
1 คนดี มีจริยธรรม  

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

1 คนด ีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 



นางสาวกาญจนา แจ่มจันทา 

พนักงานสถิตริะดบั ส 4 

ศูนย์ฯ จ.สงขลา 

อายุ 57 ปี อายุราชการ 28 ปี 11 เดือน 

1. ได้รับเคร่ืองราชดิเรกคณุาภรณ์  

    ในฐานะผู้ชว่ยเหลือผู้ประสบภยัสนึามิ  
    ในปี พ.ศ. 2550 

2. ได้รับคดัเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเดน่    

   ประจ าปี พ.ศ. 2561 



นางจีรพรรณ เขียวค า 
พนักงานธุรการระดับ  ส 4 

ศูนย์ฯ จ.ล าพนู 

อายุ 57 ปี 

อายุราชการ 28 ปี 4 เดือน 
ไดร้บัการคดัเลอืกให้เป็นข้าราชการพลเรอืน

ดเีดน่ประจ าปี พ.ศ. 2565 



อายุ 40 ปี 

อายุราชการ 18 ปี 3 เดือน 

เป็นวิทยากรแกนน าการขบัเคลื่อนงานเฝ้าระวงั 
ทางวฒันธรรมและสร้างภมูิคุ้มกนัทางสงัคม  

ของส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัล าพนู 

นางสาวศุลีพร สันธิราษฎร์ 

นักสังคมสงเคราะห์  

ศูนย์ฯ จ.ล าพูน 



นางสาวปรียาพร บ้านคร้อ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ศูนย์ฯ จ.ชลบุรี 

                          อายุ 36 ปี 

                 อายุราชการ 5 ปี 9 เดือน 

เป็นวิทยากรจิตอาสา 904  หลกัสตูรหลกัประจ ารุ่นท่ี 2/61รุ่น 

“เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” เพ่ือท าหน้าที่เป็นวิทยากรจิตอาสา
พระราชทาน บรรยายขยายผลให้กบัจิตอาสา ประชาชน และเยาวชน 

ในด้านการมีคณุธรรมและจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้เป็น
การปฏิบตัิงานด้านจิตอาสาที่ใช้คณุธรรมและจริยธรรม สืบสภาพ
ปัญหาในพืน้ท่ี เพ่ือให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม 



นางนิภาพร   ประครองใจ 

เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมช านาญงาน 

ศูนย์ฯ จ.ศรีสะเกษ 

อายุ 53 ปี 

อายุราชการ 31 ปี 6 เดือน 

เป็นข้าราชการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2560 



นางสาวเกษวรรณ มงคลไชยสิทธ์ิ 

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชัน้ 3 

ศูนย์ฯ จ.เชียงราย 

อายุ 57 ปี 

อายุราชการ 16 ปี 6 เดือน 

ให้ค าปรึกษา และผลกัดนัให้กลุม่สตรีในชมุชน 

ได้มีการจดัตัง้ศนูย์เรียนรู้อาชีพในชมุชน  

และได้เกิดศนูย์เรียนรู้อาชีพหลายแห่ง ได้แก ่

- ศนูย์เรียนรู้และจ าหน่ายผ้าทอกะเหร่ียงครบวงจร บ้านค้างใจ ต.แมเ่กิ๋ง อ.วงัชิน้ จ.แพร่  
- กลุม่สตรีวิสาหกิจชมุชนพระธาตผุาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

- ศนูย์ผ้าทอบ้านหนองห้า ต.บวัใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน 

 



นางสาวสาคร เมิกสว่าง 
นักสังคมสงเคราะห์ 

สถานคุ้มครองฯ บ้านนารีสวัสดิ์ 
อายุ 53 ปี 

อายุราชการ 17 ปี 6 เดือน 

เป็นคณะกรรมการพิจารณาจดัหางานให้ผู้ใช้บริการตาม
ความเหมาะสม และร่วมท างานในเชิงป้องกนั ได้แก ่การ
ฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ ให้สตรีและครอบครัว การ
ฝึกอบรมอาชีพระยะสัน้ เป็นต้น อีกทัง้ยงัได้รับมอบหมาย
ให้ปฏิบตัิหน้าที่ครูแมบ้่านเพ่ือทดแทนครอบครัวให้แก่
ผู้ ใช้บริการท่ีอยูใ่นความอปุการะทัง้ท่ีเป็นคนไทย และคน
ตา่งชาติ 



นายวรวุฒ ิ ไขแสง 

นักพฒันาสังคมปฏบิัตกิาร 

สถานคุ้มครองฯ จ..สุราษฎร์ธานี 

อายุ 39 ปี 

อายุราชการ 8 ปี 6 เดือน 

ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากร “1 คนดีมีจริยธรรม  

1 หน่วยงาน” ประจ าปี 2561 ส านักงานปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



นายสรณัยศ บญุไข ่
 นักพฒันาสังคมช านาญการพเิศษ 

กองคุ้มครองและพฒันาอาชีพ 

อายุ 45 ปี 

อายุราชการ 18 ปี 

ลงชมุชนชว่ยเหลือกลุม่เปราะบางในพืน้ท่ีกรุงเทพ ฯ 

เขตดสุติและเขตจอมทองในสถานการณ์โควิด 19  



นางสาวณัฐภรณ์ อารีย์  

นักพัฒนาสังคม 

กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 

อายุ 39 ปี 

อายุราชการ 16 ปี 4 เดือน 



นางปาหนัน บรรเทาแสง 
พนักงานธุรการ  ส 4 

กองส่งเสริมสถาบนัครอบครัว 

อายุ 56 ปี 

อายุราชการ 20  ปี  

ได้รับรางวลัลกูจ้างประจ าดีเดน่ของกระทรวง พม.  

ปี พ.ศ. 2552 เป็นรางวลัท่ีสร้างความภาคภมูิใจ 

ในการเข้ารับราชการ 



นางสาววรารัตน์ พะวงรัมย์ 

นักพัฒนาสังคม 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 

อายุ 33 ปี 

อายุราชการ 6 ปี  

- ได้รับการคดัเลือกเป็น “1 คนดี มีจริยธรรม ของ กยผ.” 

- เป็นจิตอาสาในกิจกรรมตา่ง ๆ ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความเต็มใจ  

- ร่วมรับโทรศพัท์สายดว่น 1300 ในสถานการณ์  โควิดระบาดรุนแรง  
เพ่ือให้ความชว่ยเหลือประสานสง่ต่อ และให้ค าปรึกษา 
กบัผู้ ท่ีประสบปัญหาทางสงัคม และกลุม่เปราะบางด้วยความเต็มใจ 

 



นายจีรยุทธ  อัตตะสาระ 

นักพัฒนาสังคม 

ส านักงานเลขานุการกรม 

อายุ 36 ปี 

อายุราชการ 9 ปี 6 เดือน 

ร่วมบนัทกึภาพและจดัท าขา่วประชาสมัพนัธ์ลง
พืน้ท่ี และท าขา่วเขตธนบรีุ เพ่ือให้ก าลงัใจ และ
มอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสงัคม 

ด้วยความหว่งใยประชาชนทกุกลุม่เป้าหมาย  


