรระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19)

จังหวัดสุราษฎร�ธานี

นายวรวุฒิ พัฒนโภครัตนา

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลเกาะพะงัน

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

โทรศัพท ๐ ๗๗๓๗ ๗๐๓๔

ผลงานดีเดน การบรหิารจดัการเฝาระวงัและปองกนัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนํานวัตกรรมและนํา

เทคโนโลยมีาใชในการปฏบิตังิาน เนนการบรูณาการ ความรวมมอืรวม

กับภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและเอกชน 
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นายภูวเดช สุระโคตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย 

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๔๔๕๑ ๘๔๐๑

ผลงานดีเดน ๑. การดําเนินงานควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19)

 ๒. การปองกันการจมนํ้าโดยกลยุทธผู ก อการดี Merit MaRer 

จังหวัดสุรินทร

 ๓. ไดรับรางวัล “จังหวัดรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชร 

ปที่ ๑”

นางสาวสรวรรณ แพเพชรทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลพุนพิน

วุฒิการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

โทรศัพท ๐ ๗๗๓๑ ๑๑๐๐ ตอ ๓๖๓

ผลงานดีเดน เปนตนแบบในการฟ นฟูสมรรถภาพผู ป วยระยะกลาง โดยการ

กายภาพบําบัดรวมกับทีมสห วิชาชีพในการใหบริการฟนฟูสุขภาพ

ผูปวยระยะกลางเพื่อลดภาวะแทรกซอนที่อาจนําไปสูความพิการ 

พัฒนาความสามารถของผูปวยจนสามารถชวยเหลือตนเองได

นายสฤษดิ์ วิวาสุขุ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน โรงเรียนจอมพระประชาสรรค

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

โทรศัพท ๐ ๔๔๕๘ ๑๑๓๘ 

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลผูบริหารสถานศึกษาดีเดนระดับชาติ ป ๒๕๖๐ จากสมาคม

ผูบริหารสถานศึกษา มัธยมศึกษาแหงประเทศไทย

 ๒. รางวัลทรงคุณคา สพฐ. (OBEC Awards) ปการศึกษา ๒๕๖๐-

๒๕๖๑ รองชนะเลศิอนัดบัที ่๒ เหรยีญทอง ผูอาํนวยการสถานศกึษา

ยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ ดานนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และดานบริหารจัดการ

นายภูวเดช สุระโคตร

จังหวัดสุร�นทร�
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นายเรืองเดช สิงหชัย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง ชางไม ช๔  

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานโพนชาย

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร

โทรศัพท -

ผลงานดีเดน ๑. ครูผูสอนนักเรียน ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงินและเหรียญทอง 

กิจกรรมการแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนานปลอยดวยมือ 

ระดับชั้น ป.๔-ป.๖

 ๒. ไดรับมอบหมายเปนครูผูสอนนักเรียน ในกิจกรรมการแขงขันการ

ประกวดและแขงขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ ปการศึกษา ๒๕๖๒

พันตํารวจเอก ภูวิศ ศิริพาณิช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูกํากับการ

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรโพนพิสัย

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๒๔๗ ๑๓๓๒

ผลงานดีเดน ๑. ไดรับหนังสือชมเชยการปฏิบัติหนาที่จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ป ๒๕๖๑

 ๒. ประเมินยกระดับบริการประชาชนบนสถานีดีเดน และปองกัน

ปราบปรามอาชญากรรมดีเดนของตํารวจภูธรจังหวัดหนองคาย 

ป ๒๕๖๒

นางสาวอัจฉรา ทองพันชั่ง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการคลังชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานคลังจังหวัด

วุฒิการศึกษา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โทรศัพท ๐ ๔๔๕๑ ๑๒๑๗ ตอ ๓๑๑

ผลงานดีเดน ๑. ผลงานระบบบริหารจัดการสวัสดิการคารักษาพยาบาลดวย

อิเล็กทรอนิกส

 ๒. ผลงานเกษยีณสขุใจ รบับาํนาญพรอมเพรยีง (การใหบาํนาญเชงิรกุ

ดวยเครือขาย) 

 ๓. ผลงานศูนยการเรียนรูพัสดุมือใหม

จังหวัดหนองคาย
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นายธงชัย นาคมนต

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลหนองคาย 

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียวใหม

โทรศัพท ๐ ๔๒๔๑ ๓๔๖๕

ผลงานดีเดน งานวิจัย เรื่อง ปจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธกับการปสสาวะไมออก

ในผูปวยตอมลุกหมากโตในโรงพยาบาลหนองคาย (Risk factors 

of acute urionary retemtion in benign prostatic hyperplasia 

patoemts at Nongkhai hospital) และการพัฒนาระบบการดูผูปวย

โรคนิ่ว

นายเฉลียว สรสิทธิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โทรศัพท ๐ ๔๒๔๒ ๒๗๗๕ 

ผลงานดีเดน รางวัลคุรุสดุดี ประจําป ๒๕๖๑ และรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท

ผลงานดีเดนระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 

ประจําป ๒๕๕๙

วาที่รอยตรี รักชัย เลิศสุบิน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอนากลาง

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๔๒๓๕ ๙๐๕๘

ผลงานดีเดน ๑. ปองกัน แกไขปญหา และลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนน ตั้งแตป ๒๕๖๐-๒๕๖๓ โดยใชเครือขายการมีสวนรวม 

“บ ว ร” (บาน วัด ราชการทองที ่ทองถิน่ โรงเรยีน) อาํเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวลําภู 

 ๒. ไดรับรางวัลอําเภอปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

(D-RTI) ดีเยี่ยม (Advance) ระดับทอง ประจําป ๒๕๖๑ กระทรวง

สาธารณสุข

วาที่รอยตรี รักชัย เลิศสุบิน

จังหวัดหนองบัวลําภู
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นางณัฐพร เกตุแกว

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ครู

สถานที่ทํางาน โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค 

วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๒๓๕ ๙๑๒๕

ผลงานดีเดน ๑. รางวัล “ครูดีไมมีอบายมุข” ประจําป ๒๕๖๒ (สพฐ.)

 ๒. รางวัลครูฝกสอนเพื่อสอบชิงทุน AFS แหงประเทศไทย ชนะเลิศ

อันดับที่ ๑ ระดับจังหวัด ๓ ปซอน (ป ๒๕๖๑-ป ๒๕๖๓)

นายสุริยันต ปญหาราช

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลหนองบัวลําภู

วุฒิการศึกษา วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน

โทรศัพท ๐ ๔๒๐๐ ๖๐๐๖

ผลงานดีเดน ๑. พฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร สามารถลดคาใชจายในการซ้ือบรกิาร

ทางระบบสารสนเทศ กวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท

 ๒. พฒันารปูแบบการฟนฟสูมรรถภาพคนพกิารทางการเหน็ ๒ รปูแบบ 

คือ การฝกแบบ กลุม และการฝกแบบรายบุคคล  

นายบรรจบ เฉลยมรรค

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

โทรศัพท ๐๘ ๑๒๕๖ ๙๐๓๘

ผลงานดีเดน ๑. รางวลัโรงเรยีนวถิพีทุธพระราชทาน สถานศกึษาสขีาวฯ ระดบัทอง 

องคกรปลอดเหลา บุหรี่ รางวัล “พอตัวอยางแหงชาติ”

 ๒. รางวัล MOE Awards ประเภทบุคคล OBEC Award  เหรียญ

ทองประเภทบุคคล

 ๓. รางวัลขาราชการพลเรือนดีเดนระดับจังหวัด ป ๒๕๖๓

จังหวัดอ�างทอง
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นายธนศักดิ์ นาเลิศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด 

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยปทุมธานี

โทรศัพท ๐ ๓๕๖๑ ๑๕๙๔

ผลงานดีเดน ๑. การสงเสรมิสนบัสนนุ พฒันาผลติภณัฑ การเพิม่ชองทางการตลาด

ผลิตภัณฑ OTOP สรางรายไดแกชุมชน

 ๒. การขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางความสุขให

หมูบาน/ชุมชน

นายฤทธิเดช โคตรสาร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง ประชาสัมพันธจังหวัด

สถานที่ทํางาน สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

โทรศัพท ๐ ๔๒๒๒ ๓๗๐๘

ผลงานดีเดน การบริหารขอมูลขาวสาร สรางและพัฒนาเครือขาย ขยายผลงาน

การเปนโฆษกและพิธีกรงานสําคัญของจังหวัดเพื่อสรางภาพลักษณ

ที่ดีใหกับจังหวัดอุดรธานีในทุกมิติจนเปนที่ประจักษและยอมรับ

ของทุกภาคสวน

นางรัตนเกลา สุมานิก

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลอางทอง 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๓๕๖๑ ๕๑๑๑ 

ผลงานดีเดน ๑. การดาํเนนิงานตามนโยบายคลนิกิหมอครอบครวั โครงการ ๒ หมอ 

 ๒. การดาํเนนิงานตามโครงการพระราชดาํร ิ“ราชทณัฑปนสขุ ทาํความ

ดี เพื่อชาติ ศาสน กษัตริย”

 ๓. การดาํเนนิงานทางระบาดวทิยา ปองกนัควบคมุโรคโควดิ-๑๙ ของ

จังหวัดอางทอง

จังหวัดอุดรธานี
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พันตํารวจเอก หฤษฎ คําจุมพล

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูกํากับการ

สถานที่ทํางาน สถานีตํารวจภูธรกุดจับ 

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา โรงเรียนนายรอยตํารวจ

โทรศัพท ๐ ๔๒๒๙ ๓๒๘๘

ผลงานดีเดน ๑. ขณะปฏิบัติหนาที่ สวป. สน.ลาดพราว (ป ๒๕๔๗) จับกุมคนราย

ปลนรานทองพรอมดวยของกลาง

 ๒. จับกุมคนรายคลั่งยาวางเพลิงเผาบานตัวเอง พรอมชวยชีวิตเด็ก

อายุ ๕ ขวบ ที่ติดอยูใน บานที่ถูกวางเพลิง

นายสุมน ตั้งสุนทรวิวัฒน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๗

ปจจุบันดํารงตําแหนงๅ นายแพทย

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลอุดรธานี 

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๔๒๒๔ ๖๖๕๕ ตอ ๓๖๐๑-๒

ผลงานดีเดน ผู ริเริ่มและพัฒนาศูนยหัวใจโรงพยาบาลอุดรธานี ตรวจรักษา

โรคกลามเน้ือตายเฉียบพลัน โดยการขยายบอลลูนหลอดเลือดหัวใจ 

(PCI) ๒๔ ชั่วโมง เครือขายการดูแลผูปวยโรคกลามเนื้อหัวใจตาย

เฉียบพลัน อยางเปนระบบไรรอยตอเปนจังหวัดแรกของประเทศไทย 

นายวุฒิพงษ ใจยศ

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔

ปจจุบันดํารงตําแหนง ปองกันจังหวัด 

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองจังหวัด 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โทรศัพท ๐ ๔๒๒๔ ๑๕๐๕  

ผลงานดีเดน การปองกนัและแกไขปญหายาเสพตดิ โดยกาํหนดแนวทางแกไขปญหา

โดยการพฒันาศกัยภาพดานการขาว และการสบืสวนขยายผลจบักมุผู

คาที่มีความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน และการจัดระเบียบสังคม

แบบบูรณาการเพื่อขจัด ปจจัยเสี่ยงที่เปนตนเหตุไปสูปญหายาเสพติด
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นางจินตนา พูลสุขเสริม

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง เภสัชกรเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๕๖๕๑ ๑๕๖๕

ผลงานดีเดน การปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (COVID-19) จังหวัดอุทัยธานี

นายจิระ พัฒนพงษศักดิ์

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย 

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลอุทัยธานี 

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท ๐ ๕๖๕๑ ๑๐๘๑  

ผลงานดีเดน ผลงานทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบตําแหนงการตัดชิ้น

เนื้อจากกระเพาะอาหารเพื่อตรวจหาเชื้อ Helicobacter pylori”

นายมนตอิศวร รัตนะวงศไชย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงเรียนหวยคตพิทยาคม 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

โทรศัพท ๐ ๕๖๕๑ ๘๐๙๑

ผลงานดีเดน รางวลัวฒันคณุาธรรมระชาต ิผูทาํคณุประโยชนตอกระทรวงวฒันธรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๓

จังหวัดอุทัยธานี
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นายศักดิ์สิทธิ์ สิงหทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๖

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐ ๕๕๔๑ ๑๐๖๐ 

ผลงานดีเดน ๑. รางวลัขาราชการพลเรอืนดเีดนระดบัจงัหวดั ประจาํป ๒๕๖๑, ๒๕๖๒

 ๒. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ปการศึกษา ๒๕๖๒ และโลทองคํา

พระราชทาน จัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาไดอยางมีคุณภาพดี

เยีย่มจนไดรบัรางวัลพระราชทาน ในป พ.ศ. ๒๕๕๔,  ๒๕๕๘, ๒๕๖๒

นางสมคิด ทองกระสัน

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทาสัก 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร

โทรศัพท ๐๔ ๒๓๑๔ ๑๒๔๕

ผลงานดีเดน ๑. การดําเนินงานคลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลทาสัก จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัวขึ้น มีการดําเนินงานอยาง

ตอเนือ่ง มปีระสทิธภิาพในการจดับรกิารเพือ่ดแูลสขุภาพประชาชน

 ๒. รางวัลหัวหนาสถานีอนามัยดีเดนระดับเขต ป ๒๕๕๓

นายสกุลไชย จูมทอง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอตรอน

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๕๕๔๙ ๑๑๐๖

ผลงานดีเดน ๑. ประกาศเกยีรตคิณุบคุคลทีม่ผีลการปฏบิตังิานดเีดนในการปองกนั

และแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ ประจําป ๒๕๖๓ 

 ๒. ประกาศพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ตนแบบ ระดับดี

มาก จังหวัดอุตรดิตถ ประจําป ๒๕๖๓

จังหวัดอุตรดิตถ�
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นายพงษสยาม มาสุข

เริ่มรับราชการ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง รองผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐๘ ๕๒๑๐ ๗๑๐๐  

ผลงานดีเดน ไดรับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี รางวัล MOE awards 

รางวลัครดูของแผนดนิขัน้พืน้ฐาน รางวัลโรงเรยีนดเีดนดานคณุธรรม

จรยิธรรมระดบัประเทศ รางวลัขาราชการพลเรอืนดเีดนระดบัจงัหวดั 

วาที่พันตรี ประเสริฐ กระจางจิตร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง นักวิชาการขนสงชํานาญการพิเศษ

สถานที่ทํางาน สํานักงานขนสงจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย

โทรศัพท ๐ ๔๕๓๑-๒๑๙๑

ผลงานดีเดน การกวดขนัดาํเนนิคดผีูกระทาํความผดิตามกฎหมายวาดวยรถยนตและ

กฎหมายวาดวยการขนสงทางบก การแกไขปญหามลภาวะทางอากาศ 

(ควนัดาํ PM2.5) ทีเ่กดิจากทอไอเสยีรถ การจบักมุรถทีม่สีภาพไมมัน่คง

แข็งแรง มีอุปกรณสวนควบไมครบถวนถูกตองมาใชบนทองถนน

นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทย

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๔๕๒๔ ๒๒๒๕

ผลงานดีเดน ๑. รางวัลโลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอดีเดนระดับประเทศ ป ๒๕๖๑ 

 ๒. รางวัลการกาํกบัดแูลองคกรทีด่ ีกระทรวงสาธารณสขุระดบัดเียีย่ม 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

นายสุวิทย โรจนศักดิ์โสธร

จังหวัดอุบลราชธานี
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นายปฐมพงศ ปรุโปรง

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๒

ปจจุบันดํารงตําแหนง นายแพทยเชี่ยวชาญ

สถานที่ทํางาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

วุฒิการศึกษา สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

โทรศัพท ๐ ๔๕๕๒ ๓๒๔๒

ผลงานดีเดน ๑. การเฝาระวงั ปองกนัควบคมุโรคตดิตอ กรณโีรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 

๒๐๑๙  (COVID-19) จังหวัดอํานาจเจริญ

 ๒. การพัฒนาการแพทยแผนไทยจังหวัดอํานาจเจริญและการแพทย

แผนไทย เขตสุขภาพที่ ๑๐ สูเมือง สมุนไพรจังหวัดอํานาจเจริญ 

 ๓. รางวัลแพทยในดวงใจ ๗๗ จังหวัด ป พ.ศ. ๒๕๖๒

นางวิจิตรา ทัพซาย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ 

สถานที่ทํางาน โรงเรียนบอบุโปโล 

วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

โทรศัพท ๐๙ ๕๒๙๔ ๒๔๗๘  

ผลงานดีเดน ๑. ผูบรหิารสถานศกึษายอดเยีย่มรางวลัเหรยีญทองระดบัชาต ิรางวลั

ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC Awards) ประจําป ๒๕๖๓

 ๒. รางวัลเสมา ป.ป.ส. ป ๒๕๖๑ จากกระทรวงศึกษาธิการ

 ๓. รางวัลครูดีไมมีอบายมุข ประจําป ๒๕๕๓ จาก สพฐ. รวมกับ สสส.

นางกนกอร โพธิ์สิงห

เริ่มรับราชการ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ปจจุบันดํารงตําแหนง ผูอํานวยการ

สถานที่ทํางาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๕๓๑ ๔๖๒๘

ผลงานดีเดน ๑. การขบัเคลือ่นหนวยงานพฒันาชมุชนใสสะอาดดเีดนภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืตอนลาง ๒ และหนวยงานพฒันาชมุชนใสสะอาดตนแบบ

 ๒. กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสราง

ความมั่นคงทางอาหาร

จังหวัดอํานาจเจร�ญ
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นายอนุชิตอชิตพล ขวงทิพย

เริ่มรับราชการ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปจจุบันดํารงตําแหนง ปลัดอําเภอ

สถานที่ทํางาน ที่ทําการปกครองอําเภอเมืองอํานาจเจริญ

วุฒิการศึกษา นิติศาสตรมหาบัณฑิต

สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง

โทรศัพท ๐ ๔๕๕๑ ๑๙๙๒

ผลงานดีเดน ๑. ดานยาเสพตดิ (คดทีีจ่บัดวยตนเอง) ๖๑ คด ีโดยตรวจยดึยาเสพตดิ 

จํานวนมากกวา ๖,๓๐๐ เม็ด

 ๒. จัดทําโครงการขับเคลื่อนขยายผลศูนยเรียนรู โครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริโดยสงเสริมกลุมผูเลี้ยงไหมอีรีและปลูกพืช

เกษตรอินทรียบานหนองเม็ก





ภาคผนวกภาคผนวก
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โครงสร�างของการจัดงานวันข�าราชการพลเรือน
ประจําป�พุทธศักราช ๒๕๖๔

คณะอนุกรรมการ

จัดกิจกรรม

วันข�าราชการพลเรือน

คณะอนุกรรมการ

ด�านประชาสัมพันธ�

และเผยแพร�

คณะอนุกรรมการคัดเลือก

ข�าราชการพลเรือนดีเด�น

คณะกรรมการจัดงานวันข�าราชการพลเรือน
เลขาธิการ ก.พ. 
(ประธานกรรมการ)

รองเลขาธิการ ก.พ. ที่ ได�รับมอบหมาย 
(กรรมการและเลขานุการ)
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เป�าหมายในการจัดงานวันข�าราชการพลเรือน
ตั้งแต�อดีตถึงป�จจุบัน

พ.ศ. ๒๕๒๒ บทบาทหน�าที่ขององค�กรกลางบร�หารงานบุคคลในราชการพลเร�อน
พ.ศ. ๒๕๒๓ การเสร�มสร�างว�นัยของข�าราชการพลเร�อน
พ.ศ. ๒๕๒๔ เกียรติ หน�าที่ สามัคคี ซื่อสัตย� เป�นคุณสมบัติของข�าราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๕ การเสร�มสร�างจร�ยธรรมโดยแสดงให�เห็นถึงรูปแบบและแนวทางในการดําเนินการ
   ที่จะช�วยเสร�มสร�างจร�ยธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๖ ข�าราชการกับการพัฒนาชนบท
พ.ศ. ๒๕๒๗ ข�าราชการกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ว�ทยาศาสตร�เทคโนโลยีและการพลังงาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ ข�าราชการกับการให�บร�การสาธารณสุข และการส�งเสร�มค�านิยมไทย
พ.ศ. ๒๕๒๙ ข�าราชการกับการบร�การประชาชน
พ.ศ. ๒๕๓๐ พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวกับราชการพลเร�อน
พ.ศ. ๒๕๓๑ ข�าราชการกับโครงการในพระราชดําร�
พ.ศ. ๒๕๓๒ ทศวรรษหน�าของข�าราชการพลเร�อน
พ.ศ. ๒๕๓๓ การพัฒนาคนเพ�่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๔ บทบาทข�าราชการในการส�งเสร�มผู�ผลิตและผู�บร�โภค
พ.ศ. ๒๕๓๕ วันข�าราชการพลเร�อน ’๓๕ เมษาประชาสุข
พ.ศ. ๒๕๓๖ การคมนาคมกับการพัฒนาประเทศ
พ.ศ. ๒๕๓๗ ข�าราชการกับการพัฒนาคุณภาพชีว�ตประชาชน
พ.ศ. ๒๕๓๘ ข�าราชการกับการพัฒนาเพ�่อชาติและประชาชน
พ.ศ. ๒๕๓๙ ข�าราชการกับการสนองพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว
พ.ศ. ๒๕๔๐ ข�าราชการในยุคโลกาภิวัตน�
พ.ศ. ๒๕๔๑ บทบาทข�าราชการภายใต�รัฐธรรมนูญใหม� และสภาวะว�กฤติทางเศรษฐกิจ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามรอยพระยุคลบาท
พ.ศ. ๒๕๔๓ ข�าราชการกับการพัฒนาบร�การ
พ.ศ. ๒๕๔๔ ข�าราชการกับโครงการเฉลิมพระเกียรติ : ความสําเร็จของผลงาน 
   และบทบาทในอนาคต
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พ.ศ. ๒๕๔๕ การบร�หารกิจการบ�านเมืองและสังคมที่ดีเพ�่อบร�การประชาชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประชาชนได�อะไรจากการปฏิรูประบบราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ ร�วมแก�จน คนท้ังชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข�าราชการพลเร�อนกับการบร�หารงานแบบบูรณาการเพ�่อการสร�างชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมใจภักดิ์เทิดไท�ครองราชย� ๖๐ ป� พระมหาบารมีปกเกล�าฯ ชาวไทย
   ข�าราชการยุคใหม�ทันสมัย พาสังคมเศรษฐกิจก�าวไกล นําประชาไทยรุ�งเร�อง
พ.ศ. ๒๕๕๐ ๘๐ พรรษา พระมหากรุณาธิคุณต�อข�าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ราชการไทย บร�การรวดเร็ว ทันสมัย ใส�ใจสิ�งแวดล�อม
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ�่อชาติ เพ�่อประชา ร�วมกันฟ�นฝ�าด�วยหลักเศรษฐกิจพอเพ�ยง
พ.ศ. ๒๕๕๓ รับราชการเพ�่อชาติ ศาสน� กษัตร�ย� และประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๔ ใต�ร�มพระบารมี ๘๔ พรรษา ราชการเพ�่อรอยยิ�มและความสุขของคนไทย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ราชการหัวใจประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเกียรติ มีศักด์ิศร� มีหน�าที่รับใช�ประชาชน
พ.ศ. ๒๕๕๗ สานประโยชน�ของชาติและปวงประชา
พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�ตมุ�งบร�การ ทํางานอย�างมืออาชีพ
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข�าราชการไทย หัวใจประชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๐ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพ�อ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ข�าราชการพลเร�อนกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร�มสร�างเกียรติภูมิข�าราชการไทย เพ�่อความโปร�งใส เชื่อมั่น และศรัทธา
พ.ศ. ๒๕๖๓ คุณภาพข�าราชการ คุณภาพงาน สู�คุณภาพชีว�ตประชาชน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ข�าราชการไทย เข�มแข็งในความดี มีจ�ตอาสา พัฒนาคุณภาพชีว�ตประชาชน
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คําสั่งคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน

ที่ ๒/๒๕๖๒

เร� อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมิมติเม� อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการ

พลเรือน มีหนาที่กําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และจัดกิจกรรมเน� องในงานวันขาราชการพลเรือน 

วันที่ ๑ เมษายน ของทุกป จัดหารายไดเพ� อเปนกองทุนสนับสนุนการจัดงานวันขาราชการพลเรือนและ

ชวยเหลือขาราชการ รวมทั้งใหมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการดานตาง ๆ เพ� อชวยเหลือการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการและปฏิบัติภารกิจอ� นๆ ที่เกี่ยวของ นั้น

 เพ� อใหการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนเปนไปดวยความเรียบรอยและตอเน� อง จึงแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

 ๑. องคประกอบ

  ๑.๑ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานอนุกรรมการ

  ๑.๒ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานอนุกรรมการ

  ๑.๓ รองเลขาธิการ ก.พ. รองประธานอนุกรรมการ

  ๑.๔ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการ

  ๑.๕ รองปลัดกระทรวงการคลัง อนุกรรมการ

  ๑.๖ รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ อนุกรรมการ

  ๑.๗ รองปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา อนุกรรมการ

  ๑.๘ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม อนุกรรมการ

   และความมั่นคงของมนุษย

  ๑.๙ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร อนุกรรมการ

   วิจัยและนวัตกรรม

  ๑.๑๐ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ อนุกรรมการ

  ๑.๑๑ รองปลัดกระทรวงคมนาคม อนุกรรมการ

  ๑.๑๒ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อนุกรรมการ
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  ๑.๑๓ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม อนุกรรมการ

  ๑.๑๔ รองปลัดกระทรวงพลังงาน อนุกรรมการ

  ๑.๑๕ รองปลัดกระทรวงพาณิชย อนุกรรมการ

  ๑.๑๖ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ

  ๑.๑๗ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม อนุกรรมการ

  ๑.๑๘ รองปลัดกระทรวงแรงงาน อนุกรรมการ

  ๑.๑๙ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อนุกรรมการ

  ๑.๒๐ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ

  ๑.๒๑ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อนุกรรมการ

  ๑.๒๒ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร อนุกรรมการ

   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

  ๑.๒๓ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. อนุกรรมการ

  ๑.๒๔ หัวหนาศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต อนุกรรมการ

   กระทรวงศึกษาธิการ

  ๑.๒๕ ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ อนุกรรมการ

  ๑.๒๖ ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ  อนุกรรมการ

   กรมประชาสัมพันธ 

  ๑.๒๗ ผูอํานวยการสํานักอํานายการ อนุกรรมการและเลขานุการ

   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ๑.๒๘ หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ๑.๒๙ เจาหนาที่กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

   สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  ๑.๓๐ เจาหนาที่ศูนยสงเสริมจริยธรรม สํานักงาน ก.พ. อนกุรรมการและผูชวยเลขานกุาร

 ๒. อํานาจหนาที่

  ๒.๑ จัดกิจกรรมและจัดสรรงบประมาณการใชจายตาง ๆ อยางเหมาะสม เพ� อใช ในการ

ดําเนินการอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ภายใตกรอบงบประมาณ

ที่ประธานหรือคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือนใหความเห็นชอบ

  ๒.๒ กาํหนดขอบเขตหลกัเกณฑ วธิดีาํเนนิการ เปนคูมอืการคดัเลอืกขาราชการพลเรอืนดเีดน

ใหแกสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการ
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  ๒.๓ ดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการท่ีกําหนด

และประกาศรายช� อขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป โดยผลการประกาศฯ ใหถือเปนท่ีสิ้นสุด จากนั้น

จึงเสนอตอคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือนเพ� อทราบ

  ๒.๔ จัดทําหนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน

  ๒.๕ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติขาราชการพลเรือนดีเดน และกิจกรรมตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของและเช� อมโยง พรอมทั้งอํานวยความสะดวกแกผูเขารวมพิธี

  ๒.๖ แตงต้ังคณะทาํงานหรอืเจาหนาทีด่าํเนนิการในเร� องอ� น ๆ  ทีเ่กีย่วของ เพ� อชวยปฏบิตังิาน

ตามความจําเปน

  ๒.๗ แกไขปญหาที่เกิดขึ้นภายใตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการในกรณีที่ดําเนินการ

โดยมิไดเปลี่ยนแปลงในหลักการตามที่คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือนไดมีมติไปแลว

  ๒.๘ ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานตอคณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน

  ๒.๙ ปฏิบัติหนาที่อ� นตามที่คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือนมอบหมาย

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 

    สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

     (หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล)

     เลขาธิการ ก.พ.

     ประธานกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน
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คู�มือการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนดีเด�น 
ประจําป� พ.ศ. ๒๕๖๓

  ดวยคณะกรรมการจดังานวันขาราชการพลเรอืน ซึง่มเีลขาธกิาร ก.พ. เปนประธานมมีตเิหน็ชอบ

ไดมอบหมาย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนเจาภาพรับผิดชอบดําเนินงานในฐานะประธานอนุกรรมการ

คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน มีหนาที่ รับผิดชอบ ในกระบวนการทั้งปวง อันเกี่ยวเนื่องกับ

การคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน นับแตการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๒๖ 

ที่จัดพิธีเชิดชูเกียรติในวันขาราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๒๗ เปนตนมา กรอบความคิดของการทํางาน

นี้มุงสงเสริม และยกยอง ขาราชการและลูกจางประจําฝายพลเรือนที่ประพฤติ ปฏิบัติงาน เปนแบบอยาง

ใหขาราชการอื่นไดประพฤติปฏิบัติตามและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ทั้งในดานการดํารงตน การปฏิบัติตนใหเปนที่

ยอมรบักบับคุคลผูเก่ียวของทัง้ในหนาทีร่าชการและสงัคม กบัการปฏบิตังิานทีเ่พยีบพรอมดวยจรรยาบรรณ

ขาราชการ ปรากฏชัดเจนเปนที่ยอมรับและมีผลงานโดดเดน เปนประโยชนยิ่งกับภารกิจราชการ

ที่รับมอบหมาย รวมถึงผลการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานสงผลกับประชาชนที่เปนผูรับบริการ เปนสําคัญ

  เนื่องจากการคัดเลือกขาราชการดีเดน เปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับสวนราชการระดับกรม 

ท้ังในระดับสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค ควรมีการกําหนดกรอบ การดําเนินการ

ในทางเดยีวกนันบัแตการกําหนดคุณสมบัติ การจาํแนกสวนราชการและวธิกีารคดัเลอืก เพือ่ใหไดขาราชการ

พลเรือนดีเดนจริง ตามวัตถุประสงคของการคัดเลืออยางแทจริง ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา ๓๔ ปที่ผานมา 

มวิีวฒันาการเร่ืองคุณสมบติั หลกัเกณฑ วิธกีารคัดเลอืกขาราชการพลเรอืน ใหสอดคลองกบัความเปนจรงิ

อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก คณะกรรมการจัดงานวันขาราชการพลเรือน

  สําหรับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑ

และวธิกีารคดัเลอืกขาราชการพลเรอืนดเีดนโดยผานการพจิารณาจากคณะกรรมการจดังานวนัขาราชการ

พลเรือน ดังมีแนวทางประกอบการพิจารณา ดังนี้



หนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 265

คุณสมบัติของผูเขารับการคัดเลือก
  ๑. เปนขาราชการฝายพลเรือนตามกฎหมาย ดังตอไปน้ี

   ๑.๑ เปนขาราชการพลเรือน ตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรอืน ท่ีไดรบัเงนิเดอืน

จากงบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน

   ๑.๒ เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

   ๑.๓ เปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายวาดวยขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา

   ๑.๔ เปนขาราชการตํารวจ ตามกฎหมายวาดวยตํารวจแหงชาติ

  ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงลูกจางประจําในสวนราชการ ตามขอ ๑.๑ - ขอ ๑.๔ ยกเวน ดาโตะยุติธรรม 

ในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม และขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดกระทรวงกลาโหม

  ๒. ขาราชการตามขอ ๑.๑ - ๑.๔ ตองมีตําแหนงสูงสุดไมเกินตําแหนงประเภทอํานวยการ

ระดับสูง และมีสถานะเปนขาราชการพลเรือน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  ๓. เปนขาราชการฝายพลเรือน ตามขอ ๑.๑ - ขอ ๑.๔ และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการตอเนื่อง

ไมนอยกวา ๕ ปนับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยใหนับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการ 

   ๓.๑ กรณีลาออกจากราชการและกลับเขารับราชการใหม ใหเริ่มตนนับระยะเวลาปฏิบัติ

ราชการตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติใหกลับเขารับราชการใหม

   ๓.๒ การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหนับระยะเวลาทวีคูณรวมเขากับระยะเวลาปฏิบัติ

ราชการปกติ

  ๔. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยูระหวางสอบสวนทางวินัย

  ๕. ไมเปนผู อยู ระหวางการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรืออยู ระหวาง 

การดําเนินคดีอาญาในศาล 

  ๖. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตโทษสําหรับความผิด 

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

  ๗. ไมเปนผูเคยไดรับการคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดนมากอน ตลอดระยะเวลา 

รับราชการนับตอเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเปนขาราชการฝายพลเรือน ตามขอ ๑.๑ - ขอ ๑.๔ 

  ๘. เปนผูมีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบดวยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ

ขาราชการ เปนที่ยอมรับของบุคคลในสวนราชการและสังคม 

  ๙. เปนผูไดรับการยอมรับ ยกยอง ในสังคม ผูรวมงานอยางเปดเผยทั้งตอหนาและลับหลัง
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  ๑๐. เปนผูมีความประพฤติปฏิบัติงานในหนาที่และนอกเหนือหนาที่ สมํ่าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุงผล

สัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เปนประโยชนตอสวนราชการ ประชาชน มากกวาผูอื่น

อยางเดนชัด

  ๑๑. เปนผูมีผลงานเชิงประจักษ ดีเดน เปนที่ยอมรับ สมควรไดรับการยกยอง โดยคํานึงถึง

ผลการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุมเท เสียสละ เกิดประโยชนยิ่ง

กับสวนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเปนผลงานดานเอกสารที่สืบคนไดเชิงประจักษ 

  กรณีผลงานของลูกจางประจํา ซึ่งมีขอจํากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเปนภาคปฏิบัติ ให

พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผูเกี่ยวของเปนสําคัญ 

  ๑๒. การคัดเลือกขาราชการฝายพลเรือนที่สังกัดสวนกลาง

   ๑๒.๑ กรณีขาราชการสังกัดสวนกลาง และหนวยงานตั้งอยูในภูมิภาค รวมทั้งปฏิบัติหนาที่

ราชการในตางประเทศ ใหคัดเลือกกับตนสังกัดสวนกลาง

   ๑๒.๒ สาํหรบัขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา ขาราชการตาํรวจ และหมายรวมถงึ

ลูกจางประจําในสังกัดสวนราชการที่กลาว จะตองครอบคลุมถึงสวนราชการที่มีฐานะตํ่ากวากรมที่ตั้งอยู

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครดวย

  ๑๓. การคัดเลือกขาราชการฝายพลเรือนที่สังกัดสวนภูมิภาค ใหหมายรวมถึงขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ และหมายรวมถึงลูกจางประจําในสังกัดสวนราชการ

ดังกลาว หากปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัดใด ใหอยูในสัดสวนการคัดเลือกฯ ของจังหวัดนั้น ๆ 

  ๑๔. ขาราชการชวยราชการ ใหอยูในสัดสวนการคัดเลือกฯ ของตนสังกัด

  ๑๕. สวนราชการตองคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ไมเกินจํานวนที่คณะอนุกรรมการ

คัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนกําหนด โดยพิจารณาจากจํานวนขาราชการและลูกจางประจําที่มีอยู

และรับอัตราเงินเดือน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

  จาํนวนขาราชการพลเรอืนดีเดนทีส่วนราชการระดบักรมคดัเลอืกได ข้ึนอยูกบัจาํนวนขาราชการ

และลูกจางประจําในสวนราชการรวมกัน ดังนี้

 จํานวน (คน) จํานวนที่คัดเลือกได (คน) หมายเหตุ

 ๑ - ๓๐๐ ไมเกิน ๑ ไมจํากัดกลุม

 ๓๐๑ - ๓,๐๐๐ ไมเกิน ๒ ไมจํากัดกลุม

 ๓,๐๐๑ - ๑๐,๐๐๐ ไมเกิน ๓ ไมจํากัดกลุม

 ๑๐,๐๐๑ ขึ้นไป ไมเกิน ๔ ไมจํากัดกลุม
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  ๑๖. กลุมของผูเขารับการคัดเลือกจําแนกเปน ๔ กลุม เพื่อใหเหมาะสมสําหรับการพิจารณา

แตการสงผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน จะไมจํากัดกลุม

  จําแนกกลุมตามประเภท และระดับตําแหนง ดังนี้

 

  ๑๗. ผลการคัดเลือก ตามขอ ๑๕ ใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการคัดเลือกของสวนราชการ

นั้น ๆ ไมจําเปนวาตองมีทุกกลุม แตหากกลุมที่ ๓ และที่ ๔ มีคุณภาพงาน คน พฤติกรรม เทาเทียมหรือ

ใกลเคียงกัน แตเลือกไดเพียงคนเดียวใหสวนราชการพิจารณาเลือก กลุมที่ ๔ เปนอันดับแรก

  ๑๘. กรณีที่ ไมมีผูมีคุณสมบัติครบถวนถึงระดับไดรับการพิจารณา สวนราชการจะงดสงผล

การคัดเลือกได โดยไมสงผลถึงปตอไปแตประการใด

  ๑๙. ใหสวนราชการตรวจสอบผลการคัดเลอืกฯ ใหถกูตองชดัเจนกอนจดัสงกระทรวงศกึษาธกิาร 

เพราะเปนสาระสําคัญในการจัดทําประกาศฯ และหนังสือที่ระลึกขาราชการพลเรือนดีเดน

  ๒๐. คณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนขอสงวนสิทธิ์ที่จะตรวจสอบความถูกตอง

ของคุณสมบัติ ผู ผ  านการคัดเลือกของแต ละส วนราชการตามคู มือที่กํ าหนด และประกาศ

ของคณะอนุกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน เรื่องประกาศรายชื่อขาราชการพลเรือนดีเดน 

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหถือเปนที่สิ้นสุด และผูกพันกับทุกสวนราชการ

 กลุมที่   ตําแหนงประเภท และระดับ 

 ๑ ตําแหนงประเภทอํานวยการ ระดับตน และระดับสูง 

  ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

 ๒ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ ระดับชํานาญการพิเศษ

  ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ

 ๓ ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

  ตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชํานาญงาน

 ๔ ลูกจางประจํา

หมายเหตุ ขาราชการตําแหนงอยางอื่น ใหเทียบตําแหนงประเภทและระดับเทากับขาราชการพลเรือน

  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๘/ว๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ 

  และ ที่ นร ๑๐๐๘/ว๒ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓
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วิธีดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนของสวนราชการ
  การดําเนินการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนของสวนราชการใหเปนดุลยพินิจของ

คณะกรรมการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดนของแตละสวนราชการที่จะดําเนินการใหทั่วถึง

และเปนธรรม เปาหมายและผลการคัดเลือกของแตละสวนราชการเปนท่ียอมรับ สรางคุณคา คุณภาพ

ของแตละสวนราชการเปนสําคัญ โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดจัดทําแบบประเมินสําหรับการคัดเลือก

ขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ (แบบ ๓) พรอมทั้งไดอธิบายวิธีวัดและประเมินตามแบบ

ทีก่าํหนด เพือ่ใหเปนทางเลอืกสาํหรับคณะกรรมการคดัเลอืกขาราชการพลเรอืนดเีดนของแตละสวนราชการ 

อาจนําไปเปนองคประกอบการวัดและประเมินคาคุณภาพคน และคุณภาพงานใหเปนแนวทางการวัด และ

ประเมินรูปแบบเดียวกัน แตสวนราชการสามารถกําหนดวิธีวัด และประเมินใหสอดคลองกับวิธีการปฏิบัติ

ของแตละสวนราชการเฉพาะตามลักษณะงานได และอาจเพิ่มตัวชี้วัดและเกณฑพิจารณาภายในสวน

ราชการ โดยอาจจะพจิารณาการนาํเสนอผลงาน หรอืผลงานที่ไดรบัการเผยแพรเปนทีป่ระจกัษแกบคุลากร

ในหนวยงานและสาธารณชน ทั้งนี้ตามขอกําหนดในคูมือการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๓



¨Ó ¢Öé¹ã¨
ฉันรู�สึกโชคดีที่ได�เกิดมา 

สวมเคร�่องแบบสมญาข�าราชการ
และได�ทําภาระหน�าที่สําคัญ 

รับใช�งานเพ�่อพ�อหลวงแห�งไทย

สานประโยชน�ของชาติและปวงประชา 
เหมือนคําสัตย�สัญญาที่มอบเอาไว�

ด�วยหลักการเลิศล้ํา หลักธรรมค้ําใจ 
ภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศร�

จะเดินตามรอยเท�าของพ�อด�วยความตั้งใจ 
จะเติมเต็มความหมายข�าราชการที่ดี

มอบชีว�ตทุ�มเทให�แผ�นดินนี้ ทําความดีเพ�่อชาติไทย

สูงที่สุดของชีว�ตคนหนึ่งคน ต�องพ�สูจน�ว�าตนได�ทําอะไร
ด�วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให�ไป ฉันภูมิใจที่ทําตามได�จร�ง

(ทดแทนคุณให�พ�อหลวงและแผ�นดิน)

ยึดมั่นหัวใจ ในหลักเที่ยงธรรม 
รับใช�ประชาชน ทุกคนเท�าเทียมกัน

มั่นคงความดีตลอดไป

¨Ó ¢Öé¹ã¨
ฉันรู�สึกโชคดีที่ได�เกิดมา 
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คณะผู�จัดทํา

 ที่ปรึกษา

  นายสุภัทร จําปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  นางทัศนีย ไวปญญา ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ สป.

 คณะทํางาน

  นางสาวปรารถนา ชอนแกว หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สป.

  นายอนุทิน คําคม กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักอํานวยการ สป.

  นายณัฐวุฒิ ทองบุรี กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักอํานวยการ สป.

  นางเสาวนีย โสภา กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักอํานวยการ สป.

  นางสาววันเพ็ญ รัตนพันธ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักอํานวยการ สป.

  หมอมหลวงณวพร เกษมสันต กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักอํานวยการ สป.

  นายชุมพร แชมชอย กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักอํานวยการ สป.

 

 ออกแบบปกและรูปเลม

  นายอนุทิน คําคม กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักอํานวยการ สป.

  นายสุริยา สงแสง กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักอํานวยการ สป.






