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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี  พ.ศ. 2564 
ครั้งที่  1/2565 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด   

************************* 

ระเบียบวาระท่ี  1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   1.1 กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น 

 ประจ าปี พ.ศ. 2564 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกฯ ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการ
 พลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยขอให้จังหวัดด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่นในนามของจังหวัด เพ่ือเข้ารับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค า)  ในวัน
ข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยก าหนดส่งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกและเอกสาร
ที่เก่ียวข้องไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

  1.2 จังหวัดร้อยเอ็ดได้ค าสั่งที่ 4268/2564 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2565 แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. 256 4      
เพื่อด าเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นในนามจังหวัดร้อยเอ็ด ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในคู่มือการคัดเลือกฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นธรรม ดังนี้ 
(เอกสารแนบท้าย 1) 

1. รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ) ประธานกรรมการ 
2. ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด     กรรมการ 

   3. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด   กรรมการ 
   4. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด   กรรมการ 
   5. ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด    กรรมการ 
   6. คลังจังหวัดร้อยเอ็ด     กรรมการ 
   7. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด   กรรมการ  
   8. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ 
   9. วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด    กรรมการ 
   10. หัวหน้าส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด          กรรมการและเลขานุการ 
   11. ผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
               ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด    และผู้ช่วยเลขานุการ 

12. นางสาวชัชฎาภรณ์ กอผจญ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
               กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด   
   13. นายชฎาวุฒิ  ประเสริฐสงัข์  พนักงานทรัพยากรบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการ 
                   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานจังหวัดร้อยเอ็ด   

 มติที่ประชุม ............................................................................................................... ........................ 

   ............................................................................................................................. .......... 

   ..................................................................................................................... .................. 

/ระเบียบวาระที่  2 ...   
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ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

    -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อทราบ 
เลขานุการ 3.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 
           คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ได้ก าหนด

หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด ตามคู่มือการคัดเลือกฯ ซึ่งจังหวัดได้
จัดส่งให้คณะกรรมการฯ พร้อมกับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือศึกษาในชั้นต้นแล้ว สรุป
โดยสังเขป ดังนี้ (เอกสารแนบท้าย 2) 

  (1.1) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการคัดเลือก ต้องเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตาม
กฎหมายดังต่อไปนี้ 

           (1.1.1) เป็นข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนที่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน  

           (1.1.2) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

    (1.1.3) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมาย
ว่าด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   (1.1.4) เป็นข้าราชการต ารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ  
    ทั้งนี้ให้หมายรวมถึงลูกจ้างประจ าในส่วนราชการ ตามข้อ ๑.๑.1 – ข้อ ๑.1.๔ 
   ยกเว้น ดาโต๊ะยุติธรรม ในสังกัดส านักงานศาลยุติธรรมและข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด
  กระทรวงกลาโหม  
  (1.2) ข้าราชการตามข้อ (๑.๑.1) – (๑.1.๔) ต้องมีต าแหน่งสูงสุดไม่เกินต าแหน่ง

ประเภทอ านวยการ ระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
  (1.3) เป็นผู้มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๕ ปีนับถึงวันที่

๓๐ กันยายน ๒๕64 โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน  
ตามข้อ (๑.๑.1) – ข้อ (๑.1.๔)  

    (1.3.1) กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ให้เริ่มต้น
นับระยะเวลาปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่  

   (1.3.2) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้า
กับระยะเวลาปฏิบัติราชการปกติ  

 (1.4) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย  
  (1.5) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญาหรือ

อยู่ระหว่างการด าเนินคดีอาญาในศาล 
  (1.6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่โทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
  (1.7) ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน

ตลอดระยะเวลารับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
ตามข้อ (๑.๑.1) – ข้อ (๑.1.๔)  

/(1.8) เป็นผู้มีความประพฤติ… 
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  (1.8) เป็นผู้มีความประพฤติ ปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม  

  (1.9) เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่องในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า
และลับหลัง  

  (1.10) เป็นผู ้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที ่และนอกเหนือหน้าที่  
สม่ าเสมอ เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์    
ต่อส่วนราชการ ประชาชน มากกว่าผู้อ่ืนอย่างเด่นชัด  

  (1.๑๑) เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการ ยกย่อง 
โดยค านึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ   
เกิดประโยชน์ยิ่งกับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้ อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้น
ได้เชิงประจักษ์ กรณีผลงานของลูกจ้างประจ า ซึ่งมีข้อจ ากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงานจะเป็น
ภาคปฏิบัติ ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นส าคัญ  

  (1.๑๒) การคัดเลือกข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่สังกัดส่วนภูมิภาค ให้หมายรวมถึง 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการต ารวจ และหมายรวมถึงลูกจ้างประจ า   

ในสังกัดส่วนราชการที่กล่าว หากปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดใดให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ  
  ของจังหวัด นั้น ๆ (ส าหรับส่วนราชการส่วนกลาง ที่ตั้งในภูมิภาคให้คัดเลือกกับต้นสังกัดส่วนกลาง) 
  (1.13) ข้าราชการช่วยราชการให้อยู่ในสัดส่วนการคัดเลือกฯ ของต้นสังกัด  
     (1.14) จั งหวัดต้องคัดเลือกข้าราชการพลเรื อนดี เด่นไม่ เกินจ านวนที่

คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นก าหนด โดยพิจารณาจากจ านวนข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจ าที่มีอยู่และรับอัตราเงินเดือน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 (ไม่รวมคนมาช่วย
ราชการ) ซ่ึงจ านวนข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่ส่วนราชการระดับจังหวัดคัดเลือกได้ เป็นดังนี้ 

 
 
 
 
  
 

จ าแนกกลุ่มต าแหน่งและระดับ 4 กลุ่ม ได้แก่ 

  กลุ่มที่    กลุ่มที่ ต าแหน่งประเภทและระดับ ต าแหน่งสูงสุดไม่เกินระดับ  9  (เดิม) 
1 ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น ระดับสูง 

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 
2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ 
3 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน   
4 ลูกจ้างประจ า 

หมายเหตุ  ข้าราชการต าแหน่งอย่างอ่ืน ให้เทียบต าแหน่งประเภทและระดับเทียบเท่ากับข้าราชการ
พลเรือน ตามหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 30 ลงวันที่ 15 กันยายน 2553 
ที่ นร 1008/ว4 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 และ ที่ นร 1008/ว9 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2560 

        /ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด… 

รายละเอียด จ านวน จ านวนที่คัดเลือกได้ หมายเหตุ 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า 1 – 300  คน ไม่เกิน  1  คน ไม่จ ากัดกลุ่ม 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า 301 – 3,000  คน ไม่เกิน  2  คน ไม่จ ากัดกลุ่ม 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า 3,001 – 10,000  คน ไม่เกิน  3  คน ไม่จ ากัดกลุ่ม 
ข้าราชการ+ลูกจ้างประจ า 10,001  คน  ขึ้นไป ไม่เกิน  4  คน ไม่จ ากัดกลุ่ม 
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    ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้าราชการต ารวจ และลูกจ้างประจ า ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 รวมจ านวน 16,675 คน 
จ าแนกเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 5,553 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 8,150 คน ข้าราชการต ารวจ จ านวน 2,500 คน และลูกจ้างประจ า จ านวน 472 คน 
สามารถคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้ไม่เกิน 4 คน (ไม่จ ากัดกลุ่ม) 

   - สามารถคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นได้ไม่เกิน 4 คน (ไม่จ ากัดกลุ่ม) 

   เมื่อคณะกรรมการระดับจังหวัดด าเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้น และได้รายชื่อบุคคลที่จะเสนอ
ชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในนามจังหวัดแล้ว ให้จัดท าข้อมูลที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวข้าราชการและลูกจ้างประจ า จัดส่งไปที่กลุ่มบริหารบุคคล ส านักอ านวยการ 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยถือวันประทับตรา
ไปรษณีย์เป็นส าคัญ 

มติที่ประชุม ................................................................................................... ................................................... 
  ……………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

  3.2 หนังสอืจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ รอ 0017.5/ว 7105 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2564  
     จังหวัดร้อยเอ็ดแจ้งส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค, ผู้บังคับการต ารวจภูธร

จังหวัดร้อยเอ็ด, หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค, ผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด, ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 
และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด 
(ยกเว้นส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้คัดเลือกกับส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น) 
ได้พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2564 ให้จังหวัดร้อยเอ็ด 
ภายในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 โดยมีหน่วยงานเสนอรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ
คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี 2564 ดังนี้ 

  3.2.1 ที่ท าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
ในระดับจังหวัด ในกลุ่มที่ 1 จ านวน 1 คน 

  3.2.2 ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอรายชื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ   
ในระดับจังหวัด ในกลุ่มที่ 1 จ านวน 1 คน 

  3.2.3 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอรายชื่อข้าราชการเข้าสู่การ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด จ านวน 4 คน  ประกอบด้วย 

   1) กลุ่มที่ 1 จ านวน 1 คน 
   2) กลุ่มที่ 2 จ านวน 1 คน 
   3) กลุ่มที่ 3 จ านวน 1 คน 
   4) กลุ่มที่ 4 จ านวน 1 คน 
  3.2.4 ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอรายชื่อข้าราชการเข้าสู่การพิจารณา

ของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 1 คน 
 

 /3.2.5 ส านักงาน… 
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  3.2.5  ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เสนอรายชื่อข้าราชการเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด ในกลุ่มที่ 2 จ านวน 1 คน 

  3.2.6 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ได้เสนอรายชื่อข้าราชการเข้า
สู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 

   1) กลุ่มที่ 1 จ านวน 1 คน 
   2) กลุ่มที่ 2 จ านวน 1 คน   
  3.2.7 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 ได้เสนอรายชื่อ

ข้าราชการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด กลุ่มท่ี 2 จ านวน 1 คน  
  3.2.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ได้เสนอรายชื่อ

ข้าราชการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
   1) กลุ่มท่ี 1 จ านวน 1 คน 
   2) กลุ่มที่ 2 จ านวน 1 คน 
  3.2.9 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ได้เสนอรายชื่อ

ข้าราชการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในระดับจังหวัด จ านวน 2 คน ประกอบด้วย 
   1) กลุ่มท่ี 1 จ านวน 1 คน 
   2) กลุ่มที่ 2 จ านวน 1 คน 
มติที่ประชุม ............................................................................................................................. ........................... 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................ 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
         เพ่ือให้การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. 

2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแล้วเสร็จทันตามก าหนดเวลา จึงขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด คัดเลือกข้าราชการดีเด่นของจังหวัด
ร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 4 คน  โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้  

1) การพิจารณาคัดเลือกโดยไม่มีการแบ่งกลุ่มหรือเป็นกลุ่ม 
2) การคัดเลือกโดยวิธีการโหวดลงคะแนน โดยวิธีการแบบเปิดเผยหรือแบบลับ 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................. ........................... 

 ................................................................................................................................ ........................ 

 ......................................................................................................... .............................................. 

 ............................................................................................................................. ........................... 

 ............................................................................................................................. .......................... 

 ....................................................................................................... ................................................. 

                    ....................................................................................................................................................... 
 

/4.2 วิธีการคัดเลือก... 
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 4.2 วิธีการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด ของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. 2564  
   มีข้าราชการที่เสนอผลงานงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 15 คน โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
   กลุ่มที่ 1   จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 

1. นางสาวสุภาภรณ์  มิตรภานนท์  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
(ด้านบริการวิชาการ) 
หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

2. ร้อยต ารวจเอกหญิงอรุณี  อินทรมณี ต าแหน่งนายอ าเภอจตุรพักตรพิมาน 
หน่วยงาน ที่ท าการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด 

3. นางกานต์ธีรา  ทาศิลา ต าแหน่งครเูชี่ยวชาญ 
หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

4. นางวิชิตา  เลิศพุทธิพงศ์พร  ต าแหน่งคลังจังหวัดร้อยเอ็ด  
หน่วยงาน ส านักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด 

5. นายอนุสรณ์  ทาสระคู  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโพนสูงประชาสรรค ์
หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  

6. นางล าพูน  ประริเตสังข์  ต าแหน่งครเูชี่ยวชาญ 
 หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

  กลุ่มที่ 2  จ านวน  7 คน ประกอบด้วย 
1. พ.ต.อ.ไกร  สอนดี  ต าแหน่งรองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 

หน่วยงาน ต ารวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด 
2. นางสาวนฤพร  ชูเสน ต าแหน่งทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
3. นางศิริวรรณ  พลเศษ  ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 

4. ว่าที่ ร.ต.วีรยุทธ  อินทสร ต าแหน่งครูช านาญการ 

    หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอด็ เขต 3 
5. ว่าที่ พ.ต.ดร.มานิตย์  ซาชิโย ต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา (ช านาญการพิเศษ) 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
6. นางศิริลักษณ์  เพริดพราว ต าแหน่งครูช านาญการพิเศษ 
    หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
7. นายชาญศักดิ์  หงษ์ทอง  ต าแหน่งนักวิชาการเกษตรช านาญการ 

หน่วยงาน ส านักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด 

   กลุ่มที่ 3 จ านวน 1 คน ประกอบด้วย 
1. นายธนวัฒน์  จันทโก  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

    หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 

/กลุ่มที่ 4  … 
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กลุ่มที่ 4  จ านวน 1 คน ประกอบด้วย  
1. นางฐิตาภรณ์  ภักดีพล ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ ส.2 

หน่วยงาน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 

เลขานุการ   ขอเสนอหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกฯ จากเอกสารผลงานและน าเสนอผลงาน
และตอบข้อซักถามผู้เข้ารับคัดเลือกเป็นหลัก โดยมีองค์ประกอบที่จะใช้พิจารณาคัดเลือก
ครอบคลุม 4 ด้าน ดังนี้ 

     (1) ด้านการครองตน ได้แก่ การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบการ
ประหยัดและเก็บออม การรักษาระเบียบวินัยและกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของ ศาส น า 
การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

     (2) ด้านการครองคน ได้แก่ ความสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดี ภายในองค์กรและผู้
มาติดต่องาน การสร้างแรงจูงใจให้เกิดการท างานเป็นทีม การให้บริการที่ดีแก่ผู้มาติดต่องาน  
การเป็นผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและผู้ อ่ืน และการเสริมสร้างความสามัคคีและร่วม
กิจกรรมของหมู่คณะ 

     (3) ด้านการครองงาน ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  มีความรู้ ความสามารถ
และความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน มีความพากเพียร  
ในการท างานและมีผลงานเป็นที่น่าพอใจ และค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 

             (4) ด้านผลงานดีเด่น โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับ
 การยกย่อง ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม เป็นผลงาน
บริการประชาชนที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอ่ืนได้ เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  และเป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ โดยรายละเอียดการ
ประเมินจากเอกสารผลงานและการสัมภาษณ์ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ทุกคน โดยใช้แบบประเมินที่
ส่วนกลางก าหนด (แบบ 3) เป็นพ้ืนฐานหลักในการพิจารณา เพ่ือเป็นการคัดกรองอีกชั้นหนึ่ง 
ตามองค์ประกอบการประเมินที่ก าหนด โดยผู้ที่มีคะแนนสูงสุด 4 ล าดับแรก จะเป็นผู้ได้รับ
คัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นในนามของจังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี พ.ศ. 2564 เพ่ือเข้า
รับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองค า)  ในงานวันข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 
2564 ซึ่งก าหนดจัดในวันที่ 1 เมษายน 2565 ทั้งนี้ จังหวัดได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกราย 
เข้าน าเสนอข้อมูลผลงานต่อคณะกรรมการฯ ในคราวการประชุมคณะกรรมการฯ ด้วยตนเอง ในวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยแล้ว 

     โดยให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ คนละ 5 นาที และตอบ
ข้อซักถามกรรมการฯ ตามล าดับการรายงานตัว เป็นล าดับต่อไป 

   ล าดับที่ 1  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 2  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 3  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 4  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 5  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 6  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 7  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 8  ชื่อ..........................................................กลุ่มที ่....................คะแนน...................... 

/ ล าดับที่ 9  … 
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   ล าดับที่ 9   ชื่อ...........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 10  ชื่อ..........................................................กลุ่มท่ี ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 11  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 12  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 13  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 14  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 
   ล าดับที่ 15  ชื่อ..........................................................กลุ่มที่ ....................คะแนน...................... 

มติที่ประชุม   ....................................................................................................................................................... 

  ..................................................................................................................................... .................. 

  ..................................................................................................................................... .................. 

  ..................................................................................................................................... .................. 

  ..................................................................................................................................... .................. 

  ..................................................................................................................................... .................. 
 
  4.3  การมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่ไม่ได้รับการคัดเลือก 
เลขานุการ   การมอบเกียรติบัตรข้าราชากรและลูกจ้างที่ไม่ได้รับการคัดเลือก โดยให้จังหวัดพิจารณา

มอบเกียรติบัตรให้เป็นข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัดในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการต่อไป 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................ .............................................
 ............................................................................................................................. ............................ 

 .........................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................. ............................ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

มติที่ประชุม .................................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. ............................
 ...................................................................................................... ................................................... 

 ............................................................................................................................. ............................ 

 .........................................................................................................................................................  

  

**************** 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเดน่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจ าปี  พ.ศ. 2564 

ครั้งที่  1/2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4  

ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด   
 

 
    
 
 
 
 
 

  กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ส านักงานจังหวดัร้อยเอ็ด 
      โทร 0 4351 1353 


