


  








งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วันศุกรที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ณ หองประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.   ลงทะเบียน รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 

  ชมนิทรรศการมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา 
      และหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 

๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น.   พิธีเปดงานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา  
  นายวิลาศ สิงหวิสัย ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวรายงาน 

  ชมวีดิทัศนแนะนำมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา  
และหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน  
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

  นายประวีณ ณ นคร ประธานในพิธีฯ มอบโลเกียรตยิศ  
แกหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน ประจำป 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดแก กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง  
และกลาวแสดงความยินดี 

  หัวหนาสวนราชการหรือผูแทนสวนราชการ 
ที่ไดรับรางวัลฯ กลาวขอบคุณ 

  ประธานในพิธีฯ ถายภาพรวมกับ ครอบครัว ณ สงขลา 
กรรมการมูลนิธิฯ ฝายบริหารสำนักงาน ก.พ.  และ 
ผูแทนสวนราชการที่ไดรับรางวัล 

  



๒ 

 

 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 
 

  การเสวนาหัวขอ "Work-Life Integration  
กับการทำงานยุคปจจุบันและอนาคต"  

      ผูรวมการเสวนา 
(๑) นางขวัญเนตร  รัตนพฤกษ  

ผูชวยกรรมการผูจัดการ   
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

(๒) นายยุทธนา  หยิมการุณ 

อธิบดีกรมธนารักษ 
ผูดำเนินการเสวนา 

นายชินพันธุ  ฤกษจำนง 
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ. 
 

๑๑.๓๐ น.   ปดงาน 

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

(๒) นายยุทธนา  หยิมการุณ
 อธิบดีกรมธนารักษ
ผูดำเนินการเสวนา
 นายชินพันธุ  ฤกษจำนง
 นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักงาน ก.พ.



๓ 

 

เกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
 หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

เกณฑการคัดเลือก ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ สำหรับการคัดเลือกหนวยงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลดีเดนจะเปนการพิจารณาดานคุณภาพชีวิตและความสมดุล
ระหวางชีวิตกับการทำงาน 

 

ขั้นตอนที่ ๑ สวนราชการไดคะแนนผลการสำรวจความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ 
(Employee Survey) ป พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวม สูงที่สุด ๒๐ ลำดับแรก 

 

ขั้นตอนที่ ๒ สวนราชการไดคะแนนผลการสำรวจความคิดเห็นและ 
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญ 
(Employee Survey) ป พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะมิติที่ ๕ คุณภาพชีวิตการทำงานและ 
ความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน (Quality of Work-Life and Work-Life 

Balance) สูงที่สุด ๒๐ ลำดับแรก  
 

ขั้นตอนที่ ๓ สวนราชการไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : PMQA) ระดับดีเดน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. 

 

ขั้นตอนที่ ๔  กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสวนราชการ 
๑) ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมในการทำงาน/

สุขภาพ/ระบบงาน  
๒) การจัดสวัสดิการและส่ิงอำนวยความสะดวก  

 



๔ 

 

 

๓) การสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหาร 
กับขาราชการผู ปฏิบัติงาน และระหวางขาราชการ
ผูปฏิบัติงานดวยกัน  

 

ขั้นตอนที่ ๕  การสัมภาษณ/ การเยี่ยมชมหนวยงาน 

 

 

 
 

 
  



หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓

๕ 



๖ 

 

หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

กรมธนารักษ 
ดานคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 

 

ภารกิจกรมธนารักษ 

 กรมธนารักษ เปนหนวยงานบริหารทรัพยสินของประเทศ มีวิสัยทัศน
“บริหารทรัพยสินของแผนดิน ดวยหลักธรรมาภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่ี
สมดุลและยั่งยืน” โดยมีพันธกิจบริหารจัดการที่ราชพัสดุใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยใหได
มาตรฐานสากล ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณใหเพียงพอตอความตองการ
ใชในระบบเศรษฐกิจ จัดแสดง เผยแพร และดูแลรักษาทรัพยสินมีคาของรัฐ 
ตามหลักวิชาการ พรอมที่จะนำออกเผยแพร 

โครงสรางองคกร 

ประกอบดวย อธิบดี ที่ปรึกษา รองอธิบดีกำกับดูแลงานแตละดาน และ  
มีหนวยงานทั ้งในสวนกลาง และสวนกลางที ่มีที ่ต ั ้งอยู ในสวนภูมิภาค ไดแก 
สำนักงานธนารักษพื้นที่ทั ่วประเทศ จำนวน ๗๖ พื้นที่ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่อยู
ภายใตการกำกับ คือ บริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด จำนวน ๑ หนวยงาน 
โดยในปจจุบันมีจำนวนเจาหนาที่ของภาครัฐ รวม ๓,๘๑๗ อัตรา 
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ความโดดเดนดานคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหวางชีวิตกับการทำงาน 
กรมธนารักษเปนหนวยงานที่มีความหลากหลายของภารกิจ บุคลากรของกรม

จึงมีความแตกตางหลากหลายทั้งในดานความรู ความชำนาญ ประสบการณ อายุ 
ดังน้ัน กรมธนารักษไดใหความสำคัญกับการดูแลบุคลากรใหมีความสมดุลระหวาง
ชีวิตกับการทำงาน ซึ่งจะชวยผลักดันผลการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพภายใต
กรอบแนวคิด “องคกรแหงการเรียนรูและมีความสุข (Learning Organization 
and Happy Workplace)” เปนการสรางความสุขในที่ทำงาน มุงเนนใหบุคลากร
ทุกคนในองคกรมีความสุขในการทำงาน โดยใชแนวคิด Happy ๘ หรือความสุข 
ทั้งแปดประกอบดวย 

  
ดวย มีสุขภาพดี

Happy
Body

Happy
Heart

Happy
Relax

Happy
Brain

Happy
Soul

Happy
Money

Happy
Family

Happy
Society

องคกรแหงการเรียนรู
และมีความสุข

(Learning Organization
and Happy Workplace)

มีน้ำใจงามสังคมดี

ครอบครัวดี

มีความพอเพียง ใฝหาความรู

มีคุณธรรม

รูจักผอนคลาย

การแบงสวนราชการและอัตรากำลังของกรมธนารักษ ตามกฎกระทรวงการแบงสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๗

กรมธนารักษ

สำนักบริหารท่ีราชพัสดุกรุงเทพมหานคร สำนักบริหารเงินตรา สำนักงานเลขานุการกรม

กองบริหารทรัพยากรบุคคล

กองแผนงาน

สำนักการคลัง

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักกฎหมาย

สำนักประเมินราคาทรัพยสิน

สำนักทรัพยสินมีคาของแผนดิน

สำนักกษาปณ

บริษัท ธนารักษพัฒนาสินทรัพย จำกัด
(หนวยงานภายใตกำกับของกรมธนารักษ)

กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

กองบริหารท่ีราชพัสดุภูมิภาค

สำนักพัฒนาและบำรุงรักษา
อาคารราชพัสดุ

สำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพ
ท่ีราชพัสดุ

สำนักงานธนารักษพื้นท่ี ๗๖ พื้นท่ี

กองเทคโนโลยีการสำรวจและฐานขอมูล
ท่ีราชพัสดุ

อธิบดีและรองอธิบดี
กลุมงานตรวจราชการ
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร

ที่ปรึกษาดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย (นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทว.)
ที่ปรึกษาดานการบริหารเหรียญกษาปณและทรัพยสินมีคา (นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทว.)
ที่ปรึกษาดานพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย (นักวิเคราะหนโยบายและแผน ทว.)



๘ 

 

 ๑. มีสุขภาพดี (Happy Body) กรมธนารักษใหความสำคัญในการดูแล
สุขภาพบุคลากรใหแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและใจ เพื่อสงเสริมใหคนในองคกรมี
สุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง จึงไดดำเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิ กีฬาสีสัมพันธกรมธนารักษ
ทั่วประเทศ “TRD GAME” กิจกรรมสรางเสริมสุขภาพ “Smart TRD Fit & Firm” 
ซึ ่งเปนความรวมมือระหวางกรมธนารักษกับ สสส. มีเปาหมายเพื ่อลดระดับ
คอเลสเตอรอลและระดับน้ำตาลในเลือดของบุคลากรใหหางไกลจากโรคน้ำหนัก
เกินมาตรฐานและเบาหวาน การตรวจสุขภาพปละครั้ง การตรวจติดตามผลตอเนื่อง
ทุก ๓ เดือน (Health Check) รวมทั้งมีการใหขอมูลการดูแลสุขภาพผานระบบ
เสียงตามสาย  
 
 
 
 

๒. มีน้ำใจงาม (Happy Heart) กรมธนารักษใหความสำคัญในการสงเสริม
ใหเจาหนาที่มีน้ำใจเอื้อเฟอเผื่อแผทั้งภายในหนวยงานและสังคมภายนอก โดยมี  
การมอบทุนการศึกษา คอมพิวเตอร พัดลม และอุปกรณกีฬาใหโรงเรียน การจัด
กิจกรรมวันสงกรานต กิจกรรมทาสีโรงเรียน กิจกรรมทำความสะอาดวัด  



๙ 

 

๓. รูจักผอนคลาย (Happy Relax) กรมธนารักษสงเสริมสุขภาพการผอนคลาย
ใหกับบุคลากร เพ่ือใหรางกายและจิตใจแข็งแรงปราศจากเครียด โดยจัดตั้งชมรมตาง ๆ 
เพื่อเปนสวัสดิการใหแกบุคลากร เชน ชมรมกีฬา ชมรมบุคลิกภาพ จัดกิจกรรมโยคะ 
และกิจกรรมแอโรบิก “ขยับกาย สบายชีวา” ชมรมฟุตบอล ชมรมสายสัมพันธ  
รวมถึงจัดสวัสดิการใหมหีองออกกำลังกายและใชเวลาวางในหองสันทนาการ 

 

 

 

 

๔. ใฝหาความรู (Happy Brain) กรมธนารักษใหความสำคัญกับการพัฒนา
บุคลากร ใหมีองคความรูใหม ๆ ในแตละภารกิจ และพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ  
โดยมกีารจัดกิจกรรมสงเสริมภาษาอังกฤษและภาวะผูนำ (TRD Toast Master Club) 

มีหองสมุดกรมธนารักษ มีการจัดประกวดกิจกรรมนวัตกรรม กิจกรรม KM DAY  

การปรับปรุงการปฏิบัติงานดวยกิจกรรม Kaizen และการสงเสริมใหบุคลากรเขารวม
ประกวดงาน Thailand Kaizen Award การพัฒนาอบรมบุคลากรผานหลักสูตรตาง ๆ 
ทั้งในระดับ Soft Skill และ Hard Skill โดยมีเปาหมายใหบุคลากรมีขีดสมรรถนะ 
พรอมกาวสู TRD 4.0 

 

 

 

 



๑๐ 

 

๕. มีคุณธรรม (Happy Soul) กรมธนารักษใหความสำคัญกับการเสริมสราง
คุณธรรมศีลธรรมในการดำเนินชีวิตของบุคลากร โดยยึดหลักสนับสนุนใหเปนคนดี 
คิดดี ทำดี อาทิ การจัดโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาองคกรคุณธรรมของกรมธนารักษ 
การจัดงานทอดกฐินสามัคคีกรมธนารักษ การจัดพิธีไหวครูชาง การจัดกิจกรรม
ทำบุญตักบาตร การจัดงานตามพิธีกรรมทางศาสนาในวันสำคัญตาง ๆ 

 

 

 

๖. มีความพอเพียง (Happy Money) กรมธนารักษสงเสริมกิจกรรมให
บุคลากรเรียนรูเกี่ยวกับการใชเงิน และการออมเงินใหเหมาะสมตามหลักคำสอน 
การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ การจัดกิจกรรมวันออม
แหงชาติ การสงเสริมการสรางอาชีพเสริมใหกับบุคลากร  

 

 

 

๗. ครอบครัวดี (Happy Family) กรมธนารักษใหความสำคัญกับการสราง
ความรัก ความผูกพัน การสรางความสามัคคีภายในหนวยงาน โดยมีการจัดกิจกรรม
พิธีมอบโลที่ระลึกผูเกษียณอายุราชการกรมธนารักษ เปนประจำปทุกป การจัด
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตร การจัดโครงการพี่เลี ้ยงเด็ก การใหความใสใจ 
ลงพื้นที่ของผูบริหารระดับสูงภายในกรมธนารักษ เพื่อรับทราบความเปนอยูของ
เจาหนาที่ในระดับปฏิบัติการ การอวยพรวันเกิดผูบริหารและเจาหนาที่ผานระบบ 



๑๑ 

 

Intranet การจัดสวัสดิการใหชมรมขาราชการเกษียณอายุ การระลึกถึงและ 
การอวยพรอดีตผูบริหารกรมธนารักษเนื่องในเทศกาลปใหมเปนประจำทุกป 

๘. มีสังคมดี (Happy Society) กรมธนารักษสนับสนุนสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการทำงาน โดยมีการจัดกิจกรรม 5 ส และมีการสำรวจและจัดหาอุปกรณ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมถึงมีระบบการทำงานที่ทันสมัยเพื่อใหเจาหนาที่มี 
ความสะดวกในการทำงาน และมีระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (HR Mobile) 
เพื่อใหบุคลากรสามารถเขาใชงานไดทุกที่ เชน การลาราชการ การขอใบรับรอง  
การตรวจสอบประวัติบุคคล และการอบรม เปนตน เพื่อสงเสริมใหกรมธนารักษ 
มีสังคมและสภาพแวดลอมที่ดี จึงไดกำหนดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) โดยให
ทุกหนวยงานจัดกิจกรรมสรางความผูกพันภายในหนวยงานทั้งสวนกลางและ 
สวนภูมิภาคทั่วประเทศ และมีการประเมินผลความผูกพันของบุคลากรในองคกร 
รวมถึงจัดกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางบุคคลภายนอกและภายในหนวยงาน 

 
 
 

 
  

การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector ManagementQuality Award :PMQA)



๑๒ 

 

นอกจากกิจกรรมภายใตแนวคิดความสุขทั้งแปดนี้ กรมธนารักษยังมีการวัด
และการประเมินผล โดยการเก็บขอมูลจัดทำตัวชี้วัด Employee Turnover เพื่อใช
วิเคราะหขอมูลติดตามอัตราการเขาออกของคนในกรมธนารักษแตละภารกิจและ
หาแนวทางพัฒนาปรับปรุง ตลอดจนพัฒนาความสุขในองคกร เพื ่อปรับปรุง
กิจกรรมการดำเนินงานใหดีขึ้น 

การเขามาทำงานที่กรมธนารักษจึงเปรียบเสมือนเปน “บาน” ที่ใหโอกาส
ในการสงเสริมความรู ความกาวหนาในชีวิตและครอบครัวของบุคลากร และสงเสริม 
ความผูกพันระหวางสมาชิกในหนวยงาน ซึ่งถือไดวาเปนความผูกพันชั่วนิรันดร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายนามคณะกรรมการมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา

นายวิลาศ สิงหวิสัย
ประธานกรรมการ

นายปรีชา  วัชราภัย
รองประธานกรรมการ

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
รองประธานกรรมการ

นางพัชรดา  ซอโสตถิกุล
รองประธานกรรมการ

นายสีมา  สีมานันท
กรรมการ

๑๓ 



รายนามคณะกรรมการมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา

นางเบญจวรรณ  สรางนิทร
กรรมการ

นางเมธินี  เทพมณี
กรรมการ

นายวิชัย  สีตสุวรรณ
กรรมการ

หมอมหลวงพัชรภากร  เทวกุล
กรรมการ

นายปยวัฒน ศิวรักษ
กรรมการ

๑๔ 



รายนามคณะกรรมการมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา

นางชุติมา  หาญเผชิญ
กรรมการ

นางทัศนีย  วังสวาง
กรรมการและเหรัญญิก

นายจีระพงษ  สิวายะวิโรจน
กรรมการและเลขานุการ

นายปรีชา  วิชัยดิษฐ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

นายเจริญศักดิ์ เอกสมาธิกุล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

๑๕ 



รายนามนักบริหารงานบุคคลดีเดน
และหนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดนในอดีต

(พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๖๓)

๑๖ 



๑๗ 

 

รายนามนักบริหารงานบุคคลดีเดน 
และหนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน (พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๖๓) 

 
พ.ศ. ๒๕๓๒ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นางสงวนศรี ปยางคสุวรรณ กรมทางหลวง 
วาที ่ร.ต.เกษม มโนสันติ์ สำนักงานตรวจเงินแผนดิน 

นายอิศรา แพทยนอย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๓๓ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายอุดร ขจรเวหาศน กรมสงเสริมการเกษตร 
ร.ต. อำนาจ อนันตชัย ร.น. กรมการพัฒนาชุมชน 

นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายจรูญ เอกอินทร สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 
นายพงศโพยม วาศภูติ กรมการปกครอง 
นายอำพน คุณะสวัสดิ์ กรมประชาสงเคราะห 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายสุเทพ  ภิรมยราช กรมอาชีวศึกษา 
นายปยพันธุ นิมมานเหมินท สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
นางสาวสุเพ็ญ ศิริคูณ กรมวิทยาศาสตรการแพทย 



๑๘ 

 

พ.ศ. ๒๕๓๖ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายเสนห ผดุงญาติ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

นางชนิดา โหตรจิตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
กองการเจาหนาที่ กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. ๒๕๓๗ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายฐาปบุตร  ชมเสวี กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

นางสาวอรพินท บุนนาค กรมสรรพสามิต 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 

  แหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. ๒๕๓๘ 

นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายสมยศ มีเทศน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
  แหงชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 
นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล สำนักงานสงเสริมงานตุลาการ 
นายสุรพงษ ศิวาธรณิศร กรมสุขภาพจิต 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่ กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 

 

  



๑๙ 

 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายเอนก เกษมสุข กรมท่ีดิน 

นายปน วรรณพินิจ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและ 

  สวัสดิการสังคม 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมการเกษตร 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ฝายการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการกรม  สำนักงานมาตรฐาน 

  ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๐ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายมนัส คำภักดี กรมศุลกากร 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่และฝกอบรม   สำนักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ 

  กระทรวงการตางประเทศ  

 ฝายการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการกรม  
  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

  สำนักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นางณัญจณา   ชุมฤทธ์ิ กรมสงเสริมการเกษตร 
นางสาวสุดใจ ศรีสะอาด กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 



๒๐ 

 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่   กรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง 
 กองการเจาหนาที่  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ฝายการเจาหนาที่   สำนักงานเลขานุการกรม  กรมตรวจบัญชี

  สหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นางโสภา กฤตลักษณกุล กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่  สำนกังานปลัดกระทรวงพาณิชย  กระทรวงพาณิชย 
 กองการเจาหนาที่   สำนักงานประกันสังคม   

  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่  กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

 กองการเจาหนาที่  กรมประชาสงเคราะห  
  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 ฝายการเจาหนาที่  กองกลาง   สำนักงาน ก.พ.  สำนักนายกรัฐมนตรี 
 ฝายการเจาหนาที่  สำนักงานเลขานุการกรม  กรมทะเบียนการคา   

  กระทรวงพาณิชย 
  



๒๑ 

 

พ.ศ. ๒๕๔๔ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายฐิติ ดานอำไพ กรมทรัพยากรธรณี 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่  กรมท่ีดิน  กระทรวงมหาดไทย 

 กองการเจาหนาที่   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  

  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 กลุมงานการเจาหนาที่  สำนักงานเลขานุการกรม  

  กรมการคาตางประเทศ  กระทรวงพาณิชย 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายพงศปยะ ปยะสิรานนท กรมพัฒนาที่ดิน 

นางจินดา ฤกษปยะทรัพย กรมทะเบียนการคา 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 ฝายการเจาหนาที่   สำนักงานเลขานุการกรม  

  กรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย 
 ฝายการเจาหนาที่   สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รายนามผูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
นายสมภพ อมาตยกุล 

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 



๒๒ 

 

นายชุมพล พรประภา 
นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท   กระทรวงมหาดไทย 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่  กรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม 

 กองการเจาหนาที่  สำนักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการตางประเทศ 

 กองการเจาหนาที่   กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 
หนวยงานการเจาหนาที่ สงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
กองการเจาหนาที่   กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สวนราชการ สงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
กรมสรรพากร    กระทรวงการคลัง 
จังหวัด สงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
จังหวัดขอนแกน 

จังหวัดชัยนาท 

จังหวัดยโสธร 
จังหวัดยะลา 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สวนราชการ สงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
กรมศุลกากร    กระทรวงการคลัง 



๒๓ 

 

จังหวัด สงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
จังหวัดชลบุร ี
จังหวัดเชียงใหม 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายนัทธี   จิตสวาง  อธิบดีกรมราชทัณฑ 
นายสุธี   มากบุญ  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

จังหวัดพิษณุโลก 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นางสาวอุทัยวรรณ   ยุทธโกวิท ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่  กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวนวลลออ   ณ มหาไชย  หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
กระทรวงยุติธรรม 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สำนักงาน ก.พ. 
 จังหวัดกำแพงเพชร 

 



๒๔ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายไกวัล ไทยปาล  หัวหนากลุมงานบุคคลสำนักบริหารกลาง  

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 

นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผูอำนวยการกลุมงานการเจาหนาที่  
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมสงเสริมสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมทรัพยากรน้ำ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม 

 กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นางสุวรรณา  มัญยานนท  ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ กรมสุขภาพจิต  
   กระทรวงสาธารณสุข 

นายวสันต  วัฒนศิริ   ผูอำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 



๒๕ 

 

 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 

 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
 จังหวัดสมุทรสาคร 
 จังหวัดนราธิวาส 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายเลอศักดิ์   ริ้วตระกูลไพบูลย ผูอำนวยการสำนักพัฒนาโครงสรางและระบบ 

บริหารงานบุคคล  กรมชลประทาน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
นายวรเทพ   ยอดดี  ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 กระทรวงพลังงาน 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

 จังหวัดตรัง 
 จังหวัดพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มอบเข็มเกียรติยศ จณส. แกผูที่บำเพ็ญประโยชนใหกับมูลนิธิฯ 

 



๒๖ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายสรรเสริญ  นามพรหม   ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข 

นางสุนีย  บัวใหญ   ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ กรมท่ีดิน  
กระทรวงมหาดไทย 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 

 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมสุขภาพจิต   กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมการขนสงทางบก  กระทรวงคมนาคม 

 กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ไมมีการมอบรางวัล 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
กรมการแพทย   กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 



๒๗ 

 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม 

 กรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
 กรมชลประทาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
 กรมการขนสงทางบก  กระทรวงคมนาคม 

 กรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
กรมธนารักษ  กระทรวงการคลัง 
 

 
  

 

 

 



   





