
 
 

 
 

รายงานผลการดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

กองการเจ้าหน้าที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

 



 
คำนำ 

 
 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง        
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร งานการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม
สัมมนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง งานเลื่อนระดับเลื่อนขั้นเงินเดือน งานเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
งานสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรในสังกัด งานบำเหน็จบำนาญ งานบัตรประจำตัวบุคลากร งานออก
หนังสือรับรองบุคคล งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และประกาศเกียรติคุณบุคลากร งานการให้
ทุนการศึกษาของบุคลากร งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
และมีหน้าที่หลักในการเพ่ือควบคุม ดูแลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ รวมทั้งปฏิบัติตามพันธกิจให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และนโยบายของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นเพ่ือนำเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี
เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและสรุปการ
ดำเนินงานที่จัดทำในภาพรวมขององค์กร และเป็นศูนย์กลางในการทำงานด้านการบริหารงานบุคคล ให้เกิด
การพัฒนา ให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอ
ภาค 

 คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์
และวางแผนการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายต่อไป และสุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณในความกรุณา
ของคณะผู้บริหาร บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน
และมีส่วนร่วมในการจัดทำเอกสารนี้ให้สำเร็จได้ หากมีเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ถูกต้องและเหมาะสม คณะ
ผู้จัดทำขอน้อมรับเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 

 
หน้า 

 
บทที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปกองการเจ้าหน้าที่ ๑ 

บทที่ ๒ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๒.๑ งานบรรจุและแต่งตั้ง   ๒ 
  ๒.๑.๑ ข้าราชการ 
  ๒.๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ๒.๑.๓ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒.๒ งานต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง   ๒ 
  ๒.๒.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ 
  ๒.๒.๒ พนักงานจ้างทั่วไป 
 ๒.๓ งานปรับปรุงแผนอัตรากำลัง   ๓ 
 ๒.๔ รายงานตำแหน่งว่าง ๔ 
 ๒.๕ งานการโอน ๔ 
  ๒.๕.๑ งานการรับโอน 
  ๒.๕.๒ งานการให้โอน (ย้าย) 
  ๒.๕.๓ งานการย้ายข้าราชการ 
 ๒.๖ งานการลาออกและเกษียณอายุราชการ ๕ 
  ๒.๖.๑ งานเกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ) 
  ๒.๖.๒ งานเกษียณอายุราชการ (ลูกจ้างประจำ) 
  ๒.๖.๓ งานการลาออก (ข้าราชการ) 
  ๒.๖.๔ งานการลาออก (ลูกจ้างประจำ) 
  ๒.๖.๕ งานการลาออก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  ๒.๖.๖ งานการลาออก (พนักงานจ้างทั่วไป) 
 ๒.๗ งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๖ 
 ๒.๘ งานจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ ๖ 
  ๒.๘.๑ ข้าราชการ 
  ๒.๘.๒ ลูกจ้างประจำ 
 ๒.๙ งานการออกหนังสือรับรอง ๗ 
  ๒.๙.๑ ข้าราชการ 
  ๒.๙.๒ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
  ๒.๙.๓ นักศึกษาฝึกงาน 
  

 

สารบัญ (ตอ่) 



 
หน้า 

 
 ๒.๑๐ งานฝึกอบรม ๑๒ 
  ๒.๑๑ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา    13 
    ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการ  
  ๒.๑๒ งานการประชุม ก.จ.จ.อ่างทอง 

บทที่ ๓ วิเคราะห์การบริหารและพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด    14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

บทท่ี ๑ 
ข้อมูลทั่วไปกองการเจา้หน้าที่ 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

“องค์กรนา่อยู่ ศูนย์กลางด้านทรัพยากรบุคคล 
พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี” 

 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. พัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างให้มีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติราชการอย่างมี
 ประสิทธิภาพ  
๒. ส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม 
๔. พัฒนาและส่งเสริมให้แต่ละส่วนราชการมีส่วนร่วมโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันในด้านต่างๆ เพื่อพัฒนา
 องค์กรให้มีความเข้มแข็งเกิดความร่วมมือ 
 

โครงสร้างกองการเจ้าหน้าที่ 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้แบ่งโครงสร้างส่วนราชการและแบ่งงานภายใน ให้กอง
การเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน มีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่   
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) เป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยแบ่งส่วนราชการ
ภายในออกเปน็ ๓ ฝ่าย ดังนี้ 
   ๑. ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานการสอบ งานบรรจุแต่งตั้ง งานการโอนย้ายการรับโอน งานถ่ายโอน
บุคลากร งานประสานส่วนราชการอ่ืนและส่วนราชการท้องถิ่นอ่ืนที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
   ๒. ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
งานการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรมสัมมนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง งานการ
เลื่อนระดับขั้นเงินเดือน งานการเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจำ งานสิทธิสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรในสังกัด งาน
บำเหน็จบำนาญ งานบัตรประจำตัวบุคลากร งานออกหนังสือรับรองบุคคล งานเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
และประกาศเกียรติคุณบุคลากร งานการให้ทุนการศึกษาของบุคลากร งานควบคุมเวลาการปฏิบัติราชการ และ
งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย  
   ๓. ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสอบสวน งานสอบวินัย งาน
เลขานุการ ก.จ.จ. งานความรับผิดชอบทางละเมิดของบุคลากร งานบริหารทั่วไปและธุรการกอง งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี งานการหารือข้อราการด้านการ
บริหารงานบุคคล งานการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามที่สำนักงาน 
ก.จ. กำหนด และงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องและได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๒ 
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๒.๑ งานบรรจุแต่งตั้ง 
  ๒.๑.๑ ข้าราชการ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
หมายเหตุ 

สอบแข่งขัน 
- - - - - - 

  
  ๒.๑.๒ พนักงานจ้างตามภารกิจ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
หมายเหตุ 

สอบแข่งขัน 
- - - - - - 

 
 ๒.๑.๓ พนักงานจ้างทั่วไป 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
หมายเหตุ 

สอบแข่งขัน 
- - - - - - 

 
๒.๒ งานต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 
 ๒.๒.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน       ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ เลขที่สัญญาจ้าง 
 

หมาย
เหตุ 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๑ นางอรรชนา  หนูอินทร์ คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.4/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
๒ นายธงชัย  บุญช่วย คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.5/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
3 นายวิเชียร  สสีุข คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.6/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  

กองช่าง 
4 นางสาววลีรตัน์  มุขโต คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.7/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
5 นายณัฐวรรธน์  เอี่ยมศริ ิ คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.8/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
6 นายศิริพงษ์  วงษ์ศรีเมือง คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.9/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
7 นายนพดล นวลฉว ี คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.10/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
8  นางสาวจอมขวัญ  กองแก้ว  คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.11/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
9 นายสุรตัน์  ภู่ระย้า คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.12/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  

10 นายสุพจน์  พิศวาส คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.13/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
11 นายนครินทร์  คล้ายนิล คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.14/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
 



- ๓ – 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ เลขที่สัญญาจ้าง 
 

หมาย
เหตุ 

กองช่าง (ต่อ) 
12 นายทรงวุฒิ  ม่วงอ่อน คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.15/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
13 นายนิวัตร์  มีศริ ิ คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.16/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
14 นายสมยศ  บุญแคล้ว คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.17/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
15 นายชัยวัฒน์  สายทอง คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.18/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
16 นายพชร  โตสุวรรณถาวร คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.19/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
17 นายพิสัน  พึ่งกัน คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.20/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
18 นางชุตินันท์  ขอนประเสริฐด ี คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.21/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
19 นายยศดนัย  นาคทับทิม คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.22/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
20 นายพนาเวศ  เลิศทนงค ์ คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.23/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
21 นายอานนท์  ชูเอี่ยม ยาม 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.24/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
22 นายปิยะบุตร  นาคประสงค ์ ยาม 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.25/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
23 นายจรินทร์  สง่าแสง ยาม 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.26/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
24 นายสมพงษ์  ฟุ้งสุข ยาม 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.27/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
25 นางสาวกานต์ธิดา  แสงเพชร คนงาน 1 ต.ค. 62 -30 ก.ย. 63 ท.28/2562 ลว. 1 ต.ค. 62  
 
 ๒.๒.๒ พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน    -    ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
หมาย
เหตุ 

- - - - - - 
 
๒.๓ งานปรับปรุงแผนอัตรากำลัง จำนวน  6   ราย 

ที ่ ตำแหน่งท่ีปรับปรุง สังกัด/กอง 
มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่/ต้ังแต่วันที ่
หมาย
เหตุ 

1 ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์  สำนักปลดัองค์การบรหิาร
สว่นจังหวัด 

3/2563 
วันท่ี 11 มีนคาคม 2563 

- 

2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนและงบประมาณ 6/2563 
วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

- 

3 นักทรัพยากรบุคคล กองการเจ้าหน้าที ่ 6/2563 
วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

- 

4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ หน่วยตรวจสอบภายใน 6/2563 
วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

- 

5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 6/2563 
วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

- 

6 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองการเจ้าหน้าที ่ 6/2563 
วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

- 

 

 



- ๔ – 
 

๒.๔ รายงานตำแหน่งว่าง (สายงานบริหาร) จำนวน     8      ตำแหน่ง 

ที ่ ตำแหน่งท่ีรายงาน เลขที่ตำแหน่ง/สังกัด สรรหาโดย 
หมาย
เหตุ 

๑ หัวหน้าฝ่ายนติิการและการพาณิชย์ 71-1-01-2101-004 ก.กลาง  
๒ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 71-1-01-2101-005 ก.กลาง  
3 หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได ้ 71-1-03-2101-012 ก.กลาง  
4 หัวหน้าฝ่ายการเงิน 71-1-04-2102-001 ก.กลาง  
5 หัวหน้าฝ่ายเร่งรดัและจัดเก็บรายได้ 71-1-04-2102-004 ก.กลาง  
6 หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 71-1-05-2103-005 ก.กลาง  
7 หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ 71-1-29-2101-019 ก.กลาง  
8 หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคณุธรรม 71-1-29-2101-021 ก.กลาง  

 
๒.๕ งานการโอน 
 ๒.๕.๑ งานการรับโอน จำนวน  6    ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ประเภท/ตำแหน่ง สังกัดเดิม/ 

เลขที่ตำแหน่ง 
ตำแหน่ง/ 
สังกัดใหม่ 

มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 
คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 

1 น.ส.ชนม์สติา  น่ิมกุล นักบริหารงาน
ทั่วไป  ระดับกลาง 

หัวหน้าสำนักปลัดฯ 
อบจ.สิงห์บุร ี

ผอ.กองกิจการสภา 
อบจ.อ่างทอง 

ครั้งท่ี 7/2563  
วันท่ี 15 ก.ค. 2563 

2 นางอนิทิรา  สวนมะม่วง นักบริหารงาน
ทั่วไป ระดับกลาง 

ผอ.กองกิจการสภา 
อบจ.สิงห์บุร ี

ผอ.กองการ
เจ้าหน้าท่ี  
อบจ.อ่างทอง 

ครั้งท่ี 7/2563  
วันท่ี 15 ก.ค. 2563 

3 นายศราวุธ  มณเฑียรรตัน ์ ทั่วไป นายช่างสำรวจ
ปฏิบัติงาน สำนักงาน
ก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ ่

นายช่างโยธา
ปฏิบัติงาน 

ครั้งท่ี 5/2563 
วันท่ี 20 พ.ค.2563 

4 พ.อ.อ.ภัคพล  ลาภเวช ทั่วไป ช่างอากาศยาน 
กองบิน 2 

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

ครั้งท่ี 7/2563  
วันท่ี 15 ก.ค. 2563 

5 นางปฏิญญาภรณ์  เฟื่องศิลป ์ วิชาการ นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ อบต. 
นรสิงห์ จ.อ่างทอง 

นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ  
อบจ.อ่างทอง 

ครั้งท่ี 7/2563  
วันท่ี 15 ก.ค. 2563 

6 นางสาวมณรีัตน์ ปิตกาญจนกลุ วิชาการ รองปลัดเทศบาล
ตำบลเนินกุม่  
จ.พิษณุโลก 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ชาญการ อบจ.
อ่างทอง 

ครั้งท่ี 7/2563  
วันท่ี 15 ก.ค. 2563 

 
 ๒.๕.๒ งานการให้โอน (ย้าย) จำนวน   2  ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดเดิม/เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง/สังกัดใหม่ มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
1 นางหทัยรัตน์  กาลิก นักบริหารงานท่ัวไป 

ระดับกลาง 
ผอ.กองกิจ อบจ.อ่างทอง ผอ.กองกิจ อบจ.

นครนายก 
ครั้งท่ี 7/2563  
วันท่ี 15 ก.ค. 
2563 

2 นางสาวธัญรตัน์ เข็มทอง นักบริหารงานท่ัวไป ระดับ
ต้น 

ผอ.กองกิจการสภา อบจ.
อ่างทอง 

หัวหน้าฝ่ายบริหาร
กิจการสภา อบจ.
นครนายก 

ครั้งท่ี 7/2563  
วันท่ี 15 ก.ค. 
2563 



- ๕ – 
 

 ๒.๕.๓ งานการย้ายข้าราชการ จำนวน     -      ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัดเดิม/เลขที่ตำแหน่ง ตำแหน่ง/สังกัดใหม ่ มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
- - - - - - 
      

 
๒.๖ งานการลาออกและเกษียณอายุราชการ 
 ๒.๖.๑ งานเกษียณอายุราชการ (ข้าราชการ) จำนวน  1   ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ หมายเหตุ 
1 นางนิศารัตน์  แรกขึ้น นักวิชาการเงินและบญัชีชำนาญการ 1 ต.ค. 63  

 
 ๒.๖.๒ งานเกษียณอายุราชการ (ลูกจ้างประจำ) จำนวน    -   ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
หมายเหตุ 

- - - - - - 
      

 
 ๒.๖.๓ งานการลาออก (ข้าราชการ) จำนวน   -  ราย 

ที ่ ชื่อ – สกลุ ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
เหตุผลที่ลาออก 

- - - - - - 
      

 
 ๒.๖.๔ งานการลาออก (ลูกจ้างประจำ) จำนวน   -   ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
เหตุผลที่ลาออก 

- - - - - - 
      

 
 ๒.๖.๕ งานการลาออก (พนักงานจ้างตามภารกิจ) จำนวน  -   ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
เหตุผลที่ลาออก 

- - - - - - 
      

 
 ๒.๖.๖ งานการลาออก (พนักงานจ้างทั่วไป) จำนวน   1   ราย 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 
มติ ก.จ.จ. อ่างทอง 

คร้ังท่ี/เมื่อวันที่ 
เหตุผลที่ลาออก 

1 นายจรินทร์  สง่าแสง ยาม 3 ก.ค. 63 -  
 
 
 
 



- ๖ – 
 

๒.๗ งานทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน      1    ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง สังกัด วันที่พ้นทดลองงาน หมายเหตุ 
1 นางสาวชญาน์นันท์  พุ่มวันเพ็ญ นักวิชาการเงินและบญัชี

ปฏิบัติการ 
กองคลัง 3 ส.ค. 2563  

 
๒.๘ งานจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
 ๒.๘.๑ ข้าราชการ จำนวน   13    ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เลขที่

บัตร 
วันที่ออกบัตร วันหมดอายุ สังกัด 

1 นางสาวสุธาทิพย์ ปิ่นวิเศษ หัวหน้าตรวจสอบภายใน 7 29 พ.ย. 62 28 พ.ย. 68 หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน 

2 นางอินทิรา  สวนมะม่วง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
อบจ. 

1 22 ม.ค. 63 21 ม.ค. 69 กองกิจการสภา อบจ. 

3 นางสาวชญานันท์ พุ่มวันเพ็ญ นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ 

2 6 ก.พ. 63 5 ก.พ. 63 กองคลัง 

4 นางสาวอุ่นเรือน  กล่ำฉ่ำ นักทรัพยากรบุคคล 
ชำนาญการ 

3 24 ก.พ. 63 23 ก.พ. 63 กองพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

5 นางยุภาภรณ์  สมรูป ผู้อำนวยการกอง 
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

4 20 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

6 นายนิทัศน์  กลัดแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม 
การศึกษา ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

5 20 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 กองการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

7 นายณัฐพงษ์  ฮดมาลี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากร 

6 20 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 กองการเจ้าหน้าที ่

8 นางหทัยรัตน์  กาลิก ผู้อำนวยการกองกิจการ
สภา อบจ. 

7 20 ก.ค. 63 19 ก.ค. 63 กองกิจการสภา อบจ. 

9 นางสาวเบจรัตน์ วิบูลพันธ ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 8 21 ส.ค. 63 1 ต.ค. 68 กองคลัง 
10 นางสาวเกศแก้ว  รักมาก เจ้าพนักงานธุรการ 

ชำนาญงาน 
9 21 ส.ค. 63 20 ส.ค. 69 กองช่าง 

11 นายศราวุธ  มณเฑียรรัตน์ 
 

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 10 21 ส.ค. 63 20 ส.ค. 69 กองช่าง 

12 พ.อ.อ.ภัคพล ลาภเวช เจ้าพนักงานธุรการ 
ปฏิบัติงาน 

11 21 ส.ค. 63 20 ส.ค. 69 สำนักปลัด อบจ. 

13 นางปฏิญญาภรณ์ เฟื่องศิลป์ นักทรัพยากรบุคคล 
ปฏิบัติการ 

12 4 ก.ย. 63 3 ก.ย. 63 กองการเจ้าหน้าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗ - 
 
๒.๙ งานการออกหนังสือรับรอง 
 ๒.๙.๑ ข้าราชการ จำนวน ๘๓ ฉบับ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัตถุประสงค์การนำไปใช้ วัน เดือน ปี ที่ขอ 

1 น.ส.สุธาทิพย์ ปิ่นวิเศษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยื่น
วีซ่าประเทศฝรั่งเศษ 

6/11/1962 

2 น.ส.กานต์ติมา จันทร์งาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกู้ เงิน
ตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการ
บุคลากรภาครัฐ 

22/11/1962 

3 นางพนตา ทองคำใส รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

26/11/1962 

4 น.ส.ลลิล ตู่พรหม ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

27/11/1962 

5 น.ส.กานต์ติมา จันทร์งาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกู้เงิน
ตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการ
บุคลากรภาครัฐ 

27/11/1962 

6 นายณรงค์ นันทรักษ ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

21/1/1963 

7 นายณัฐพล โพธิ์ศรีนาค พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
หนัก 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

21/1/1963 

8 น.ส.สุพัตรา พระพรหม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เช่าซื้อรถยนต์ 

31/1/1963 

9 นายจรินทร์ สง่าแสง ยาม เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เช่าซื้อรถยนต์ 

31/1/1963 

10 นายสุชิน อร่ามพงษ ์ ผู้ อ ำน วยการกอ งแผ น แล ะ
นโยบาย 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

20/2/1963 

11 นายณัฐพงษ ์ศรีประมัย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
หนัก 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เช่าซื้อรถยนต์ 

2/3/1963 

12 น.ส.ณัฐนนท์ ผลกิจ นิติกรปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

2/3/1963 

13 น.ส.เนตรพิศ ยอดแกว้ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการค้ำ
ประกันในการขอผ่อนชำระภาษี 

12/3/1963 

14 นายชยุต ฉ่ำเฉลิม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
หนัก 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้
ฉุกเฉิน 

30/3/1963 

15 นายวสุ จารุรัตน์อนันต์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที ่ เพือ่ใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

7/4/1963 

16 น.ส.เนตรพิศ ยอดแก้ว ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการค้ำ
ประกันในการขอผ่อนชำระภาษี 
 

9/4/1963 

17 นางลำดวน เหมือนทิพย์ นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้
เงินธนาคารออมสิน 

27/4/1963 

 

 

 



- ๘ – 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัตถุประสงค์การนำไปใช้ วัน เดือน ปี ที่ขอ 
18 นางนภัสสนันท์ จันทร์ฉาย นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้

เงินธนาคารออมสิน 
27/4/1963 

19 นางสาวจิราพร แสงทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้
เงินธนาคารออมสิน 

27/4/1963 

20 นางสาวชญานุช ถาดทอง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

27/4/1963 

21 นางปวิตรา เจริญทรัพย์ เจ้าพนักงานธรุการชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

27/4/1963 

22 นายไพรัช อินเอี่ยม พนักงานขับรถยนต์ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

30/4/1963 

23 นางสาวสุธาทิพย์ ปิ่นวิเศษ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

7/5/1963 

24 นางสาวปรียาภรณ์ สีสุข ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เช่าซื้อรถยนต์ 

12/5/1963 

25 นายวิเชียร สีสุข คนงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เช่าซื้อรถยนต์ 

12/5/1963 

26 นางนภัสสนันท์ จันทร์ฉาย นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการกู้
เงินธนาคารกรุงไทย 

12/5/1963 

27 นางสาวลลิล ตู่พรหม ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เช่าซื้อรถยนต์ 

25/5/1963 

28 นายยศดนัย นาคทับทิม คนงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

27/5/1963 

29 นายสยาม วงษ์ปาน ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
ขอรับเงินอุดหนุนบุตร 

8/6/1963 

30 นายชรินทร์ เปาอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอ่างทอง 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการซื้อ
อาวุธปืน 

8/6/1963 

31 นายเดชาธร ไพพูลพิมพ์ทวี
ชัย 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกู้เงิน
ตามโครงการเงินกู้เพื่อสวัสดิการ
บุคลากรภาครัฐ 

9/6/1963 

32 นายชยุต นาสงวน นายช่างเครื่องจักรกลอาวุโส เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

9/6/1963 

33 นางสาววราภรณ์ พงษ์ดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

23/6/1963 

34 นางสาวณฐนนท์ ผลกิจ นิติกรปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

23/6/1963 

35 นางสาวณฐนนท์ ผลกิจ นิติกรปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
โอนรถยนต์ 

23/6/1963 

 

 

 

 



- ๙ – 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัตถุประสงค์การนำไปใช้ วัน เดือน ปี ทีข่อ 
36 นางสาวพรรณิกา แสงแดง ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ

ธุรกรรมทางการเงิน 
23/6/1963 

37 นางผ่องพรรณ คำสียา หัวหน้าฝ่ายติดตามและ 
ประเมินผลงานฯ 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เช่าซื้อรถยนต์ 

24/6/1963 

38 นายสำรวจ มะณี  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

8/7/1963 

39 นายประดิษ ช้างงาม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

8/7/1963 

40 นางปวิตรา เจริญทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

15/7/1963 

41 นายศิริวัฒน์ ปาณะดิษ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

21/7/1963 

42 นายพัฒนชัย สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายผังเมือง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

21/7/1963 

43 นายสรพงษ ์สร้อยแสง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

21/7/1963 

44 นายครามินทร์ เกษงาม นายช่างโยธาอาวุส เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
จัดซื้ออาวุธปืน 

21/7/1963 

45 นางสุพรรษา หนุมาร นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

21/7/1963 

46 นายมนตรี กองแก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
หนัก 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เช่าซื้อรถยนต์ 

14/8/1963 

47 นางณัทปภา พูลสมบัติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ
การ 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

17/8/1963 

48 นายธวัชชัย สีมา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
หนัก 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

19/8/1963 

49 นายสิวฤทธ์ิ นิ่มกุล นิติกรชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

20/8/1963 

50 นายพัฒนชัย สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายผังเมือง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

20/8/1963 

51 นายนนทวัชร์ นิ่มกุล นิติกรปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

24/8/1963 

52 นายพชรพล เพิ่มทองคำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบแบบ
คำร้องขอลงทะเบียนเงินอุดหนุน
เลี้ยงดูเด็กแลกเกิด 

16/9/1963 

53 นายอิทธิพันธ ์ภาสพันธุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

16/9/1963 

54 นางสาวพรรณิกา แสงแดง ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

16/9/1963 

 

 

 



- ๑๐ – 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัตถุประสงค์การนำไปใช้ วัน เดือน ปี ที่ขอ 
55 นางสุพรรษา หนุมาร นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ

ธุรกรรมทางการเงิน 
22/9/1963 

56 นายสรพงษ ์สร้อยแสง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและ
ทรัพย์สิน 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการขอ
สินเช่ือก่อสร้างที่พักอาศัย 

8/10/1963 

57 นางสาวฤกษ์ฤด ีทองคำ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

8/10/1963 

58 นางวีรวัลย์ สุขขี นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

12/10/1963 

59 นางสาววราภรณ์ พงษ์ดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการค้ำ
ประกันบุคคลเข้าทำงาน 

14/10/1963 

60 นางสาวชญานุช ถาดทอง นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

15/10/1963 

61 นางสาวพรรณิกา แสงแดง ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

30/10/1963 

62 นายสุรศักดิ์ ชุมแพ คนงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เช่าซื้อรถยนต์ 

30/10/1963 

63 นายนนทวัชร์ นิ่มกุล นิติกรปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

12/11/1963 

64 นางรุ่งรัตน ์มีสมศักดิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

23/11/1963 

65 นางสาวสุชานันท ์พุฒตรง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญ
การ 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการค้ำ
ประกันบุคคลเข้าทำงาน 

5/12/1963 

66 นายอริญย์ นาคสัมฤทธิ์ นายช่างเครื่องจักรกลอาวุโส เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

29/12/1963 

67 นายประดิษฐ ช้างงาม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

29/12/1963 

68 นายสมศักดิ์ เมืองทอง หั วหน้ าส ำนั กปลั ดองค์ ก าร
บริหารส่วนจังหวัด 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

6/1/1964 

69 นางสาวน้ำฝน เกตุนาค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการ
เช่าซื้อรถยนต์ 

27/1/1964 

70 นายสำรวจ มะณี  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

เพื่อใช้เปน็เอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

27/1/1964 

71 นายสถิตย์ บุญเส็ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

27/1/1964 

72 นายอริญย์ นาคสัมฤทธิ์ นายช่างเครื่องจักรกลอาวุโส เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการซื้อ
อาวุธปืน 

4/2/1964 

73 นายเกรียงไกร เซ็นลี ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

17/2/1964 

 

 

 



- ๑๑ – 
 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัตถุประสงค์การนำไปใช้ วัน เดือน ปี ที่ขอ 
74 นายณพปวีร์ หุตานุกูล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ

ธุรกรรมทางการเงิน 
17/2/1964 

75 นางสาววราภรณ์ พงษ์ดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

8/3/1964 

76 นางาสวอาวีสมร ดนตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญ
การ 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

10/3/1964 

77 นางสาวบุญยาพร กำลังมาก  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

10/3/1964 

78 จ.ท.อำนาจ ขุมพลอย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติาร เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

15/3/1964 

79 จ.ท.อำนาจ ขุมพลอย นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติาร เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

25/3/1964 

80 นายศิริวัฒน์ ปาณะดิษ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

30/3/1964 

81 นางปัทมา จากปล้อง ผู้ช่วยนักจัดการพัสดุ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

2/4/1964 

82 นางสาวนฤมล ชูเอี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและ 
แผนปฏิบัติการ 

เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

8/4/1964 

83 น .ส .กาญ น์ น ริศ รา  แย้ ม
สาหร่าย 

นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการทำ
ธุรกรรมทางการเงิน 

8/4/1964 

  
 ๒.๙.2 นักศึกษาฝึกงาน จำนวน     10   ฉบับ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง วัตถุประสงค์การนำไปใช้ วัน เดือน ปี ที่ขอ 
1 นายสาริน  เต็งกลาง นักศึกษาฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกงาน 1 พ.ย. 62 
2 นางสาวชนิดา  เชาวลิต นักศึกษาฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกงาน 14 ก.พ. 63 
3 นายเจษฎา  ยิ้มเยื้อน นักศึกษาฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกงาน 23 มี.ค. 63 
4 นายยุทธภูมิ  เล็กพันธ์ นักศึกษาฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกงาน 23 มี.ค. 63 
5 นางสาวกัญญารัตน์  วงศ์พรม นักศึกษาฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกงาน 2 มี.ค. 63 
6 นางสาววลัยรักษ์  เมืองเจรญิ นักศึกษาฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกงาน 2 มี.ค. 63 
7 นางสาวกฤติกา  กุหลาบรัตนา นักศึกษาฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกงาน 2 มี.ค. 63 
8 นางสาววราภรณ์  วราหะ นักศึกษาฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกงาน 2 มี.ค. 63 
9 นางสาวศุธนันท์  ยานะ นักศึกษาฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกงาน 2 มี.ค. 63 

10 นางสาววรัทยา ชูแก้ว นักศึกษาฝึกงาน หนังสือรับรองการฝึกงาน 30 มี.ค. 63 
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2.10 การฝึกอบรม  

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรการอบรม วันที ่

1 
 

 
2 

นางศิริรัตน์ อินทแสน           
 
 

นายสรพงษ ์สร้อยแสง            
 

หัวหน้าฝ่ายบญัช ี
 
 
หัวหนา้ฝ่ายทะเบียน
พัสดุและทรัพยส์ิน 

โครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงิน
ประจำปี  ในระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการบันทึกบัญชีให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ประจำปี 2563 (25 ต.ค. 
2562) 

25 ต.ค. 2562 

3 นางอัปสร  เวศพันธุ ์ ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 

โครงการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการถ่ายโอน
ภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจ
ให้ แก่ อ งค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น และ
แผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ที่ดีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(25 ต.ค. 2562) 

28 ต.ค. 2562 

4 นางสาวบุญยาพร กำลังมาก          ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

โครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตาม
ก ฎ ห ม า ย จ้ า ง ง า น ค น พิ ก า ร ใน ส ถ า น
ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ 2563 (กิจกรรมที่ 1)  
(12 พ.ค. 2563) 

13 พ.ค. 2563 

5 นางสาวอุไรวรรณ พูลเพชร       
 

นักวิชาการพัสดุ
ชำนาญการ 

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรับผิดชอบทาง
ละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ
ของเจ้าหน้าที่ อปท. ด้วยระบบทางไกลผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) 
(24 มิ.ย. 2563) 

25 มิ.ย. 2563                   

6 นายพัฒนชัย สีนอเพีย             
(29 มิ.ย. 2563) 
 

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง โครงก ารอบ รมห ลั กสู ต ร  "เจ าะลึ กการ
ดำเนินการทางวินัยกรณีปกติและกรณีหน่วย
ตรวจสอบช้ีมูลความผิด การลงโทษทางวินัย 
(ฉบับใหม่) การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่น"  

29 มิ.ย. 2563 
 

7 นายณัฐพงษ ์ฮดมาลี             
 
 
 
นางสาวผจงจิตต์ พูลศลิป ์     

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร 
 
 
นักจัดการงานท่ัวไป
ชำนาญการ 

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลของ อปท. ในพื้นท่ีจังหวัด
อ่างทอง ประจำปี พ.ศ.2563  

26 มิ.ย.2563 
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หลักสูตรการอบรม วันที ่

8 นางลัดดา ฉิมพาลี                
 
 
 
นางสาวสุพัตรา พระพรหม     

นิติกรชำนาญการ 
 
 
 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเจ้าหน้าท่ี อปท. 
ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหนจ็บำนาญขา้ราชการ
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 (20 ก.ค. 2563) 

20 ก.ค. 2563 

9 พันจ่าอากาศเอกภัคพล  
ลาภเวช     

เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจา้พนักงาน
ธุรการ รุ่นท่ี 135"    

10 ส.ค. 2563 

10 นางยุพาภรณ์ สมรูป            
 
 
 
นางอินทิรา สวนมะม่วง         

ผู้อำนวยการกอง
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
ผู้อำนวยการกอง
การเจ้าหน้าที ่

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "อำนวยการ
ท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นท่ี 7" (10 ส.ค. 2563) 

13 ส.ค. 2563 

 
๒.๑1 งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  
        ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. และข้าราชการ 

  ๒.๑1.๑ ผู้บริหาร จำนวน   1   ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เคร่ืองราชที่ขอ หมายเหตุ 
๑ นายสำเริง  หอมมาก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดอ่างทอง  
จ.ม.  

 
  ๒.๑1.๒ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน    4  ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เคร่ืองราชที่

ขอ 
หมายเหตุ 

๑ นายสุทัศน์  ประดิษฐ์ทรัพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต.ม.  

2 นายหยับคาน  เพียรรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต.ม.  

3 นางประพิม  นิรันดร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต.ม.  

4 นางมนัสมนต์  จิตรพิทักษ์เลิศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ต.ม.  

 
  ๒.๑1.๓ ข้าราชการ จำนวน   10   ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เคร่ืองราชที่ขอ หมายเหตุ 

๑ นายชนาภัทร  เกิดประกอบ หัวหน้าฝ่านบริหารการศึกษา  
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 

ท.ช.  

2 นายสิวฤทธ์ิ  นิ่มกุล นิติกรชำนาญการ ท.ช.  
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ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เคร่ืองราชที่ขอ หมายเหตุ 
3 นางสาวช่ืนกมล  เอี่ยมสะอาด หัวหนา้ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 
ท.ช.  

4 นางณัทปภา  พูลสมบัติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ท.ช.  
5 นางนภัสนันท์  จันทร์ฉาย นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ ท.ช.  
6 นางไพรรัตน์ สวนมะม่วง หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 
ท.ช.  

7 นางสาวอาวีสมร  ดนตรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ท.ช.  
8 นางสาวเชาวนี  แสงพลาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ต.ช.  
9 นางสาวอัญญารัตน์  นาคกุญชร นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ ต.ช.  

10 นางสาวเกศแก้ว  รักมาก เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ ต.ม.  
 
 ๒.๑1.4 ลูกจ้างประจำ  จำนวน 3 ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง เคร่ืองราชที่

ขอ 
หมายเหตุ 

๑ นายชยุต  ฉ่ำเฉลิม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จ.ช.  
2 นายพรชัย  ประยงค์แย้ม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จ.ช.  
3 นายสำรวย  มะณี พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จ.ม.  

  
     ๒.๑1.5 เหรียญจักรพรรดิมาลา  จำนวน 2 ราย 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ 
๑ นายธีระ  ศรีโสภา  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
2 นางสาวธัญรัตน์  เข็มทอง หัวหน้าฝ่ายการประชุม  

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)  
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    ๒.๑2 งานฝึกอบรม/จัดกิจกรรม จำนวน     5      โครงการ 

1. โครงการ อบรมธรรมะ  วันที่ 1 กันยายน 2563 
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

หัวข้อ “การฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา” 
วิทยากรจากสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 112 วัดสนามชัย 
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2. อบรม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๖2 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ  
วันที่ ๑๑ ก.ย.๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

วิทยากร โดยนายสัมฤทธิ์ กองเงิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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3. อบจ.อ่างทองร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร  
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ บริเวณพ้ืนที่ตำบลคำหยาด ตำบลยางช้ายและตำบลม่วงเตี้ย 
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4. โครงการ อบจ.ร่วมใจใช้พลังงานอย่างรู้ค่า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 
วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 
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5. โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง 

วิทยากร นางสาวลัดดา เดือนสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดอ่างทอง 
และนายเทพรัตน์ พันธุแพทย์ พนักงานไต่สวน ระดับต้น สังกัด ป.ป.ช.ประจำจังหวัด 
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๒.๑๒ งานการประชุม ก.จ.จ. จังหวัดอ่างทอง 
ที ่ เร่ือง คร้ังท่ี เมื่อวันที่ 
๑ การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 
10/2562 วันท่ี 15 ตุลาคม 2562 

๒ การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

11/2562 วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 
 

3 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

12/2562 วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 

4 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

1/2563 วันท่ี 14 มกราคม 2563 

5 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

2/2563 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 

6 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

3/2563 วันท่ี 11 มีนาคม 2563 

7 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

4/2563 วันท่ี 22 เมษายน 2563  

8 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

5/2563 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 

9 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

6/2563 วันท่ี 17 มิถุนายน 2563 

10 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

7/2563 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 

11 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

8/2563 วันท่ี 19 สิงหาคม 2563 

12 การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดอ่างทอง (ก.จ.จ.อ่างทอง) 

9/2563 วันท่ี 15 กันยายน 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี ๓  
วิเคราะหผ์ลการดำเนนิงาน 

ตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด ดังนี ้
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพ่ือรองรับ
ภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการ
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อรองรับภารกิจและ 
    ทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

วัตถุประสงค์ การดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบทั่วถึง และต่อเนื่อง 
โดยการเพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ศักยภาพ และ
ทักษะการทำงานที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับสถานการณ์ 
วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์
ขององค์กร เพ่ือให้การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามพันธกิจขององค์กร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมาย  
 
 
 
 

๑. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
๒. มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงานทุก
ระดับตามสายงานอย่างต่อเนื่อง 
๓. พฒันางานด้านการจัดการ
ความรู้องค์ความรู้ เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมเรียนรู้ การถ่ายทอด
ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ทำงานอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันต่อ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
๔. กิจกรรมพฒันาการปฏิบัติงาน
โดยจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการ 

บุคลากรบางรายไม่
ประสงค์ท่ีจะเข้ารับการ
อบรมเพ่ิมขีด
ความสามารถ โดยให้
เหตุผลว่ามีภาระทาง
บ้าน ไม่สามารถสละ
เวลาได้ รวมตลอดถึง
การอบรมเพ่ิมขีด
ความสามารถมี
ข้อจำกัดในเรื่องของ
โรคติดต่อ โควิด 19 
ทำให้บุคลากรขาด
ความต่อเนื่อง ไม่
สามารถจัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรตาม
โครงการต่างๆ ได้ 

๑. ควรส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนไดร้ับ
การอบรมหลักสูตร
พ้ืนฐานเพ่ือเป็นภาค
บังคับในหน่วยงาน
สำหรับตำแหน่งงาน
ของตนเอง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
๒. ควรมอบหมายให้
บุลลากรในแต่ละฝ่าย
จัดทำคู่มือการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือฝึกฝนให้
บุคลากรได้ใช้ความคิด 
ในการเรียบเรียงงาน
ในหน้าที่และ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ให้มีข้ันตอนและรูป
แบบอย่างเป็น
รูปธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
วัตถุประสงค์ การดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือเสริมสร้างจิตสำนึกและ
แสดงออกถึงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ การเป็น
ข้าราชการที่ดี และเพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทำงานและเสริมสร้างความ
รักความสามัคคีในองค์กร
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ประชาชนโดยทั่วไป 

๑. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือให้ทราบถึงหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 
๙ เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางพัฒนา
ตนเองและการปฏิบัติงาน 
2. รณรงค์ให้บุคลากรในสังกัด
น้อมนำหลักการทรงงาน ทฤษฎี 
แนวคิดการพัฒนาด้านต่างๆ ตาม
แนวพระราชดำริและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรภูมิ
พลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 

ในการจัดทำโครงการ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงา
นำไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้เอง จึงมี
ความจำเป็นต้องสรรหา
บุคลากรจากที่อ่ืนมา
ดำเนินการตาม
โครงการ ประกอบกับ
สาเหตุสำคัญที่ทำให้
การดำเนนิงานไม่
สามารถดำเนินการได้
เต็มประสิทธิภาพ 
เนื่องจากจะเป็นการ
รวมตัวของคนหมู่มาก 
ซ่ึงต้องปฏิบัติตาม
มาตรการด้าน
สาธารณสุขกำหนด 

เตรียมความพร้อมโดย
วางแผนในการ
ดำเนินงานในด้าน
กำลังคนล่วงหน้า 
พร้อมทั้งศึกษาหาวิธี
ในการจัดทำโครงการ
ว่าวิธีการใดเหมาะสม
ที่สุด เช่น จัดเองใน
องค์กร/จัดข้างนอก/
หรือจ้างเหมา เป็นต้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วัตถุประสงค์ การดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

 เสริมสร้างความมั่นคง ขวัญ
กำลังใจ คุณภาพชีวิตที่ดี 
ความผาสุกและพึงพอใจให้
ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างคนเก่ง
ไว้กับองค์กร ให้มี
ความกา้วหน้า รวมถึง
สิ่งจูงใจผลประโยชน์ตอบ
แทนพิเศษ ตามความจำเป็น
และเหมาะสมเป็นไปตามที่
กฎหมายกำหนด 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน 
ให้บุคลากร ได้รับการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้ให้
เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
๒. จัดโครงการตรวจสุขภาพให้แก่
ข้าราชการประจำปี เพื่อให้
บุคลากรมีความเอาใจใส่ในการ
ดูแลสุขภาพให้มีความแข็งแรงทั้ง
กายและใจ นำไปสู่การปฏิบัติงาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอยา่งมปีระสิทธิภาพ 

บุคลากรมรีะดับความรู้
พ้ืนฐานในการใช้งาน
เทคโนโลยีที่ไมเ่ท่ากัน 
ทำให้การพัฒนาเป็นไป
ด้วยความล่าช้า  

เพ่ิมช่องทางการ
สื่อสารและนำ
เทคโนโลยีมาปรับใช้
ในการทำงานให้มาก
ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรมี
ความชำนาญในการใช้
เทคโนโลยีมาข้ึน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมบุคลากรในสังกัดให้มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต  
    ประพฤติมิชอบ 

วัตถุประสงค์ การดำเนินการ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ส่งเสริมและเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ
บุคลากร เพ่ือสร้างจิตสำนึก
ให้มีค่านิยม และทัศนคติที่
ถูกต้อง โดยยึดถือเป็นหลัก
ในการดำรงชีวิตที่ไม่ทุจริต 
ไม่คอร์รัปชั่นในทุกโอกาส 
ทุกสถานที่ 

๑. จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและ
ปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัด
ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๒. กิจกรรมประกาศเจตจำนง
สุจริตในการปฏิบัติงานด้วย
คุณธรรมและความโปร่งใส 
๓. จัดประชุมเพ่ือการรับฟังความ
คตเิห็นของข้าราชการในทุกระดับ
อย่างสม่ำเสมอ 

มีข้อจำกัดในเรื่องของ
โรคติดต่อ โควิด 19 ทำ
ให้ในการจัดกิจกรรมมี
ความเสี่ยงสูงที่จะเป็น
จุดแพร่กระจายของ
โรคติดต่อ  

ส่งเสริมให้มีการ
ประชุมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ในรูปแบบ 
Video Conference
ให้มากขึ้น 

  


