การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ประจาปี พ.ศ.2562
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
*********************
นางวัน เพ็ญ มัง ศรี รองผู้ ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2562 วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี โดยที่ประชุมมีม่ ติคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ของจังหวัดเพชรบุรี ประจาปี พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี จานวน 3 คน ได้แก่
ชื่อ - นามสกุล / ตาแหน่ง
1. พันตารวจเอกภคิน ศิวเมธากุล
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านแหลม
2. นายบุญช่วย วาดวงศ์
ผอ.โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
3. นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

หน่วยงาน
ตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 10
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

2. มอบรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จานวน 5 คน ได้แก่
ชื่อ - นามสกุล / ตาแหน่ง
1. นายสุรยิ า มนตรีภักดิ์
ผอ.โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา)
2. นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์
ผอ.โรงเรียนวัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)
3. นางลดาวัลย์ เรืองอร่าม
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4. นางสาววาสนา ดิษฐ์ประดับ
ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
5. นายพูล ประหยัดทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 10
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

3. มอบรางวัลชมเชยแก่ข้าราชการพลเรือน จานวน 7 คน ได้แก่

ชื่อ - นามสกุล / ตาแหน่ง
1. นางกชพร มั่งประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
2. นายเฉลิม จาปาวิจิตร
ผอ.โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
3. นางพรทิพย์ สว่างลาภ
ผอ.โรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้
4. นายพงษ์ธร สองสี
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
5. นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน
6. นางโสภิดา ฤทธิ์ทอง
นักทรัพยากรชุมชานาญการ
7. นายทองหล่อ มากมูล
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2

หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 10
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 10
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
สานักงานจังหวัดเพชรบุรี
สานักงานจังหวัดเพชรบุรี

-2การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเพชรบุรี ประจาปี พ.ศ.2562
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
*********************

-3รายงานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2562
วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 9.00 น.
ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
*********************
ผู้มาประชุม
1. นางวันเพ็ญ มังศรี
2. นายประทีป การมิตรี
3. พ.ต.อ.โกศล ยามา
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี
4. นายเพชรฤกษ์ แทนสวัสดิ์
5. นายชูศักดิ์ ประเสริฐ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
6. นางสาวกรรณิกา กิ่งทอง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
7. นายจรัญ มารัตน์
8. นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ
9. นางพิมพ์นภา กลัดเข็มเพชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
10. นางสาวภัทราภรณ์ โททวี
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
11. นายสัมฤทธิ์ กองเงิน
12. นายสมิทธ์ จารุเสวี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสิริเพ็ญ พวงมณี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ปลัดจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัด
เพชรบุรี
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
(แทน)ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(แทน)วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี

กรรมการ

ผอ.สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี
(แทนปเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(แทน)แรงงานจังหวัดเพชรบุรี

กรรมการ

หัวหน้าสานักงานจังหวัดเพชรบุรี
กรรมการและเลขานุการ
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานจังหวัดเพชรบุรี
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานจังหวัดเพชรบุรี

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.
เมื่อครบองค์ประชุม นางวันเพ็ญ มังศรี ประธานการประชุม กล่าวเปิด การประชุม
ตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

เลขานุการ
แจ้งการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจาปี พ.ศ.2562 ให้พิจารณา
คัดเลือกจากข้าราชการและลูกจ้างประจาในจังหวัดเพชรบุรี จาแนกเป็น ๔ กลุ่ม คือ

/กลุ่มที่ 1...

-4กลุ่มที่ ๑ ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
กลุ่มที่ 2 ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ และระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ
กลุ่มที่ 3 ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชานาญงาน
กลุ่มที่ 4 ลูกจ้างประจา
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ประธานฯ แจ้งที่ประชุมรับเรื่องต่างๆ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติของการพิจารณาคัดเลือก ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจาปี พ.ศ. ๒๕63 ดังนี้
๑) เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1.1) เป็นข้าราชการพลเรื อน ตามกฎหมายว่า ด้ว ยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนที่ได้รับเงินเดือน จากงบประมาณหมวดเงินเดือน ในกระทรวง ทบวง กรม ฝ่ายพลเรือน
1.2) เป็นข้าราชการพลเรื อนในสถาบันอุดมศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
1.3) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4) เป็นข้าราชการตารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ ทั้งนี้ให้
หมายรวมถึงลูกจ้างประจาในส่วนราชการ ตามข้อ ๑.๑ – ข้อ ๑.๔ ยกเว้นดาโต๊ะยุติธรรม ในสังกัดสานักงาน
ศาลยุติธรรมและข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๒) ข้าราชการตามข้อ ๑.๑ – ๑.๔ ต้องมีตาแหน่งสูงสุดไม่เกินตาแหน่ง
ประเภทอานวยการระดับสูง และมีสถานะเป็นข้าราชการพลเรือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) เป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือนตามข้อ ๑.๑ – ๑.๔ และมีระยะเวลาปฏิบัติราชการ
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยให้นับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการ
๓.๑) กรณีลาออกจากราชการและกลับเข้ารับราชการใหม่ ให้เริ่มต้นนับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้ารับราชการใหม่
๓.๒) การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณรวมเข้ากับ
ระยะเวลาปฏิบัติราชการปกติ
๔) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย
๕) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา หรือ
อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) ไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อน ตลอด
ระยะเวลารับราชการนับต่อเนื่องทุกสังกัดที่รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรือน ตามข้อ ๑.๑ – ข้อ ๑.๔
/8) เป็นผู้มี...

-5๘) เป็ น ผู้ มีความประพฤติปฏิบั ติตนชอบด้ว ยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณ ข้าราชการ เป็นที่ยอมรับของบุคคลในส่วนราชการและสังคม
๙) เป็นผู้ได้รับการยอมรับ ยกย่อง ในสังคม ผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยทั้งต่อหน้า
และลับหลัง
๑0) เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่สม่าเสมอ
เต็มใจ มีจิตมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่รับผิดชอบ จนมีผลงานปรากฏที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการ ประชาชน
มากกว่าผู้อื่นอย่างเด่นชัด
๑๑) เป็นผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ดีเด่นเป็นที่ยอมรับ สมควรได้รับการยกย่อง
โดยคานึงถึงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอันดับแรก ผลงานจากการอุทิศ ทุ่มเท เสียสละ เกิดประโยชน์ยิ่ง
กับส่วนราชการและประชาชน ทั้งนี้อาจปรากฏเป็นผลงานด้านเอกสารที่สืบค้นได้เชิงประจักษ์
กรณีผลงานของลูกจ้างประจาซึ่งมีข้อจากัดทางเอกสารเพราะลักษณะงาน
จะเป็นภาคปฏิบ็ัติ็ให้พิจารณาจากรูปธรรมของผลงานที่ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ
2.2 องค์ประกอบการประเมิน พิจารณาจาก 5 หัวข้อ คือ
1) การครองตน
2) การครองคน
3) การครองงาน
4) การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
5) ผลงานดีเด่น
2.3 รายชื่อผู้เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
กลุ่มที่็1 ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น และระดับสูง
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
- ไม่มีผู้สมัคร
กลุ่มที่็2 ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ระดับทักษะพิเศษ
1. นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
2. นางลดาวัลย์ เรืองอร่าม
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการโรงพยาบาลบ้านลาด
3. นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
4. นางสุกัลยา พูลสวัสดิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรีย นวัดดอนกอก
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
5. นายสุริยา มนตรีภักดิ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
6. นายบุญช่วย วาดวงศ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
มัธยมศึกษา เขต 10
7. นางกชพร มั่งประเสริฐ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
มัธยมศึกษา เขต 10
/8. นายเฉลิม

-68. นายเฉลิม จาปาวิจิตร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยาคม
มัธยมศึกษา เขต 10
9. นางพรทิพย์ สว่างลาภ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านยางน้ากลัดใต้
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
10. นายพงษ์ธร สองสี
สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
11. พันตารวจเอก ภคิน ศิวเมธากุล
สถานีตารวจภูธรบ้านแหลม
ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านแหลม
12. นางโสภิดา ฤทธิ์ทอง
สานักงานจังหวัดเพชรบุรี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กลุ่มที่็3 ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับชานาญงาน
1. นางสาววาสนา ดิษฐ์ประดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยาคม
มัธยมศึกษา เขต 10
กลุ่มที่็4 ลูกจ้างประจา
1. นายพูล ประหยัดทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
2. นายทองหล่อ มากมูล
พนักงานขับรถยนต์ ส.2
มติที่ประชุม

สานักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
สานักงานจังหวัดเพชรบุรี

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา
เลขานุการ
แจ้ ง ว่ า จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี ข้ า ราชการและลู ก จ้ า งประจ า ประมาณ 8,500 คน
สามารถคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้จานวน 3 คน ตามเกณฑ์คู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
ดีเด่ น ประจ าปี พ.ศ.2562 โดยไม่จ ากัด กลุ่ ม ของข้าราชการและลู กจ้ างประจ า แล้ ว แต่คณะกรรมการฯ
จะพิจารณาจากข้าราชการที่เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นฯ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

เสนอให้ที่ประชุม ร่วมพิจารณาการประเมิน ดังนี้
3.1 พิจารณาว่าจะเสนอรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจา จานวน 3 คน จาก
ผู้สมัครทั้งสิ้น 15 คน โดยพิจารณาจากการแบ่งกลุ่ม เป็น 3 กลุ่ม หรือจะพิจารณาในภาพรวมแบบไม่แบ่งกลุ่ม
3.2 พิจารณาการให้คะแนนการประเมิน ตามหัวข้อในแบบประเมินสาหรับการ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2562
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
1. คัดเลือกข้าราชการดีเด่น จานวน 3 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้น 15 คน ลักษณะคละกลุ่ม
เพื่อส่งให้กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป โดยการคัดเลือกให้พิจารณาจากผลงาน และการสัมภาษณ์ เพื่อประกอบการ
พิจารณา คนละ 10 นาที โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ เป็นผู้จัดลาดับผู้สัมภาษณ์
/2. หัวข้อการประเมิน...

-72. หัวข้อการประเมิน มีมติเห็นชอบให้ปรับคะแนนในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
- การครองตน 15 คะแนน (จำนวน 3 ข้อๆละ 5 คะแนน)
- การครองคน 20 คะแนน (จำนวน 4 ข้อๆละ 5 คะแนน)
- การครองงาน 20 คะแนน (จำนวน 4 ข้อๆละ 5 คะแนน)
- การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรม 15 คะแนน (จำนวน 7 ข้อ แบ่งเป็น ข้อละ 2.5
คะแนน จำนวน 2 ข้อ และข้อละ 2 คะแนน จำนวน 5 ข้อ)
- ผลงานดีเด่น 30 คะแนน (จำนวน 5 ข้อ แบ่งเป็น ข้อละ 5 คะแนน จำนวน 4 ข้อ
และข้อละ 10 คะแนน จำนวน 5 ข้อ)
ประธาน
เชิญคณะกรรมการฯ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดเพชรบุรี ประจาปี
พ.ศ. 2562 พิจารณาเอกสารของผู้สมัครเบื้องต้น จากนั้นจะเรียกผู้สมัครเข้ามาสัมภาษณ์ทีละคน
เลขานุการ
เชิญผู้สมัครเข้ามานาเสนอผลงานทีละคน เพื่อให้คณะกรรมการฯ ซักถาม คนละ 10 นาที
และให้คณะกรรมการฯ ใส่คะแนนในแบบการประเมิน เพื่อเสนอชื่อผู้ที่มีคะแนนมากที่สุด เรียงลาดับลงมา โดย
ผู้ได้คะแนน 3 ลาดับแรก เป็ นผู้ได้รับการคัดเลื อกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจาปี
พ.ศ. 2562
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม ฯ พิ จ ารณาผลงานของผู้ ส มั ค รจากเอกสาร และการสั ม ภาษณ์ แ ล้ ว
มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเพชรบุรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
จานวน 3 คน จากผู้สมัครทิ้งสิ้น 15 คนได้แก่
1.1 พันตารวจเอกภคิน ศิวเมธากุล
ตาแหน่ง ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบ้านแหลม
1.2 นายบุญช่วย วาดวงศ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยา
1.3 นายทวีศักดิ์ วัดอุดม
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
และมอบหมายให้สานักงานจังหวัดเพชรบุรี ส่งชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการต่อไป
2. มอบรางวั ล ดี เ ด่ น ให้ แ ก่ ข้ า ราชการจั ง หวั ด เพชรบุ รี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕62
จานวน 5 คน ได้แก่
2.1 นายสุริยา มนตรีภักดิ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)
1.2 นางลดาวัลย์ เรืองอร่าม
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
1.3 นางสุกัลยา พลสวัสดิ์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอนกอก
2.4 นางสาววาสนา ดิษฐ์ประดับ
ตาแหน่ง ครูโรงเรียนโตนดหลวงวิทยา
1.4 นายพูล ประหยัดทรัพย์
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
/3. มอบรางวัลชมเชย…

-83. มอบรางวัล ชมเชย ให้ แก่ข้ าราชการจังหวั ด เพชรบุรี ประจาปี พ.ศ. ๒๕62
จานวน 7 คน ได้แก่
3.1 นางกชพร มั่งประเสริฐ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโตนดหลวงวิทยา
3.2 นายเฉลิม จาปาวิจิตร
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
3.3 นางพรทิพย์ สว่างลาภ
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนหนองบ้านยางกลัดใต้
3.4 นายพงษ์ธร สองสี
ตาแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชานาญการพิเศษ
3.5 นางศิริรุ่งหทัยรัตนานนท์
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน
3.6 นางโสภิดา ฤทธิ์ทอง
ตาแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
3.7 นายทองหล่อ มากมูล
ตาแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องอื่นๆ
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจาปี พ.ศ.2562 ในครั้งนี้ เนื่องจากมี
ผู้สมัครในแต่ละประเภทตาแหน่งจากหน่วยงานต่างๆ เป็นจานวนมาก ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 8 คน
สานักงานตารวจแห่งชาติ 1 คน กระทรวงสาธารณสุข จานวน 2 คน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จานวน 1 คน
และกระทรวงมหาดไทย 3 คน รวมทั้งสิ้ น 15 คน ประธานฯ ได้หารือแนวทางการคัดเลื อกจานวนผู้ สมัคร
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในปีต่อไปว่า สมควรให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครมาก่อนเบื้องต้น ที่มีผลงาน
ดีเด่นจริงๆ และเป็นรูปธรรม ก่อนส่งมาให้จังหวัดพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม เสนอแนวทางการก าหนดจ านวนผู้ เ ข้ า สมั ค รในปี ต่ อ ไป โดยให้ ฝ่ า ย
เลขานุการ แจ้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเพชรบุรี ให้คัดเลือกส่งผู้สมัคร แยกเป็นกระทรวงๆละ 1 คน
สาหรับกระทรวงศึกษาธิการ มีข้าราชการและลูกจ้างประจาเป็นจานวนมาก ให้คัดเลือกส่งผู้สมัคร ไม่เกิน
ตาแหน่งละ 2 คน
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

ลงชื่อ...................................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นายสมิทธ์ จารุเสวี)
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัดเพชรบุรี

