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ทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
   ๑. สงเสริมการศึกษาและวิจัยเรื่องตาง ๆ  
   ๒. ใหคําปรึกษาและความชวยเหลอืในการฝกอบรม  
ดูงาน ผลิตเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับการบริหารงานและ 
การจัดการวิชาการ รวมตลอดถงึการใหทุนเพื่อการศึกษา 
   ๓. ดําเนินการและรวมมือกับองคกรการกุศลอื่น ๆ  
เพื่อสาธารณประโยชน 
   ๔. ไมดําเนินการเก่ียวของกับการเมอืงแตประการใด     
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วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. 

ณ หองประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี 
 

๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.   ลงทะเบียน 

      รับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 

  ชมนิทรรศการมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา            
และหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   นายวิลาศ สิงหวิสัย ประธานคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ 
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวรายงาน 

  ชมวีดิทัศนแนะนํามูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา 
และหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  นายประวีณ ณ นคร ประธานในพิธี ฯ มอบโล
เกียรติยศ ใหแกหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไดแก กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 
และกรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม 

  ประธานในพิธี ฯ กลาวแสดงความยินดี 
  ประธานในพิธี ฯ ถายภาพรวมกับ ครอบครัว ณ สงขลา 
กรรมการมูลนิธิ ฯ ฝายบริหารสํานักงาน ก.พ.  
และผูแทนสวนราชการที่ไดรับรางวัล   

กำหนดการ
งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒



(๒) นายปรีชา ธนสุกาญจน
 รองกรรมการผูจัดการบริหาร สำนักบริหาร
 ทรัพยากรบุคคล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จากัด
(๓) นายเฑวิณฑร สมงาม
 ผูอำนวยการสำนักงานการบุคคลกลาง
 บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
ผูดำเนินการเสวนา
 นายจักรพันธ ตรวจมรคา
 อาจารยประจำหลักสูตรการจัดการมรดก
 ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค
 วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.   การเสวนาหัวขอ "HR กับบทบาทที่ทาทายในโลก
ยุคดิจิทัล"  

      ผูรวมการเสวนา 
(๑) นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม  

หัวหนาคณะผูบริหารดานทรัพยากรบุคคล  
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

(๒) นายปรีชา ธนสุกาญจน  
รองกรรมการผูจัดการบริหาร สํานักบริหาร
ทรัพยากรบุคคล บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จํากัด 

(๓) นายเฑวิณฑร สมงาม 

ผูอํานวยการสํานักงานการบุคคลกลาง 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 

ผูดําเนินการเสวนา 
นายจักรพันธ  ตรวจมรคา 
อาจารยประจําหลักสูตรการจัดการมรดก               
ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสรางสรรค   
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

๑๑.๓๐ น.   ปดงาน 

 

 
 

๒ 



๓ 

 

เกณฑการคัดเลือก 
 หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดนประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

เกณฑการคัดเลือก ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ สําหรับการคัดเลือกหนวยงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลดี เดนจะเปนการพิจารณาใหรางวัล  ๔ ดาน  ไดแก   
๑) ดานคุณภาพชีวิต ๒) ดานการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ๓) ดานความโปรงใสดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และ   
๔) ดานการนําแผนไปปฏิบัติ (Alignment) โดยมีขั้นตอนการพิจารณา ๔ ขั้นตอน 
ดังน้ี 

 

ขั้นตอนท่ี ๑ พิจารณาจากผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญของสวนราชการที่มี
คะแนนผลการสํารวจสูงที่สุด ๒๐ ลําดับแรก 

 

ขั้นตอนที่ ๒  พิจารณาจากผลการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือนสามัญเปนรายดานจาก
หนวยงานตามขั้นตอนที่ ๑ ที่มีคะแนนผลการสํารวจสูงที่สุด ๕ ลําดับแรกของแตละดาน 
ดังน้ี 

(๑) ดานคุณภาพชีวิต 

 ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการสรางสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน ระบบงาน และบรรยากาศการทํางานสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ทํางานของขาราชการและองคกรในภาพรวม 

 ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการจัดและปรับปรุง
สวัสดิการที่ตอบสนองความตองการของขาราชการและองคกร 



๔ 

 

 ระดับความสําเร็จของหนวยงานในการพัฒนามาตรการท่ีสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวางขาราชการในสวนราชการ 

(๒) ดานการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 ระดับความสําเร็จของมาตรการนําเทคโนโลยีมาใชในการทํางาน 
เพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 คุณภาพของฐานขอมูลดานทรัพยากรบุคคลที่เปนปจจุบัน   
และระดับความสําเร็จในการใชประโยชนจากฐานขอมูลดังกลาวในการทํางาน            
ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(๓) ดานความโปรงใสดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ระดับความสําเร็จในการสรางวัฒนธรรมการทํางานขององคกรที่
โปรงใส ตรวจสอบได  

 ระดับความเชื่อมั่นที่มีตอกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
ระบบการตรวจสอบผลการบริหารทรัพยากรบุคคล 

(๔) ดานการนําแผนไปปฏิบัติ (Alignment) 

 ระดับความสําเร็จของการจัดทําและดําเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร/แผนท่ีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
หนวยงานและยุทธศาสตรชาติ   

 

ขั้นตอนที่ ๓  มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา แจงสวนราชการยื่นแบบ
แสดงความจํานงเขารับการคัดเลือกหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน จากนั้น  
จะพิจารณาจากแบบแสดงความจํานงเขารับการคัดเลือกหนวยงานบริหารทรัพยากร
บุคคลดีเดนประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ ในดานที่สวนราชการไดรับการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ ๒  

 

ขั้นตอนที่ ๔ พิจารณาจากการสัมภาษณผูแทนสวนราชการ  
 



๕ 

 

เกณฑการตัดสินรางวัลหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน
ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หนวยงานที่จะไดรับรางวัลหนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดนประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแตละดาน จะตองผานตามเกณฑในข้ันตอนท่ี ๑ – ๒ และไดคะแนนใน
ขั้นตอนท่ี ๓ และ ๔ สูงที่สุด  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 
 
 
 
 

 

 
หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน  

ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 



๗ 

หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  

กรมการขนสงทางบก 
ดานการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช 
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ดานความโปรงใสดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
ภารกิจกรมการขนสงทางบก 

 กรมการขนสงทางบกมีภารกิจหลักในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบ    
การขนสงทางถนนใหมีมาตรฐานปลอดภัย และสามารถเชื่อมโยงกับการขนสงรูปแบบ
อ่ืนซึ่งอยูในโครงขายการคมนาคมขนสงของประเทศควบคูไปกับการพัฒนานวัตกรรม
ในการกํากับ ดูแล ระบบการขนสงทางถนน และการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งตอง
เดินหนาทํางานแบบเชิงรุกเ พ่ือขับเคลื่อนตามทิศทางของแผนยุทธศาสตร   
กรมการขนสงทางบก (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ทั้งดานการขนสงคนโดยสารดวย   
รถสาธารณะ การขนสงสินคาดวยรถบรรทุก พัฒนาการใหบริการในทุกดานดวย
นวัตกรรมการใหบริการที่เปนเลิศ  และการพัฒนาองคกรนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์
ผลภายใตวิสัยทัศน “เปนองคกรแหงนวัตกรรมในการควบคุม กํากับ ดูแล ระบบ   
การขนสงทางถนนใหมีคุณภาพและปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔” 

 ในป ๒๕๖๑ กรมการขนสงทางบกมุงเดินหนาทุกแผนงาน/โครงการ
ตามแผนยุทธศาสตรกรมการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ พรอมกําหนดนโยบาย
เรงดวนกรมการขนสงทางบกโดยเนน Action Plan  ที่ปฏิบัติไดเปนรูปธรรม โดยใช
เทคโนโลยีตามนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 เชน โครงการม่ันใจท่ัวไทยรถใช GPS 



๘ 

 

ซึ่งเปนโครงการที่มีการควบคุม กํากับ ดูแล ในเชิงปองกัน ดวยการใชประโยชนจาก
ระบบติดตามรถ Online แบบ Real-time สถานีรถโดยสารระบบดิจิทัล (Smart Bus 

Terminal) การจัดใหมีระบบโดยสารรถสาธารณะที่สนามบินทุกแหงทั่วประเทศ          
การบริหารจัดการขอมูลในเชิงปองกันแจงเตือนกอนเกิดเหตุผานศูนยบริหารจัดการ
เดินรถระบบ GPS ที่มีอยูทั่วประเทศ 

กรมการขนสงทางบกดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตรการทํางานของ
กรมการขนสงทางบกสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ โดยมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

รองรับ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

ดานที่ ๒ การสรางความสามารถในการแขงขัน ประชาชนไดใชบริการระบบขนสง
ทางถนนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย เชื่อมโยงโครงขายการขนสงรูปแบบอ่ืนทั้งใน
เขตเมืองและภูมิภาค ดวยความมุงมั่นพัฒนางานในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง พรอม
ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการดานการขนสงทางถนนอยางเปนระบบ  และ
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตอไป 

คานิยมและวัฒนธรรมองคกร 
คานิยม : ONE DLT วัฒนธรรม 
O (Objective) : เปาหมายชดัเจน การทํางานอยางมีเปาหมายชัดเจน มีมาตรฐาน

อยางมืออาชีพ (รูจริง ประชาชนเปนศูนยกลางและ
ผลงานเกินความคาดหมาย) 

N (Network) : มีบูรณาการ โดยบูรณาการเปนเครือขายทั้งหนวยงานภายใน
และภายนอก 

E (Eminence) : งานโดดเดน เพ่ือความมีชื่อเสียง ผลงานโดดเดน และตรงกับ
ความตองการของประชาชน 

 



๙ 

 

D (Digital Economy) :  

เนนนวัตกรรม 
ด วยการ ใชนวัตกรรมอย า ง เหมาะสมและ
ปรับเปล่ียนใหทันสมัยรองรับเศรษฐกิจสรางสรรค 

L (Legitimacy) : กํากับตาม
กฎหมาย 

เพ่ือใหเกิดการควบคุม กํากับ ดูแล ตามกฎหมาย
ที่เขมแข็ง 

T (Transparency) : โปรงใส 
เปนธรรม 

รวมถึงการปฏิบัติงานอยางโปรงใส และเปนธรรม 

  

 กองการเจาหนาที่ มีหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลจัดระบบระเบียบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกรมการขนสง
ทางบกใหเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนและสอดคลองกับ
หลักเกณฑวิธีการท่ี ก .พ. กําหนด โดยปลูกฝงใหบุคลากรยึดมั่นในคานิยมและ
วัฒนธรรมขององคกร เพ่ือใหสามารถสงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจของ
องคกรตอการบรรลุเปาหมายและยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ ปจจุบันไดมีการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทํางานดวยการนําเทคโนโลยีที่จําเปนและเหมาะสม
มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหเกิดความคลองตัว สะดวก 
รวดเร็ว ลดระยะเวลาในการดําเนินงาน เพ่ือใหสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0         
และกําหนดมาตรการควบคุม กํากับ ดูแลการดําเนินงานของบุคลากรในสังกัดเพ่ือ
เสริมสรางกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
ภายใตธรรมาภิบาลในการบริหารองคกร (DLT Good Governance) เพ่ือยกระดับ
การดําเนินงานสูการเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง บุคลากรและประชาชนมีความเชื่อมั่น  
ในการบริหารจัดการองคกร 
 
 
 



๑๐ 

 

การดําเนินการดานการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมการขนสงทางบก โดยกองการเจาหนาที่ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสรรหา บรรจุ และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการทั้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค โดยที่ผานมาการเรียกผูสอบแขงขันไดเพ่ือบรรจุเขารับราชการดําเนินการตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด คือเมื่อมีตําแหนงวางจะมีหนังสือเรียกรายงานตัวจัดสงทาง
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) กอนวันที่เรียกรายงานตัว ๕ วัน และเมื่อถึงกําหนดวัน
รายงานตัวจะใหบุคคลดังกลาว กรอกประวัติสวนตัวตามที่กําหนดไว ซึ่งขั้นตอนนี้จะใช
เวลานาน เนื่องจากบุคคลดังกลาวไมไดเตรียมขอมูล ทําใหไมมีขอมูลหรือขอมูลบางสวน
ไมครบถวน ซึ่งการเรียกรายงานตัวดังกลาวจะไมสามารถคาดการณจํานวนผูมา
รายงานตัวและจํานวนผูสละสิทธิ์ได ทําใหการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขาด
ประสิทธิภาพ ดังนั้น กรมการขนสงทางบกจึงไดจัดทําระบบรับรายงานตัวเพ่ือบรรจุเขารับ
ราชการออนไลน ซึ่งระบบดังกลาวถือเปนนวัตกรรมที่จัดทําขึ้นเพ่ือยกระดับการทํางานให
สามารถรองรับการเตรียมกําลังคนเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกําลังคนและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของกรมการขนสงทางบก สามารถวางแผนในการเรียกบุคคลเขารับ
ราชการตามลําดับการเรียกบรรจุไดอยางเปนระบบ และทําใหขั้นตอนในการรับรายงานตัว
มีความรวดเร็ว ขอมูลถูกตองครบถวน แมนยํา งายตอการตรวจสอบ 

 ระบบรับรายงานตัวเพื่อบรรจุเขารับราชการออนไลน ประกอบดวย ๒ สวน 
ดังนี้ 

๑ .  ร ะ บ บ สํ า ห รั บ เ จ า ห น า ที่  ส า ม า ร ถ เ ข า ใ ช ง า น ไ ด ที่ 
http://apps.dlt.go.th/hr/register/admin ประกอบดวย หนาจอเขาสูระบบ และ
คนหารายชื่อผูสอบแขงขันได ซึ่งขอมูลพ้ืนฐานมาจากการกรอกขอมูลของผูสอบ แขงขัน
ไดตอนสมัครสอบ ลําดับที่สอบแขงขันไดมาจากขอมูลบัญชีสอบแขงขันไดตามประกาศ
แตละตําแหนง ระบบจะสรางรหัสผานและพิมพสงใหผูสอบแขงขันได และเมื่อ



๑๑ 

 

ผูสอบแขงขันไดกรอกขอมูลครบถวนแลว จะปรากฏปุมสําหรับพิมพเอกสาร ก .พ.๗ 
และหนังสือรายงานตัว ดังรูป 

 

 
 

๒ .  ร ะบบ สํ าห รั บ ผู ส อบแข ง ขั น ไ ด  ส ามา ร ถ เ ข า ใ ช ง า น ไ ด ที่ 
http://apps.dlt.go.th/hr/register หรือทาง QR Code ที่กรมการขนสงทางบกสง
ใหพรอมกับหนังสือเรียกบรรจุเขารับราชการ ดังรูป 

 

 
 

  ประโยชนตอเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
   จากการนําเอาระบบรับรายงานตัวเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ออนไลนมาใชในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทําใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 



 กรมการขนสงทางบกไดเล ็งเห ็นว า ปญหาการทุจร ิตคอรัปช ั ่นและ
การประพฤติมิชอบในภาครัฐ เปนอุปสรรคสาคัญที่สงผลกระทบตอการพัฒนา
ประเทศโดยรวม ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อมั่นและศักยภาพในการแขงขัน

   ๑. ผูปฏิบัติงานสามารถทํางานไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

   ๒. ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

   ๓. ไดขอมูลที่ครบถวน ถูกตอง และงายตอการตรวจสอบ 

  ๔. ผูที่มารายงานตัวก็เกิดความสะดวก เขาใจงาย และประหยัดเวลา 

  ประโยชนตอหนวยงาน 
  กรมการขนสงทางบกสามารถใชระบบรับรายงานตัวเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ
ราชการออนไลนเชื่อมโยงกับโปรแกรมระบบเทคโนโลยีตางๆ ดานการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกรมการขนสงทางบก ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใชเปนฐานขอมูล
ในการเตรียมกําลังคนในอนาคต และเปนขอมูลใหผูบริหารใชประกอบการตัดสินใจ
ในการกําหนดทิศทางในการบริหารองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ประโยชนตอสังคม/ประเทศชาติ  
  เพ่ือสนองตอนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลใชเปนแนวทางในการบริหาร
และพัฒนาประเทศ ที่มุงเนนการนําระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคล่ือน  
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจน  
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันโดยรวมของประเทศ นอกจากน้ี ยังเปนการสนับสนุน
แนวคิดในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management : (NPM)) 
ที่มุงเนนการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดประโยชนของ
ประชาชนผูใชบริการเปนเปาหมาย สรางและพัฒนากลไก การบริหารงานบุคคลท่ีได
มาตรฐาน 

การดําเนินการดานความโปรงใสดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑๒ 



การขับเคลื่อนองคกรเพื่อใหเกิดการยอมรับจากภาคสวนตางๆ จึงมีความจำเปน
อย างย ิ ่ งท ี ่ต องบร ิหารจ ัดการด วยความโปร งใสภายใต หล ักธรรมาภ ิบาล
ซึ่งภารกิจงานดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเปนหัวใจสำคัญและ

๑๓ 

จําเปนอยางยิ่งตอการสนับสนุนเพ่ือขับเคล่ือนองคกรไปสูการบรรลุเปาหมายและ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรในการเสริมสรางองคกรใหมีสมรรถนะสูงได ผู บริหาร
กรมการขนสงทางบกจึงมีการประกาศนโยบายท่ีชัดเจนในการที่จะขับเคลื่อนและ
นําพาองคกรดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส ยึดมั่น
ในความถูกตองชอบธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาคโดยไมเลือกปฏิบัติ เพ่ือให
เจาหนาที่ในสังกัดยึดถือปฏิบัติตามและสงเสริมสนับสนุนใหมีการปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยยึดประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ เพ่ือใหประชาชนเกิดความเชื่อมั่นตอ
ระบบราชการ ปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการสรางความโปรงใสเกิดจากคุณธรรม 
คุณความดี และความรูสํานึกผิดชอบของแตละบุคคล และสภาพแวดลอมที่แตกตาง   
กันไป จึงเปนเรื่องยากที่จะพัฒนาใหทุกคนเปนคนดีเสมอกันได กรมการขนสงทางบก   
จึงมีการกําหนดแนวทางและมาตรการ เพ่ือสอดสอง ควบคุม กํากับ ดูแล รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบวิเคราะหประเมินผลการปฏิบัติราชการในการเสริมสรางและปองกัน 
มิใหมีการประพฤติปฏิบัติที่ผิดแผกแตกตางไปจากมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
ขาราชการ การสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและประชาชน   
ถือเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยใหเกิดกลไกการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหมีความโปรงใสเปนที่ยอมรับมากยิ่งข้ึน กรมการขนสงทางบกจึงไดดําเนินการ
สรางกลุมเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม การปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ขึ้น เพื่อเปนแนวรวมในการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในดานคุณธรรม จริยธรรม การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของเจาหนาที่ดวยอีกทางหน่ึง  



๑๔ 

 

การสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม การปองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหสมาชิกเครือขายไดแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ             
ที่เกี่ยวของในการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่รัฐที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งการชี้หรือแจงเบาะแสเม่ือมีการพบเห็นเจาหนาที่
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพ่ือรวบรวม ขอมูลนํามาวิเคราะหทบทวนปรับปรุงพัฒนา
งานดานการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบของ
เจาหนาที่ในสังกัด เพ่ือแกไขและลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของหนวยงาน
ภาครัฐ โดยมีการติดตอ สื่อสารแลกเปล่ียนขอมูลระหวางสมาชิกเครือขายผานชองทาง 
Applications Line มีสมาชิกประกอบดวย ผูแทนบุคลากรของหนวยงานในสังกัด
กรมการขนสงทางบก ประชาชน ผูประกอบการ และผูมีสวนได สวนเสียที่มาติดตอ
ราชการกับหนวยงานในสังกัดทั่วประเทศ 

ประโยชนจากการสรางเครือขายความรวมมือในการสงเสริมคุณธรรม 
การปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ 

๑. เจาหนาที่กรมการขนสงทางบกปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความสุจริตในการปฏิบัติงาน 

๒ .  กรมการขนสงทางบกมีแนวรวมในการตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในดานคุณธรรม จริยธรรม และการทุจริตของเจาหนาที่  

๓. การสงเสริมคุณธรรม การเสริมสรางจริยธรรม และการกวดขันวินัย โดย
ใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานตอสาธารณะเพ่ือใหประชาชนไดรับทราบ จะชวย
สนับสนุนใหดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI : Corruption Perceptions Index) ของ
ประเทศเพ่ิมข้ึน 

 



กรมราชทัณฑ
ดานความโปรงใสดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๕ 

หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน ป พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  

 

 

 

กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม เปนหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม 
และแกไขพฤตินิสัยผูตองขังโดยมุงพัฒนาใหเปนองคกรพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ่ือแกไข 
ฟนฟูผูตองขังใหกลับตนเปนพลเมืองดี มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  ไมหวนกลับมา
กระทําผิดซ้ําไดรับการพัฒนาทักษะฝมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต และสามารถ
ดํารงชีวิตในสังคมภายนอกไดอยางปกติโดยสังคมใหการยอมรับ ทั้งนี้ การบริหารงาน
ราชทัณฑมักมีภาพลักษณที่สรางขึ้นโดยสังคมในฐานะของ “แดนสนธยา” ซึ่งเปน 

การยากที่สังคมจะเขาไปมีสวนรวมหรือตรวจสอบการบริหารงานของกรมราชทัณฑได 
หรือแมแตกระแสโลกาภิวัฒนที่มีการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมอยางรวดเร็ว ทั้งใน
เรื ่องของเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําใหกรมราชทัณฑมีความตระหนักและ   
ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการสรางกระบวนการบริหารงานราชทัณฑที่มีความโปรงใส 
สามารถตรวจสอบได เพ่ือความสําเร็จในการสรางภาพลักษณการบริหารราชการท่ีดี
ของสวนราชการและตอบสนองตอความตองการของสังคมในการเขามามีสวนรวม
และมีบทบาทในการตรวจสอบการดําเนินงานของสวนราชการมากขึ้น รวมทั้ง    
การสรางความเชื่อมั่นแกประชาชนโดยทั่วไปตอการดําเนินการตามภารกิจ 

ดังนั้น เพ่ือเปนการสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จฯ ดังกลาว กรมราชทัณฑ
ไดใหความสําคัญอยางยิ่งกับการบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคลที่จะตองยึดหลัก
กฎหมาย บริหารงานดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได โดยกรมราชทัณฑ    
ไดยึดมั่นความโปรงใสในการบริหารงานอยางตอเนื่อง และรับนําแนวนโยบาย    



๑๖ 

 

ของรัฐบาลที่เก่ียวของกับการสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและ           

การปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ ยุทธศาสตรชาติวาดวย
การปองกันและปราบปรามทุจริต รวมไปถึงดัชนีชี้วัดดานการทุจริตและความโปรงใส
ของภาครัฐในระดับนานาชาติ ที่เปนกรอบการขับเคล่ือนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของกรมราชทัณฑ ใหเปนที่ยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด โดยกรมราชทัณฑ 
ไดดําเนินการบริหารทรัพยากรบุคคล ดวยหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหเกิดความโปรงใส 

ในการบริหารงาน ดวยหลักการสําคัญ ๓ ประการ ไดแก  
๑) การสรางกลไกดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบและนโยบายของรัฐ  
๒) การบริหารทรัพยากรบุคคลดวยหลักการความโปรงใสและรับผิดชอบ

ตอผูมีสวนไดสวนเสีย  
๓) การสรางวัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองกับหลักการความโปรงใส           

ในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยไดมีการดําเนินการถายทอดหลักการฯ ดังกลาวลงสูรูปแบบกิจกรรม/
โครงการเพื่อขับเคลื่อนใหเกิดผลสําเร็จที่จะทําใหการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ของกรมราชทัณฑ เปนไปดวยความโปรงใสอยางรูปธรรม อันไดแก  

(๑) การสรางวัฒนธรรมองคกรดานคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส
ที่เขมแข็ง ผานการถายทอดนโยบายลงไปสูตัวชี้วัดของหนวยงานและรายบุคคล 
ไดแก นโยบาย ๓ ส ๗ ก ของอธิบดีกรมราชทัณฑ โดยเฉพาะ ความสุจริต ไมเรียกรับ
ผลประโยชน ไมมีซื้อขายตําแหนง ไมทําธุรกิจการจัดซื้อจัดจางขายของกับหนวยงาน 
และยึดหลักกฎหมาย และปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐาน รวมไปถึง การประกาศ
แสดงเจตจํานงดานความสุจริต โดยดําเนินการถายทอดใหหนวยงานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดกิจกรรมปลูกจิตสํานึกและดําเนินการภายใตกรอบ           
๖ ประการ ไดแก ๑. ปฏิบัติหนาที่ภายใตกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน และความเสมอภาค 



๑๗ 

 

มุงมั่นการคืนคนดี สูสั งคม  ๒ .  ยึดถือความถูกตอง เปนธรรมซื่อสัตยสุจริต           
ไมเรียกไมรับทรัพยสิน ไมแสวงหาผลประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ เสียสละ อดทน 
และมีระเบียบวินัย ๓. มีกรอบการปฏิบัติงานเพ่ือความโปรงใส เปดเผยขอมูลขาวสาร
อยางตรงไปตรงมาและประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยงาย ๔. เปดโอกาสให
ประชาชน ภาคสังคม ภาคเอกชนเขามามีสวนรวม เพ่ือสรางความสามัคคีและความรวมมือ 
๕. มีความพรอมและตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่มีความรับผิดชอบตอความบกพรอง         
ในหนาที่ที่รับผิดชอบและพรอมปรับปรุงแกไขใหทันทวงที ๖. ยึดหลักความประหยัด
และคุมคา ในการบริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอภารกิจงานราชทัณฑ 
ผนวกกับมีดําเนินการทางวินัยอยางเครงครัดและเอาจริงเอาจังซึ่งถือเปนกลไกหนึ่ง 
ในการตรวจสอบผลสําเร็จของการปลูกจิตสํานึก เ พ่ือเปนบรรทัดฐานและ           
สรางคานิยมดานความโปรงใสใหกับขาราชการ 

(๒) การกําหนดยุทธศาสตร แผนงานและกิจกรรมของทุกหนวยงาน           
ในกรมราชทัณฑ ใหดําเนินงานตามกรอบแนวนโยบาย ๕ กาวยางแหงการเปลี่ยนแปลง
กรมราชทัณฑโดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายกาวที่ ๕ กลาวคือ หนวยงานตอง
ดําเนินการสรางความยอมรับจากสังคม โดยกําหนดใหหนวยงานทั้งหมดเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ ที่หนวยงานภายนอกจัดขึ้นเผยแพรขอมูลขาวสารเพ่ือใหสังคมเขาใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน รวมถึงการใหความรวมมือดานสาธารณประโยชน  เพ่ือสราง
เครือขายใหเกิดความรวมมือจากทุกภาคสวนในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานในอนาคต 

(๓) ขับเคลื่อนการบริหารทรัพยากรบุคคลดานความโปรงใส ดวยการใช
กรอบการประเมิน (ITA) มากํากับในทุกกระบวนงาน ผานการกําหนดขั้นตอน 
การปฏิบัติงานในทุกกระบวนงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุงเนน
การเปดเผยขอมูลการปฏิบัติงานใหบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบและ           
ยื่นขอสังเกตการปฏิบัติงานผานทางชองทางท่ีหนวยงานมีการกําหนดไวหลากหลาย



๑๘ 

 

ชองทางรวมกับการกําหนดใหมีกิจกรรมและโครงการขับเคลื่อน/สงเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมใหกับหนวยงานและขาราชการ ซึ่งเปนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมราชทัณฑ ตามกรอบความสําเร็จดาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) เพ่ือกํากับใหเกิดการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของกรมราชทัณฑและ
เผยแพรขอมูลความรูดานคุณธรรม จริยธรรม ผานทางหนังสือราชการและ           
Line Application อยางสมํ่าเสมอ 

(๔) ดําเนินการสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน “มาตรฐานความโปรงใส           
๕ ดานของเรือนจํา/ทัณฑสถาน” ประกอบดวย ๑) มาตรฐานดานขาวสาร กําหนดให
เชิญบุคคลภายนอกรวมสังเกตการณในการตรวจรับขาวสารรวมกับคณะกรรมการ
ของเรือนจํา/ทัณฑสถาน ๒) มาตรฐานดานอาหารกําหนดใหเชิญบุคคลภายนอกรวม
สังเกตการณในการตรวจรับอาหารรวมกับคณะกรรมการของเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
๓) มาตรฐานดานการทํางานของผูตองขังโดยกําหนดใหมีการรับงานและพิจารณา
ราคาในรูปแบบคณะกรรมการและกําหนดใหมีระบบของการจําแนกลักษณะผูตองขัง 
เขารับการฝกวิชาชีพตามนโยบายของกรมราชทัณฑ ๔) มาตรฐานดานการบริหาร
รานสงเคราะหผูตองขัง กําหนดใหมีระบบการจัดซื้อสินคาที่จําเปนสําหรับผูตองขัง
โดยปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ มีปายแสดงราคาสินคาจําหนายทุกชนิด มีการตรวจสอบ
ราคาสินคาเปรียบเทียบและ ๕) มาตรฐานดานการบริหารจัดการทั่วไปกําหนดใหมี
การย่ืนบัญชีทรัพยสินของผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน ผูอํานวยการสวน 
หัวหนาแดนและหัวหนาฝาย   

(๕) การดําเนินการวิจัยดานการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรและหนวยงาน ไดแก การศึกษาแนวทาง           
การบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือแกไขปญหาผูตองขังหลบหนี การสํารวจความพึงพอใจ
และความผาสุกของขาราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สรางขวัญและกําลังใจ



๑๙ 

 

และคานิยมที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมราชทัณฑ เพ่ือสนับสนุน
ภารกิจดานการปฏิบัติตอผูตองขังอยางมีประสิทธิภาพ ฯลฯ เปนตน 

(๖) การสรางชองทางการส่ือสาร สรางกระบวนการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
การประกาศผลการดําเนินงาน สถิติหรือขอมูลอยางชัดเจนในหลากหลายชองทาง 
เพ่ือใหบุคคลหรือองคกรภายนอกสามารถตรวจสอบการดําเนินการได ไมวาจะเปน 
Website, Line Application หรือ Facebook ที่เปนเสมือนเครือขายในการสราง
ความเขาใจในการปฏิบัติงาน เสนอแนะการปรับปรุงกระบวนงาน และการแจง           
ขอสงสัยไดตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพ่ือประโยชนในการขจัดความขัดแยงและขอสงสัย           
ในการปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล โดยมีผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ           
ในการสรางความเขาใจ และตอบขอสักถามอยางสมํ่าเสมอ 

ผลจากการดําเนินกิจกรรม/ โครงการตาง ๆ ขางตน ทําใหกรมราชทัณฑ          
มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของกรมราชทัณฑ           
ในภาพรวม (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อยูในระดับสูงสุดของหนวยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดโดยไดคะแนนรอยละ ๘๘.๒๐ (ระดับสูงมาก) และทําให
กรมราชทัณฑแทบปราศจากขอขัดแยงหรือขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของหนวยงานตลอดหลายปที่ผานมา 

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑยังคงมีความมุงมั่นในการพัฒนาองคกรเพ่ือขับเคลื่อน
องคกรใหเปน Open Government ไดอยางแทจริง รักษามาตรฐาน ปรับปรุง และ
พัฒนานวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
อยางตอเนื่องตอไป 
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รายนามคณะกรรมการมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา 
  

 
นายวิลาศ สิงหวิสัย 
ประธานกรรมการ 

 
นายปรีชา  วัชราภัย 
รองประธานกรรมการ 

 
นายนนทิกร กาญจนะจิตรา 
รองประธานกรรมการ 

 
นางพัชรดา  ซอโสตถิกุล 
รองประธานกรรมการ 

 
นายสีมา  สีมานันท 
กรรมการ 

 
นางเบญจวรรณ  สรางนิทร 
กรรมการ 

 
นายวิสูตร ประสิทธ์ิศิริวงศ 
กรรมการ 



๒๓ 

 

 
นางเมธินี  เทพมณี 
กรรมการ 

 
นายวิชัย  สีตสุวรรณ 
กรรมการ 

 
หมอมหลวงพัชรภากร  เทวกุล 
กรรมการ 

 
นายปยวัฒน ศิวรักษ 
กรรมการ 

 
นางทัศนีย  วังสวาง 
กรรมการและเหรัญญิก 

 
นายจีระพงษ  สิวายะวิโรจน 
กรรมการและเลขานุการ 

 
นายปรีชา  วิชัยดิษฐ 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
วาที่รอยตรี เจริญศักดิ์  เอกสมาธิกุล 
กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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รายนามนักบริหารงานบุคคลดีเดน 

และหนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดนในอดีต 
(ป พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๖๑) 
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รายนามนักบริหารงานบุคคลดีเดน 
และหนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน (ป พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๖๑) 

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

นายอิศรา แพทยนอย สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

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

นายธวัชชัย สวัสดิ์สาลี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

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

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



๒๖ 

 

ป พ.ศ. ๒๕๓๖ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายเสนห ผดุงญาติ กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

นางชนิดา โหตรจิตร สํานักงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
กองการเจาหนาที่ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ป พ.ศ. ๒๕๓๗ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายฐาปบุตร  ชมเสวี กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

นางสาวอรพินท บุนนาค กรมสรรพสามิต 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่   สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ   
กระทรวงศึกษาธิการ  

ป พ.ศ. ๒๕๓๘ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายสมยศ มีเทศน สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา 
  แหงชาติ 
นางสาวณัชชา วรวัฒนเมธีกุล สํานักงานสงเสริมงานตุลาการ 
นายสุรพงษ ศิวาธรณิศร กรมสุขภาพจิต 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 

 



๒๗ 

 

ป พ.ศ. ๒๕๓๙ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายเอนก เกษมสุข กรมท่ีดิน 

นายปน วรรณพินิจ สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและ 

  สวัสดิการสังคม 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ฝายการเจาหนาที่  สํานักงานเลขานุการกรม   
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

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

กระทรวงการตางประเทศ  

 ฝายการเจาหนาที่  สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน สํานักนายกรัฐมนตรี 

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

 

 



๒๘ 

 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่  กรมสรรพากร  กระทรวงการคลัง 
 กองการเจาหนาที่ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ 
 ฝายการเจาหนาที่  สํานักงานเลขานุการกรม  กรมตรวจบัญชีสหกรณ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ป พ.ศ. ๒๕๔๒ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นางโสภา กฤตลักษณกุล กรมตรวจบัญชีสหกรณ 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย  กระทรวงพาณิชย 
 กองการเจาหนาที่  สํานักงานประกันสังคม  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ป พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

 กองการเจาหนาที่ กรมประชาสงเคราะห กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 ฝายการเจาหนาที่  กองกลาง  สํานักงาน ก.พ.  สํานักนายกรัฐมนตรี 
 ฝายการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการกรม  กรมทะเบียนการคา   
กระทรวงพาณิชย 

ป พ.ศ. ๒๕๔๔ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายฐิติ ดานอําไพ กรมทรัพยากรธรณี 
 



๒๙ 

 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่ กรมท่ีดิน  กระทรวงมหาดไทย 

 กองการเจาหนาที่  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

และสวัสดิการสังคม 

 กลุมงานการเจาหนาที่ สํานักงานเลขานุการกรม กรมการคาตางประเทศ  

กระทรวงพาณิชย 

ป พ.ศ. ๒๕๔๕ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายพงศปยะ ปยะสิรานนท กรมพัฒนาท่ีดิน 

นางจินดา ฤกษปยะทรัพย กรมทะเบียนการคา 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 ฝายการเจาหนาที่  สํานักงานเลขานุการกรม กรมสงเสริมการสงออก  

กระทรวงพาณิชย 
 ฝายการเจาหนาที่  สํานักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาฝมือแรงงาน  

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

ป พ.ศ. ๒๕๔๖ 
รายนามผูไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
นายสมภพ อมาตยกุล 

ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล 

นายชุมพล พรประภา 
นายชัยวัฒน วงศวัฒนศานต 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
กรมการเรงรัดพัฒนาชนบท  กระทรวงมหาดไทย 



๓๐ 

 

ป พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กองการเจาหนาที่ กรมราชทัณฑ  กระทรวงยุติธรรม 

 กองการเจาหนาที่ สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการตางประเทศ 

 กองการเจาหนาที่  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

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

จังหวัดชัยนาท 

จังหวัดยโสธร 
จังหวัดยะลา 

ป พ.ศ. ๒๕๔๙ 
สวนราชการ สงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
กรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง 
จังหวัด สงเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน 
จังหวัดชลบุร ี
จังหวัดเชียงใหม 
 

 



๓๑ 

 

ป พ.ศ. ๒๕๕๐ 

นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายนัทธี   จิตสวาง  อธิบดีกรมราชทัณฑ 
นายสุธี   มากบุญ  ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

จังหวัดพิษณุโลก 

ป พ.ศ. ๒๕๕๑ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นางสาวอุทัยวรรณ   ยุทธโกวิท ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  กรมการแพทย 

กระทรวงสาธารณสุข 
นางสาวนวลลออ   ณ มหาไชย  หัวหนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
กระทรวงยุติธรรม 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 สํานักงาน ก.พ. 
 จังหวัดกําแพงเพชร 

 

 

 



๓๒ 

 

ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายไกวัล ไทยปาล  หัวหนากลุมงานบุคคลสํานักบริหารกลาง  

สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

นายวัชรศักดิ์ พรหมบุญ ผูอํานวยการกลุมงานการเจาหนาที่  
กรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ป พ.ศ. ๒๕๕๓ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นางสุวรรณา  มัญยานนท  ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรมสุขภาพจิต  
   กระทรวงสาธารณสุข 

นายวสันต  วัฒนศิริ   ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล  
กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
 



๓๓ 

 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง 
 จังหวัดสมุทรสาคร 
 จังหวัดนราธิวาส 

ป พ.ศ. ๒๕๕๔ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายเลอศักด์ิ   ริ้วตระกูลไพบูลย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาโครงสรางและระบบ 

บริหารงานบุคคล  กรมชลประทาน  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
นายวรเทพ   ยอดดี  ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 กระทรวงพลังงาน 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 

 จังหวัดตรัง 
 จังหวัดพะเยา 

ป พ.ศ. ๒๕๕๕ 
มอบเข็มเกียรติยศ จณส. แกผูที่บําเพ็ญประโยชนใหกับมูลนิธิฯ 

 

 



หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน

๓๔ 

ป พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นักบริหารงานบุคคลดีเดน 
นายสรรเสริญ  นามพรหม   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข 

นางสุนีย  บัวใหญ   ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ กรมท่ีดิน  
กระทรวงมหาดไทย 

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 

ป พ.ศ. ๒๕๕๗  

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม 

 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

ป พ.ศ. ๒๕๕๘  

ไมมีการมอบรางวัล 

ป พ.ศ. ๒๕๕๙  

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
กรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข 

 

 

 



หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน

หนวยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเดน

๓๕ 

 

ป พ.ศ. ๒๕๖๐  

หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 

 กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง 

ป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
หนวยงานบริหารงานบุคคลดีเดน 
 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 

 

 
  

 

 

 

 

 
 



เอกสารประกอบ
งานวันมูลนิธิพันเอก จินดา ณ สงขลา ป ๒๕๖๒

ผูวางรากฐานการเสริมสรางความเจริญกาวหนาแกการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน


