
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อ O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 





























































































































































































































































































































































































































 

ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด 

เรื่อง  แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ  2564  
.......................................................... 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ประกอบมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร           
งานบุคคลส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 17 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี                   
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 และ          
แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ได้กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะ 
ทัศนะคติที่ดี คุณธรรม และจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

เทศบาลนครปากเกร็ด โดยการพิจารณาของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล   
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 โดยคำนึงถึง
ภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาล         
นครปากเกร็ด มาเป็นกรอบในการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้งใช้เป็นแนวทาง       
ในการพัฒนาบุคลากร และเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร ในการปฏิบัติราชการและบริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทัศนคติของบุคลากร และพัฒนาให้
บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับระเบียบ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน พร้อมนำความรู้และความสามารถ
มาปรับใช้กับองค์กร ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน เน้นสร้างกระบวนการคิด และการพัฒนาตนเอง   

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 

 (นายวิชัย  บรรดาศักดิ์) 
                                                                         นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 
 



 

  
 

 

แผนพัฒนาบุคลากร
(Human Resource Development Plan) 

และ 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบคุคล

(Individual Development Plan : IDP)
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลนครปากเกร็ด 
อำเภอปากเกรด็  จงัหวัดนนทบุรี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทำโดย  
งานพัฒนาบุคลากร  ฝ่ายอำนวยการ  สำนักปลัดเทศบาล 



คำนำ 

แผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครปากเกร็ด 
ฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาศักยภาพและ  
สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างบรรลุเป้าหมาย มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การบริหารทรัพยากรบุคคล      
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้า มีการพัฒนาอย่างครอบคลุมเป็นมืออาชีพ สามารถเป็นที่พ่ึง 
และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ดนั้น เทศบาลนครปากเกร็ด  โดยคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ได้พิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงถึงภารกิจ อำนาจ หน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประกาศนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลนครปากเกร็ด มาเป็นกรอบในการบริหารทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาให้พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและ  
หน้าที่ของบุคลากรที่ดี โดยได้กำหนดหลักสูตรการพัฒนาสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาในหลายๆ มิติ 
ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ด้านการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ ด้านความรู้และทักษะ
เฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรม และจริยธรรม การสร้างความผาสุกของคนในองค์กร 
การสร้างความผูกพันและบรรยากาศที่ดีในการทำงานของบุคลากรในองค์กร ตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล       
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทุกตำแหน่ง และทุกสายงานให้สอดคล้องกับบทบาท และภารกิจของ
เทศบาลนครปากเกร็ด 
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ส่วนที่ 1 

หลักการและเหตุผล 
 
1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับสากลเป็นสิ่งที ่มี       
ความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคแห่งการแข่งขันไร้พรมแดน (Globalization) โดยต้องอาศัยความรู้ ความสามารถของ
บุคลากร องค์ความรู้ และการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล คือ ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาสู่   
ความเป็นเลิศได้   

ภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่    
ผู้นำหรือผู้บริหารองค์กรต่างๆ ต้องมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆ  โดยเฉพาะการเร่งรัด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน เพื่อแสวงหารูปแบบใหม่ๆ  และนำระบบ
มาตรฐานในระดับต่างๆ มาพัฒนาองค์กร ซึ่งนำไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้องค์กร
สามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับ
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

2.  กฎหมาย และข้อระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

 2.1  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ระบุดังนี้    
“ส่วนราชการมีหน้าที ่พัฒนาความรู ้ในส่วนราชการเพื ่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ         
โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ ราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด ให้เป็นพนักงานเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน     
ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

“ในการบริหารราชการแนวใหม่ ส่วนราชการจะต้องพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน   
ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและสถานการณ์ของต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อ
ประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม่ จากการที่ยึด
แนวความคิดว่าต้องปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว้ ตั้งแต่อดีตจนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน เน้นการสร้างความคิดใหม่ๆ 
ตามวิชาการสมัยใหม่และนำมาปรับใช้กับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้จึงกำหนดเป็นหลักการว่า 
ส่วนราชการต้องมีการพัฒนาความรู้เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ต้องสร้างระบบให้สามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างกว้างขวาง 
๒. ต้องสามารถประมวลผลความรู ้ในด้านต่าง ๆ เพื ่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้      

อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
๓. ต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี ่ยนทัศนคติของ

ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา มีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
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 2.2  ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหาร 

  งานบุคคลของเทศบาล  

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื ่อง หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงาน     
บุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545  ส่วนที่ 4 เรื่องการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

ข้อ 288-326 กำหนดให้เทศบาลมีการพัฒนาผู ้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล         

ก่อนมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและหน้าที่
ของพนักงานเทศบาลในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัต ิตน              
เพื่อเป็นพนักงานที่ดี โดยเทศบาลต้องดำเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
(ก.ท.จ.) กำหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื ้นฐานในการปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรม       
การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หากเทศบาลมีความประสงค์จะพัฒนาเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับความจำเป็น
ในการพัฒนาของแต่ละเทศบาล กำหนดเป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจำเป็นที่เทศบาลพิจารณ า
เห็นว่ามีความเหมาะสม การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธี   
การพัฒนาอื ่นๆได้ และอาจจะกระทำได้โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สำนักงาน
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด หรือสำนักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) 
ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับส่วนราชการอ่ืน หรือภาคเอกชนก็ได้ 

ข้อ 299 กำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการจัดทำแผน    
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของ
แผนอัตรากำลังของเทศบาล นั้น 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร             
โดยการศึกษาวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ดตำแหน่งต่างๆ ทั้งในฐานะ
ตัวบุคคลและตำแหน่งงาน ตามที่กำหนดในโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2564 - 2566 
ทั้งในด้านความรู้ความสามารถทั่วไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถ และทักษะเฉพาะของแต่ละสายงาน    
ด้านการบริหาร ด้านคุณธรรม และจริยธรรม จึงจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ดนี้ขึ้น 
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ส่วนที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลนครปากเกร็ด 

1.  ภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด 

เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น จัดตั ้งขึ ้นตาม พ.ร.บ.เทศบาล โดยกำหนดให้นายกเทศมนตรี           
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน องค์กรเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

สภาเทศบาลนครปากเกร็ด มีสมาชิก 24 คน อยู ่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้งมีหน้าที่           
ในการตรวจสอบข้อกฎหมาย และการทำงานของผู้บริหาร 

นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด คือ ผู้บริหารสูงสุดของเทศบาล มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีระยะเวลา
การดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ทำหน้าที่ในการบริหารงานในเทศบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั ้งรองนายกเทศมนตรี ที ่ปรึกษานายกเทศมนตรี , เลขานุการนายกเทศมนตรี        
ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด (เทศบาลนครปากเกร็ดมีรองนายกเทศมนตรีได้ 4 คน เลขานุการ และที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี 5 คน) 

2.  วิสัยทัศน์เทศบาลนครปากเกร็ด  

  "แหล่งการศึกษาชั้นดี ที่อยู่อาศัยชั้นนำ ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา" 

เทศบาลนครปากเกร็ด มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายสำคัญ 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496      
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
  ภารกิจของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม               
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542       
แบ่งเป็น 7 ด้าน ในการดำเนินการตามภารกิจ และการวิเคราะห์ตามหลัก SWOT ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

  1.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ 
  2.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
  3.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  4.  การสาธารณูปการ 
  5.  การจัดให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 
  6.  การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  7.  การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
  8.  การผังเมืองและควบคุมการก่อสร้าง 
  9.  หน้าที่อื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
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  2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

  1.  การจัดการศึกษา 
  2.  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล 
  3.  การป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
  4.  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  5.  การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจำหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอ่ืน 
  6.  ให้มีและบำรุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก 
  7.  การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  8.  ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ 
  9.  การจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย การปรับปรุงชุมชนแออัดและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม 
  10.  การจัดให้มีโรวฆ่าสัตว์ 
  11.  การควบคุมสัตว์เลี้ยง 
  12.  การจัดให้มีสุสาน และฌาปนสถาน 
  13.  การจัดให้มีการบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  14.  ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ราษฎร 
  15.  หน้าที่อื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

  3. ด้านการจัดเตรียมระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้       
  1.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
  3.  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4. หน้าที่อ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

  4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

  1. การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล และประสานการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตามระเบียบที่กำหนด 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
  4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  5. การดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น 
  6. หน้าที่อ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

  5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. การคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 
  3. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  4. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
  5. หน้าที่อ่ืนที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 
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  6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  2. การส่งเสริมการกีฬา 
  3. การศึกษา ทำนุบำรุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม 
  4. หน้าที่อื่นที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
มีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
1. สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุน หรือช่วยเหลือส่วนราชการ

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
3. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาเทศบาล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
4. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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3. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลนครปากเกร็ด 

1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)     
2. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง)   
3. รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)    
4. สำนักปลัดเทศบาล 
5. สำนักการคลัง 
6. สำนักการช่าง 
7. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8. กองวิชาการและแผนงาน 
9. กองการศึกษา 
10. กองสวัสดิการสังคม 
11. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
12. หน่วยตรวจสอบภายใน 
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ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด 

เรื่อง  กำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด 
………………………………..………. 

 

  ตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื ่อนไขเกี่ยวกับ                     
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล เพ่ือบังคับใช้ในงานบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ ่นให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารงาน และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
โดยประกาศเม่ือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2545 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป  นั้น 
 

  ฉะนั้น อาศัยความตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศ ก.ท. เรื ่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการ        
และระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.2558 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี ในการประชุม    
ครั้งที9่/2563  เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563 ทีเ่ห็นชอบการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ
เทศบาลนครปากเกร็ด ตามระดับเทศบาลประเภทพิเศษ จึงกำหนดส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด ออกเป็น ๘        
ส่วนราชการ ๑ หน่วยงาน เพ่ือรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้แก่เทศบาล 
ดังนี้ 

ก. ส่วนราชการที่เป็นสำนักหรือกอง 

๑. สำนักปลัดเทศบาล 
ให้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง 

หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไป       
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล 

๒. สำนักการคลัง 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร

ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินอื่นๆ       
งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ 
และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล       
และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 
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๓. สำนักการช่าง 
ให้มีหน้าที ่ความรับผิดชอบเกี ่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม          

การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้างงานการควบคุมอาคาร          
ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานวางแผน
งานด้านวิศวกรรมเครื่องกล การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง 
งานช่างสุขาภิบาล และงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในชุมชน สร้างเสริมสุขภาพ

ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ รักษาพยาบาลเบื้องต้น ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันให้แก่ประชนชน  
ในเขตพ้ืนที่ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการตระหนักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง 
สร้างกลไกลในสังคมที่จะร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างองค์รวมครอบคลุมทุกกลุ่มวัยด้วยความยั่งยืน
ให้บริการด้านชีวอนามัย การสัตวแพทย์ อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และทั่วถึง ตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภค มุ่งเน้นการควบคุม 
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากมลพิษ จัดบริการความสะอาด บริหารจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
อย่างถูกวิธีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างจิตสำนึ กและเผยแพร่ความรู้ในการบริการต่างๆ           
ใหป้ระชาชน เข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว อย่างมีคุณภาพ  

๕. กองวิชาการและแผนงาน 
ให้มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน การจัดทำงบประมาณรายจ่าย การรายงานติดตามและประเมินผล การดำเนินงานโครงการ การดำเนินงาน
ตามนโยบายผู้บริหาร จัดทำรายงานและสถิติข้อมูลต่างๆ ในภาพรวมเทศบาล บริการและเผยแพร่วิชาการ ปฏิบัติงาน
ด้านการวางแผนพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ในชุมชน
ให้บริการระบบโสตทัศนูปกรณ์ พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศและเว็บไซต์เทศบาล ให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและ
ศูนย์เรียนรู้นครปากเกร็ด โครงการอนุรักษ์ศูนย์ทุเรียนนนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นนทบุรี ควบคุมดูแลการปฏิบัตงิาน
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญาสอบสวนข้อเท็จจริง ให้คำปรึกษา แนะนำชี้แจงข้อกฎหมาย 
ให้บริการแก้ปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรมและเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ของเทศบาล และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. กองการศึกษา 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ

การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา การส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น และการจัดแข่งขันกีฬา และงานอื่นๆ        
ที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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๗. กองสวัสดิการสังคม 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ การส่งเสริมสวัสดิการสังคม การพัฒนาชุมชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริมอาชีพ การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม  
งานพัฒนาชุมชน และปฏิบัติงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๘. กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร และการควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน 
การสอบสวนด้านการทุจริตเกี่ยวกับทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน และงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข. หน่วยตรวจสอบภายใน 
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท 

ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สิน และการทำประโยชน์จาก
ทรัพย์สินเทศบาลและงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

 ประกาศ   ณ   วันที่        กันยายน  พ.ศ. 2563 
 
 
  

         (นายวิชัย   บรรดาศักดิ์) 
               นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. 2564 - 2566 

ปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง (๑) 

สำนักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน สำนักการคลัง สำนักการช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน กองการศึกษา กองสวัสดิการสังคม 

กรอบโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด 

รองปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง (๑) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

รองปลัดเทศบาล 

นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง (2) 
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หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส ลูกจ้างประจำ 

กรอบ ๑ ๓ 24 ๑9 8 

จำนวนคน 1 ๓ 22 7 8 

ว่าง - - 2 12 - 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล (พนักงานเทศบาล/ลูกจา้งประจำ) 

งานพัฒนาบุคลากร 

ฝ่ายอำนวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) (๑) 

๑. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (7)  

งานการเจ้าหน้าที่ 

งานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๑. นักพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2) 
2. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง 1) 

๑. นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2) 
2. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง 1) 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) (๑) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานรกัษาความสงบ 

งานดูแลตลาด 

๑. นกัป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๔) 
๒. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส (6 / ว่าง 2) 
3. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง 1) 

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง 1) 

๒. นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1) 
๓. เจ้าพนักงานเทศกจิ ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง 1) 

4. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง 1) 

๑. นักจัดการงานเทศกิจ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
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ลูกจ้างประจำ 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (5) 
๒. พนักงานวิทยุ (1) 

ลูกจ้างประจำ 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (1) 

ลูกจ้างประจำ 
๑. ภารโรง (1) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) (๑) 

งานธุรการ 

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
3. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
4. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส (4 / ว่าง 2) 

งานเลขานุการผู้บริหารและสภาเทศบาล 

 
๑. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2) 
๒. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 /ว่าง ๑)  
๓. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (4 / ว่าง 3) 



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) (๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

กรอบ 1 95 92 188 

คนครอง - 77 51 128 

ว่าง 1 18 41 60 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล (พนักงานจ้าง) 

งานพัฒนาบุคลากร 

ฝ่ายอำนวยการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (6 / ว่าง 1)  

งานการเจ้าหน้าที ่

งานส่งเสริมการท่องเทีย่ว 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว (3) 

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสง่เสริมการท่องเที่ยว (1 / ว่าง 1) 
 

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) (๑) 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานรกัษาความสงบ 

งานดูแลตลาด 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑) 
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งานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (5 / ว่าง 1) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (4 / ว่าง 1) 
3. ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (๑) 
4. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (4 / ว่าง 2) 
5. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (1) 
 

งานเลขานกุารผู้บริหารและสภาเทศบาล 

 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 
๒. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1 / ว่าง ๑)  
 

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
1..ผูเ้ช่ียวชาญพิเศษด้านการวางแผน (1 / ว่าง 1) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (2 / ว่าง 2) 
๒. นักการ (2 / ว่าง ๑)  
3. ภารโรง (1) 
4. พนักงานดูแลอาคาร (1 / ว่าง 1) 
5. พนักงานธุรการ (1) 
 

พนักงานท่ัวไป 
1. พนักงานธุรการ (1 / ว่าง 1)  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (1)  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (17 / ว่าง 7) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (3) 
3. พนักงานดับเพลงิ (31 / ว่าง 2) 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (3 / ว่าง 1) 
5. พนักงานวิทยุ (1 / ว่าง 1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (20 / ว่าง 15) 
๒. พนักงานดับเพลงิ (52 / ว่าง ๑2)  
3. พนักงานวิทยุ (2 / ว่าง 2) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (1) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกจิ (11) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. พนักงานเทศกิจ (10 / ว่าง 7) 

-  



งานแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน 

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับสูง) (๑) 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อำนวยการสูง อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส ลูกจ้างประจำ 

กรอบ ๑ ๒ ๗ 20 20 3 

จำนวนคน ๑ ๒ 3 14 12 3 

ว่าง - - 4 6 8 - 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) งานธุรการ 1.นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

2.เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส (3 / ว่าง ๑) 
 

ส่วนบริหารการคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ) (๑) 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

งานพัสดุและทรัพย์สนิ 

๑. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (5 ว่าง ๓) 

๒. เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๒) 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

(๑ / ว่าง 1) 

งานการเงนิและบญัช ี

๑. นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  (3 / ว่าง ๑) 
๒. เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (4 / ว่าง 3) 
 

งานสถิตแิละระเบียบการคลัง 

ฝ่ายสถิติการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๒ / ว่าง 2) 

ส่วนพัฒนารายได ้

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑) 

ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

(๑ / ว่าง 1) 
 

๑. นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๒) 

๑. นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1) 

๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (3 / ว่าง 1) 

งานผลประโยชน์และกจิการพาณิชย ์

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

(๑ / ว่าง 1) 
 

๑. นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2) 
๒. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (5 / ว่าง ๑) 

ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

(๑ / ว่าง 1) 
 

๑. นักวิชาการจัดเกบ็รายได้ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
๒. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
๓. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (2 / ว่าง 2) 

งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษี 

และทะเบียนทรัพย์สิน 

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๒) 

๒. เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน (๑) 

ลูกจ้างประจำ 
1. พนักงานธุรการ (2) 
2. พนักงานขับรถยนต์ (1) 

งานพัฒนารายได ้

งานเรง่รัดรายได ้

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักการคลัง (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ) 
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ส่วนพัฒนารายได ้

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง) (๑) 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 

กรอบ 113 40 153 

คนครอง 66 37 103 

ว่าง 47 3 50 

ผู้อำนวยการสำนักการคลัง  (นักบริหารงานการคลัง ระดับสงู) (๑) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 

งานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1.พนักงานขับรถยนต์ (6 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 
3 ผู้ช่วย.เจ้าพนักงานธุรการ (๑) 
4. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (1) 

ส่วนบริหารการคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง ) (๑) 

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

งานพัสดุและทรัพย์สิน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสด ุ(3) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (4 / ว่าง 1) 

ฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 

(๑ / ว่าง 1) 

งานการเงินและบัญชี 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (2 / ว่าง ๑) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (5 / ว่าง 2) 
 

งานสถิติและระเบียบการคลัง 

ฝ่ายสถิติการคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (1) 

ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

(๑ / ว่าง 1) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้(๒) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเกบ็รายได้ (1) 

งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 

ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

(๑ / ว่าง 1) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ (6) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2 / ว่าง 1) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (33 / ว่าง ๑9) 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (1) 
5. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (1) 

ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)  

(๑ / ว่าง 1) 

งานแผนท่ีภาษแีละ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 

งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษี 
และทะเบียนทรัพย์สิน 

งานพัฒนารายได้ 

งานเร่งรัดรายได้ 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (29 / ว่าง 18) 
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (6 / ว่าง 3) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (เก็บเงิน) (36 / ว่าง 1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (1) 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน (3 / ว่าง 1) 
2. ลูกมือช่างแผนที่ภาษี (1 / ว่าง 1) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักการคลัง (พนักงานจ้าง) 



ผู้อำนวยการสำนักการช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดบัสูง) (๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อำนวยการสูง อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส ลูกจ้างประจำ 

กรอบ ๑ ๔ ๗ 25 39 12 
จำนวนคน 1 3 5 15 15 12 

ว่าง - 1 2 10 24 - 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักการช่าง (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ) 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 
งานธุรการ 

๑. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2) 
๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส (5 / ว่าง 1) 

ส่วนการโยธา 

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑) 

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑) 

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑) 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง) (๑ / ว่าง 1) 

ฝ่ายควบคุมอาคาร 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานขออนุญาตก่อสร้าง 

และควบคุมอาคาร 

งานควบคุมผังเมือง 

และข้อมูลสารสนเทศ 

๑. นักผังเมือง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2 / ว่าง 1) 
๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพเิศษ (2 / ว่าง 1) 
3. นายช่างผังเมือง ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง 1) 
๔. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๑) 

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 (๑ / ว่าง 1) 

ฝ่ายวิศวกรรมโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานวิศวกรรม 

1. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2 / ว่าง 1) 
2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1) 

งานสถาปัตยกรรมและจัดทำแบบ 

๑. สถาปนิก ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/เช่ียวชาญ (2 / ว่าง 1) 
2. นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1) 
3. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (2 / ว่าง 1) 

4. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1) 

 

งานประมาณราคา 

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

๑. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
๒. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
3. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ (๑ / ว่าง 1) 
 

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล 
(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล  

ระดับต้น) (1 / ว่าง ๑) 

งานดูแลรักษาท่อระบายน้ำ 

๑. นายช่างเครื่องกล ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน/อาวุโส (๑) 
2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง 1) 

งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง 

๑. วิศวกรเครื่องกล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
๒. นายช่างเครื่องกล ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน (๑) 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง ๑) 

งานบูรณะสาธารณูปโภค 

๑. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส (3 / ว่าง ๒) 

งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้า 

1. นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1) 
2. นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๒ / ว่าง 2) 
3. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๒ / ว่าง 1) 
4. นายช่างศิลป์ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง 1) 
 

งานศูนย์เครื่องจักรกล 

๑. นายช่างเครื่องกล ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน (2 / ว่าง 1) 

งานวิศวกรรมจราจร 

๑. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (ว่าง ๑) 
2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง 1) 

งานสวนสาธารณะ 

๑. นักวิชาการสวนสาธารณะ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๓ ว่าง ๒) 
๒. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง 1) 
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ลูกจ้างประจำ 
1. พนักงานขับรถยนต์ (4) 
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (3) 
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (1) 
4. ผู้ช่วยข่างปูน (2) 
5. ผู้ช่วยช่างไม้ (1) 
6. คนสวน (1) 

1. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง 1) 
2. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (4 / ว่าง 4) 
 

1. วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1) 
2. นักจัดการงานช่าง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1) 
3. สถาปนิก ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง 1) 
4. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง 1) 
5. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (6 / ว่าง 5) 

งานสำรวจและระวังนวเขต 

1. นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (3 / ว่าง 2) 



ฝ่ายช่างสขุาภิบาล 
(นักบริหารงานช่างสขุาภิบาล  

ระดับต้น) (1 / ว่าง ๑) 

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง  (นักบริหารงานช่าง ระดบัสูง) (๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 

กรอบ 1 164 188 353 

คนครอง - 96 115 211 

ว่าง 1 68 73 142 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 

งานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (5 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (13 / ว่าง 1) 
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1 / ว่าง 1) 

ส่วนการโยธา 
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑) 

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง 

(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑) 
ส่วนช่างสุขาภิบาล 

(นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับกลาง) (๑ / ว่าง 1) 

ฝ่ายควบคุมอาคาร 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานขออนุญาตก่อสร้าง 

และควบคุมอาคาร 

งานควบคุมผังเมือง 

และข้อมูลสารสนเทศ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (4 / ว่าง 2) 
2. ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง (2) 
3. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑ / ว่าง 1) 

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดบัต้น) 

 (๑ / ว่าง 1) 

ฝ่ายวิศวกรรมโยธา 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานวิศวกรรม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยวิศวกรโยธา (5 / ว่าง 4) 

งานสถาปัตยกรรมและจัดทำแบบ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยสถาปนิก (3 / ว่าง 3) 
2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ (4 / ว่าง 2)  

งานประมาณราคา 

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ำ 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (๑) 

งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
งานดูแลรกัษาท่อระบายน้ำ 

งานเครื่องจกัรกลและซ่อมบำรงุ 

ฝ่ายสาธารณูปโภค 

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (ว่าง ๑) 

งานบูรณะสาธารณูปโภค 

งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้า 

งานศูนย์เครื่องจักรกล 

งานวิศวกรรมจราจร 

งานสวนสาธารณะ 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (6 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ (2 / ว่าง 2) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (1) 
 

งานสำรวจและระวังแนวเขต 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (๑) 

-  

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
๑. ช่างไม้ (5 / วา่ง 4) 
2. ช่างปูน (8 / ว่าง 8) พนักงานจ้างท่ัวไป 

1. คนงานทั่วไป (52 / ว่าง 19) 
2. พนักงานขับเรือยนต์ (4 / ว่าง 4) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยวิศวกรเครื่องกล (1 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (5 / ว่าง 2) 
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (5 / ว่าง 1) 
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก (3 / ว่าง 2) 
5. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (4 / ว่าง 1) 
6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (3 / ว่าง 1) 
7. พนักงานขับรถยนต์ (3 / ว่าง 3) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานขับรถยนต์ (3) 
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2 / ว่าง 1) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (2) 
2. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบาย 
และแผน (2 / ว่าง 1) 
3. พนักงานขับรถยนต์ (2 / ว่าง 2) 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (5 / ว่าง 5) 
2. พนักงานขับรถยนต์ (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. พนักงานขับรถยนต์ (12 / ว่าง 2) 
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (10 / ว่าง 7) 
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (13 / ว่าง 4) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (6) 
2. ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ (3 / ว่าง 1) 
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (4 / ว่าง 2) 
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (2 / ว่าง 1) 
5. ช่างไม้ (2 / ว่าง 1) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (1 / ว่าง 1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (6 / ว่าง 2) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนกังานขับรถยนต์ (4 / ว่าง 1) 
2.  พนักงานขับเครือ่งจกัรกลขนาดเบา (2 / ว่าง 2) 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานขับรถยนต์ (1) 
2. คนงานทั่วไป (13) 
3. คนงานทั่วไป (งานไฟฟ้า) (14 / ว่าง 8) 
 

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
1. ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านการส่งเสริม 
    การลงทุนและอาชีพ (1 / ว่าง 1) 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ (2 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (2) 
3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (2 / ว่าง 1) 
4. ช่างไม้ (3 / ว่าง 2) 
5. คนสวน (10 / ว่าง 1) 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานขับรถยนต์ (5 / ว่าง 4) 
2. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1 / ว่าง 1) 
3. คนงานทั่วไป (7) 
4. คนสวน (27 / ว่าง 13)  
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ สำนักการช่าง (พนักงานจ้าง) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (1) 

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) (๑) 

พนักงานจ้างทั่วไป 
1. คนงานทั่วไป (26 / ว่าง 2) 
๑. ช่างไม้ (8 / วา่ง 8) 
2. ช่างปูน (5 / ว่าง 3) 
 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ลูกจ้างประจำ 

กรอบ ๑ ๓ 35 11 14 

จำนวนคน 1 2 21 8 14 

ว่าง - 1 14 3 - 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) (๑) 

1. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง 1) 
๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (6 / ว่าง ๒) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑ / ว่าง 1) 
งานธุรการ 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ระดบัต้น) (๑) ฝ่ายบริการสาธารณสขุ (นักบริหารงานสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม ระดับตน้) (๑) 

งานวางแผนสาธารณสุข 

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 
๒. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

งานพัฒนาคุณภาพบริการและฝึกอบรม 

๑. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
๓. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
 

งานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 

งานรักษาความสะอาด 

๑. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

๒. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 

 

งานลดคัดแยกขยะและบริการสิ่งปฏิกูล 

๑. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส (๑) 

งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๑. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  (๑) 

งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย 

1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 
2. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 
3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๑) 

งานคุ้มครองผู้บริโภค 

๑. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ (๑) 

งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและควบคุมเหตุรำคาญ 

๑. นักวิชาการสุขาภิบาล ปฏิบัตกิาร/ชำนาญการ (๑) 

งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ 

๑. นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ (2 / ว่าง 2) 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ 

๑.พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (2) 
๒.นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (2) 
๒. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
3. นายแพทย์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 
4. แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 
5. นักกายภาพบำบัด ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 
 

งานทันตสาธารณสุข 

๑. ทันตแพทย์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (1) 

๒. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๒) 

งานสัตวแพทย์ 

๑. นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๒ / ว่าง ๑) 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ / ว่าง 1) 
๒. นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน 

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

งานส่งเสริมสุขภาพจิตและผู้สูงอายุ 

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ (2) 
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๑ / ว่าง 1)  

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ / ว่าง 1) 
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ลูกจ้างประจำ 
1. พนักงานขับรถยนต์ (10) 
2. คนงานประจำรถขยะ (3) 
3. เจ้าพนักงานธุรการ (1) 

๑. พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ) 



 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ระดับ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 

กรอบ 97 528 625 

คนครอง 60 358 418 

ว่าง 37 170 207 20 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง) (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (5 / ว่าง 1) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (3 / ว่าง 1) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1 / ว่าง 1) 
 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑ / ว่าง 1) 

งานธุรการ 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑) ฝ่ายบริการสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น) (๑) 

งานวางแผนสาธารณสุข 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผร (2) 

งานพัฒนาคุณภาพบริการและฝึกอบรม 

งานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

งานรักษาความสะอาด 

งานลดคัดแยกขยะและบริการสิ่งปฏิกูล 

งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย 

งานคุ้มครองผู้บริโภค 

งานสุขาภิบาลชุมชนเมืองและควบคุมเหตุรำคาญ 

งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๑ 

งานศูนย์บริการสาธารณสุข ๒ 

งานทันตสาธารณสุข 

งานสัตวแพทย ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (4 / ว่าง 4) 

งานส่งเสริมสุขภาพ 

งานสนับสนนุสุขภาพภาคประชาชน 

งานส่งเสริมสุขภาพจิตและผู้สูงอาย ุ

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

งานป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (พนักงานจ้าง) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานขับรถยนต์ (2 / ว่าง 1) 
๒. คนงานกวาดถนน (1) 
3. คนงานทั่วไป (1) 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานขับรถยนต์ (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผร (1 / ว่าง 1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายละแผน (1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2 / ว่าง 1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (2 / ว่าง 2) 
2. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (1) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข (3 / ว่าง 3) 
4. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (6 / ว่าง 4).  
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานขับรถยนต์ (2 / ว่าง 1) 
๒. คนงานกวาดถนน (133 / ว่าง 62) 
3. คนงานทั่วไป (72 / ว่าง 15) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานกวาดถนน (1) 
2. คนงานทั่วไป (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (2) 
๒. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (2 / ว่าง 2) 
3. พนักงานขับรถยนต์ (39 / ว่าง 9) 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนกังานขับรถยนต์ (2 / ว่าง 1) 
๒. คนงานกวาดถนน (1) 
3. คนงานทั่วไป (4) 
4. พนักงานขับรถบรรทุกขยะ (49 / ว่าง 16) 
5. คนงานประจำรถขยะ (211 / ว่าง 54) 
6. คนงานประจำรถดูดสิง่ปฏิกลู (6 / ว่าง 3) 
7. นายท้ายเรือบรรทุกขยะ (1) 
8. คนงานประจำเรือ (2 / ว่าง 2) 
9. ยาม (3 / ว่าง 3) 
10. ภารโรง (2 / ว่าง 2) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (1) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (1 / ว่าง 1)) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล (1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (1) 
3. พนักงานขับรถยนต์ (1) 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (2 / ว่าง 1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1) 
2. พนักงานขับรถยนต์ (1) 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานขับรถยนต์ (2 / ว่าง 1) 
๒. คนงานทั่วไป (2) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานขับรถยนต์ (1 / ว่าง 1) 
๒. คนงานทั่วไป (4 / ว่าง 2) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยทันตแพทย์ (2 / ว่าง 1) 
2. พนักงานขับรถยนต์ (1) 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (2) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (2) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (1 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (1) 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานทั่วไป (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผร (1) 
2. พนักงานขับรถยนต์ (1 / ว่าง 1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (1 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1 / ว่าง 1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1 / ว่าง 1) 
2. พนักงานขับรถยนต์ (2) 
 พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. คนงานประจำรถขยะ (2) 
๒. คนงานกวาดถนน (1) 
3. คนงานทั่วไป (3 / ว่าง 1) 



ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อำนวยการสูง อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ลูกจ้างประจำ 

กรอบ - ๑ ๔ ๒1 ๔ ๑ 

จำนวนคน - - 4 17 3 ๑ 

ว่าง - 1 - 4 - - 

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑ / ว่าง 1) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานธุรการ 

๑. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2) 

๒. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๑) 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝ่ายนิติการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๓) 

งานวิจัยและประเมินผล 

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๒ / ว่าง 1) 

งานจัดทำงบประมาณ 

๑. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

๓. เจ้าพนักงานการคลัง ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน (๑) 

งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถ่ิน 

๑. นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2 / ว่าง 1) 
๒. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๒ / ว่าง ๑) 

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
๒. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๒) 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (3 / ว่าง ๑) 

งานนิติกรรมสัญญา 

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ ชำนาญการพิเศษ (2) 

งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

๑. นิติกร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๒ / ว่าง ๑) 

ลูกจ้างประจำ 
1. พนักงานขับรถยนต์ (1) 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ) 



พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักประชาสมัพันธ์ (8 / ว่าง 2) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (3) 
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (2 / ว่าง 1) 
4. ผู้ช่วยนายช่างภาพ (1) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 

กรอบ 29 2 31 

คนครอง 23 1 24 

ว่าง 6 1 7 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองวิชาการและแผนงาน (พนักงานจ้าง) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (2 / ว่าง 1) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1) 

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) (๑) 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ฝ่ายนิติการ 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2) 

งานวิจัยและประเมินผล 

งานจัดทำงบประมาณ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (๑) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (๑ / ว่าง 1) 

งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถ่ิน 

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 

งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 

- 

งานนิติกรรมสัญญา 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนิติกร (2) 

งานตราเทศบัญญัติที่ไม่ใช่ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

- 
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พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. พนักงานขับรถยนต์ (1 / ว่าง 1) 
๒. คนงานทั่วไป (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (3 / ว่าง 1) 
2. พนักงานขับรถยนต์ (1) 

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) (๑ / ว่าง 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

ระดับ อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ลูกจ้างประจำ 

กรอบ ๑ ๔ 10 3 - 

จำนวนคน ๑ 4 8 3 - 

ว่าง - - 2 - - 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

ฝ่ายบริหารการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) 
ฝ่ายส่งเสริมการศกึษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) 
หน่วยศึกษานิเทศก ์ โรงเรียน 

งานธุรการ 

๑. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๒ / ว่าง ๑) 

งานงบประมาณ 

๑. นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
๒. นักวิชาการเงินและบญัชี ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
3. นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑ / ว่าง 1) 
4. เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง ๑) 

งานแผนงานและโครงการ 

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

งานระบบสารสนเทศ 

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

งานการเจ้าหน้าที่ 

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  (3 / ว่าง 1) 

งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

งานโรงเรียน 

งานการศึกษาปฐมวัย 

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร 

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  (1 / ว่าง 1) 

 
งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 

งานกิจการนักเรียน 

งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและตามอัธยาศัย 

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 
และเครือข่ายทางการศึกษา 

๑. บรรณารักษ์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 

งานกีฬาและนันทนาการ 

๑. นักสันทนาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2 / ว่าง ๑) 
2. นักพัฒนาการกีฬา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง ๑) 
 

งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม 

๑. นักสันทนาการ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
 

๑. ศึกษานิเทศก์  (2 / ว่าง ๒) ร.ร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 

1. ผอ.สถ. คศ.4 (๑ / ว่าง ๑) 
2. รอง ผอ.คศ.๓ (๒) 
3. รอง ผอ. คศ.1 (๑) 
4. ครู คศ.๓ (๔) 
5. ครู คศ.๒ (12) 
6. ครู คศ.๑ - 5  (8 / ว่าง 8) 

          7. ครูผู้ช่วย คผช. (10 / ว่าง 2) 

ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพท่ี 116 นครปากเกร็ด 2 

1. ผอ.สถ. คศ.๔ (๑) 
2. รอง ผอ.คศ.3 (1) 
3. ครู คศ.๓ (๖) 
4. ครู คศ.๒ (9) 
5. ครู คศ.๑ (7) 
6. ครู คศ.๑ - 5  (2 / ว่าง 2) 

                     7. ครูผู้ช่วย คผช. ว่าง (๓) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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๑. นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

ลูกจ้างประจำ 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (1) 
๒. ภารโรง (1) 

ร.ร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา นครปากเกร็ด 3 

1. ผอ.สถ. คศ.3 (๑ / ว่าง 1) 
2. รอง ผอ.คศ.3 (2) 
3. ครู คศ.2 (4) 
4. ครู คศ.1 (5) 
5. ครู คศ.๑ - 5  (1 / ว่าง 1) 

                      

1. ครู คศ ๑ (๑4) 
2. ครู คศ ๑ - 5 (1 / ว่าง 1) 

                     3. ครูผู้ดูแลเด็ก คผช .(3 / ว่าง 3) 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) (๑ / ว่าง 1) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองการศึกษา ((พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ)) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 

    

 

ระดับ พนักงานจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 

กรอบ 1 115 58 174 

คนครอง - 83 39 122 

ว่าง 1 32 19 52 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา  (นักบริหารงานการศึกษา ระดับกลาง) (๑ / ว่าง 1) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (๑) 

ฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (๑) 

หน่วยศึกษานิเทศก ์

งานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (5 / ว่าง 2) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (2) 
 

งานงบประมาณ 

พนักงานจา้งตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ (2) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี (2) 
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสด ุ(1) 
 

งานแผนงานและโครงการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (2) 

 

งานระบบสารสนเทศ 

งานการเจ้าหน้าที ่

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1) 

 
งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ 

งานโรงเรียน 

งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลกัสูตร 

งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

งานกิจการนักเรียน 

งานการศึกษานอกระบบโรงเรียน 

และตามอัธยาศัย 

งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ 
และเครือข่ายทางการศึกษา 

งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

งานกีฬาและนันทนาการ 

งานส่งเสริมศาสนา ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยครู (4) 
2. บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน บัญชี และพัสดุ (๒) 
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน ธุรการ (๑) 
4. บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์  
    โสตทัศนศึกษา (๑ / ว่าง 1) 
5. ผู้ดูแลเด็ก (1 ว่าง 1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ผู้ดูแลเด็ก (7 ว่าง 1) 
2. ภารโรง (7 ว่าง 2) 
3. คนงานทั่วไป (4) 
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พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (1 / ว่าง 1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. แม่ครัว (1 / ว่าง 1) 
๒. ภารโรง (1 / ว่าง 5) 
3. พนักงานขับรถยนต์ (2) 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองการศึกษา ((พนักงานจ้าง) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (2) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (2 ว่าง 1) 

 

พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

๑. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกา ศาสนา ศิลปะ 

    และวัฒนธรรม (1 ว่าง 1) 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยครู (29 ว่าง 7) 
2. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (2) 
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน ธุรการ (1) 
4. พนักงานขับรถยนต์ (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. พนักงานขับรถยนต์ (1) 
 

ร.ร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) นครปากเกร็ด 1 

ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 นครปากเกร็ด 2 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยครู (5) 
2. บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน บัญชี และพัสดุ (1) 
3. บุคลากรสนับสนุนการสอน โภชนาการ / อนามัยโรงเรียน (๑) 
4. บุคลากรสนับสนุนการสอน คอมพิวเตอร์ โสตทัศนศึกษา (๑) 
5. ผู้ดูแลเด็ก (3) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ผู้ดูแลเด็ก (5 ว่าง 1) 
2. ภารโรง (3) 
3. คนงานทั่วไป (1) 
 

ร.ร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา นครปากเกร็ด 3 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน บัญชี และพัสดุ (2) 
2. ผู้ดูแลเด็ก (1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ผู้ดูแลเด็ก (3) 
 

งานการศึกษาปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด 1 (บางพงั) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                
1. ผู้ดูแลเด็ก (2 ว่าง 1) 
2. แม่ครัว (1) 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ภารโรง (1) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด 2 (ประชสสงเคราะห์) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                
1. ผู้ดูแลเด็ก (1) 
2. แม่ครัว (1 / ว่าง 1) 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ภารโรง (1) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด รร.วัดบ่อ (นันทวิทยา) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                
1. ผู้ดูแลเด็ก (1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด รร.วัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ผู้ดูแลเด็ก (1 / ว่าง 1) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด ร.ร.ผาสุกมณีจักร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                
1. ผู้ดูแลเด็ก (1) 
2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1 / ว่าง 1) 
 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 95  (วัดโพธ์ิทอง

พนักงานจ้างตามภารกิจ                
1. ผู้ดูแลเด็ก (1) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด ร.ร.วัดโพธ์ิบ้านอ้อย  (ทองดีวิทยานุสรณ์) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                
1. ผู้ดูแลเด็ก (1) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด รร.วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ผู้ดูแลเด็ก (2) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด รร.ชลประทานสงเคราะห ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ                
1. ผู้ดูแลเด็ก (3 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดสลัดเหนือ (กรมการศาสนา) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ                
1. ผู้ดูแลเด็ก (1) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. ผู้ดูแลเด็ก (1) 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร.ประเสริฐอิสลาม 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครปากเกร็ด ร.ร.ผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1) 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 

๑. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา (1 / ว่าง 1) 

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยสันทนาการ (3 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา (1 / ว่าง 1) 
พนักงานจ้างท่ัวไป 
๑. คนงานทั่วไป (5 / ว่าง 5) 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยสันทนาการ (3 / ว่าง 1) 
 

- 

- 

- 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ลูกจ้างประจำ 

กรอบ ๑ ๔ 10 3 - 

จำนวนคน ๑ 4 8 3 - 

ว่าง - - 2 - - 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) (๑) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานธุรการ 

1. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง 1) 
2. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๒) 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดับต้น) (๑) 

งานสังคมสงเคราะห์ 

๑. นักสังคมสงเคราะห์  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2) 
2. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1) 

งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 

๑. นักสังคมสงเคราะห์  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2) 
 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดับต้น) (๑) 

งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1) 

 

งานวิชาการและข้อมูลชุมชน 

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1) 

๒. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (๑) 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดับต้น) (๑) 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 

๑. นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ) 
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ระดับ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 

กรอบ 13 1 14 

คนครอง 9 - 9 

ว่าง 4 1 5 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (3 / ว่าง 1) 
2. พนักงานขับรถยนต์ (1) 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดับต้น) (๑) 

งานสังคมสงเคราะห์ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1 / ว่าง 1) 

งานส่งเสริมและสวัสดกิารสังคม 

- 
 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดับต้น) (๑) 

งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

งานวิชาการและขอ้มูลชมุชน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
๑. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (3) 
๒. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (๑ / ว่าง 1) 

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
(นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม ระดับต้น) (๑) 

งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 

- 

งานศูนย์ฝึกอาชีพชมุชน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองสวัสดิการสังคม (พนักงานจ้าง) 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับกลาง) (๑) 

พนักงานจ้างท่ัวไป 
1. ภารโรง (1 / ว่าง 1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (2) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (2 / ว่าง 1) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ อำนวยการกลาง อำนวยการต้น ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน/อาวุโส ลูกจ้างประจำ 

กรอบ ๑ ๓ 18 16 - 

จำนวนคน ๑ 2 16 8 - 

ว่าง - 1 2 8 - 

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  (นักบริหารงานทั่วไป  ระดับกลาง) (1) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานธุรการ 

1. นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (2) 
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (1 / ว่าง 1) 
3. เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (1) 

ฝ่ายทะเบียนราษฎร 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)  

ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1 / ว่าง 1) 

งานทะเบียนราษฎร 

1. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (6 / ว่าง 1) 
2. เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน (9 / ว่าง 5) 

งานสอบสวนด้านทะเบียนราษฎร 

1. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
2. เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง ๑) 

งานบัตรประจำตัวประชาชน 

1. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (7) 
2. เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัตงิาน/ชำนาญงาน/อาวุโส  (๕ / ว่าง 2) 

งานสอบสวนด้านบัตรประจำตัวประชาชน 

1. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ/ชำนาญการ (๑) 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (พนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างท่ัวไป รวม 

กรอบ 22 - 22 

คนครอง 14 - 14 

ว่าง 8 - 8 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑) 

งานธุรการ 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป (2 / ว่าง 1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (2 / ว่าง 1) 
3. พนักงานขับรถยนต์ (2 / ว่าง 1) 

ฝ่ายทะเบียนราษฎร 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (๑)  

ฝ่ายบัตรประจำตัวประชาชน 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) (1 / ว่าง 1) 

งานทะเบียนราษฎร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน (9 / ว่าง 2) 

งานสอบสวนด้านทะเบียนราษฎร 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (๑) 

งานบัตรประจำตัวประชาชน 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (1) 
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน  (4 / ว่าง 3) 

งานสอบสวนด้านบัตรประจำตัวประชาชน 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (พนักงานจ้าง) 

ผู้อำนวยการกองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน  (นักบริหารงานทัว่ไป  ระดับกลาง) (1) 

พนักงานจ้างตามภารกิจ 
1. ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร (๑) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ระดับ ปฏิบตัิการ/ชำนาญการ ปฏิบตัิงาน/ชำนาญงาน 

กรอบ ๒ ๑ 

จำนวนคน - - 

ว่าง 2 1 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน (พนักงานเทศบาล) 

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ (๑ / วา่ง 1) 

๒. นักวิชาการเงินและบัญช ีชำนาญการ (๑ / ว่าง 1) 

๓. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบตัิงาน/ชำนาญงาน (1 / ว่าง ๑) 
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หน่วยตรวจสอบภายใน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป รวม 

กรอบ 1 - 1 

คนครอง - - - 

ว่าง 1 - 1 

๑. ผู้ช่วยนกัวิชาการเงินและบัญช ี (๑ / ว่าง 1) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน (พนักงานจ้าง) 
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ส่วนที่ 3 
 

 
 

 

 

 



ส่วนที่ 3 
แผนพัฒนาบุคลากรจัดทำข้ึนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ของเทศบาลนครปากเกร็ด 

1. ยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด 
เทศบาลนครปากเกร็ด มีหลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ    

พ.ศ. 2564 – 2566 โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับชาติจนถึงระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 
๖  ยุทธศาสตร ไดแก  

(๑)  ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
(๒)  ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
(๓)  ยุทธศาสตรด้านการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
(๔)  ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
(๕)  ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   
(๖)  ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ทั้ง 6 นี้ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงต้องมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ทั้งยังตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐไปสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยการกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรในการส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนเป็นหลัก   

2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยังคงมีความต่อเนื่องจาก
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
เป็นกรอบ 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) โดยยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
นำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 10 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

๑.  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
๒.  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
๓.  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
๔.  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๕.  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
๖.  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
๗.  การพัฒนาโครงการพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
๘.  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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๙.  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๑๐.  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย มีกรอบแนวทางดังนี้ 

2.1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั ้นตอนของการปฏิบัติราชการ โดยมีช่องทางให้กับทุกภาคส่วน      
สามารถเข้าถึงการตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการ          
ของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูล ข้อมูลความก้าวหน้า ตามกระบวนการ
ยุติธรรม 

2.2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจ
ภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดแต่มีความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพสูง 

2.3 การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม สามารถรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยง
ภาคส่วนต่างๆ ในระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560 – 2569 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 

ข้อ ๔.๖ พัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นนักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานที่มีธรรมาภิบาล และพร้อมเปิดรับ    
การตรวจสอบอย่างโปร่งใสประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑)  สร้างและพัฒนามาตรฐานระบบการดำเนินงานการบริหารบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยึดหลัก
คุณธรรม และความจำเป็นในการพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริม   
การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒)  การพัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์แก่บุคลากรนักบริหาร นักการเมือง และผู้ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมสร้างระบบการจัดการที่มีมาตรฐานแนวปฏิบัติที่ดี 

๓)  พัฒนาขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ ่นให้มีสมรรถนะที ่สูงขึ้น         
อย่างต่อเนื่อง รองรับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่น และการเชื่อมโยงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ท้องถิ ่นรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ๔.๐ และการเสริมสร้าง          
ความเชื่อมั่นจากประชาชนในพื้นท่ี และสังคมในภาพกว้างที่มีต่อคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น 

๔)  สร้างสรรค์มาตรการและกลวิธีเชิงรุกเพื ่อการส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกับองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น ในการกำหนดนโยบาย แนวทาง เพื่อการบริหารและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้มีการ
จัดทำเป็นแผนงานหลักตามเกณฑ์มาตรฐานแผนการบริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ ่นที ่กำหนด        
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมรรถนะการเสริมสร้างความภาคภูมิใจ      
ในการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของท้องถิ่น และการปฏิรูปสมรรถนะการศึกษาสู่สากล 
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๕)  พัฒนาขีดความสามารถในการอภิบาลเด็กเล็กของครูผู ้ดูแลเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 

4.  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 พ.ศ.2561 – 2564 (จังหวัดนนทบุรี -ปทุมธานี - 

พระนครศรีอยุธยา - สระบุรี) 
วิสัยทัศน์ : “เมืองแห่งอนาคต แหล่งของการลงทุน และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ มีภูมิปัญญาและนวัตกรรมที่แข่งขันได้

ในระดับสากล” 
ประเด็นยุทธศาสตร์    
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและความร่วมมือกับสถานประกอบการกับชุมชน เพื่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมและการเกษตร เชิงสร้างสรรค์ 
 กลยุทธ์  

-  ส่งเสริมงานวิจัยที่บ่งชี้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัตถุดิบในการอุปโภค บริโภคท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์
ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 และหาได้ยาก หรือหาไม่ได้จากพ้ืนที่ 

-  เพิ่มศักยภาพในการแปลงงานวิจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัตถุดิบที่หาได้เฉพาะในกลุ่มจังหวัด    
ภาคกลางตอนบน 1 ให้เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในระดับสากลได้ 

-  ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์กลุ ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ผ่าน Social Media และ           
จัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคข้ามพ้ืนที่ และต่างประเทศให้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
              -  เพ่ิมความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม ด้วยการร่วมพัฒนาบุคลากรกับภาคเอกชน และภาคประชาชน 
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม High Tech และ/หรือ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
 -  บูรณาการข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันของภาครัฐ เอกชน และประชาชน 
 -  พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศท่ีใช้ร่วมกันและปรับ Interface ให้ง่ายต่อการใช้งาน 
 -  เพ่ิมศักยภาพและโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลโดยการ Mobile Application และ Cloud 
Computing 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2   เสริมความโดดเด่นของการท่องเที่ยวด้วยการผสมผสานกันระหว่าง Technology 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 กลยุทธ์  

-  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์งานประเพณี และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ด้านการท่องเที่ยว และความน่าสนใจและมีคุณภาพของการท่องเที่ยวค้างคืนในกลุ่มจังหวัด 
 -  ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 -  พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
 -  เพ่ิมความแปลกใหม่ให้กับการท่องเที่ยวด้วยการ 
 (1) ประยุกต์เอา Mobile Technology มาผสมผสานกับการท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์  และ
วัฒนธรรม เพ่ิมความเป็นที่ประจักษ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (2) ผสมผสานการท่องเที่ยวเชิงสุภาพ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 3  เพิ ่มศักยภาพการจัดการมลภาวะสิ ่งแวดล้อม การฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของ          
แม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะด้วยการใช้นวัตกรรมแห่งชาติ 
 กลยุทธ์ 
  -  เพ่ิมการประสานงานและบูรณาการร่วมกับ สวทช. และ/หรือสถาบันอุดมศึกษา ในการนำเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม (น้ำเสีย ผักตบชวา และมลภาวะทางอากาศ)          
ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
 -  ยกระดับการให้ความรู้และส่งเสริมการนำขยะและผักตบชวาไปเพ่ิมมูลค่า  
 -  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีน้ำที่มีคุณภาพ และเพียงพอต่อการทำเกษตรกรรม    
ในพ้ืนที่หลักของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเมืองและการจัดการ Logistics 

กลยุทธ์  
-  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  พัฒนาระบบ Logistics และระบบขนส่งสาธารณะ 
-  รักษาและสืบสานอัตลักษณ์ของเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 
-  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมืองในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 

2) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี (พ.ศ.2561-2564) 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี  
       “จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่รองรับการอยู่อาศัยของประชาชนทุกระดับ 

 กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะและระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับ        
การเติบโตของเมืองและบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

 กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในความเป็นคนนนท์       

และเทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที ่4  พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้กับภาคการบริการ ภาคเกษตรกรรม ภาคพาณิชยกรรม 
ภาคการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสากล 
   กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก 

  กลยุทธ์ที่ 2  ฟ้ืนฟู พัฒนา และส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
และสุขภาพ 

  กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตภาคเกษตรกรรมที่มีคุณภาพ และเชิงสร้างสรรค์ 
   กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งประกอบธุรกิจที่มีคุณภาพ และเชิงสร้างสรรค์ 
  กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว 
   กลยุทธ์ที่ 2  จัดการมลพิษและขยะมูลฝอยเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่  
   กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี 
วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี มุ ่งสู ่การเป็น       

“เมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี”  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา 6  ด้าน ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาเมืองนนทบุรี เพ่ือการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  เสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  เสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพ่ิม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัย และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม   

2. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์เทศบาลนครปากเกร็ดและแผนพัฒนาบุคลากร 

นโยบายคณะผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ด 

1) นโยบายเร่งด่วน  
 เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจ  

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ   

2) นโยบายปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเมือง    
 เพื่อพัฒนานครปากเกร็ดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยชั้นนำ ที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ        

โดยการเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา การก่อสร้างเขื่อนกันน้ำเซาะและป้องกัน       
การพังทลายของตลิ่ง ปรับปรุงระบบระบายน้ำในชุมชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย  โดยส่งเสริม
ความร่วมมือของชุมชนในการดูแลรักษาคูคลองสาธารณะ ผลักดันโครงการบำบัดน้ำเสียรวมในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ 
เพ่ือให้เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาคุณภาพน้ำใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สร้างบรรยากาศ สะอาด สดใส ลดภาวะโลกร้อน พัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
นนทบุรี สวนสาธารณะและพื้นที ่สีเขียวบริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ถนนศรีสมาน และท่าน้ำปากเกร็ดอย่างต่อเนื ่อง           
ให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย การปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะ
ตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตราย
อย่างถูกวิธี 
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3) นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต     
  เพื่อยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม รวมทั้งความปลอดภัยในชวีิต

และทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรคเชิงรุก    
ในชุมชน และโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เร่งรัดการก่อสร้างและดำเนินงานสำนักงานควบคุมสัตว์จรจัด ส่งเสริมการดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม 
และพัฒนาตลาดสะอาดปลอดสารพิษ        

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่ม เพ่ือพัฒนาบริการ 
เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยังชีพ และหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริม
ความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม และการให้ความรู้ด้านสวัสดิการสังคม 

ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยพัฒนาระบบปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว            
และเหมาะสมกับพื ้นที ่ จัดให้มีรถยนต์ดับเพลิงสำหรับอาคารสูง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกั น          
และบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน 

4)  นโยบายการศึกษา ประเพณีวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เพื่อให้นครปากเกร็ดเป็นแหล่งการศึกษาชั้นดีสำหรับเยาวชนปากเกร็ด โดยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

ทางการศึกษา ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณ
สถานศึกษาที่สังกัดหน่วยงานอื่น ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เสริมสร้างพัฒนาการทางอารมณ์ และสังคมผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลายและเหมาะสมตามวัย 

ด้านการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรม เนื่องจากพื้นที่ปากเกร็ด เป็นถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิมโดยเฉพาะพื้นที่    
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงให้ความสำคัญต่อการจัดงานประเพณีประจำชาติและท้องถิ่น รวมทั้งงานเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญของ
สถาบันชาติและพระมหากษัตริย์ โดยเน้นการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-มอญ ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ ควบคู่กับ
การส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยให้ความร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้าและชุมชนบริเวณตลาดเก่าริมน้ำในการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนดั้งเดิม รวมทั้งการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณท่าน้ำปากเกร็ดให้สวยงามและ  เป็นเส้นทาง
สัญจรของนักท่องเที่ยว สนับสนุนวัดที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจทางศาสนา
และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทำบุญ ไหว้พระ 

5) นโยบายพัฒนาระบบการคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน    
   เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมระหว่าง    

นครปากเกร็ดกับกรุงเทพมหานครและท้องถิ่นใกล้เคียง ปรับปรุงถนนสาธารณะให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
พร้อมวางระบบระบายน้ำ ปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า สะพานทางเดินเท้า ในชุมชน จัดให้มีอุปกรณ์ด้านการจราจร 
เครื่องหมายบอกเส้นทางหลักและเส้นทางลัด และสัญลักษณ์แจ้งสถานที่สำคัญอย่างชัดเจน รวมทั้งการติดตั้งกล้อง
วงจรปิดบริเวณทางแยกและจุดเสี่ยงต่างๆ สร้างเสริมให้เมืองมีโครงข่ายการจราจรที่สะดวกปลอดภัย 
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6) นโยบายการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน    
 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการมีส่วนร่วมในการพัฒน า   

ทั้งทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น ด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการใช้สิทธิ ในการเลือกตั้ง     
ทุกระดับ และการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับเทศบาลจัดทำแผนชุมชนโดยบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนา   
ด้านต่างๆ ของชุมชนร่วมกับแผนพัฒนาเทศบาล สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อ
ท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน เสริมสร้างองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพของผู้นำและผู้สูงอายุในชุมชน  

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนภายใต้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ โดยสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนชุมชนเมือง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชมรมผู้สูงอายุ 
ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 

7)  นโยบายการบริหารจัดการที่ดี    
เพื่อให้ส่วนราชการในสังกัดสามารถดำเนินงานตามนโยบายและจัดบริการสาธารณะ ให้แก่ประชาชนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทั่วถึง  โปร่งใส และคุ้มค่า โดยมีการวางแผนพัฒนาและการจัดสรรงบประมาณ
อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาการบริการทุกด้านอย่างต่อเนื่อง อาทิ การบริการด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัว
ประชาชนเชิงรุกสู่ชุมชน การพัฒนาระบบ CALL CENTER เชื่อมโยงการบริการข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียนร้องทุกข์ 
การปรับปรุงฐานข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลแผนที่ภาษีเพื่อพัฒนาการจัดเก็บรายได้  ข้อมูลด้านการช่างและผังเมือง 
ข้อมูลด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน 
และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงาน ทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างฝ่ายการเมือง และข้าราชการประจำ   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและกลยุทธ์ในช่วงสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) 

วิสัยทัศน์เทศบาลนครปากเกร็ด  
 “ แหล่งการศึกษาชั้นดี ที่อยู่อาศัยช้ันนำ ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา ” 

เป้าประสงค์ 
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด  ได้บรรลุผลและนำไปสู่วิสัยทัศน์    

ที่กำหนดไว้ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงได้กำหนดเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ทั้ง  7  ด้าน ดังนี้ 

1.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา 7 ประการ ได้แก่  
1.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาลนครปากเกร็ดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นที่พึงพอใจ

ของผู้ปกครองนักเรียน 
1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาลนครปากเกร็ดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และเป็นที่พึงพอใจ

ของผู้ปกครองนักเรียน 
1.3 สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอื ่นได้ร ับการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศาสนสถานและการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา 
1.5 ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับศาสนา และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
1.6 ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริมประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ 
1.7 ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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2. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา  7  ประการ ได้แก ่
2.1 ประชาชนและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ ้มค่า         

และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
2.2 ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนและการใช้พลังงานทดแทน 
2.3 มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4  มีระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชนและสถานประกอบการก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ 
2.5 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2.7 สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาลมีความสวยงามน่าอยู่อาศัย 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา              
2  ประการ  ได้แก ่

3.1 เส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่ได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐาน 
3.2 ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม  โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา  7  ประการ  ได้แก ่  
4.1 ประชาชนได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพ 
4.2 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
4.3 การจัดบริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมและท่ัวถึงประชาชนทุกกลุ่ม 
4.4 สร้างหลักประกันรายได้ ส่งเสริมสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส 
4.6 ส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพ่ือการนันทนาการ และส่งเสริมสุขภาพ 
4.7 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสงเคราะห์ผู ้ประสบภัยให้มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 

5. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว  โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา  2  ประการ  ได้แก ่  
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู ้เกี ่ยวกับการประกอบอาชีพและเพิ ่มรายได้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปรู้จักแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 

6. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน     
โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา  4  ประการ ได้แก ่

6.1 ประชาชนมีจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6.2 คณะกรรมการชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
6.4 มีการประสานความร่วมมือและสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนและจัดกิจกรรม       

อันเป็นสาธารณประโยชน์ 
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7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ  โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนา  6  ประการ ได้แก่ 
7.1 ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
7.2 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ 
7.3 มีการพัฒนาระบบปฏิบัติการและการบริการด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
7.4 บุคลากรทุกระดับของเทศบาลมีศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
7.5 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัย  
7.6 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้นครปากเกร็ด ส่งเสริมองค์ความรู้ที่ทันสมัย  และเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครปากเกร็ด 

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด  ได้บรรลุผลและนำไปสู่วิสัยทัศน์   
ที่กำหนดไว้ เทศบาลนครปากเกร็ด จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  7  ด้าน ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย  4  กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1.1 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 
 1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 

          1.3 ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 
          1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ ดังนี้ 
2.1 สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.3 พัฒนาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้วจากชุมชนและสถานประกอบการ 
2.4 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 
2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
2.6 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขตเทศบาล 

3.  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค  ประกอบด้วย  2  กลยุทธ์  ดังนี ้
3.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบการจราจร 

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์  ดังนี้  
4.1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
4.2 พัฒนารูปแบบและระบบการจัดบริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส 
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬาเพ่ือการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ 
4.5 ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยและปัญหาความเดือดร้อนในชุมชน 
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5.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย  2  กลยุทธ์  ดังนี้ 
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน 
5.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
ประกอบด้วย  3  กลยุทธ์ ดังนี้ 

6.1 เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
6.2 เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาชุมชน 
6.3 ประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ของทุกภาคส่วน 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ  ประกอบด้วย  4  กลยุทธ์  ดังนี้ 
7.1 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
7.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการและการให้บริการแก่ประชาชน 
7.3 พัฒนาศักยภาพในการบริหารและปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทุกระดับ 
7.4 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และการบริการข้อมูลข่าวสาร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลนครปากเกร็ด 
จากการนำข้อมูลสภาพทั่วไป ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลนครปากเกร็ด 

ข้อมูลชุมชน มาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนา ทำให้เห็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในการพัฒนาขององค์กร หรือจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ซึ ่งจะนำไปสู ่การวางแผนพัฒนาท้องถิ ่นให้เจริญก้าวหน้าและสามารถจัดบริการ
สาธารณะตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้รับประโยชน์สุขโดยถ้วนหน้า 

โดยเทศบาลนครปากเกร็ดได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ภายใต้วิสัยทัศน์ “แหล่งการศึกษาชั้นดี 
ที่อยู่อาศัยช้ันนำ ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา ” เป็น  4  ด้านหลัก ได้แก่ 

1. ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม   
โดยมุ่งส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ให้เยาวชนในพื้นที่ได้รับการศึกษา

ภาคบังคับจากสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงการสร้างโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม ส่งเสริมให้เยาวชน
และประชาชนทุกกลุ่มได้รับความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ทั้งด้านร่างกาย       
และจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงชีวิตตามหลักศาสนา ยึดถือประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอ โดยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  ซึ่งเน้น
ความพอดี พอสม พอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันเป็นหลักสำคัญ  

2. ด้านการพัฒนาเชิงกายภาพและสภาพแวดล้อมควบคู่กับการรักษาสมดุลทางธรรมชาติ  และ
การเตรียมความพร้อมในการเผชิญต่อภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ   

โดยมุ่งเน้นการพัฒนานครปากเกร็ดให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำที่มีความเหมาะสมต่อการอยู่อาศัย      
และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พัฒนาสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการลด
ปริมาณคาร์บอน การรณรงค์งดใช้โฟมบรรจุอาหาร และปัญหาโลกร้อน  การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง      
และสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานตอบสนองความเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว  พร้อมกับการเร่งสร้าง
จิตสำนึกของประชาชน และภาคส่วนต่างๆ ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และรักษาสมดุลทางธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
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โดยมีการวางแผนระยะยาวเพื่อป้องกันภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ  และพัฒนาน้ำในแหล่งน้ำ
ธรรมชาติให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 

3.  ด้านการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
     โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้าใจในสิทธิ และบทบาทหน้าที่ในฐานะประชาชนที่พึงมีในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมพัฒนาถิ่นที่อยู่อาศัย ส่งเสริมความสามัคคี    
และความสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้มี        
ความเข้มแข็งเป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคประชาชนในการแก้ไข
ปัญหาสังคม และการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ส่งเสริมการพัฒนาแบบประชารัฐ 

4.  การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
     โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ การจัดทำแผนพัฒนา   

และการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  การพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ระบบปฏิบัติการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ การเสริมสรางทัศนคติ      
คานิยม ความซื ่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม ทั ้งภายใน และภายนอกให้สามารถปฏิบัติหน้าที ่ในการจัดบริการ      
สาธารณะต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 
และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ โดยมีระบบการติดตามและประเมินผล ที่เปิดเผยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 
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3.  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลนครปากเกร็ด 
 

 
 

  

 

วิสัยทัศน์ “ แหล่งการศึกษาชั้นดี ที่อยู่อาศัยชั้นนำ  ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา ” 

พันธกิจ 
1. ด้านการจัดการศึกษา 

บำรุงรักษาศาสนา จารีตประเพณี
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 

2. ด้านการจัดการปรับปรุงบำรุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่สาธารณะและถ่ินที่อยู่อาศัย 
 

3. ด้านการพัฒนา ปรับปรุง บำรุง 
รักษาเส้นทางคมนาคม การจราจร 

และการสาธารณูปโภคในพื้นที่ 
 

4. ด้านส่งเสริมและพัฒนาบริการ
สาธารณสุข สวัสดิการสังคมและ         

การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 

5. ด้านการส่งเสริมและพัฒนา 
เศรษฐกิจชุมชน การประกอบ

อาชีพ  
และการท่องเที่ยว 

6.. ด้านส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริม          
การมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนต่างๆ               

ในการพัฒนาท้องถ่ิน 

7 .ด้านการพัฒนาคุณภาพการ 
บริหารจัดการเพื่อประโยชน์สุข 

ของประชาชน 
 

1.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของเทศบาล
นครปากเกร็ดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเป็นที่    
พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
1.2 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเทศบาล   
นครปากเกร็ด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเป็นที่    
พึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
1.3  สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอ่ืนได้รับ    
การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการ  
พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา 
1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศาสนสถาน 
และการส่งเสริมความรู้ด้านศาสนา 
1.5  ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
ความรู้เก่ียวกับศาสนา และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 
1.6  ประชาชนและเยาวชนได้รับการส่งเสริม
ประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ที่เป็น
ประโยชน ์

2.1 ประชาชนและเยาวชนได้รับการเสริมสร้าง
จ ิตสำน ึกในการใช ้ทร ัพยากรธรรมชาติ         
อย่างคุ้มค่าและรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
2.2 ส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อนและการใช้
พลังงานทดแทน 
2.3 มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและ 
สิ่งปฏิกูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 มีระบบบำบัดน้ำเสียจากชุมชนและ   
สถาน-ประกอบการก่อนที่จะระบายลงสู่    
แหล่งน้ำธรรมชาติ 
2.5 พัฒนาประสิทธิภาพการระบายน้ำ 
และการป้องกันน้ำท่วม 
2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษา
อนามัยสิ่งแวดล้อม 
2.7 สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบเขต
เทศบาลมีความสวยงามน่าอยู่อาศัย 

 

3.1 เส ้นทางคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภคในพื ้นที ่ได ้ร ับการ
ปรับปรุงให้มีมาตรฐาน 

3.2 ประชาชนได้ร ับความสะดวก
และความปลอดภัยในการส ัญจร
ภายในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 

 

 

 

 

4.1 ประชาชนได้รับการเสริมสร้างจิตสำนึก  
และความตระหนักในการดูแลรักษาสุขภาพ 
4.2 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
ยาเสพติดในชุมชนและสถานศึกษา 
4.3 การจัดบริการด้านสาธารณสุขครอบคลุม
และทั่วถึงประชาชนทุกกลุ่ม 
4.4 สร้างหลักประกันรายได้ ส่งเสริมสวัสดิการ
และพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอาย ุ
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงาน     
ด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชวีิต 
ประชาชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
4.6 ส่งเสริมการออกกำลังกายและการแข่งขัน
กีฬาเพื่อการนันทนาการและส่งเสริมสุขภาพ 
4.7 ส่งเสริมและพัฒนาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและการสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
พื้นที่รับผิดชอบ 

5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับ
การประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปรู้จักแหล่ง
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
 
 

6.1 ประชาชนมีจิตสำนึกและความตระหนัก
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข 
6.2 คณะกรรมการชุมชนได้ร ับการส่งเสริม    
และพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชน 
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชน      
ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด 
6.4 มีการประสานความร่วมมือและสนับสนุน
ภาคส ่ วนต ่ าง  ๆ ในการพ ัฒนาช ุมชนและ            
จัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ 
 

7.1 ผ ู ้บร ิหารและพนักงานปฏิบ ัต ิหน้าที่   
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
7.2 ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว
และมีคุณภาพ 
7.3 ม ีการพ ัฒนาระบบปฏ ิบ ัต ิการและ         
การบริการด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
7 . 4  บ ุ ค ล าก ร ท ุ ก ร ะด ั บ ขอ ง เทศบาล                       
มีศ ักยภาพ ในการบริหารและปฏิบ ัต ิ งาน        
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.5 มีการประชาส ัมพ ันธ ์ข ้อม ูลข ่าวสาร         
ที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัย 
7.6 พัฒนาศูนย์การเร ียนร ู ้นครปากเกร็ด
ส่งเสริมองค์ความรู ้ท ี ่ท ันสมัยและเตร ียม      
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียน 
 

 
 

ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

1.  ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้น       

พื้นฐานของสถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 

3. ส่งเสริมศาสนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ 

ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ด้านพัฒนาระบบการคมนาคม 

และสาธารณูปโภค 

ด้านสาธารณสุข 

และสวัสดิการสังคม 

ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

และการท่องเที่ยว 

ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

และการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 

ด้านการบริหารและการบริการ 

กลยุทธ์ 1. สร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

 
3.พฒันาคุณภาพน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว 

จากชุมชนและสถานประกอบการ 

4.พฒันาประสิทธิภาพการระบายน้ำและ      
การป้องกันน้ำท่วม 

5.ส่งเสริมและสนบัสนุนภาคส่วนต่างๆในการ
ดูแลรักษาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด 

ยุทธศาสตร์ที ่1 : วางแผนอัตรากาลังและสรรหาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาเทศบาล  

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. เทศบาลมีแผนอัตรากำลังที่สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาเทศบาล 
2. เทศบาลมีระบบการสรรหา คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความพร้อมทางด้านจิตใจ 

และอารมณ์ เข้าสู่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนอัตรากาลัง  

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีแผนอัตรากาลังที่สอดคล้องกับภารกิจและทิศทางการพัฒนาเทศบาล  
2. จำนวนส่วนราชการที่สามารถสรรหาบุคลากรได้ตามแผนอัตรากำลัง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาลทุกระดับให้สามารถเป็นผูน้ำการขับเคลื่อนนโยบาย  

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ผู้บริหารทุกระดับได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
2. บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตำแหน่งบริหารเพื่อทดแทนผู้บริหารเดิม  
ตัวชี้วัด  
1. ระดับความสำเร็จในการจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร  
2. ร้อยละของผู้บริหารแต่ละระดับท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร  
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือรองรับตำแหน่งบริหาร ตามแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่

ตำแหน่งบริหาร (Succession Plan)  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจของเทศบาล 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการและ

ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด  
1. จำนวนระบบย่อยของฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลที่ปรับปรุงสำเร็จ  
2. จำนวนหน่วยงานที่นำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้ในหน่วยงาน  
3. ร้อยละของผู้ใช้ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านบริหารทรัพยากรบุคคลมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก   

ยุทธศาสตร์ที ่4 : พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ และมีความม่ันคงก้าวหน้าในสายอาชีพ  

เป้าประสงค์  (Goal) 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะและทักษะวิชาชีพให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. บุคลากรได้รับการส่งเสริมความมั่นคงและก้าวหน้าในสายอาชีพ  
3. เทศบาลมีระบบแรงจูงใจเพ่ือรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง (Talent Management) ไว้ในองค์กร  
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ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
2. ร้อยละของหน่วยงานที่มีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)  
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามสายงาน  
4. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะ/ ภารกิจหลัก/นโยบาย  
5. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

 6. ร้อยละความพึงพอใจในระบบกลไกการบริหารบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรมในระดับมาก  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาการบริหารจัดการในเทศบาลด้วยหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. เทศบาลมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
2. เทศบาลมีระบบและกลไกด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานและบริหารงานของบุคลากรทุกระดับอย่าง

โปร่งใสและเป็นธรรม   

ตัวชี้วัด  
1. ระดับความสำเร็จในการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ  
2. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการของหน่วยงานอยู่ในระดับมาก  
3. จำนวนข้อร้องเรียนในการกระทำผิดจรรยาบรรณและวิชาชีพ  
4. ร้อยละของหน่วยงานที่มีการประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ

ก่อนการประเมิน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  

เป้าประสงค์  (Goal) 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต สวัสดิการ สภาพแวดล้อมและสุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัด  
1. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเทศบาล 
2. จำนวนรายการเพ่ิมเติม/ ปรับปรุง สวัสดิการและสิ่งอานวยความสะดวกท่ีบุคลากรได้รับเพิ่มเติมจาก

สวัสดิการที่กฎหมายกำหนด  
3. จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บริหารและบุคลากร  
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นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ 
ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารและการบริการ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพในการบริหาร และปฏิบัติการ

สำหรับบุคลากรทุกระดับ เทศบาลนครปากเกร็ดได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มในองค์กร โดยการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกประเภททุกระดับ ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานและ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อ      
การพัฒนางานบริการของเทศบาลในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระเบียบด้านการจัดทำงบประมาณการเงินและการคลัง การสัมมนาและศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา 
และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร การพัฒนาจริยธรรมในองค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน ได้แก่ 

1.  ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างและผังเมือง 
2.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
3.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและรักษาความสงบ 
4.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง 
5.  ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรละบัตรประจำตัวประชาชน 
6.  ผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม 
7.  ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา 
8.  ผู้ปฏิบัติงานด้านงานธุรการ และงานสารบรรณ     
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ส่วนที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
แนวทางการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด 

 
1. ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่มุ่งจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติของบุคลากรให้เป็นไปทางที่ดีขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วนั้นปฏิบัติงานได้ผลตามวัตถุประสงค์
ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการได้เรียนรู้แบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ 

เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
 2. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
 3. เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม 
เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 5. เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา      
ที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมทั้งผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่เพิ่งย้ายหรือโอนมาดำรงตำแหน่ง  ซึ่งอยู่ภายใต้          
การบังคับบัญชาของตน 
 6. เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล มีความสามารถในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

3. เป้าหมายในการพัฒนา 
1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาคือ  คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครูเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ทุกคนต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือ         
หลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร  

- ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด 
2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

- บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดทุกคนที่ได้เข้ารับการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ คุณธรรมจรยิธรรม
ในการปฏิบัติงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
และประสิทธิผล ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- ประชาชนภายในพ้ืนที่เทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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4. ขอบเขตในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 
คณะกรรมการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด เห็นควรให้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร    

โดยให้มีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในมิติด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1. การกำหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และงบประมาณในการพัฒนาพนักงานเทศบาล               

ให้มีความสอดคล้องกับตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแต่ละสายงานที่ดำรงอยู่ตามกรอบแผนอัตรากำลัง  3  ปี 
 2. ให้บุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด ต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง 

หรือหลายหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือตามท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร ดังนี้ 
-  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
-  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ 
-  หลักสูตรความรู้ และทักษะเฉพาะงานในแต่ละตำแหน่ง 
-  หลักสูตรด้านการบริหาร 
-  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

3. วิธีการพัฒนาบุคลากร ให้เทศบาลนครปากเกร็ด เป็นหน่วยดำเนินการเองหรือดำเนินการร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้  
 -  การปฐมนิเทศ 
 -  การฝึกอบรม 
 -  การศึกษาหรือดูงาน 
 -  การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา 
 -  การสอนงาน การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

4. งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา เทศบาลนครปากเกร็ด ต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาบุคลากร 
ตามแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่า เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5. ขั้นตอนการดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร 
 -  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ประจำปี 
 -  พิจารณาเหตุผลในการพัฒนา และกำหนดประเภทความจำเป็น ได้แก่ ด้านความรู ้ทั ่วไปในการปฏิบัติงาน,            
ด้านความรู้ และทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน, ด้านการบริหาร, ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 -  ดำเนินการพัฒนาบุคลากร โดยเทศบาลนครปากเกร็ด อาจเป็นผู้ดำเนินการเอง หรือร่วมกับหน่วยงานอ่ืน       
ตามความเหมาะสม 
 -  จัดให้มีระบบตรวจสอบติดตามประเมินผล เพ่ือให้ทราบถึงความสำเร็จ ความรู้ ความสามารถ และผลการปฏิบัติ 
 -  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากการฝึกอบรม หรือการศึกษา 
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6. กรอบแนวความคิดแผนพัฒนาบุคลากร (Conceptual Framework in Personnel Development Plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ทรัพยากรที่ใช้ (Input) กิจกรรม  (Process) ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) 

 

 

1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

2. งบประมาณ 

3. เวลา 

4. เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

1) พัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง 

2) พัฒนาความรู้ที่จำเป็นประจำสายงาน 
3) พัฒนาทักษะที่จำเป็นประจำสายงาน 
4) พัฒนาบุคลากรโดยใช้เครื่องมือการ

พัฒนาบุคลากร 
5) ศึกษาแนวโน้มปัญหาและนวัตกรรม

เพ่ือให้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใน
อนาคตได้ 

6) กลไกขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากร 

1. บุคลากรเก่งคิด (รู้วิธีคิด คิดเป็น มีจิตสำนึกที่ดี 
และมุ่งมั่นที่จะเป็นคนดี) 

2. บุคลากรเก่งคน (เข้าใจตนเอง เข้าใจคนอ่ืน  
รู้วิธีทำงานและอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
และมุ่งมั่นที่จะรักคนอ่ืน รักองค์กร) 

3. บุคลากรเก่งงาน (มีความรู้และทักษะในการ
บริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 

(1)  บุคลากรมีจิตสำนึกพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องมีสมรรถนะที่สามารถ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของเทศบาล
นครปากเกร็ดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

ผลลัพธ์สุดท้าย (Final Outcome) 

-  ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาในการ
บริหารงาน 
-  ได้รับความร่วมมือในการบริหารจาก
ภาคประชาชน 
-  นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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7. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม Swot Analysis 
ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรจะต้องมีการรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วนทันสมัย               

ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป 
บุคลิกลักษณะของบุคลากรแต่ละคน ความต้องการ ความคาดหวัง และความต้องการของบุคลากรในองค์กร            
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเป็นการประเมิน โดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคาม หรือ
ข้อจำกัด อันเป็นภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของบุคลากรในองค์กร       
อันเป็นสภาพแวดล้อมภายในขององค์กร ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพในปัจจุบันโดยการตอบคำถามว่าปัจจุบันบุคลากร
ในองค์กรสถานภาพการพัฒนาอยู่ในจุดไหน สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคต     
โดยใช้เทคนิค Swot Analysis  

จุดแข็ง  
1. บุคลากรมีความรู ้ความสามารถและปฏิบัติงานที ่ร ับผิดชอบโดยตรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

มีความสามารถในการให้บริการและประสานงานกับประชาชนในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี 

2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและทำงานร่วมกันเป็นทีม 
3. มีการกำหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเทศบาลนครปากเกร็ด และเผยแพร่ให้บุคลากร

ทราบและถือปฏิบัติ 
4. ให้โอกาสการฝึกอบรมความรู้ในตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอ 

จุดอ่อน 
1. บุคลากรยังขาดความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลที่เป็นความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 

และระเบียบที่ใช้ในการบริการประชาชน 
2. บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน แต่ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน

เชิงบูรณาการ 
3. บุคลากรยังขาดความตระหนักในการให้บริการประชาชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของเทศบาล 
4. การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรยังขาดการพัฒนากระบวนการคิดและวิธีปฏิบัติงานในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

8. การกำหนดสมรรถนะวิเคราะห์ความต้องการฝึกอบรม 
เทศบาลนครปากเกร็ด มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาของบุคลากรเทศบาล

นครปากเกร็ด ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ตามแนวทาง SWOT ขององค์กร ว่าบุคลากรในเทศบาลต้องการพัฒนา 
ดังนี้ 

1. พัฒนาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับภารกิจของเทศบาลที่เป็นความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน 
2. พัฒนาความรู้ด้านการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
3. พัฒนาทักษะในงานบริการประชาชน 
4. พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
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เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรฝึกอบรม โดยให้ครบทุกตำแหน่งทุกสายงานหรือเป็นไปตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหน่ง และให้มีเนื้อหาสอดคล้องครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 
2. ด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง 
3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน 
4. ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม  

9. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด 
เทศบาลนครปากเกร็ด กำหนดแนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกตำแหน่ง     

ได้มีโอกาสรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรประจำปี นอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้ และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตำแหน่งด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรม และจริยธรรมแล้ว เทศบาลนครปากเกร็ด ยังต้องตระหนักถึง
การพัฒนาระบบราชการส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุคThailand 4.0 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องพัฒนา
ระบบราชการส่วนท้องถิ ่นไปสู ่ยุค Thailand 4.0 เช่นกัน โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื ่อส่งเสริม          
การทำงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 

1. เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการทำงาน โดยบุคคลภายนอกสามารถ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทำงานได้ 
ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจ
ที่ภาครัฐไม่ควรดำเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่นๆ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแทน   โดยการจัดระเบียบความพันธ์
ในเชิงโครงสร้าง ให้สอดรับกับการทำงานแนวระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายบังคับบัญชาในแนวดิ่ง 
ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการทำงานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็น
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งคำถามกับตนเองเสมอว่า 

ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้
ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อม
ทั้งอำนวยความมสะดวกโดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทุกส่วนราชการเพื่อให้การบริการต่างๆ   สามารถเสร็จสิ้นในจุด
เดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน และ
ผ่านการติดต่อหลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอพลิ
เคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 

3. องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทำงานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ ่มและประยุกต์องค์ความรู ้ ในแบบสหสาขาวิชา เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับ โลกแห่ง          
การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่น และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสำนักงานใหม่ รวมทั้งทำให้
บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 
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4. การกำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล   ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 

1013.4/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่อง เครื่องมือสำรวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ใช้เป็นแนวทาง          
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติคณะรัฐมนตรี       
ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

ทั้งนี้ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ดได้ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร โดยมีระยะเวลา 3 ปี    
ตามรอบของแผนอัตรากำลัง 3 ปี ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย 
- ปี  2564  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2565  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2566  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 

2. โครงการจัดทำแบบเตรียมความพร้อม (บุคลากรทางการศึกษา) 
- ปี  2564  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2565  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2566  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 

3. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 
- ปี  2564  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2565  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2566  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 

4. โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ปี  2564  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2565  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2566  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 

5. โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครปากเกร็ด 
- ปี  2564  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2565  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2566  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 

6. โครงการพัฒนาความรู้ระเบียบกฎหมายท้องถิ่นองค์กรโปร่งใส 
- ปี  2564  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2565  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2566  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
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7. โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาโครงการและการติดตามประเมินผล 
- ปี  2564  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2565  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2566  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 

8. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 
- ปี  2564  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2565  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 
- ปี  2566  จำนวนไม่น้อยกว่า  2  ครั้ง 

9. โครงการอบรม/สัมมนา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
- ปี  2564  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 
- ปี  2565  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 
- ปี  2566  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 

10. โครงการพัฒนาบุคลากรงานสวนสาธารณะ 
- ปี  2564  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 
- ปี  2565  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 
- ปี  2566  จำนวนไม่น้อยกว่า  1  ครั้ง 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
(Development tool) 

 

 

การฝึกอบรม/ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/ศึกษาดูงาน 

 
 

เครื่องมืออื่นๆ 
 

10. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร (Development tool) 
 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   งานพัฒนาบุคลากรและส่วนงานอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

-   เทศบาลส่งบุคลากรในสังกัดไปเข้ารับ
การอบรม/เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน
ภายนอก 

-   ความรู้ติดตัวอยู่ไม่นาน ๑ - ๒ 
สัปดาห์ 

-   การเรียนรู้ระยะสั้น 

- ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหนา้งาน เป็น
ผู้รับผิดชอบ 

- การสอนงาน  
- การฝึกอบรมในขณะทำงาน 

- การเพ่ิมคุณค่างาน 

- การเพ่ิมปริมาณงาน 

- การมอบหมายโครงการ 

- การหมุนเวียนงาน 

- การให้คำปรึกษา/แนะนำ 

- การติดตาม/สังเกต 

- การทำกิจกรรม 

- การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือพัฒนาบุคลากร 
 
เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร  ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 

๑ .  ก า ร ฝ ึ ก อ บ ร ม / ป ร ะ ช ุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการ  

เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุ่มงาน/
ตำแหน ่ งงาน โดยม ีส ำน ักปล ัด เทศบาล           
(งานพัฒนาบุคลากร) ทำหน้าที่ดำเนินการจัด
โครงการฝึกอบรม 

๑. ปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อที่ต้องพัฒนาของ 
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
๒. พัฒนาความสามารถที่ เป ็นจ ุดแข็งของ
บุคลากรให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
๓. เตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งงานที่
สูงขึ ้น ทำให้ผู ้บังคับบัญชาและบุคลากรเกิด 
ความมั ่นใจว่าจะสามารถรับผิดชอบงานที่  
ได้รับมอบหมายเมื่อได้รับการเลื ่อนตำแหน่ง 
งานในอนาคต  
 

๒. การสอนงาน  เน ้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่ จำเป็น
จะต้องอยู่ในภาคสนามเท่านั้น อาจจะเป็นการ
สอนงานนอกภาคสนาม โดยส่วนใหญ่หัวหน้า
งานโดยตรงจะทำหน้าท่ีสอนงานให้กับบุคลากร 

1. เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน ผู้สอน
ช้ีให้เห็นแนวทางแก้ไข และให้บุคลากรคิดแก้ไข
ปัญหาต่อเอง  
2. เพื่อพัฒนาอาชีพเป็นการเตรียมให้พร้อม 
ก่อนที ่จะเลื ่อนตำแหน่ง ผู ้สอนต้องทบทวน 
ผลงาน ความสามารถที ่ม ีอย ู ่  และกำหนด 
เป้าหมายในการสอนงาน โดยเน้นการพัฒนา
ความสามารถในตำแหน่งที่บุคลากร จะเลื่อน
ขึ้นไป  
๓ .  เ พ ื ่ อป ร ั บปร ุ ง และพ ัฒนาง าน ให ้ มี
ประสิทธิภาพ มากขึ ้น ผู ้สอนจะต้องค้นหา
ความสามารถที่ โดดเด่น/ ที่ต้องปรับปรุง และ
จัดลำดับ ความสำคัญของความสามารถที่
จะต้องพัฒนา หรือต้องการเสริมและพัฒนา 
 

3. การเพ่ิมคุณค่าในงาน  เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมาก 
ขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห์ 
การวางแผนงานมากกว่าเดิมที่เคยปฏิบัติ 

๑. การทำให้เกิดความแปลกใหม่ไม่ให้บุคลากร
เกิดความเบื ่อหน่าย โดยการเปลี ่ยนแปลง
ล ั ก ษณ ะง า น  บ ุ ค ค ล  ท ี ่ จ ะ ต ้ อ งต ิ ด ต่ อ
ประสานงานด้วย เปลี่ยน มุมมองหรือความคิด
จากงานเดิม  
๒. การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความ
ชำนาญมากขึ้น พัฒนาสัมพันธภาพที่เกิดขึ้น
จากการ ทำงานใหม่ ๆ  
๓. การชำนาญในงาน เป็นพิเศษ ก่อให้เกิด
ความสามารถในการบริหารจัดการงานนั้นที่ลึก
ขึ้น ยากและท้าทายมากข้ึน 
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เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
4. การเพ่ิมปริมาณงาน  เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่มี 

ขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติ หรือ
อาจจะเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ 
แต่งานที่ได้รับมอบหมายไม่ยาก หรือไม่ต้องใช้
ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

เพื ่อเป็นการเพิ่มทักษะการทำงานให้กับบุคลากร 
โดยเฉพาะทักษะในด้านการบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น
จาก การบริหารงานที่มีปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิมที่
เคยปฏิบัติ ได้แก่ ทักษะการวางแผนงาน ทักษะ การ
บริหารเวลา ทักษะการแก้ไขปัญหาและ ตัดสินใจ 
การบริหารทีมงาน การสอนและการ พัฒนาทีมงาน 
(เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานเดิมๆ ซ้ำๆ มาเป็น
ระยะเวลานาน) 
 

5. การมอบหมายโครงการ  เน ้นการมอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบ 
โครงการระยะยาว ไม ่สามารถทำให้เสร็จ 
ภายในวันหรือสองวัน เป็นโครงการพิเศษที่  
บุคลากรจะต้องแยกตัวจากเดิมที่เคยปฏิบัติ  
หรือเป็นโครงการที่เพิ ่มขึ้นจากงานประจำที่ 
รับผิดชอบ 

เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาจุดแข็ง และ
จุดอ่อนของบุคลากรจากโครงการที่ มอบหมายให้
บุคลากรไปปฏิบัติ เป็นเครื่องมือในการฝึกทักษะใน
การทำงาน โดยเฉพาะทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง
ในงานนั้น บางองค์การนำมาใช้ในการเลื่อนระดับ 
ตำแหน่งงาน และการหาผู้สืบทอดทายาทตำแหน่ง
งาน 
 

6. การหมุนเวียนงาน  เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีก
งานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น ตาม ระยะเวลาที่
กำหนด โดยส่วนใหญ่มักใช้เป็น เครื่องมือใน
การพัฒนาความสามารถของ ผู้บริหารก่อนการ
ปรับตำแหน่ง/ระดับ 

เพื ่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้เกิดการ
ทำงานที ่หลากหลายด ้าน เป ็นการเสร ิมสร ้าง 
ประสบการณ์ของบุคลากรให้เรียนรู้งานมากขึ้น จึง
เหมาะสำหรับบุคลากรที่เตรียมความพร้อมในการ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือเป็นกลุ่มคนที่มีผลงานดี
และมีศักยภาพสูง  
 

7. การให้คำปรึกษา แนะนำ เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำเมื ่อบุคลากรมี 
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ หัวหน้า 
งานจะต้องทำหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และ
วิธีการเพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไข ปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นได้ 

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร ด้วย
การวิเคราะห์ปัญหาที ่เกิดขึ้นในการทำงาน และ
นำมากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ร่วมกัน
ระหว่างผู ้บังคับบัญชากับ ผู ้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะต้องนำเสนอแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อให้บุคลากรมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ ้นกับตนเองได้ มี ๓ ลักษณะ 
ได้แก่ - การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับบุคลากร - การ
ป้องกันปัญหาที ่อาจเก ิดข ึ ้น  - การส ่งเสร ิมให้
บุคลากรได้พัฒนาทักษะและ ความรู้ต่างๆ 
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เครื่องมือพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงค์/เป้าหมาย 
8. การติดตาม/สังเกต  เน้นการเรียนรู้งานจากการเลียนแบบ และการ

ติดตามหัวหน้างานหรือผู ้รู ้ในงานนั้น ๆ เป็น
เครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักในการพัฒนา
ความสามารถของบุคลากร เนื่องจาก บุคลากร
จะต้องทำหน้าที่สังเกตติดตาม พฤติกรรมของ
หัวหน้างาน 

เพื ่อให้บุคลากรได้เห็นสภาพแวดล้อม ทักษะที่ 
จำเป ็นต ้องใช ้ ในการทำงาน ขอบเขตงานที่  
รับผิดชอบ การจัดการงานที่เกิดขึ ้นจริง รวมถึง 
การแสดงออกและทัศนคติของแม่แบบ  ภายใน
ระยะเวลาสั้นๆ ระยะเวลาตั้งแต่หนึ่งวันไปจนถึง 
เป็นเดือนหรือเป็นปี มักใช้ในการพัฒนา บุคลากรที่
ม ีศักยภาพสูง หรือการพัฒนา  คนเก่ง หรือให้
บุคลากรทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการ ทำงานของผู้อื่นเพื่อ
นำมาปรับปรุงการทำงาน ของตนเองให้ดีขึ้น หรือ
ใช ้ในการพัฒนาความก ้าวหน้าในอาช ีพของ
บุคลากร 
 

9. การทำกิจกรรม เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้อง มี
ระยะเวลาหรือขั้นตอนการดำเนินงานมากนัก 
ความสำเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้อง อาศัย
ความร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

เพื ่อให้บุคลากรเกิดความร่วมมือสามัคคีกัน เกิด 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองซึ่งกัน และ
กัน ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงช่วย สร้าง
บรรยากาศและสร้างขวัญกำลังใจที่ดีในการทำงาน 
ทำให้บุคลากรเกิดความรู้สึกสนุกสนาน ในระหว่าง
ว ันทำงาน อ ันส ่ งผลให ้ผลผล ิตหร ือผลการ
ปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
 

10. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

เน้นการฝึกฝนฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจาก แหล่ง/ 
ช่องทาง การเรียนรู ้ต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ 
หรือศึกษาระบบงานจากคู่มือปฏิบัติงานหรือ 
ค้นคว้าข้อมูลผ่าน Internet หรือเรียนรู ้จาก  
e-Learning หรือ สอบถามผู้รู้ เป็นต้น 
 
 
 
 
เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจากองค์การที่
เป็นตัวอย่างในเรื ่องที่ต้องการดูงาน เพื่อให้
บุคลากร เห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบ 
ความสำเร็จ อันนำไปสู่การปรับใช้ในองค์กร
ต่อไป 

เพื ่อให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการเร ียนรู้  
และพัฒนาตนเองโดยไม่จำเป็นต้องใช้ช่วงเวลา ใน
การปฏิบัติงานเท่านั้น บุคลากรสามารถ แสวงหา
โอกาสเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านช่อง ทางการเรียนรู้
และสื่อต่าง ๆ  ที่ต้องการได้ วิธีนี้ เหมาะกับบุคลากร
ที่ชอบเรียนรู้และพัฒนา ตนเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
กับบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดี และมีศักยภาพ
ในการทำงานสูง  
 
เพื่อให้บุคลากรได้เห็นประสบการณ์ใหม่ ๆ การ ได้
เห็นรูปแบบการทำงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือ
ได้เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ที่ดีจากองค์การ ภายนอก มา
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ใหด้ีขึ้น  
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ส่วนที่ 5 
 

 
 
 

 



 
แผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด (Action Plan) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

1. โครงการอบรมสัมมนาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
1 
  
  

หลักสูตร  หลักธรรมาภิบาลและ    
การป้องกันการปราบปรามทุจริต 
ในภาครัฐ  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ได้ตระหนักถึงความสำคัญ 
การป้องการการทุจริต 
ที่เกิดขึ้นในระบบราชการ 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
4. บุคลากรเทศบาล 
    ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรู้เกี่ยวกับ 

หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอ่ืนๆ 
  

  

ภายในป ี
งบประมาณ  

2564 

งานพฒันาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล 

2 
  
  
  
  

หล ักส ูตร  การบร ิหารก ิจการ
บ้านเม ืองท ี ่ด ี เพ ื ่อการพ ัฒนา  
อย่างยั่งยืน 
  
  
  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
4. บุคลากรเทศบาล 
    ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

  

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรู้เกี่ยวกับ

หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอ่ืนๆ 
  
  
  

  

ภายในป ี
งบประมาณ  

2564 
  
  

  

งานพฒันาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล  
  
  

3 หลักสูตร "กฎหมายและระเบียบ     
การปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น" 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ให้กับคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล 
หัวหน้าส่วนราชการ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. หัวหน้าส่วนราชการ 
4. บุคลากรเทศบาล 
    ผู้ที่เก่ียวข้อง 

  

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรู้เกี่ยวกับ

หลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอ่ืนๆ 
  
  
  

  

ภายในป ี
งบประมาณ  

2564 
  
  

  

งานพฒันาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลัดเทศบาล  
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2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
1 
  
  

หลักสูตร "การอพยพหนีไฟในอาคาร
สำนักงาน" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
 

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล 
 

2 
  
  

หลักสูตร "การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบ การเบิกจ่ายค่าวัสดุประเภท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
 

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล 
 

3 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในองค์กรเพ่ือส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. วิธีการอื่นๆ 
  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

4 
  

  

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและ
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี” 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

5 
  
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร  สำนักปลัดเทศบาล          
ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และรักษาความสงบ" 
 

เพื่อสร้างสมัพันธภาพ 
ในการทำงานร่วมกัน 
ในองค์กรและความสามัคค ี

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
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2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
6 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักการคลังด้านการบริหารการคลัง" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

7 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักการคลังด้านการจัดเก็บรายได้
ท้องถิ่น" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 
 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  

8 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สำนักการคลังด้านการบริหารการคลัง" 
(Parking) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. วิธีการอื่นๆ 
  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

9 หล ักส ูตร "ก า รพ ัฒนาศ ั ก ยภาพ
บุคลากรสำนักการช่างด้านกิจกรรม
ส่งเสริมความปลอดภัยของเครื่องมือ
เครื่องจักรในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ
ไฟฟ้า” 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

10 
  
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด ้านการเข ียนโครงการและจ ัดทำ
งบประมาณ" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
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2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
11 หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้ อม         
ด ้ านการทำงาน เป ็ นท ี ม  ( Team 
Work)" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

12 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองสาธารณส ุขและส ิ ่ งแวดล ้ อม        
ด้านการบริหารงานสารบรรณอย่าง    
มืออาชีพ"         

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

13 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษาด้านการทำงานเป็นทีม 
(Team Work)” 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

14 
 
 

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมในองค์กร" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตาม 
    ภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

15 
  
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษากองการศึกษา 
ด้านการให้บริการ" 
 

เพื่อสร้างสมัพันธภาพ 
ในการทำงานร่วมกัน 
ในองค์กรและความสามัคค ี

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 

หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 
 

1. การฝึกอบรม 
2. ภาคปฏิบัต ิ
3. วิธีการอื่นๆ 
  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
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2. โครงการอบรมพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรเทศบาล (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา หน่วยงานฝึกอบรม 
16 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการศึกษากองการศึกษาด้านการ
สร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เทศบาลตามระเบียบใหม่" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มคีวามรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

17 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองสวัสดิการสังคมด้านทักษะและ
เทคนิคการพูดในที่ชุมชน" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  
  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
  

18 
  
  

หลักสูตร "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจำตัวประชาชน" 

เพื่อเพ่ิมทักษะและพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล     
ในการทำงานของบุคลากร 

1. พนักงานเทศบาล 
2. ลูกจ้างประจำ 
3. พนักงานจ้างตามภารกิจ 
4. พนักงานท่ัวไป 

เพิ่มศักยภาพและ 
มีความรูเ้กี่ยวกับ 
หลักสตูรมากยิ่งขึ้น 

 

1. การฝึกอบรม 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ  

  

ภายในป ี
ปีงบประมาณ 

2564 
  

งานพัฒนาบุคลากร 
ฝ่ายอำนวยการ 

สำนักปลดัเทศบาล  
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แผนดำเนินการงานพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด (Action Plan) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา  กองการศึกษา 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา 
หน่วยงาน
ฝึกอบรม 

1 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ (PLC)ตามมาตรฐานทั ่วไป
เกี ่ยวกับการประเมินผลงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

23 - 24 
มกราคม 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

2 หลักสูตร "จิตวิทยาสำหรับครู" เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

13 - 14 
กุมภาพันธ ์

2564 
(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

3 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม    
และจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครู        
และบุคลากรทางการศึกษา รุ ่นที ่ 1            
(ครูปฐมวัย) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

6 - 7 
มีนาคม 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

4 การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม    
และจรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับครู        
และบุคลากรทางการศึกษา รุ ่นที่  2   
(ครูประถมศึกษา) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

27 - 28 
มีนาคม 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา กองการศึกษา (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด วิธีการพัฒนา ระยะเวลา 
หน่วยงาน
ฝึกอบรม 

5 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและ   
การจัดทำแผนประสบการณ์เร ียนรู้
การศึกษาปฐมวัย 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

15 - 16 
เมษายน 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

6 แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
และแผนการจัดการเรียนรู้สู่การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. วิธีการอื่นๆ 

29 - 30 
เมษายน 
2564 

(เสาร์ - อาทิตย์) 

กองการศึกษา 

7 ศึกษาดูงาน อำเภอเชียงคาน   
จังหวัดเลย 
1. อน ุบาลพิทยาหล ่มส ัก หล ่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  จังหวัดเลย 
3. เลยพิทยาคม  จังหวัดเลย 
(หลังการเลือกตั้งเทศบาล วันที่ 28 มี.ค.64) 

เพื่อเพ่ิมทักษะและการพัฒนา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   
ในการทำงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

1. คร ู
2. บุคลากรด้านการศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

เกิดศักยภาพและความรู้
เก ี ่ยวกับหลักสูตรมาก
ยิ่งข้ึน 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
2. การศึกษาดูงาน 
3. วิธีการอื่นๆ 

เม.ย. - พ.ค. 
2564 

 

กองการศึกษา 
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แผนดำเนินการงานพัฒนาบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด (Action Plan) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กองวิชาการและแผนงาน 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

การจัดโครงการ 
หน่วยงานฝึกอบรม 

1 
 

1. โครงการจัดตั ้งและพัฒนาเครือข่าย  
เทศบาลนครปากเกร็ด 
     1.1 โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย  
เทศบาลนครปากเกร็ด 

จัดฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการชุมชน
เคร ือข ่ายช ุมชน  ผ ู ้บร ิหารเทศบาล   
สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาล
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถนำความรู้
ไปเผยแพร่ในชุมชน และสามารถไกลเ่กลีย่  
ข้อพิพาทในชุมชนได้ 

1. คณะกรรมการชุมชน 
2. เครือข่ายชุมชน 
3. ผู้บริหารเทศบาล 
4. สมาชิกสภาเทศบาล 
5. บุคลากรเทศบาล 
6. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. การฝึกอบรม ก.ค. - ก.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานตราเทศบญัญัต ิ
ที่ไม่ใช่งบประมาณ 
การเบิกจ่ายประจำป ี

     1.2 โครงการอบรมและพัฒนาเครือข่าย  
เทศบาลนครปากเกร็ด 
หลักส ูตร ส ัมมนาเชิงปฏิบ ัต ิการระหว่าง
ผู้บริหารและเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียน
นนท์ 

1. เพ ื ่อจ ัดส ัมมนาเช ิงปฏ ิบ ัต ิการให้
ผู ้บริหารของเทศบาลได้รับทราบปัญหา
อุปสรรคของโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียน
นนท์ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี 
2. เพื ่อให ้เทศบาลนครปากเกร็ดและ
เกษตรกรสวนทุเรียนนนท์มีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา เสนอแนวทางในการ
พัฒนาโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ 
3. เพื่อรวบรวมรายงานผลการดำเนินงาน 
เสนอให้คณะกรรมการอำนวยการบริหาร
และสนับสนุนสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
นนทบุรี ทราบ 

1. ผู้บริหาร 
2. หัวหน้าส่วนราชการ 
3. เครือข่ายเกษตรกร  
สวนทุเรียนนนท์ 
4. เจ้าหน้าที่ท่ีเกีย่วข้อง 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ ธ.ค. 63 - ก.ย. 64 กองวิชาการและแผนงาน 
งานธุรการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ  กองวิชาการและแผนงาน 

ลำดับ 
โครงการ / หลักสูตร / 

กิจกรรม 
วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินโครงการ 

ระยะเวลา 
การจัดโครงการ 

หน่วยงานฝึกอบรม 

2 โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
กฏหมายท้องถิ่น 
- โครงการพัฒนาความรู้ ระเบียบ 
กฎหมายท้องถิ่น  องค์กรโปร่งใส 

1. จัดอบรมความรู ้ระเบียบกฎหมายท้องถิ ่นและ   
การพัฒนางานให้กับผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
บุคลากรของเทศบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 
3. การจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมความโปรง่ใส 
(ITA) ประจำปี 

1. ผู้บริหาร 
2. สมาชิกสภาเทศบาล 
3. บุคลากรเทศบาล 
4. ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. การฝึกอบรม เม.ย. - มิ.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์

3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การร้องเรียน 
- โครงการพัฒนาศูนย์ดำรงธรรม   
เทศบาลนครปากเกร็ด 

จัดฝึกอบรมให้ความรู ้แก่ คณะกรรมการบริหาร    
และคณะทำงานศูนย์ดำรงธรรมและศูนย์เร่งด่วนนคร   
ปากเกร็ด จำนวน 1 ครั้ง 

1. คณะกรรมการบริหาร 
2. คณะทำงานศูนย์ดำรงธรรม 
3. ศูนย์เร่งด่วนนครปากเกร็ด 

1. การฝึกอบรม เม.ย. - มิ.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานรับเรื่องราวร้องทุกข ์

4 โครงการพัฒนาและปรับปรุง
การบริการข้อมูลข่าวสาร 
- โครงการพัฒนาความรู ้ ตาม
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 

1. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ให้แก่
บุคลากรของเทศบาลที่เกี่ยวข้องในเรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทราบขั้นตอน
การขอข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ราชการ พ.ศ. 2540ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้และ
ข้อมูลจากการดูงานมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพของ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารราชการ เทศบาลนคร
ปากเกร็ด 

1. จ ัดอบรมให ้บ ุคลากรของ
เทศบาลจำนวนไม ่น ้ อยกว่ า      
40 คน 
 
 

1. การฝึกอบรม 1 ธันวาคม 
 2563 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานธุรการ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการ  กองวิชาการและแผนงาน (ต่อ) 

ลำดับ โครงการ / หลักสูตร / กิจกรรม วัตถุประสงค ์ กลุ่มเป้าหมาย วิธีดำเนินโครงการ 
ระยะเวลา 

การจัดโครงการ 
หน่วยงานฝึกอบรม 

5 
 

โครงการพัฒนาความรู ้และทักษะ
การปฏิบัติงาน 
     5.1 โครงการพ ัฒนาความรู้
เก ี ่ยวกับการจัดทำแผนการจ ัดทำ
โครงการ และการติดตามประเมินผล 
หลักสตูร การนำแผนผังภูมินิเวศมาใช้
ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การจัดทำแผนพัฒนา การจัดทำโครงการ
และการติดตามประเมินผล 

บุคลากรและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดทำแผนพัฒนา จำนวนไม่น้อย
กว่า 40 คน 

1. จัดฝึกอบรม มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานวิเคราะห์นโยบาย     
และแผน 

5.2 โครงการพ ัฒนาความรู้
เก ี ่ยวกับการจัดทำแผนการจ ัดทำ
โครงการ และการติดตามประเมินผล 
หลักสตูร การจัดสมัมนาทางวิชาการ
และดูงาน 

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต ่อการจ ัดทำแผนพัฒนา การจ ัดทำ
โครงการและการติดตามประเมินผล 
2. เพื ่อให้เกิดการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบและเทคโนโลยีที่
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ผ ู ้ บร ิหาร สมาช ิกสภาเทศบาล
เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ และผู้ที่
เกี ่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนา
เทศบาล จำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน 

1. สัมมนาทางวิชาการและ    
ดูงาน 

มิ.ย. - ก.ค. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานวิเคราะห์นโยบาย     
และแผน 

6. โครงการพัฒนาความรู ้และทักษะ
การปฏิบัติงาน 
- โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้การ
ใช้คอมพิวเตอร์ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เ พ ื ่ อ เ ป ็ นก า ร เพ ิ ่ ม ค ว าม ร ู ้ ท ั ก ษ ะ 
ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์และ
ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ
เทศบาล จำนวนอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
และผู้เข้าฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 50 คน 

1. จัดฝึกอบรม มี.ค. - เม.ย. 
2564 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานบริการและเผยแพร่
วิชาการ 
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ส่วนที่ 6 
 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 6 
บทที่ 1 

1.  ความจำเป็น 
 ปัจจุบันองค์กรต่างๆ จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งโครงสร้าง และการบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐจะต้องได้รับ        
การเพิ ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามที่ องค์กรคาดหวัง ตามประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล      
ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เทศบาลมีหน้าที่เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี 
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางการพัฒนาสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด ในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ               
ในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับ
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ 
ตลอดจนความจำเป็นในการพัฒนาของพนักงานเทศบาลในแต่ละกลุ่มและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงาน
เทศบาลด้วย การพัฒนาบุคลากรจึงถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เทศบาล          
นครปากเกร็ด จึงได้มีการจัดทำจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) เพื่อพัฒนา
บุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่
ช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร ซึ่งแนวทาง
การจัดทำอย่างถูกต้องสามารถกระทำได้ด้วยเครื่ องมือที ่หลากหลาย เช่น การมอบหมายงาน การเรียนรู ้ด้วยตนเอง            
การให้คำปรึกษาแนะนำ การเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นต้น  
2.  วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลนครปากเกร็ด เข้าใจถึงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

2.  เพ่ือกำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้มีรูปแบบที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 3.  เพ่ือผลักดันให้บุคลากรพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายตามกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  ขอบเขต 
 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลสำหรับพนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด จะครอบคลุมตั้งแต่พนักงานเทศบาล 
ประเภทบริหารท้องถิ ่น (ระดับต้น ระดับกลาง สูง) ประเภทอำนวยการท้องถิ่ น (ระดับต้น ระดับกลาง สูง)           
ประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ) และประเภททั่วไป        
(ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส)   
 ในแต่ละปีงบประมาณจะจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับการประเมินสมรรถนะตามแบบ
สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จำนวน 2 รอบ ดังนี้ 

-  รอบท่ี 1 ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม  ถึง วันที่  31  มีนาคม 
-  รอบท่ี 2 ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน ถึง วันที่  30 กันยายน 

การประเมินสมรรถนะหลักของพนักงานเทศบาลตามที่สำนักงาน ก.ท. กำหนด มีจำนวน 5 สมรรถนะ ได้แก่ 
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. การยึดมั่นใจความถูกต้องและจริยธรรม 
3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
4. การบริการเป็นเลิศ 
5. การทำงานเป็นทีม 
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นอกจากนี้สมรรถนะที่ใช้ในการประเมินยังประกอบด้วย สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ในแต่ละ
สายงานอีกไม่น้อยกว่า 3 สมรรถนะ และสมรรถนะทางการบริหารสำหรับพนักงานเทศบาลประเภทอำนวยการท้องถิ่น
และบริหารท้องถิ่น 
4.  ความหมาย 

Individual Development Plan (IDP) หมายถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเป็นกรอบหรือแนวทางที่  
จะช่วยให้บุคลากรในองค์การสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน ถือได้ว่าเป็นแผนปฏิบัติการ 
(Action Plan) ในรายละเอียดที่เชื่อมโยงหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือเป้าหมายขององค์การ และของหน่วยงาน 
ซึ่งองค์การบางแห่งเรียกแผนงานดังกล่าวนี้ว ่า Employee Development Plan (EDP) หรือ Personal Development 
Plan/Performance Development Plan (PDP) 

IDP จึงเป็นขั้นตอนที่ถูกจัดทำขึ้นอย่างเป็นระบบ มีการเตรียมการหรือวางแผนงานไว้ล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (Weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของพนักงานในองค์การ พบว่าลักษณะทั่วไปของ  
การจัดทำ IDP มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      1. เป็นกระบวนการที่เน้นระบบการสื่อสารแบบสองทาง (Two Way Communication) ซึ่งผู้บังคับบัญชา   
และพนักงานคนนั ้นจะต้องพูดคุยกันถึงความคาดหวังในการทำงาน และเป้าหมายในอาชีพ  (Career Goals)                      
ที่ผู้บังคับบัญชาได้วางไว้ให้สำหรับพนักงานแต่ละคน รวมทั้งเป็นกระบวนการที่ผู ้บังคับบัญชาจะต้องมีการติดตาม      
และให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Feedback) แก่พนักงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 

2. เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของพนักงานรายบุคคลให้ตอบรับหรือสนองตอบต่อความ
ต้องการในระดับองค์กร พบว่า IDP ที่ดีจะต้องเป็นแผนในการเพ่ิม พัฒนา และปรับปรุงระดับสมรรถนะหรือขีดความสามารถ 
(Competency) ในการทำงานของพนักงานในปัจจุบัน ซึ่งแผนงานที่กำหนดขึ้นนั้นจะต้องช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จ
ในงานที่ได้รับมอบหมายตามที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ อีกทั้งยังเป็นการช่วยให้พนักงานมีแนวทางในการวางแผนอาชีพ 
(Career Planning) ของตนอันนำไปสู่การทำงานที่บรรลุเป้าหมายตามที่หน่วยงานและองค์การต้องการ 

3. เป็นแผนพัฒนาบุคลากรที่ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของระดับสมรรถนะหรือสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวังจาก
ตำแหน่งงานหนึ่ง (Expected Competency) โดยการเปรียบเทียบกับระดับสมรรถนะในการทำงานจริงของพนักงาน
คนนั ้น (Actual Competency) ซ่ึงผู ้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู ้กำหนดว่าอะไรคือสิ ่งที ่พนักงานจะต้องพัฒนา            
หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ด้วยการพิจารณาคัดเลือกเครื่องมือในการพัฒนา (Development Tools) ที่เหมาะสมในการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน เช่น การฝึกอบรม การมอบหมายงาน การสอนงาน การให้พนักงานเรียนรู้
ด้วยตนเอง การให้คำปรึกษาแนะนำ การเป็นพ่ีเลี้ยงแก่พนักงาน เป็นต้น 
      4. เป็นแผนงานที ่เน ้นข้อผูกพันหรือข้อตกลงในการเร ียนรู ้ร ่วมกัน  (Learning Agreement) ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ถือได้ว่าเป็นแผนงานที่ช่วยสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกัน และบรรยากาศ    
การทำงานที่ดีจะช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดขวัญและกำลังในการทำงาน ทำให้พนักงานไม่รู้สึกเบื่อไปกับการทำงาน
ประจำวันที่ซ้ำซากจำเจ จะเห็นได้ว่าความรู้สึกเบื่อหน่ายในการทำงานย่อมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้องค์กรสูญเสีย
พนักงาน โดยเฉพาะพนักงานดาวเด่นที่มีผลการปฏิบัติดีเลิศ และมีศักยภาพในการทำงานสูง (High Performance and 
High Potential) 
      5. เป็นระบบที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องและเป็นขั้นตอน มีการทบทวน ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ง IDP 
ควรมีการทบทวนจากหัวหน้างานและพนักงานอย่างน้อยปีละครั้ง โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องทำหน้าที่ในการประเมิน
สมรรถนะของพนักงานก่อนการจัดทำ IDP โดยแผน IDP จะต้องจัดทำขึ้นก่อนปีงบประมาณ เพื่อนำข้อมูลจาก IDP     
ไปจัดทำแผนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพนักงานที่รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงานด้วยเช่นกัน 
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ข้อควรคำนึงถึงในการกำหนด IDP ก็คือ IDP ไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Appraisal) เพื่อการเลื่อนตำแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือน และการให้ผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ  จะเห็นได้ว่า
ผู้บังคับบัญชาและพนักงานหลายคนมีความเข้าใจผิดอยู่มากและมองว่า IDP เป็นการลงโทษ พนักงานมอง IDP ในแง่ลบ
ด้วยการมองว่าหากพนักงานคนใดที ่ผ ู ้บังคับบัญชามีการจัดทำ IDP ให้ก็เท่ากับว่าพนักงานคนนั ้นทำงานไม่มี
ประสิทธิภาพไม่มีผลงานเท่าที่ควร จึงต้องได้รับการลงโทษจากผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ IDP มิใช่แผนงานที่จะรับประกัน
ว่าหากพนักงานได้รับการพัฒนาแล้ว พวกเขาจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งงานทันที ซึ่ง IDP เป็นแผนงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมของพนักงานให้มีคุณสมบัติมีขีดความสามารถ และศักยภาพในการทำงานสำหรับตำแหน่งงานที่สูงขึ ้นต่อไป     
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่กำหนดขึ้น 

สรุปได้ว่าการจัดทำ IDP นั้นเป็นแผนพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานของพนักงานที่เน้นการสื่อสาร    
แบบสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน IDP จึงเป็นเสมือนข็มทิศหรือทิศทางในการวางแผนอาชีพของตนเอง
เพื่อสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ซึ่งการจัดทำ IDP ให้เกิดประโยชน์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั้น 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความร่วมมือและมีการปฏิบัติตามแผน IDP อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

บุคลากร หมายถึง  พนักงานเทศบาลของเทศบาลนครปากเกร็ด 

5.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
 ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจะต้องนำข้อมูลจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการมาใช้ ซึ่งจะปรากฏอยู่
ในส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ของแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ส่วนท้องถิ่นที่จัดทำ   
ในแต่ละรอบการประเมิน จึงควรทำความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีก่อน 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal) หมายถึง การประเมินความสำเร็จของงาน อันเป็น
ผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมินด้วยวิธีการที่องค์กรกำหนด โดยเปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานกำหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้น
รอบการประเมิน 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครปากเกร็ด จะมาจากการพิจารณาองค์ประกอบหลักของ         
การประเมิน 2 ส่วน ได้แก่ 
 (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 (2) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 
 สำหรับการให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เทศบาลนครปากเกร็ดได้จัดกลุ่มระดับคะแนนเป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ซึ่งคะแนนของกลุ่มต้องปรับปรุง คือ ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 60 คะแนน        
ที่ได้มาจากผลรวมของคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานกับคะแนนการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ทั้ง 2 ส่วนนี้ จะนำไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลในการ
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ ซึ่งต้องนำไปลงใน
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนที่ 2 และนำไปจัดทำแผนพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย  
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6.  สมรรถนะ (Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร 
 สมรรถนะหลักที่เทศบาลนครปากเกร็ดกำหนดให้ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ สมรรถนะหลักของ
พนักงานส่วนท้องถิน่ตามที่ ก.ท. กำหนด ประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ได้แก่ 

1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)  คือ ความตั้งใจ และความขยันหมั่นเพียรปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้  
ผลงานตามเป้าหมายและมาตรฐานที่องค์กรกำหนดไว้อย่างดีที่สุด อีกทั้งหมายความรวมถึงความมุ่งมั่น ในการปรับปรุง
พัฒนาผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ 

2. การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม (Integrity) คือ การครองตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสม      
ทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชน สังคม 
และประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักขององค์กรบรรลุ
เป้าหมายทีก่ำหนดไว้ 

3. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน (Organization and Process Understanding)  คือ ความเข้าใจ และสามารถ
ประยุกต์ใช้ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยี ระบบ กระบวนการทำงาน และมาตรฐานการทำงานของตน และของหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี ่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้รวมถึงความสามารถในการมองภาพใหญ่           
(Big Picture) และการคาดการณ์เพ่ีอเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง  ๆต่อระบบ และกระบวนการทำงาน 

 

องค์ประกอบผลสัมฤทธิ์ของาน 
-  ตัวช้ีวัด   
-  ค่าเป้าหมาย 
กำหนดโดยพิจารณาความสำเร็จของงานท่ี
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบญัชาตกลงกันไว ้

องค์ประกอบพฤติกรรม 
- สมรรถนะกำหนดโดยอ้างอิงจาก
ข้อกำหนดสมรรถนะที ่ประกาศ
โดยส่วนราชการ 

คะแนนประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 

องค์ประกอบอ่ืน 
(ขึ้นอยู่กับส่วนราชการ) 

คะแนนประเมินสมรรถนะ คะแนนประเมินปัจจัยอืน่ๆ 

คะแนนประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ประเมิน ประเมิน ประเมิน 

พิจารณาความดีความชอบ แจ้งผลและปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุง พัฒนาและนำไปลงใน
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในส่วนท่ี 2 

นำมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

แผนภาพสรุปภาพรวมของระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
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4. การบริการเป็นเลิศ (Service Mind) คือ การให้บริการที่ดีแก่ผู้รับบริการ หรือประชาชนด้วยความใส่ใจใน    
ความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ หรือประชาชน อีกทั้งโดยมุ่งประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับบริการ       
หรือประชาชนเป็นหลัก 

5. การทำงานเป็นทีม (Teamwork)  คือ การมีจิตสำนึกในความสมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของทีม เพ่ือให้ทีมงาน กลุ่ม หรือหมู่คณะนั้นๆ บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างดีที่สุด 

ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง เป็นระดับสมรรถนะที่เทศบาลนครปากเกร็ด ใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินสมรรถนะของพนักงานเทศบาล จำแนกตามประเภทและระดับตำแหน่ง โดยการประเมินสมรรถนะของ
พนักงานเทศบาลจะต้องประเมินเปรียบเทียบสมรรถนะที่พนักงานเทศบาลมีอยู่จริงกับเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่องค์กร
คาดหวัง สำหรับแต่ละสมรรถนะตามตารางระดับความคาดหวังของสมรรถนะ  ดังนี้ 

 

ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะประจำผู้บริหาร 

 

 
 

ประเภท
ตำแหน่ง 

 
 

ระดับ
ตำแหน่ง 

ระดับความคาดหวังของสมรรถนะหลัก  
 

สมรรถนะ
ประจำ
สายงาน 

 
 

สมรรถนะ
ประจำ
ผู้บริหาร 

การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ ์

การยึดมั่น
ในความ
ถูกต้อง
และ

จริยธรรม 

ความ
เข้าใจ 

ในองค์กร
และ

ระบบงาน 

การ
บริการ
เป็นเลิศ 

การ
ทำงาน
เป็นทีม 

 
ทั่วไป 

ปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 1 - 
ชำนาญ

งาน 
2 2 2 2 2 2 - 

อาวุโส 3 3 3 3 3 2 - 
 
 

วิชาการ 

ปฏิบัติการ 2 1 1 1 1 1 - 
ชำนาญ

การ 
3 2 2 2 2 2 - 

ชำนาญ
การพิเศษ 

4 3 3 3 3 3 - 

เชี่ยวชาญ 4 4 4 4 4 4  
อำนวยการ

ท้องถิ่น 
ระดับต้น 1 1 1 1 1 2 1 

ระดับกลาง 2 2 2 2 2 3 2 
ระดับสูง 3 3 3 3 3 4 3 

บริหาร
ท้องถิ่น 

ระดับต้น 2 2 2 2 2 2 2 
ระดับกลาง 3 3 3 3 3 3 3 
ระดับสูง 4 4 4 4 4 4 4 

 

มาตรวัดในการประเมินสมรรถนะ การประเมินสมรรถนะของพนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครปากเกร็ด จะใช้ใน
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งการให้คะแนนในส่วนของผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือ
สมรรถนะ ใช้มาตรวัดการประเมินสมรรถนะตามวิธีการพิจารณาสัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง  
โดยมาตรวัดแบบนี้ใช้ประเมินว่า ผู้รับการประเมินได้แสดงสมรรถนะตามที่กำหนดมากน้อยเพียงใดคิดเป็นสัดส่วน     
มากน้อยอย่างไร เมื่อเทียบกับระดับพฤติกรรมที่คาดหวัง ซึ่งถ้าผู้รับการประเมินแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังมากก็จะได้
คะแนนประเมินสูง  
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พจนานุกรมสมรรถนะ ( Competency Dictionary) หมายถึง การรวบรวมคำอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สะท้อน
สมรรถนะด้านต่างๆ  และนำพฤติกรรมที่ระบุนั้นมาใช้เป็นเกณฑ์ประเมินสมรรถนะบุคคล รายละเอียดตามคู ่มือ
พจนานุกรม “สมรรถนะท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ประโยชน์ของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลแบ่งเป็น      
3 ระดับ ได้แก่ ระดับรายบุคคล ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน) หรือหัวหน้างานและระดับองค์กร (เทศบาล       
นครปากเกร็ด) ดังนี้ 
 ระดับรายบุคคล 
 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลช่วยปรับปรุง (To Improve) ความสามารถเดิมที ่มีอยู ่และปรับปรุงผลงานที่        
บุคคลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลช่วยให้เกิดการพัฒนา (To Develop) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการพัฒนา
ความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรให้มีความสามารถที่จะ รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลช่วยให้บุคลากรมีความพร้อม (To Prepare) ในการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้น 
 ระดับหน่วยงาน (สำนัก/กอง/ฝ่าย/งาน) หรือหัวหน้างานการทดแทน (Work Replacement) บุคลากรเกิดทักษะใน
การทำงานหลายด้าน (Multi Skills) ทำให้สามารถทำงานทดแทนกันได้ในกรณีท่ีเจ้าของงานเดิมไม่อยู่หรือโอนย้ายไปที่อ่ืน 
 ผลงานของหน่วยงาน (Department Performance) การที่บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง ทำให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ทำให้ผลงานของหน่วยงานระดับ  (สำนัก/กอง /ฝ่าย/งาน)        
ก็ดีข้ึนตามไปด้วย 
 คุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life) หัวหน้างานที่มีลูกน้องทำงานดีมีความสามารถทำให้มี       
การวางแผนบริหารจัดการการทำงานได้ดี (ไม่ต้องเสียเวลามากในการจัดการงาน) ซึ่งถือเป็นการรักษาสมดุลในการทำงาน
กับชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย หมายความว่า หากหัวหน้างานสามารถจัดการงานที่ทำได้เป็นอย่างดี    
จะทำให้มีเวลามากพอที่จะไปจัดการกับชีวิตส่วนตัวได้ 
 ระดับองค์กร (เทศบาลนครปากเกร็ด)  
 ผลงานขององค์กร (Corporate Performance) การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ทำให้บุคลากรมี     
การพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จของ
เทศบาลนครปากเกร็ด โดยรวมด้วยเช่นกัน 
 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Corporate Branding) บุคลากรที่มีความสามารถมีส่วนช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลนครปากเกร็ด ในด้านการพัฒนาบุคลากรภายในต่อบุคคลภายนอก นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้
บุคลากรภายในมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความรักและผูกพันกับองค์กรด้วย 
 ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องทำให้บุคลากรมี
ผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งทำให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก 
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
ของเทศบาลนครปากเกร็ด ดังนี้ 
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1) ผู้บริหาร 
 - สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามที่กำหนดขึ้น 
 - อนุมัติให้การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 - ติดตามผลการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากรพร้อมทั้งการนำ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ไปใช้ปฏิบัติจริง 
 - จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง 
 2) ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน 
 - ทำความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำ IDP 
 - ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP 
 - ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรในงานที่มอบหมาย
ให้รับผิดชอบในปัจจุบัน 
 - ทำความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล 
 - กำหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร 
 - ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
 - ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น 
 - หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรในงานปัจจุบันหรืองานอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในเทศบาลนครปากเกร็ด 

3) บุคลากร/เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง 
 - ทำความเข้าใจแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP ที่ผู้บังคับบัญชากำหนดขึ้นด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 
 - ร่วมกับหัวหน้างานกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง 
 - หาวิธีการในการทำให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบประสบความสำเร็จ 
 - ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองจากผู้อ่ืน  

4) การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 - นำเสนอโครงการให้ผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ด เห็นด้วยกับการนำเอา IDP มาใช้ในเทศบาลนครปากเกร็ด 
 - จัดเตรียมแบบฟอร์มการทำ IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในเทศบาลนครปากเกร็ด 
 - ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับเครื่องมือการบริหารงานบุคคลในเรื่องอ่ืน  ๆ 
 - ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ IDP แก่ผู้บริหารทุกส่วนราชการภายใน และบุคลากร    
ทั่วทั้งเทศบาลนครปากเกร็ด 
 - ให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP กับผู้บริหารและบุคลากร 
 - ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP  
 - หาช่องทางในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตสำนึกของผู้บริหารและบุคลากร     
ในการจัดทำ IDP  
 - ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
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เมื่อเร่ิมรอบการประเมิน ระหว่างรอบการประเมิน เมื่อครบรอบการประเมิน 

ผู้รับการประเมิน/พนักงานเทศบาล 
- ประเมินสมรรถนะของตนเองเปรียบเทยีบ
กับสมรรถนะตามระดับที่องค์กรคาดหวัง    
ซึ ่งได้จำแนกไว้ตามประเภทตำแหน่งและ
ระดับตำแหน่งและร่วมขอคำปรึกษาหารือ
กับผู้บังคับบัญชาในการหาความจำเป็นเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะของตนตามแบบ IDP 1 
- ร่วมหารือกับผู้บังคับบัญชาในการระบุ
ความรู ้ ทักษะ และพฤติกรรมที ่ต ้องการ
พัฒนาเพื่อให้มีระดับสมรรถนะตามองค์กร
คาดหวังพร้อมระบุวิธีการพัฒนา เพื่อนำมา
จัดทำแผนพัฒนารายบุคคลตามแบบ IDP 
2 

- ตั ้งใจปฏิบัติราชการให้เกิดผลตาม
เ ป ้ า ห ม า ย  โ ด ย พย า ย า มพ ั ฒ น า
พฤติกรรมหรือสมรรถนะของตนเอง
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการรับการ
พัฒนาตามที่ตกลงกับผู้บังคับบัญชาไว้
ในแผนพ ัฒนารายบ ุ คคล ( IDP 2)      
เพื่อยกระดับสมรรถนะของตนเองให้มี
ระดับสมรรถนะตามท่ีองค์กรคาดหวัง 
- ปรึกษา หารือ ขอรับคำแนะนำและ
ความช ่ วย เหล ื อจากผ ู ้ ป ระ เม ิน/
ผู ้บังคับบัญชา หากเกิดข้อขัดข้องใน
ก า รดำ เน ิ นก า ร ต า มแ ผนพ ั ฒ น า
รายบุคคล 

- จัดทำแบบรายงานผลการพัฒนารายบุคคล
ต า มแ บบ  IDP 3 เ ส นอ ต ่ อ ผ ู ้ ป ร ะ เ ม ิ น /
ผู้บังคับบัญชาเพื่อทำการประเมินผลก่อนส่งให้
งานพัฒนาบุคลากร 
- ประเมินตนเอง จัดทำแบบ IDP1 
-  ผ ู ้ ร ับการประเม ินร ่ วมก ับผ ู ้ประ เม ิน / 
ผู ้บังคับบัญชาพิจารณาความรู ้ ทักษะ และ
พฤติกรรมที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ในรอบต่อไป 
และระบุวิธีการพัฒนา จัดทำแบบ IDP2 

ผู้ประเมิน/ผู้บังคับบัญชา 
ร่วมหารือเพื่อหาความจำเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะของผู้ร ับการประเมินตามแบบ 
IDP1 โดยระบ ุถ ึ งความร ู ้  ท ักษะ และ
พฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา เพื่อให้มีระดับ
สมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง พร้อมกับ
ระบ ุว ิ ธ ี การพ ัฒนา เพ ื ่ อนำมาจ ัดทำ
แผนพัฒนารายบุคคลตามแบบ IDP2 

- ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของ
ผู ้ร ับการประเมินให้ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนารายบุคคลในแต่ละรอบ 
- ให ้คำปร ึกษาหาร ือ แนะนำ และ
ช่วยเหลือผู้รับการประเมินในกรณีเกิด
ข ้อข ัดข ้องในการดำเน ินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล 
- บันทึกเหตุการณ์สำคัญที่สังเกตพบ
พฤติกรรมตามระดับสมรรถนะท่ีองค์กร
คาดหวัง 

- ประเมินผลสำเร็จของการพัฒนารายบุคคล
ตามแบบ IDP3 ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร 
- ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และหารือ
ร่วมกับผู ้ร ับการประเมินในการระบุความรู้  
ทักษะ และพฤติกรรมที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมใน
รอบต่อไปและระบุวิธีการพัฒนาร่วมจัดทำแบบ 
IDP 2 

งานธุรการ 
 

- - รวบรวมและประมวลผลพร้อมกับจัดทำแบบ
รายงานผลการพัฒนารายบุคคลตาม IDP3 และ
แบบสรุปรายงานพนักงานเทศบาลในแต่ละ
ประเภท/ระดับตำแหน่งที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล ตามแบบ IDP 4 
- ส่งข้อมูลตามแบบ IDP 3 และแบบ IDP 4    
ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล excel  ให้งานพัฒนา
บุคลากรตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

งานพัฒนาบุคลากร 
- แจ้งเวียนและชี้แจงให้ทุกกอง/ฝ่ายทราบ
แนวทางและวิธีการประเมินสมรรถนะและ
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
- แจ้งเวียนแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคล ให้ทุกกอง/ฝ่ายทราบในหลักการ 
เพื ่อจะได้ดำนินการได้อย่างถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
- 

- งานพัฒนาบุคลากรรวบรวมและระมวลผล
การพัฒนารายบุคคลในภาพรวมของทุกกอง 
- เสนอข้อมูลผลการดำเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคลให้ผู้บริหารทราบ และใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาลต่อไป 
 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะและการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล 
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บทที่ 2  

1.  ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ แผนพัฒนาความสามารถในการทำงาน

ของบุคลากรภายใต้ความคาดหวังขององค์กรจากจุดที่เป็นอยู่ ไปสู่จุดที่ต้องการโดยพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่พึงประสงค์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้นการสร้าง
จุดแข็งและกำจัดจุดอ่อนของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้อง
ดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
 การพัฒนา หมายถึง การพัฒนางานและการพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องพิจารณาข้อมูล ทั้งสองส่วน
ร่วมกันเพื่อนำไปใช้เป็นหลักในการกำหนดแนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพการทำงาน และตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน
เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายองค์กรเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งในการพัฒนาสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานได้  ดังนี้ 
 

วิธีการพัฒนา ลักษณะเฉพาะ 

1. การฝึกอบรมในห้องเรียน 
   (Classroom Training) 
 

เน้นการเรียนรู ้จากผู ้เรียนหลากหลายกลุ่มงาน/ตำแหน่งงาน โดยให้เทศบาลดำเนินการ         
จัดอบรมให้ หรือส่งบุคลากรไปฝึกอบรมจากหน่วยงานภายนอกที่เหมาะสม วิธีนี้ควรพิจารณา
ความจำเป็นอย่างเหมาะสม การส่งบุคลากรไปฝึกอบรมควรเป็นเรื ่องที ่ไม่สามารถพัฒนา
บุคลากรด้วยวิธีการสอนงาน หรือฝึกปฏิบัติงานในขณะทำงานได้ด้วยตนเอง 

2. การสอนงาน (Coaching) เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในท่ีปฏิบัติงานเท่าน้ัน อาจจะเป็นการสอน
นอกพื้นที ่ปฏิบัติงานประจำ โดยส่วนใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะทำหน้าที ่สอนงานให้กับ
บุคลากร 

3. การฝึกอบรมในขณะทำงาน  
    (On the Job Training) 

เน้นการฝึกในการปฏิบัติงานจริงโดยมีผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้
ทำหน้าที่จะต้องติดตามเพื่ออธิบายและชี้แนะ ซึ่งเครื่องมือนี้จะ เกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู ่กับ    
การสอนงาน 

4. โปรแกรมพี่เล้ียง 
    (Mentoring Program) 

เน้นพัฒนาเรื ่องจิตใจ  การปรับตัว การทำงานร่วมกับผู้อื ่นภายในองค์กรบางแห่งเรียกว่า 
Buddy Program ซึ่งบุคลากรจะมีพี่เลี้ยงที่ได้รับการคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่ และพูดคุยกับ
บุคลากรอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ 

5. การเพิ่มคุณค่าในงาน 
    (Job Enrichment) 

เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมากขึ้น ต้องใช้ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห์ 
การวางแผนงานมากกว่าเดิม เนื่องจากเป็นงานท่ีแตกต่างจากงานเดิมท่ีเคยปฏิบัติ 

6. การเพิ่มปริมาณงาน 
    (Job Enlargement) 

เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่มีขั้นตอนงานคล้ายกับงานเดิมที่เคยปฏิบัติหรือ
อาจจะเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่ได้รับมอบหมายจะไม่ยากหรือ ไม่ต้อง
ใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

7. การมอบหมายงาน 
    (Delegation) 

เน้นการกระจายงานในหน้าที ่ความรับผิดชอบ และอำนาจการตัดสินใจภายในขอบเขตท่ี
กำหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติงานแทน ซึ่งงานที่มอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มี
ลักษณะเป็นงานประจำ 
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วิธีการพัฒนา ลักษณะเฉพาะ 

8. การหมุนเวียนงาน 
    (Job Rotation) 

เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่ง เพื่อเรียนรู้งานนั้น ตามระยะเวลาท่ี
กำหนด โดยส่วนใหญ่มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความรู้
หลากหลาย 

9. การให้คำปรึกษาแนะนำ 
    (Consulting) 

เน้นการให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อบุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานที่รับผิดชอบ หัวหน้างาน
จะต้องทำหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการเพื่อให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
น้ันได ้

10. การติดตาม/สังเกต 
      (Job Shadowing) 

เน้นการเรียนรู้จากการเลียนแบบ และการติดตามหัวหน้างานหรือผู้รู้ในงานน้ันๆ เป็นเครื่องมือ
ที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเนื่องจากบุคลากรจะต้องทำ
หน้าท่ีสังเกตติดตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน 

11. การทำกิจกรรม 
      (Activity) 

เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการดำเนินงานมากนัก 
ความสำเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนด 

12. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
      (Self  Learning) 

เน้นการฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่ง/ช่องทางการเรียนรู้ต่างๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือ
ศึกษาระบบงานจาก Work Instruction หรือค้นคว้าข้อมูลผ่าน Internet หรือเรียนรู ้จาก      
e-Learning หรือสอบถามผู้รู้  เป็นต้น 

13. การเป็นวิทยากรภายใน 
      (Internal Trainer) 

เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด รักการสอน และมีความรู้ในเรื่องท่ี     
จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคลเหล่าน้ีเป็นวิทยากรภายในองค์กรทำหน้าท่ีจัดอบรมให้บุคลากร
ในหน่วยงานต่างๆ 

14. การดูงานนอกสถานท่ี 
      (Site Visit) 

เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจากองค์กรที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) ในเรื่องที่ต้องการ   
ดูงาน เพื่อให้บุคลากรเห็นแนวคิด และหลักปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จอันนำไปสู่การปรับใช้  
ในองค์กรต่อไป 

15. การให้ข้อมูลป้อนกลับ 
      (Feedback) 

เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและแจ้งผลหรือให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรเพื่อให้บุคคล
ปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงาน 

16. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ 
      (Counterpart) 

เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้น เป็นการฝึกอบรมภายนอก
สถานท่ี หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับบุคลากร 

17. การเปรียบเทียบกับคู ่แข่ง/คู่
เปรียบเทียบ (Benchmarking) 

เน้นการนำตัวอย่างของขั้นตอนหรือระบบงานจากองค์การอื่นที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) 
มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือระบบงานปัจจุบัน เพื่อกระตุ้นจูงใจบุคลากรให้เห็นถึง
สถานะของหน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น Best Practice 

18. การประชุม/สัมมนา 
      (meeting/semiar) 

เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงาน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย       
ผู้นำการประชุม/สัมมนาจึงมีบทบาทสำคัญมากในการกระตุ้น จูงใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนา
นำเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 

19. การให้ทุนการศึกษา 
      (Scholarship) 

เน้นการให้ทุนการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ประสบการณ์มากขึ้นจากอาจารย์ผู้สอน รวมถึง
การสร้างเครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการทำงานหรือเวลา
ส่วนตัวในการขอรับทุนจากองค์การ 
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2. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
 

 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล Individual  Development Plan : IDP เป็นแผนพัฒนาความสามารถใน    
การทำงานของบุคลากรภายใต้ความคาดหวังขององค์กรจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ต้องการโดยพัฒนาขีดความสามารถ
ของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่พ่ึงประสงค์ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะเน้น
การสร้างจุดแข็งและกำจัดจุดอ่อนของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นความร่วมมือระหว่างหัวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้อง
ดำเนินการรวมกันอย่างใกล้ชิดด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลถือว่าผู้บังคับบัญชา
มีบทบาทสำคัญมาก เพราะต้องร่วมพิจารณาการประเมินตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งหรือ
สิ่งที่ต้องพัฒนา และต้องให้คำปรึกษา หารือแก่  ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อร่วมกำหนดประเด็นที่ควรพัฒนา อีกทั้งต้องให้
คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและ
หน่วยงานให้มากที่สุด ตลอดจนจะต้องติดตามทบทวนแผนพัฒนารายบุคคลร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบ
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นระยะๆ จะเห็นได้ว่าในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจะเน้นการสื่อสาร    
แบบสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง การจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลจึงจะดำเนินไปด้วยดี และส่งผลให้การดำเนินงานของเทศบาลนครปากเกร็ดประสบผลสำเร็จ
ตามท่ีกำหนดไว้ โดยมีขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การกำหนดมาตรฐานความสามารถที่ต้องการ 
 การกำหนดมาตรฐานความสามารถที ่ต ้องการ ผ ู ้บ ังค ับบัญชาจะต้องกำหนดเกณฑ์ท ี ่คาดหวังของ           
ตำแหน่งงานก่อน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณสมบัติพิเศษส่วนบุคคล (attributes) หรือ       
ที่เรียกว่า “KSAs” เกณฑ์ดังกล่าวกำหนดได้จากวิสัยทัศน์ และภารกิจของเทศบาลนครปากเกร็ด รวมทั้งคำบรรยายลักษณะงาน 
หรือ Job Description ซึ่งเป็นขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัติ นอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาจะต้องกำหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของแต่ละ
เกณฑ์ที ่กำหนดขึ ้นด้วย การกำหนดเกณฑ์ที ่คาดหวังของตำแหน่งสามารถนำข้อมูลมาจากคำบรรยายลักษณะงาน หรือ          
(Job Description) ซึ่งข้อมูลส่วนที่จะนำมากำหนด คือ ในส่วนของคุณลักษณะพิเศษของแต่ละตำแหน่ง ทั้งนี้เทศบาลนครปากเกร็ด
ได้มีการจัดทำรายการสมรรถนะข้าราชการ (Competency) และระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวังของแต่ละตำแหน่งไว้            
ดังตารางแสดงระดับความคาดหวังขององค์กรในแต่ละตำแหน่ง/สายงาน 
 ขั้นตอนที่ 2  การประเมินความสามารถของบุคลากร 
 การประเมินสมรรถนะข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด ปัจจุบันใช้รูปแบบในการประเมินแบบ 180 องศา เป็นการ
ประเมิน 2 ทาง โดยผู้บังคับบัญชาและตนเองแต่จะต้องมีการให้ค่าน้ำหนักการประเมินด้วย การประเมินตนเองบุคลากร        
ต้องสำรวจสมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถ และทักษะ) ของตนเอง เพื่อค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งของตนที่จำเป็นต้องพัฒนา
และตรวจสอบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นใน  
การปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดสมรรถนะที่ต้องพัฒนา นอกจากนี้ตัวบุคลากรควร
กำหนดเป้าหมายในการทำงานของตน ทั้งระยะสั้น (1 - 3 ปี) และระยะยาว (3 ปีขึน้ไป) ตลอดจนวิธีการที่ตนจะไปสู่เป้าหมายที่
กำหนด เช่น การมอบหมายงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 ผู้บังคับบัญชาประเมิน เมื่อผู้บังคับบัญชากำหนดเกณฑ์ที่คาดหวังของตำแหน่งตามขั้นตอนที่ 1 แล้วก็ใช้เกณฑ์
เหล่านั้นมาประเมินความสามารถในปัจจุบันของบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยการนำพฤติกรรมในปัจจุบันมาเทียบเกณฑ์
ที่คาดหวังเพื่อหาช่องว่าง (gap) ซึ่งหากความสามารถในปัจจุบันมากกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง นั่นคือจุดแข็งแต่หาก
ความสามารถในปัจจุบันน้อยกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังนั่นคือจุดอ่อน (โอกาสในการพัฒนา) ซึ่งผู้บังคับบัญชาควรนำจุดอ่อน
มาพัฒนาก่อนตามความจำเป็นเร่งด่วนของงาน แล้วจึงค่อยพัฒนาความสามารถอ่ืนๆ ให้ดียิ่งขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 3  การกำหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
 นำผลการประเมินปรึกษาผู้บังคับบัญชา เมื่อทำการประเมินตนเองแล้วบุคลากรต้องนำผลการประเ มินมา
พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อปรึกษาหารือและหาความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของตน ซึ่งจะต้องกำหนด
ประเด็นที่ควรพัฒนาตนเองและควรกำหนดเป้าหมายในการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน จุดแข็งและ
จุดอ่อนของตน ระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณที่ต้องใช้ และโอกาสการการเรียนรู้ที ่ผู ้บังคับบัญชาสามารถ
ช่วยเหลือได้ เพื ่อกำหนดวิธีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองที ่ต่ำกว่าความคาดหวัง โดยนำข้อมูลไปกรอกลงใน
แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP1) และผู ้บังคับบัญชาควรมีการทบทวนแนวทางการพัฒนาและ            
ให้คำปรึกษาแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยเครื่องมือการพัฒนาอื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรม  
ในห้องเรียน (Non - Classroom) ก่อนในเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนให้
บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
 การสรุปผลและการนำไปปฏิบัติเป็นการสรุปข้อมูลที่บุคลากรได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา  ซึ่งจะมี         
การทบทวนหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ให้ครบสมบูรณ์แล้วจัดทำเป็นแผนพัฒนาตนเองขึ้น โดยนำข้อมูลที่ได้ไปกรอกลง
แบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP2) บุคลากรและผู้บังคับบัญชาต้องลงนามร่วมกันในแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลเพื่อใช้เป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยให้บุคลากรเก็บต้นฉบับของแผนไว้และส่งสำเนาให้ผู้บังคับบัญชา จากนั้น
บุคลากรต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาที่กำหนดและปรึกษาหารือ หรือรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นระยะๆ 
จากผลการประเมินความสามารถของบุคลากรจะทำให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าความสามารถใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่
ต้องส่งเสริมและที่ปรับปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องเลือกจุดอ่อนมาพัฒนาก่อน ไม่เกิน 3 ข้อ จากนั้นจึงกำหนดเครื่องมือ
ในการพัฒนา (Development) ข้อละไม่เกิน 3 เครื่องมือ นอกจากจะกำหนดเครื่องมือและยังต้องกำหนดระยะเวลา
การพัฒนาไว้ด้วย ตามแบบฟอร์มประเมินความสามารถรายบุคคล ( Individual  Development Plan : IDP ) 
เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
 ขั้นตอนที่ 5  การพูดคุยแผนการพัฒนากับบุคลากร 
 การพูดคุยแผนการพัฒนากับบุคลากรหรือที ่เรียกว่าการให้ข้อมูลป้อนกับ (Feedback) เป็นขั ้นตอนสำคัญที่
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสื่อสารกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ทราบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รวมทั้งโน้มน้าวและจูงใจให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามเครื่องมือการพัฒนาความสามารถที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 ขั้นตอนที่ 6  การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
 การติดตามและทบทวน หลังจากที่บุคลากรได้นำแผนไปปฏิบัติระยะหนึ่งแล้ว ควรมีการทบทวนแผนพัฒนา
ตนเองที่กำหนดขึ้น โดยบุคคลากรต้องพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพ่ือเป็นการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับแผนพัฒนาตนเองแล้วดำเนินการพัฒนาตนเอง     
อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาจุดแข็งของตนให้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นหลังจากผู้บังคับบัญชาและ
บุคลากรปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่กำหนดขึ้นแล้ว โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องทำหน้าที่ในการติดตามผล
การพัฒนาความสามารถของบุคลากรตามแบบฟอร์มติดตามการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล : สำหรับ
ผู้บังคับบัญชา (IDP3) ติดตาม  
 ขั้นตอนที่ 7  การรายงานผล 
 ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลนั้น ให้จัดทำปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และเมื่อสิ้นรอบ
การประเมินแล้ว เทศบาลนครปากเกร็ดโดยงานธุรการของ สำนัก/กอง ต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนา
รายบุคคลของข้าราชการในสังกัดลงในแบบรายงานผลการพัฒนารายบุคคลตามแบบฟอร์ม ( IDP3) จำนวน 2 ชุด    
(รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) โดยนำข้อมูลในแบบฟอร์ม (IDP2) มาใส่ในแบบฟอร์ม (IDP3) และสรุปรายงานข้าราชการในแต่ละ
ประเภท/ระดับตำแหน่ง ที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลในแบบฟอร์ม (IDP4) จำนวน 2 ชุด (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2) 
พร้อมกับส่งแบบฟอร์ม แบบฟอร์ม (IDP3) และแบบฟอร์ม (IDP4) ให้ผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลภายในวันที่ 30 กันยายนของทุกปีเพียงครั้งเดียว  
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1. การประเมินตนเอง ก่อนอื่นบุคลากรต้องสำรวจสมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถ และทักษะ) ของตน   
เพื่อค้นหาจุดอ่อนและจุดแข็งของตนที่จำเป็นต้องพัฒนา โดยยึดสมรรถนะหลัก 5 ด้าน ซึ่งต้องสอดคล้องกับงานที่
ปฏิบัติอยู่ ประเมินผลการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานอย่าง
ตรงไปตรงมาเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดสมรรถนะที่ต้องพัฒนานอกจากนี้บุคลากรควรกำหนดเป้าหมายใน
การทำงานของตนทั้งระยะสั้น (1 - 3 ปี) และระยะยาว (3 ปีขึ้นไป) ตลอดจนวิธีการที่ตนจะไปสู่เป้าหมายที่กำหนด 
เช่น การมอบหมายงาน  การเป็นพ่ีเลี้ยง การสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น ซึ่งจะต้องเป็นข้อมูลที่มาจากแบบ
สรุปผลการปฏิบัติราชการในส่วนที่ 2 

2. นำผลการประเมินปรึกษาผู้บังคับบัญชา เมื่อทำการประเมินตนเองแล้ว บุคลากรต้องนำผลการประเมินมา
พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง เพื่อปรึกษาหารือและหาความจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของตนร่วมกัน ซึ่งจะต้อง
กำหนดประเด็นที่ควรพัฒนาตนเองและควรกำหนดเป้าหมายในการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน จุดแข็งและ
จุดอ่อนของตน ระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณที่ต้องใช้ (ถ้ามี) และโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยนำข้อมูลไป
กรอกลงในแบบฟอร์มการหาความจำเป็นในการพัฒนารายบุคคล (IDP 1) 

3. การสรุปผลและการนำไปปฏิบัติ เป็นการสรุปข้อมูลที่บุคลากรได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะมี
การทบทวน หรือปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความสมบูรณ์สามารถกำหนดวิธีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองที่ต่ำกว่า     
ความคาดหวัง แล้วจัดทำเป็นแผนพัฒนาตนเองขึ้นโดยนำข้อมูลที่ได้ไปกรอกลงในแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุ คคล        
( IDP 2) บุคลากรและผู้บังคับบัญชาต้องลงนามร่วมกันในแผนพัฒนารายบุคคล เพ่ือใช้เป็นข้อตกลงร่วมกัน ให้บุคลากร
เก็บต้นฉบับของแผนไว้และส่งสำเนาให้ผู้บังคับบัญชาจากนั้นบุคลากรต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาที่กำหนดและ
ปรึกษาหารือหรือรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบเป็นระยะๆ 

4. การติดตามและทบทวน หลังจากท่ีบุคลากรได้นำแผนไปปฏิบัติระยะหนึ่งแล้วควรมีการทบทวนแผนพัฒนา
ตนเองที่กำหนดขึ้น โดยบุคลากรต้องพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปสู่การปรับแผนพัฒนาตนเองแล้วดำเนินการพัฒนาตนเอง      
อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาจุดแข็งของตนเองให้ดียิ่งขึ้น เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้นให้รายงานผล โดยกรอก
ข้อมูลลงในแบบฟอร์มการรายงานผลการพัฒนารายบุคคล IDP 3 (นำข้อมูลในแบบ IDP 2 มาใส่ในแบบ IDP 3)     
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อประเมินผลก่อนส่งให้งานธุรการของสำนัก/กอง และงานธุรการของสำนัก/กอง ส่งข้อมูล   
ตามแบบ IDP 3 และแบบ IDP4 ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูล excel ให้งานพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาที่กำหนด 

ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลถือว่าผู้บังคับบัญชามีบทบาทสำคัญมาก เพราะต้องร่วมพิจารณา      
การประเมินตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็งหรือสิ่งที่ต้องพัฒนา และต้องให้คำปรึกษาหารือ    
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อร่วมกำหนดประเด็นที่ควรพัฒนา อีกทั้งต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานให้มากที่สุด ตลอดจนต้องติดตาม
ทบทวนแผนพัฒนารายบุคคลร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อตรวจสอบความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นระยะๆ 
จะเห็นได้ว่าในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจะเน้นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 
ซึ่งจะต้องดำเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจึงจะดำเนินไปได้ด้วยดี และส่งผลให้
การดำเนินงานของเทศบาล    นครปากเกร็ด ประสบผลสำเร็จตามที่กำหนดไว้ 
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ขั้นตอนที่ 4 
การติดตาม 
และทบทวน 

ขั้นตอนที่ 3 
การสรุปผลและการ

น าไปปฏิบัติ 

ขั้นตอนที่ 2 
น าผลการประเมิน

ปรึกษาบังคับบัญชา 

ขั้นตอนที่ 1 
ประเมินตนเอง 

1. ประเมินสมรรถนะตนเอง 

3. น าข้อมูลจากข้อ 2 มาร่วมกับผู้บังคับบัญชาก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ตนเอง โดยก าหนดกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะที่ต่ ากว่าความคาดหวังของ
หน่วยงาน และพัฒนาสมรรถนะที่เสริมสร้างจุดแข็ง 
2. น าผลการประเมินตนเองมาพูดคุย ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง
เพื่อหาความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองร่วมกัน และกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มการหาความจ าเป็นในการพัฒนารายบุคคล แบบ IDP 1 

5. บุคลากรต้องน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก าหนดใน
แผนฯ และขอค าแนะน าหรือปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาหากเกิดข้อขัดข้อง
ระหว่างด าเนินการพัฒนา 
4. บุคลากรสรุปข้อมูลที่ได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาและน ามาทบทวน/
ปรับเปลี่ยนข้อมูลแล้วจัดท าเป็นแผนพัฒนาตนเองขึ้น โดยท าเป็นข้อตกลง
ร่วมกัน และกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคลแบบ IDP 2 

8. กอง/ฝ่าย ส่งข้อมูลตามแบบ IDP 3 และ แบบ IDP 4 ในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูล excel ให้งานพัฒนาบุคลากร ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. พัฒนาตนเองตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาจุด
แข็งของตนให้ดียิ่งข้ึน เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้นให้รายงานผลโดยกรอข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มการรายงานผลการพัฒนารายบุคคล IDP 3 เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อประเมินผลก่อนส่งให้งานธุรการของส านัก/กอง 
6. บุคลากรทบทวนแผนพัฒนาตนเองที่ก าหนดขึ้น โดยพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา
เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 6 เดือน เพื่อเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าและ
น าไปสู่การปรับแผนฯ 
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การรายงานผล  
ในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลนั้น ให้จัดทำปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมินผล     

การปฏิบัติราชการ โดยก่อนสิ้นรอบการประเมินงานธุรการต้องรวบรวมและประมวลผลข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลของพนักงานเทศบาลทุกคนในสังกัด ลงในแบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล แบบ IDP 3 
และสรุปรายงานพนักงานในแต่ละประเภท/ระดับตำแหน่งที่ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลลงในแบบ IDP 4  
พร้อมกับส่งแบบ IDP 3  และแบบ IDP 4  ในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร
แบบละ 2 ครั้ง คือ 

- รอบการประเมินผลฯ ครั้งที่ 1 (1 ต.ค. – 31 มี.ค.)  ภายในวันที่ 15 มีนาคม 
- รอบการประเมินผลฯ ครั้งที่ 2 (1 เม.ย. – 30 ก.ย.) ภายในวันที่  15 กันยายน 
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บทที่ 3  

สมรรถนะของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามโครงสร้าง 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 
“ข้อ 4.1 การกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

 (1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 
 (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน ระดับกอง และ
ระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งระดับที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด  
 (3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น 
 (4) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการและ
ตำแหน่งประเภทวิขาการ ตามมาตรฐานทั ่วไปที ่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นกำหนด             
เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น” 
 “ข้อ 4/2 ตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีระดับดังต่อไปนี้ 
 (1) ตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น  (2) ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
  (ก) ระดับต้น     (ก) ระดับต้น 
  (ข) ระดับกลาง     (ข) ระดับกลาง 
  (ค) ระดับสูง     (ค) ระดับสูง 
  

(3) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ   (4) ตำแหน่ง ประเภททั่วไป 
  (ก) ระดับปฏิบัติการ    (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
  (ข) ระดับชำนาญการ    (ข) ระดับชำนาญงาน 
  (ค) ระดับชำนาญการพิเศษ    (ค) ระดับอาวุโส 
  (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

การจัดพนักงานส่วนท้องถิ ่นเข้าสู ่ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด” 

การกำหนดมาตรฐานของตำแหน่งและอัตราตำแหน่ง ให้จำแนกตำแหน่งเป็นประเภทและสายงานตามลักษณะงาน 
และจัดตำแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกัน โดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกัน
และระดับเดียวกัน และคำนึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ประกอบลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีขนาดแตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 

“การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้มีคณะกรรมการขึ้นพิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด” 
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 “การประเมินผลการปฏิบัติงานให้คำนึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคลไปสู่      
การปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา ความสามารถและ
ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน      
ส่วนท้องถิ่น โดยจัดทำการประเมินอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูกประเมินชี้แจงหรือขอคำปรึกษาด้วย” 

ระบบสมรรถนะของข้าราชการเทศบาลนครปากเกร็ด (ตามข้อกำหนดของ กถ.) ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ      
ที่จำเป็นของข้าราชการหรื้อพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   
เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 

1. ความรู้ที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 21 ด้าน ดังนี้ 
 1.1.1 ความรู้ที่จำเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
 1.1.2 ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 

  1.1.3 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 1.1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
 1.1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 1.1.6 ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ 
 1.1.7 ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
 1.1.8 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 1.1.9 ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)   

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) ฯลฯ 
 1.1.10 ความรู้เรื่องการทำงบการเงินและงบประมาณ 
 1.1.11 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
 1.1.12 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
 1.1.13 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
 1.1.14 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
 1.1.15 ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1.1.16 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
 1.1.17 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
 1.1.18 ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่  
 1.1.19 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 

1.1.20 ความร ู ้ เร ื ่องการบร ิหารจ ัดการฮาร ์ดแวร ์  ( Hardware) ซอฟต ์แวร ์  (Software)                  
และเน็ตเวิร์ก (Network) 
 1.1.21 ความรู้เรื่องบรรณรรักษ์ 
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 1.2 การกำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
  1.2.1 สายงานในตำแหน่งประเภทบริหาร ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้ อย่างน้อย

สายงานละ 7 ด้าน 
  1.2.2 สายงานในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้อย่างน้อย

สายงานละ 7 ด้าน 
 1.2.3 สายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ 5 ด้าน 
 1.2.4 สายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้อย่างน้อย   
สายงานละ 3 ด้าน 
 1.3 การกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นในงานของข้าราชการ    
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 

2. ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 2.1 ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจำนวน 9 ด้าน ดังนี้ 
 2.1.1 ทักษะการบริหารข้อมูล 
 2.1.2 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

  2.1.3 ทักษะการประสานงาน 
 2.1.4 ทักษะในการสืบสวน 
 2.1.5 ทักษะการบริหารโครงการ 
 2.1.6 ทักษะในการสื่อสาร การนำเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 2.1.7 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
 2.1.8 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
 2.1.9 ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

  2.2 การกำหนดทักษะที่จำเป็นประจำสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
  2.2.1 สายงานในตำแหน่งประเภทบริหาร ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้อย่างน้อย

สายงานละ 4 ด้าน 
  2.2.2 สายงานในตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้อย่างน้อย

สายงานละ 4 ด้าน 
 2.2.3 สายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ 3 ด้าน 
 2.2.4 สายงานในตำแหน่งประเภททั่วไป ให้กำหนดความรู้ที่จำเป็นประจำสายงานไว้อย่างน้อย    
สายงานละ 3 ด้าน 

  2.3 การกำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จำเป็นในงานของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด 

 

 

 

88 



3. สมรรถนะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 3.1 สมรรถนะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
  3.1.1 สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับตำแหน่งจำเป็นต้องมี           

เพื่อเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ดังนี้ 

   3.1.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   3.1.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
   3.1.1.3 ความเข้าใจในองค์และระบบงาน 
   3.1.1.4 การบริการเป็นเลิศ 
   3.1.1.5 การทำงานเป็นทีม 
  3.1.2 สมรรถนะประจำผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในตำแหน่งประเภทบริหารและ

อำนวยการ ซึ่งต้องกำกับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจำเป็นต้องมีในฐานะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือนำทีมงานหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ ดังนี้ 

   3.1.2.1 การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
   3.1.2.2 ความสามารถในการเป้นผู้นำ 
   3.1.2.3 ความสามารถในการพัฒนาคน 
   3.1.2.4 การคิดเชิงกลยุทธ์ 
  3.1.3 สมรรถนะประจำสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่กำหนดเฉพาะสำหรับประเภทและระดับตำแหน่ง

ในสายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งในสายงานนั้นสามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 22 สมรรถนะ ดังนี้ 

   3.1.3.1 การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 
   3.1.3.2 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
   3.1.3.3 การแก้ปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 
   3.1.3.4 การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
   3.1.3.5 การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
   3.1.3.6 การคิดวิเคราะห์ 
   3.1.3.7 การบริหารความเสี่ยง 
   3.1.3.8 การบริหารทรัพยากร 
   3.1.3.9 การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
   3.1.3.10 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
   3.1.3.11 การวางแผนและการจัดการ 
   3.1.3.12 การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
   3.1.3.13 การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
   3.1.3.14 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
   3.1.3.15 การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
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   3.1.3.16 ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
   3.1.3.17 ความเข้าใจพ้ืนที่และการเมืองท้องถิ่น 
   3.1.3.18 ความคิดสร้างสรรค์ 
   3.1.3.19 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
   3.1.3.20 จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
   3.1.3.21 ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
   3.1.3.22 สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 
 3.2 การกำหนดสมรรถนะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
  3.2.1 สมรรถนะหลัก ให้กำหนดเป็นสมรรถนะที่จำเป็นประจำสายงานในทุกประเภทและระดับ

ตำแหน่งทั้ง 5 สมรรถนะ 
  3.2.2 สมรรถนะประจำผู้บริหาร ให้กำหนดเป็นสมรรถนะที่จำเป็นประจำสายงานในตำแหน่ง

ประเภทบริหารและอำนวยการ ทั้ง 4 สมรรถนะ 
  3.2.3 สมรรถนะประจำสายงาน ให้กำหนดเป็นสมรรถนะที่จำเป็นประจำสายงานในทุกประเภท

และระดับตำแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ 3 สมรรถนะ 
 

การกำหนดสมรรถนะข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 สมรรถนะที ่จำเป ็นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น ตามประกาศคณะกรรมการกลาง                 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)     
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ได้กำหนดหลักการเกี่ยวกับการสรรหา การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การให้พ้นจากตำแหน่ง 
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ จะต้องคำนึงถึง “สมรรถนะที่จำเป็น” ซึ่งมีการ
กำหนดเป็นบัญชีสมรรถนะที่จำเป็นไว้ เพ่ือให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. , ก.ท. และ 
ก.อบต.) ได้นำสมรรถนะดังกล่าวไปใช้ในการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่ นทุกประเภท
ตำแหน่งและทุกระดับ เพื ่อใช้สำหรับการประเมินในการสรรหาบุคคลเพื ่อบรรจุแต่งตั ้งหรือการประเมินผล                
การปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน (6 เดือนครั้ง) เพื่อการเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพัฒนา
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งงานที่ได้รับการแต่งตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
โดยได้มีการกำหนดสมรรถนะที่จำเป็น (สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร และสมรรถนะประจำสายงาน) 
สำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทและแต่ละสายงานไว้ ตามตารางในหน้าถัดไป  
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ประเภท ชื่อตำแหน่งในสายงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 

บริหารท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

1. นักบริหารงานท้องถิ่น - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

- การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
- ความสามารถในการพัฒนาคน 
- การคิดเชิงกลยุทธ์ 

- การกำกับติดตามอย่างสม่ำเสมอ 
- การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
- สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

อำนวยการท้องถิ่น 1. นักบริหารงานทั่วไป 
2. นักบริหารงานการคลัง 
3. นักบริหารงานช่าง 
4. นักบริหารงานสาธารณสุข 
5. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
6. นักบริหารงานประปา 
7. นักบริหารงานศึกษา 
8. นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล 
9. นักบริหารงานเกษตร 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 
 

- การเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 
- ความสามารถในการเป็นผู้นำ 
- ความสามารถในการพัฒนาคน 
- การคิดเชิงกลยุทธ์ 

- การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 
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ประเภท ชื่อตำแหน่งในสายงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 

วิชาการ 
 
 
 
 
 

1. นักทรัพยากรบุคคล 
2. นักจัดการงานทั่วไป 
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

- - การแก้ไขปัญหาและดำเนินการเชิงรุก 
- การคิดวิเคราะห์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 

วิชาการ 1. นิติกร 
2. นักจัดการงานทะเบียนและบัตร 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 
 

- - การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
- การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวฃาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 

วิชาการ 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 
 

- - การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
- การคิดวิเคราะห์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
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ประเภท ชื่อตำแหน่งในสายงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 

วิชาการ 
 
 
 
 
 

1. นักวิเทศสัมพันธ์ - การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

- - การคิดวิเคราะห์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 
- ศิลปะการโน้มน้าวใจ 

วิชาการ 1. นักวิชาการคลัง 
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
4. นักวิชาการพาณิชย์ 
5. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
6. นักวิชาการพัสดุ 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 
 

- - การคิดวิเคราะห์ 
- การบริหารความเสี่ยง 
- การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
- การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวฃาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 

วิชาการ 1. นักประชาสัมพันธ์ 
2. นักพัฒนาการท่องเที่ยว 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 
 

- - การคิดวิเคราะห์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
- ศิลปะการโน้มน้าวใจ 
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ประเภท ชื่อตำแหน่งในสายงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 

วิชาการ 
 
 
 
 
 

1. นักกายภาพบำบัด 
2. พยาบาลวิชาชีพ 
3. แพทย์แผนไทย 
4. นักวิชาการสาธารณสุข 
5. นักอาชีวบำบัด 
6. นักวิชาการสุขาภิบาล 
7. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
8. นักโภชนาการ 
9. นักเทคนิคการแพทย ์
10. นักรังสีการแพทย ์
11. นักวิทยาศาสตร์การแพทย ์
12. เภสัชกร 
13. ทันตแพทย ์
14. นายสัตวแพทย์ 
15. นายแพทย์ 
 
 
 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

- - การแก้ไขปัญหาแบบมืออาชีพ 
- การคิดวิเคราะห์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
- จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
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ประเภท ชื่อตำแหน่งในสายงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 

วิชาการ 
 
 
 
 
 

1. บรรณารักษ ์
2. นักวิชาการศึกษา 
3. นักวิชาการวัฒนธรรม 
4. นักสันทนาการ 
5. นักพัฒนาการกีฬา 
6. ภัณฑารักษ์ 
7. นักพัฒนาชุมชน 
8. นักสังคมสงเคราะห ์
 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

- - การคิดวิเคราะห์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
- ศิลปะการโน้มน้าวใจ 

วิชาการ 1. นักจัดการงานเทศกิจ 
2. นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 
 

- - การควบคุม จัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
- การคิดวิเคราะห์ 
- การมุ่งความปลอดภัยและระวังภัย 
- การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
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ประเภท ชื่อตำแหน่งในสายงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 

ทั่วไป 
 
 
 
 
 

1. เจ้าพนักงานธุรการ 
2. เจ้าพนักงานทะเบียน 
3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

- - การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
 

ทั่วไป 
 

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
2. เจ้าพนักงานการคลัง 
3. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 
 

- - การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
 

ทั่วไป 
 

1. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 
2. เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 
 

 - การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 
- การเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
- ศิลปะการโน้มน้าวใจ 

96 



 

 

ประเภท ชื่อตำแหน่งในสายงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผูบ้ริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 

ทั่วไป 
 
 
 
 
 

1. เจ้าพนักงานการเกษตร 
2. เจ้าพนักงานประมง 
3. เจ้าพนักงานสัตวบาล 
4. เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

- - การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
- จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ทั่วไป 
 

1. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

- - การคิดวิเคราะห์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
 

ทั่วไป 
 

1. เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู 
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
3. เจ้าพนักงานสุขาภิบาล 
4. โภชนาการ 
5. พยาบาลเทคนิค 
6. เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 
7. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
8. สัตวแพทย์ 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 
 

- - การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
- จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

97 



 

 

 

 

 

ประเภท ชื่อตำแหน่งในสายงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 

ทั่วไป 
 
 
 
 
 

1. นายช่างเขียนแบบ 
2. นายช่างโยธา 
3. นายช่างสำรวจ 
4. นายช่างผังเมือง 
5. นายช่างเครื่องกล 
6. นายช่างไฟฟ้า 
7. เจ้าพนักงานประปา 
8. นายช่างศิลป์ 
9. นายช่างภาพ 
 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

- - การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
- การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
 
 

ทัว่ไป 
 

1. เจ้าพนักงานห้องสมุด 
2. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน 
3. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 
 

- - การคิดวิเคราะห์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- การให้ความรู้และการสร้างสัมพันธ์ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
- ศิลปะการโน้มน้าวใจ 
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ประเภท ชื่อตำแหน่งในสายงาน สมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหาร สมรรถนะประจำสายงาน 

ทั่วไป 
 
 
 
 
 

1. เจ้าพนักงานเทศกิจ 
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 
 

- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
- การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
- ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
- การบริการเป็นเลิศ 
- การทำงานเป็นทีม 

- - การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
- การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ 
- การสั่งสอนความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
- ความละเอียดรอบครอบและความถูกต้องของงาน 
- ศิลปะการโน้มน้าวใจ 
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บทที่ 4  

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

พนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด 
1. กลุ่มประเภทบริหารท้องถิ่น 
2. กลุ่มประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
3. กลุ่มประเภทวิชาการ 
4. กลุ่มประเภททั่วไป 

 (1) ตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกำหนด 
 (2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ได้แก่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วน ระดับกอง 
และระดับสำนักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตำแหน่งระดับที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด  
 (3) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตำแหน่งที่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามมาตรฐาน
ทั่วไปทีค่ณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น 
 (4) ตำแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งประเภทบริหาร ตำแหน่งประเภทอำนวยการ และ
ตำแหน่งประเภทวิขาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด เพ่ือ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งนั้น 

ตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีระดับดังต่อไปนี้ 

 (1) ตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น  (2) ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น 
  (ก) ระดับต้น     (ก) ระดับต้น 
  (ข) ระดับกลาง     (ข) ระดับกลาง 
  (ค) ระดับสูง     (ค) ระดับสูง 
  

(3) ตำแหน่ง ประเภทวิชาการ   (4) ตำแหน่ง ประเภททั่วไป 
  (ก) ระดับปฏิบัติการ    (ก) ระดับปฏิบัติงาน 
  (ข) ระดับชำนาญกลาง    (ข) ระดับชำนาญงาน 
  (ค) ระดับชำนาญการพิเศษ    (ค) ระดับอาวุโส 
  (ง) ระดับเชี่ยวชาญ 
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ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

1 นายสุทร  บุญสิริชูโต 23-2-00-1101-001 บริหาร บริหารงานท้องถ่ิน นักบริหารงานท้องถ่ิน ปลัดเทศบาล สูง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2. ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูน

4. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกนอก     และถ่ายทอดความรู้ ความรู้ความสามารถ

    และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

6. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

7. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

2 นางสุทารัตน์  อรุณบรรเจิดกุล 23-2-00-1101-002 บริหาร บริหารงานท้องถ่ิน นักบริหารงานท้องถ่ิน รองปลัดเทศบาล กลาง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2. ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูน

4. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกนอก     และถ่ายทอดความรู้ ความรู้ความสามารถ

    และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

6. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

7. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

3 นางสาวพนารี  กิมฮู้ 23-2-00-1101-003 บริหาร บริหารงานท้องถ่ิน นักบริหารงานท้องถ่ิน รองปลัดเทศบาล กลาง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2. ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูน

4. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกนอก     และถ่ายทอดความรู้ ความรู้ความสามารถ

    และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

6. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

7. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

4 นางปริญดา  เชาว์อรัญ 23-2-00-1101-004 บริหาร บริหารงานท้องถ่ิน นักบริหารงานท้องถ่ิน รองปลัดเทศบาล สูง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2. ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูน

4. ความรู้เร่ืองสถานการณ์ภายนอกนอก     และถ่ายทอดความรู้ ความรู้ความสามารถ

    และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

6. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

7. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564

เทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล

กลุ่มพนักงานเทศบาล

ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

5 นางนลินา   หวังพราย 23-2-01-2101-001 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล กลาง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2. ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน     และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

 6 นางสาวพิกุลแก้ว  เพชรแสน 23-2-01-2101-002 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2. ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ     และถ่ายทอดความรู้

7 นายอิทธิพล  น่ิมหนู 23-2-01-3202-001 วิชาการ วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบ

     อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

8 นางศศิธร  ปาณะลักษณ์ 23-2-01-4101-001 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - อาวุโส 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

9 นางเพ็ญศิริ  นนทวัฒน์ 23-2-01-4101-003 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

10 นายนพคุณ  ศรีวะรมย์ 23-2-01-3106-001 วิชาการ วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์ก

ส านักปลัดเทศบาล 

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

11 นางสาวจิราภา  ป่ินสุข 23-2-01-3101-001 วิชาการ เลขานุการและ นักจัดการงานท่ัวไป - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

นักจัดการงานท่ัวไป 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 12 นายจเด็ด  ฤทธิเดช 23-2-01-3101-002 วิชาการ เลขานุการและ นักจัดการงานท่ัวไป - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

นักจัดการงานท่ัวไป 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

13 นางปวีณา  อุดมพรมนตรี 23-2-01-4101-005 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

14 นางรัตนาภรณ์  ยอดตีบ 23-2-01-3101-003 วิชาการ เลขานุการและ นักจัดการงานท่ัวไป - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

นักจัดการงานท่ัวไป 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 15 นางสาวกาญจนา  สามวัง 23-2-01-2101-003 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2. ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน     และถ่ายทอดความรู้

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

16 นางสาวรัชนีกร  หมอนสุวรรณ์ 23-2-01-3102-001 วิชาการ การเจ้าหน้าท่ี นักทรัพยากรบุคคล - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

17 นางนงนุช  สังข์ทอง 23-2-01-3102-002 วิชาการ การเจ้าหน้าท่ี นักทรัพยากรบุคคล - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร

18 นางสาวพัชรดา  โล่ห์ทอง 23-2-01-3102-003 วิชาการ การเจ้าหน้าท่ี นักทรัพยากรบุคคล - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร

18 นางสาวทิพวรรณ  วงษ์จันทร์ 23-2-01-3102-004 วิชาการ การเจ้าหน้าท่ี นักทรัพยากรบุคคล - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร

19 นายรณสิทธ์ิ  ศรีทองค า 23-2-01-3102-005 วิชาการ การเจ้าหน้าท่ี นักทรัพยากรบุคคล - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร

20 นางสาวช่อลัดดา  อุตมา 23-2-01-3102-006 วิชาการ การเจ้าหน้าท่ี นักทรัพยากรบุคคล - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

21 นางสาวริสากุล  ทิพวรรณ 23-2-01-3102-007 วิชาการ การเจ้าหน้าท่ี นักทรัพยากรบุคคล - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร

24 นายพงศกร  แท่งทอง 23-2-01-3102-008 วิชาการ การเจ้าหน้าท่ี นักทรัพยากรบุคคล - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร

25 นายอิทธิกร  เสมสวน 23-2-01-3102-009 วิชาการ การเจ้าหน้าท่ี นักทรัพยากรบุคคล - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร

26 นางสาวนิษฐเนตร์  กิจเจา 23-2-01-3302-001 วิชาการ พัฒนาการท่องเท่ียว นักพัฒนาการท่องเท่ียว - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารพัฒนาบริการแหล่งท่องเท่ียว

6. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ ปรับปรุง ฟ้ืนฟู แหล่งท่องเท่ียว

27 นางสาวนารัตน์  เกาะหมาก 23-2-01-3302-002 วิชาการ พัฒนาการท่องเท่ียว นักพัฒนาการท่องเท่ียว - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารพัฒนาบริการแหล่งท่องเท่ียว

6. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ ปรับปรุง ฟ้ืนฟู แหล่งท่องเท่ียว

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 28 นายนิรันดร์  เปิดช้ัน 23-2-01-2101-004 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน และรักษาความสงบ 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

29 นายไพศาล  หอมเกตุ 23-2-01-3810-001 วิชาการ ป้องกันและบรรเทา นักป้องกันและบรรเทา - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

สาธารณภัย สาธารณภัย 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

30 นายเศกสรร  โสมรักษ์ 23-2-01-3810-002 วิชาการ ป้องกันและบรรเทา นักป้องกันและบรรเทา - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

สาธารณภัย สาธารณภัย 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

31 นายสากล  สารการ 23-2-01-3810-003 วิชาการ ป้องกันและบรรเทา นักป้องกันและบรรเทา - ปฏิบัคิการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

สาธารณภัย สาธารณภัย 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

32 นายบุญชวน  ภูก่ิงเงิน 23-2-01-3810-004 วิชาการ ป้องกันและบรรเทา นักป้องกันและบรรเทา - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

สาธารณภัย สาธารณภัย 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

33 นายอนุศร สุวรรณคช 23-2-01-4805-001 ท่ัวไป ปฏิบัติงานป้องกันและ เจ้าพนักงานป้องกัน - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

34 นายภานุวัฒน์  ถานบ ารุงทิวัตถ์ 23-2-01-4805-002 ท่ัวไป ปฏิบัติงานป้องกันและ เจ้าพนักงานป้องกัน - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

35 นายภัสกร  สุขวิบูลย์ 23-2-01-4805-003 ท่ัวไป ปฏิบัติงานป้องกันและ เจ้าพนักงานป้องกัน - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

บรรเทาสาธารณภัย และบรรเทาสาธารณภัย 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

36 นายวรนนท์  พัดทอง 23-2-01-4805-005 ท่ัวไป ปฏิบัติงานป้องกันและ เจ้าพนักงานป้องกันและ - อาวุโส 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

บรรเทาสาธารณภัย บรรเทาสาธารณภัย 2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

37 นายมนัส   เปิดช้ัน 23-2-01-3809-001 วิชาการ จัดการงานเทศกิจ นักจัดการงานเทศกิจ - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

 38 นายปฐวี  กล้ากสิกิจ 23-2-01-3809-002 วิชาการ จัดการงานเทศกิจ นักจัดการงานเทศกิจ - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 39 นางดวงจันทร์  ทองกระสัน 23-2-04-2102-001 อ านวยการ บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ผู้อ านวยการส านักการคลัง สูง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบการบริหารการคลัง  และถ่ายทอดความรู้

    ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

5.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

40 นางสาวปราณี  ศรีสนิท 23-2-04-2101-005 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายบริหาร ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน งานท่ัวไป 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

41 นางสาวสุนทรี    สุดสาคร 23-2-04-4101-012 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - อาวุโส 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

42 นางอุษดี  เมืองเลียง 23-2-04-4101-013 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ช านาญงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

43 นายชาญชัย  รอบคอบ 23-2-04-3101-004 วิชาการ เลขานุการและ นักจัดการงานท่ัวไป - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

จัดการงานท่ัวไป 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 44 นางสาวสุกัญญา  พงษ์สุกิจวัฒน์ 23-2-04-2102-002 อ านวยการ บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ผู้อ านวยการส่วน กลาง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน บริหารการคลัง 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบการบริหารการคลัง  และถ่ายทอดความรู้

    ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

ส านักการคลัง

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 45 นางสาวอรุณศรี  วงหาร 23-2-04-2102-003 อ านวยการ บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบการบริหารการคลัง  และถ่ายทอดความรู้

    ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

46 นางสาวพรทิพย์  ช้ันบุญ 23-2-04-3204-002 วิชาการ วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลัง

    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

47 นางสาวสมจินตนา  ผูกกลาง 23-2-04-3204-003 วิชาการ วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลัง

    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

49 นางสาวสาวิตรี  ไผ่ชัยภูมิ 23-2-01-4203-001 ท่ัวไป ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

50 นางสาวปิยะธิดา  เทียมเทศ 23-2-01-4203-002 ท่ัวไป ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานพัสดุ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

51 นางสาวสุชีรา  นิกรวรรณ์ 23-2-04-3201-001 วิชาการ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

52 นางสาวกมลชนก  สมรูป 23-2-04-3201-002 วิชาการ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

53 นางสาวพชรพร  ทับทิมไทย 23-2-04-4201-002 ท่ัวไป ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 54 นางสาวจารุวรรณ  ภิษัชรักษ์วงศ์ 23-2-04-2102-005 อ านวยการ บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

6.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 55 นางดลพร  จินดามณี 23-2-04-2102-006 อ านวยการ บริหารงานการคลัง นักบริหารงานการคลัง ผู้อ านวยการส่วน กลาง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน พัฒนารายได้ 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

6.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

 56 นางสาวสุชาดา    มาลัย 23-2-04-3203-001 วิชาการ วิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

57 นางสาววาสนา รุจิสิน 23-2-04-4204-001 ท่ัวไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ช านาญงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลัง

    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

58 นางชฎาพร    สีจาด 23-2-04-4204-002 ท่ัวไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ช านาญงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลัง

    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

59 นางวันทรัตน์  ภู่เจริญดาสีห์ 23-2-04-4204-003 ท่ัวไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ช านาญงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลัง

    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 61 นางสาวสุพัตรา  พ่ึงรัตน์ 23-2-04-3203-002 วิชาการ วิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

62 นางสาวกัญจน์รัชต์  นิจสินธ์ุ 23-2-04-4204-004 ท่ัวไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ปฏิบัติงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 63 นางสาวกัญญา  รุ่งกล่ิน 23-2-04-3203-003 วิชาการ วิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

64 นางสาวเพ็ญนิพา  สอนซ่อนกล่ิน 23-2-04-3203-004 วิชาการ วิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 65 นางกุลธิรา  บุณยภักด์ิ 23-2-04-3203-005 วิชาการ วิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 66 นางสาวรัชฎา  จันทร์ทอง 23-2-04-4204-006 ท่ัวไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 67 นางสาวกัณธิชา  สุภาพพงษ์ 23-2-04-4204-008 ท่ัวไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ปฏิบัติงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 61 นางสาวสุชาดา  พ่ึงรัตน์ 23-2-04-3203-006 วิชาการ วิชาการจัดเก็บรายได้ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 68 นางสาวสุภลักษณ์  ศรีเมืองมาก 23-2-04-3202-004 วิชาการ วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง - ปฏิบัติการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

 8. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 69 นางสาวรัชนีวรรณ  ชุติเวชานนท์ 23-2-04-3202-005 วิชาการ วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง - ช านาญการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

70 นางพรทิพย์  ชมวิจิตร 23-2-04-4202-001 ท่ัวไป ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานการคลัง - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

 71 นางอาทิตยา  กาญจนภักด์ิ 23-2-04-3202-006 วิชาการ วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 72 นายนพกร  หวังพราย 23-2-05-2103-001 อ านวยการ บริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง ผู้อ านวยการส านักการช่าง สูง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

73 นางสาวพรรฐิภา  โพธ์ิอยู่ 23-2-05-2101-006 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายบริหาร ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน งานท่ัวไป 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

74 นางสาวจันทร์จิรา  ถนอมวงศ์ 23-2-05-3101-005 วิชาการ เลขานุการและ นักจัดการงานท่ัวไป - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

จัดการงานท่ัวไป 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

75 นางปิยมณฑ์  มานะย่ิงเจริญชัย 23-2-05-3101-006 วิชาการ เลขานุการและ นักจัดการงานท่ัวไป - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

จัดการงานท่ัวไป 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

76 นางเปาวรัช  ปานเอม 23-2-05-4101-015 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ช านาญงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

77 นางมาลี   ม่วงบุญศรี 23-2-05-4101-016 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ช านาญงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

ส านักการช่าง

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

78 นางสาววรวรรณ ขจรพงษ์ 23-2-05-4101-018 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

79 นางเบญจมาศ วงษ์ค า 23-2-05-4101-019 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ช านาญงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

80 นายวิศว์  ชัยรุ่งเรือง 23-2-05-2103-003 อ านวยการ บริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง หัวหน้าฝ่ายควบคุม ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน การก่อสร้าง 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

6. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

81 นายวัฒนา  จันทร์แจ่ม 23-2-05-4701-003 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา - ปฏิบัติงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

82 นายพรธเนศ  เขมะพัฒนสมาน 23-2-05-3701-001 วิชาการ วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 83 นางสาวประภากร  นนทจันทร์ 23-2-05-3702-001 วิชาการ สถาปัตยกรรม สถาปนิก - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

พิเศษ 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

84 นายทนง  ป่ินสุข 23-2-05-4701-004 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

85 นายวัชรากรณ์  สมศักด์ิ 23-2-05-4701-005 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

86 นางสาวกนกวรรณ  ทิพย์แก้ว 23-2-05-4702-001 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างเขียนแบบ นายช่างเขียนแบบ - ปฏิบัติงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 87 นายเจน  จ าลองราช 23-2-05-2103-004 อ านวยการ บริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

6. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 88 นายพลกฤต  สุทธิจ านงค์ 23-2-05-2103-005 อ านวยการ บริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง ผู้อ านวยการส่วนควบคุม กลาง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน อาคารและผังเมือง 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

89 นายภากร   วีระประจักษ์ 23-2-05-2103-006 อ านวยการ บริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

6. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

90 นายอาคม  สายด้วง 23-2-05-3701-002 วิชาการ วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

91 ว่าท่ี รต.หญิงพรัชษกรณ์  คุณธรรมสถิตย์ 23-2-05-4701-010 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

102 นายมนตรี  มหาวรรณ์ 23-2-05-3707-002 วิชาการ นักจัดการงานช่าง - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

92 นางสาวชนานารถ  เฟ่ืองฟู 23-2-05-3703-001 วิชาการ ผังเมือง นักผังเมือง - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

93 นายณัฐพงศ์  ศรีสว่าง 23-2-05-3106-002 วิชาการ วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

/ช านาญการ 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

พิเศษ 3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์ก

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

94 จ.อ.หญิงจารวี  ขาวข า 23-2-05-4701-016 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

95 นายพรเทพ  หอยสังข์ 23-2-05-4701-018 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 96 นายสิงหา  เม่งพัด 23-2-05-2103-007 อ านวยการ บริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง ผู้อ านวยการส่วนการโยธา กลาง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

97 นายสุกิจ  อินทร์เจริญ 23-2-05-2103-008 อ านวยการ บริหารงานช่าง นักบริหารงานช่าง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2. ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ      และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

     การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

     การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

98 นายวิรัตน์  เส็งเล็ก 23-2-05-4701-021 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา - อาวุโส 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

99 นายเดชไทย  สีจาด 23-2-05-4701-023 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างโยธา นายช่างโยธา - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

100 นายนุกูล  วิรัชช่ัว 23-2-05-3707-003 วิชาการ นักจัดการงานช่าง - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

101 นายจินดา  บุญเสริฐ 23-2-05-4705-002 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล ปฏิบัติงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

102 นายธนาวุฒิ  กุลสุทธ์ิ 23-2-05-3701-003 วิชาการ วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 103 นายสุชาติ  ศรีจิตร 23-2-05-3403-001 วิชาการ วิชาการสวนสาธารณะ นักวิชาการสวนสาธารณะ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 104 นายสมพงษ์  จ่ันนาค 23-2-05-4705-003 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล - อาวุโส 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 105 นายพันธศักด์ิ  เรืองเร่ือ 23-2-05-3704-001 วิชาการ วิศวกรเคร่ืองกล วิศวกรเคร่ืองกล - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 106 นายสุวัฒน์  สงวนเขียว 23-2-05-4705-004 ท่ัวไป ปฏิบัติงานช่างเคร่ืองกล นายช่างเคร่ืองกล - ปฏิบัติงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 107 นายชุมพล    จันทร์เพ็ญ 23-2-05-2108-003 อ านวยการ บริหารงานช่างสุขาภิบาล นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล หัวหน้าฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

108 นายอนันตชัย  ฟักสังข์ 23-2-05-3701-004 วิชาการ วิศวกรโยธา วิศวกรโยธา - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 109 นางสาวธนพร  กองสัมฤทธ์ิ 23-2-05-3607-001 วิชาการ วิชาการส่ิงแวดล้อม นักวิชาการส่ิงแวดล้อม - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 110 นางสาวพรรษ์สุดา  ไก่แก้ว 23-2-06-2104-001 อ านวยการ บริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุข ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข กลาง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

111 นางสาวพรพิมล  เสวีสิทธ์ิ 23-2-06-4101-020 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

112 นางสาวขนิษฐา  มะละพันธ์ุ 23-2-06-4101-021 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

113 นางสาวปิยาภรณ์   แตงอิน 23-2-06-4101-022 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

114 นายปริญญา  บริสุทธ์ิ 23-2-06-4101-024 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

 115 นางสาวปวีณา  จินาตุน 23-2-06-2104-002 อ านวยการ บริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

116 นางสาววิกานดา   สุขสงวน 23-2-06-3607-002 วิชาการ วิชาการส่ิงแวดล้อม นักวิชาการส่ิงแวดล้อม - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 117 นายกัมปนาท  สุรวัตร 23-2-06-3601-001 วิชาการ วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

118 นายนิกร  ทองวิเศษ 23-2-06-3103-001 วิชาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

119 นางสาวดวงใจ  ชูศรานนท์ 23-2-06-3101-008 วิชาการ เลขานุการและจัดการ นักจัดการงานท่ัวไป - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

งานท่ัวไป 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

 120 นางสาวชนกพร  อาราเบีย 23-2-06-3606-001 วิชาการ วิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขาภิบาล - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 121 นายสุทธิพล  บัวกระสินธ์ุ 23-2-06-4601-001 ท่ัวไป ปฏิบัติงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 122 นางจตุพร  วิเชียรโชติ 23-2-06-3601-002 วิชาการ วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 123 นางสาวจารุภัฒน์  รุ่งเร่ือง 23-2-06-4601-002 ท่ัวไป ปฏิบัติงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 124 นางสาวอรญา  รอดขวัญ 23-2-06-3606-002 วิชาการ วิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขาภิบาล - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 125 นายธัชพล  สมอินทร์ 23-2-06-3606-003 วิชาการ วิชาการสุขาภิบาล นักวิชาการสุขาภิบาล - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 126 นางสาวธนพร  กาญจนานนทชัย 23-2-06-2104-003 อ านวยการ บริหารงานสาธารณสุข นักบริหารงานสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน และส่ิงแวดล้อม และส่ิงแวดล้อม 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

127 นางสาวสายฝน   อารยางกูร 23-2-06-3602-002 วิชาการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ - ช านาญการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

พิเศษ 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

128 นางสาวสุรีรัตน์  สรรประดิษฐ์ 23-2-06-3602-003 วิชาการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ - ช านาญการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

129 นายธนภูมิ  เกษวัง 23-2-06-3601-003 วิชาการ วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข - ปฏิบัติการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 130 นางโสภา  จิรวัฒนชัย 23-2-06-3602-004 วิชาการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ - ช านาญการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

พิเศษ 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

131 นางเสาวลักษณ์  ภาวงค์สิริกุล 23-2-06-3602-005 วิชาการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ - ช านาญการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

132 นางสาวศิรินทรา  รุ่งก าจัด 23-2-06-3601-004 วิชาการ วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข - ปฏิบัติการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 133 นางกีรติ  ทองอ าพัน 23-2-06-3613-001 วิชาการ ทันตแพทย์ ทันตแพทย์ - ช านาญการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

พิเศษ 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

134 นางสาวนริญธิชา  ใสแสง 23-2-06-4609-001 ท่ัวไป ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข - ช านาญงาน 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

135 นางสาวชนิกานต์  วิพันธ์ุเงิน 23-2-06-4609-002 ท่ัวไป ปฏิบัติงานทันตสาธารณสุข เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 136 นายพีรชา  ญัติติพร 23-2-06-3614-001 วิชาการ นายสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ - ช านาญการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

137 นางสาวรุจิลดา  นาทาม 23-2-06-3601-005 วิชาการ วิชาการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุข - ปฏิบัติการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 138 นางวารุณีย์  เขมะพัฒนสมาน 23-2-06-3602-007 วิชาการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ - ช านาญการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 139 นางสาวพงษ์สุดา  มีเจริญ 23-2-06-3602-008 วิชาการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ - ช านาญการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 140 นางธัญพร   เสรีสันติกุล 23-2-06-3602-009 วิชาการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ - ช านาญการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

พิเศษ 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 141 นางสาวหทัยกานต์  เกตุค า 23-2-06-3602-010 วิชาการ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลวิชาชีพ - ปฏิบัติการ 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม(EIA) ,

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA)

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

142 นายพจนันทน์  สุริยเกตุ 23-2-07-2101-009 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

143 นางสาวเนตรนภิศ  ศรีวิริยไชย 23-2-07-3101-009 วิชาการ เลขานุการและจัดการ นักจัดการงานท่ัวไป - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

งานท่ัวไป 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

145 นางพรพิมล  ตันอารีย์ 23-2-06-4101-025 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

146 นางสาวเนริสา  โอษฐฤทธ์ิ 23-2-07-3101-013 วิชาการ เลขานุการและจัดการ นักจัดการงานท่ัวไป - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

งานท่ัวไป 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

147 นางสาวรัชนีวรรณ  สว่างเนตร 23-2-07-2101-010 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายแผนงาน ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน และงบประมาณ 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

148 นางมนฤดี  เจนกิตติยนต์ 23-2-07-3103-003 วิชาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

กองวิชาการและแผนงาน

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

148 นายทัพนันทน์  กาญจนภักด์ิ 23-2-07-3103-004 วิชาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

149 นายเกียรติศักด์ิ โสภาหล้า 23-2-07-3103-005 วิชาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

150 นางสาวนงลักษณ์  สกุลไพบลูย์ดิลก 23-2-07-3103-006 วิชาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

 71 นางสาวประภาวดี  จันทร์ซน 23-2-07-3202-007 วิชาการ วิชาการคลัง นักวิชาการคลัง - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

70 นางณิชาภา  จันทวงษ์ 23-2-07-4202-001 ท่ัวไป ปฏิบัติงานพัสดุ เจ้าพนักงานการคลัง - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

151 นางสาวสุวลักษณ์ วิเชียรสาร 23-2-07-3103-008 วิชาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

 152 นางสาววรินทร   วาสนะโชติ 23-2-07-2101-011 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายบริการ ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน และเผยแพร่วิชาการ 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

153 นางสิริพร ฉิมผุด 23-2-07-3301-002 วิชาการ ประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

153 นายญาณวรุตม์  เถรวงศ์พินิจ 23-2-07-4301-001 ท่ัวไป ประชาสัมพันธ์ เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ - ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

 154 นางสาวรุ่งนภา  กิมง่วนสง 23-2-07-3103-009 วิชาการ วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์

155 นางสาวลาลีวรรณ  หอมหวล 23-2-07-3106-003 วิชาการ วิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์,ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์ก

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 156 นายอธิชาติ  จีระประเสริฐ 23-2-07-2101-012 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายนิติการ ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

 157 นางสาวสุดารัตน์  ทองนาวี 23-2-07-3105-003 วิชาการ นิติการ นิติกร - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

พิเศษ 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

158 นายจักรเพชร  กลุ่มกลาง 23-2-07-3105-004 วิชาการ นิติการ นิติกร - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

159 นายสาทิส อ่ิมตระกูล 23-2-07-3105-005 วิชาการ นิติการ นิติกร - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

160 นางกัญญพร   เวชรังษี 23-2-07-3105-006 วิชาการ นิติการ นิติกร - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

พิเศษ 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

161 นายสิรภพ จึงธนากรกุล 23-2-07-3105-007 วิชาการ นิติการ นิติกร - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

 162 นายพิชญ์  เคร่ืองกัณฑ์ 23-2-07-3105-008 วิชาการ นิติการ นิติกร - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

 163 นายอานนท์  ศรีเดช 23-2-07-3105-009 วิชาการ นิติการ นิติกร - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 164 นายธนูศักด์ิ  อุดร 23-2-08-2101-013 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

165 นางสาวจิราภา  จุฑาทิพยวงศากุล 23-2-08-4101-026 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ปฏิบัติงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

 166 นางสาววรรณนิภา  เรียนสันเทียะ 23-2-08-3204-004 วิชาการ วิชาการพัสดุ นักวิชาการพัสดุ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

167 นางสาวณิชารีย์ มาฟู 23-2-08-3201-003 วิชาการ วิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ

6.ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี

7.ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

8.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

168 นางสาวปานวาด จินาตุน 23-2-08-3803-001 วิชาการ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

กองการศึกษา

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

169 นายศิริวัฒน์ ขันโมลี 23-2-08-3803-002 วิชาการ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

170 นางเกสร  จันทร์โอชา 23-2-08-2107-002 อ านวยการ บริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม ต้น 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน การศึกษาศาสนา 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

และวัฒนธรรม 3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

170 นางสาวมัจฉา  เผ่าภูรี 23-2-08-3803-003 วิชาการ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

171 นางสาวอโรชา ไผ่อุ่น 23-2-08-3803-005 วิชาการ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

172 นายจักรภพ  วงษ์ชัย 23-2-08-3803-006 วิชาการ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

173 นางสาววรางคณา  บุญศิริเอ้ือเฟ้ือ 23-2-08-3803-007 วิชาการ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

174 นางสาวอรดี  ศรีอุ่น 23-2-08-3803-008 วิชาการ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

185 นางสาววรรณภา  ง่วนหอม 23-2-08-2107-003 อ านวยการ บริหารงานการศึกษา นักบริหารงานการศึกษา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม ต้น 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน การศึกษาศาสนา 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

และวัฒนธรรม 3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

186 นายจิรชยุตม์  สินชัยธเนษฐ์ 23-2-08-3803-011 วิชาการ วิชาการศึกษา นักวิชาการศึกษา - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

186 นางสาวโสรยา  แสงแก้ว 23-2-08-3804-001 วิชาการ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์ - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้

187 ว่าท่ีร.ต.รัชนันท์ อธิจันทรรัตน์ 23-2-08-3806-001 วิชาการ สันทนาการ นักสันทนาการ - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

188 นางสาวชุติมา โตประเสริฐ 23-2-08-3806-002 วิชาการ สันทนาการ นักสันทนาการ - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 186 นาสุชาติ  หม้งห้อง 23-2-11-2105-001 อ านวยการ บริหารงานสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กลาง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการส่ือสารสาธารณะ

189 นางธันยาภรณ์   เอ่ียมโสต 23-2-11-2101-014 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  ระดับต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

190 นางสาววิภาวรรณ  เหมทานนท์ 23-2-11-4101-028 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ช านาญงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

191 นางสาวปวีณ์สุดา  ศรีวิชัย 23-2-11-4101-029 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ช านาญงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

 186 นางอารีย์  จันทร์ส าเภา 23-2-11-2105-002 อ านวยการ บริหารงานสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการส่ือสารสาธารณะ

 187 นางสาวพรดา  คงแสงชัย 23-2-11-3802-001 วิชาการ สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

กองสวัสดิการสังคม

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 188 นางสาวชลธิชา  บุญสนอง 23-2-11-3801-001 วิชาการ พัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

 189 นางสาวธันย์  โชว์วิวัฒนา 23-2-11-3802-004 วิชาการ สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

 190 นางนาวินี  โพธ์ิเจริญ 23-2-11-3802-002 วิชาการ สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

 191 นางสาวสุรินธร  ชาญสมร 23-2-11-3802-003 วิชาการ สังคมสงเคราะห์ นักสังคมสงเคราะห์ - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

 192 นายเก่งกล้า  จาดปล้ืม 23-2-11-2105-003 อ านวยการ บริหารงานสวัสดิการสังคม นักบริหารงานสวัสดิการสังคม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการส่ือสารสาธารณะ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

 193 นางสุดารัตน์   ชูเชิด 23-2-11-3801-002 วิชาการ พัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

194 นายสระหวาง  จันทะสาน 23-2-11-4801-001 ท่ัวไป ปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - ปฏิบัติงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

 194 นางอัยรารวีวรรณ  หาญสีหะคชา 23-2-11-3801-003 วิชาการ พัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

195 นางสาวจุไรรัตน์  ดินรมรัมย์ 23-2-11-3801-004 วิชาการ พัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

196 นางสาวขนิษฐา  น่วมเจริญ 23-2-11-3801-005 วิชาการ พัฒนาชุมชน นักพัฒนาชุมชน - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน

6.ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

197 นางมุทิตา  คล้ายพงษ์ 23-2-01-2101-015 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป ผู้อ านวยการกองทะเบียนราษฎร กลาง 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน และบัตรประจ าตัวประชาชน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2. ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน    และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

198 นางสาววราภรณ์  บรรดาศักด์ิ 23-2-27-2101-016 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

199 นางสาวพรทิพย์  ทองศรี 23-2-27-3101-011 วิชาการ เลขานุการและจัดการ นักจัดการงานท่ัวไป - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

งานท่ัวไป 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

200 นางสาวพัฒน์นรี  นาคเปรม 23-2-27-3101-012 วิชาการ เลขานุการและจัดการ นักจัดการงานท่ัวไป - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

งานท่ัวไป 2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ

201 นางสาวก่ิงทอง  ชัยบาล 23-2-27-4101-030 ท่ัวไป ปฏิบัติงานธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ - ช านาญงาน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

198 นายสุรศักด์ิ   หมันหลิน 23-2-27-2101-017 อ านวยการ บริหารงานท่ัวไป นักบริหารงานท่ัวไป หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎร ต้น 1. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผล 1.ทักษะการบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

ท้องถ่ิน 2. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 2.ทักษะการบริหารโครงการ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5.ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ

201 นายฉลอง  ชมเส็ง 23-2-27-3104-001 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

201 นางสาวภาณุมาศ  นักเวช 23-2-27-3104-003 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

203 นางสาวอรุณี  นิลก าแหง 23-2-27-4102-001 ท่ัวไป เจ้าพนักงานทะเบียน เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

204 นางอรัญญา  เวียงวัง 23-2-27-4102-003 ท่ัวไป เจ้าพนักงานทะเบียน เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

205 นางสาวอมรรัตน์   ต่างบาน 23-2-27-4102-005 ท่ัวไป เจ้าพนักงานทะเบียน เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

206 นางสันทนา   ไพรศรี 23-2-27-4102-006 ท่ัวไป เจ้าพนักงานทะเบียน เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

207 นางสาวอณัญญา  เอกชญณัญญ์ 23-2-27-3104-004 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

208 นายปรเมศวร์  ทิวสกุล 23-2-27-3104-012 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

209 นางสาวสุกัญญา  สินน้ าค า 23-2-27-3104-013 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

 210 นางวัลณา  ท้องช้าง 23-2-27-3104-005 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

 211 นายสุริยะ  วิริยะยนตรศิลป์ 23-2-27-3104-006 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

212 นางสุรีย์วรรณ    รัตนจันทร์ 23-2-27-3104-007 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

213 นางสาวอัมพิกา  เหมือนครุฑ 23-2-27-3104-008 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

215 นางประภาศรี   เจริญทรัพย์ 23-2-27-4102-012 ท่ัวไป ปฏิบัติงานทะเบียน เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

216 นายพิศุทธ์ิ  วันดี 23-2-27-4102-013 ท่ัวไป ปฏิบัติงานทะเบียน เจ้าพนักงานทะเบียน ปฏิบัติงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

217 นางสาวณัฐพัชร์  หมันหลิน 23-2-27-4102-014 ท่ัวไป ปฏิบัติงานทะเบียน เจ้าพนักงานทะเบียน ช านาญงาน 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

218 นางสาวยูถิกา  คิดรอบ 23-2-27-3104-009 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

219 นางมะลิวัลย์  ปานเฉ 23-2-27-3104-010 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

 



ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน
เลขท่ีต าแหน่ง ประเภทช่ือ - นามสกุล ช่ือต าแหน่งในการบริหารงานล าดับ ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานช่ือต าแหน่งในสายงาน วิธีการพัฒนาช่ือสายงาน ระดับ

220 นางสาวไพรินทร์  ภู่เงิน 23-2-27-3104-014 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

221 นายญาณภัค  สุวรพันธ์เจริญวัย 23-2-27-3104-015 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร - ช านาญการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

222 นางสาวศุภศรี  โพธ์ิสุวรรณ 23-2-27-3104-011 วิชาการ จัดการงานทะเบียนและบัตร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร - ปฏิบัติการ 1.ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะบริหารข้อมูล จัดอบรมภายในหรือส่งตัวเข้ารับการอบรม

2.ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม

3.ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4.ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

หน่วบงานตรวจสอบภายใน

 



 

 

 
 
 



1 นายศักด์ินรินทร์  แฝดชัยภูมิ ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

2 นายจุน  บุญม่ัน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

3 นายพังงา  ถนอมกลาง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4 นายวิเชียร  เกตุเกล้า พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

5 นายสมชาติ  เจิมศรี พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

6 นายโสภณ  แก้วญาติ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

7 นายสุทธิชัย  ทองสุข พนักงานวิทยุ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

8 นายพิศาล  สนสกุล พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development plan : IDP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ล ำดับท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล ทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน

เทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
กลุ่ม ลูกจ้างประจ า

วิธีกำรพัฒนำ

ส ำนักปลัดเทศบำล

 



ล ำดับท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล ทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
วิธีกำรพัฒนำ

9 นางลักษณา  วรรณภาส นักการ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

10 นางยุพิน  อุ่นบาง นักการ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

11 นายนพพร  เฉลิมนาม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

12 นายวันชัย  นาคประเสริฐ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

13 นายสมพงษ์  แสงแจ่ม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

14 นายสายชล  พาโพธ์ิ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

15 นายสมปอง  ฉ่ าคล้อย พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

16 นายวุฒิชัย  ราญมีชัย พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

ส ำนักกำรคลัง

ส ำนักกำรช่ำง

 



ล ำดับท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล ทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
วิธีกำรพัฒนำ

17 นางดารณี  ธรรมรงค์ ผู้ช่วยช่างปูน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

18 นายพิทักษ์  แสงสวน ผู้ช่วยช่างปูน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

19 นายวีรวัฒน์  อ่ าจาก ผู้ช่วยช่างไม้ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

20 นายสมปอง  ศรีสุวรรณ คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

21 นายประจวบ  ทองใบ พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

22 นายดุษฎี  อรัญญิก พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

23 นายสมชาย  บุญจ้ี พนง.ขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

24 นายอุบล  บรรณสาร พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

25 นายบุญเชิด  เจิมศรี พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

กองสำธำรณสุขและส่ิงแวดล้อม

 



ล ำดับท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล ทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
วิธีกำรพัฒนำ

26 นายไพรินทร์  เล็กโฉม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

27 นางสมร  เติบโต คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

28 นายประเสริฐ  พิศมัยรัตน์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

29 นางสาวคนึงนิจ  หะสิตะพงษ์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

30 นายประสิทธ์ิ  เพ็ชรนิล พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

31 นายวัชรพงษ์  บุญธิเสน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

32 นายสมหมาย  ฉัตรทอง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

33 นายประกายแก้ว  เขียนสายออ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

34 นายส าราญ  กลึงกลางดอน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

 



ล ำดับท่ี ช่ือ ต ำแหน่ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล 

ควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีต้องกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล ทักษะท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน
วิธีกำรพัฒนำ

35 นายชม้าย  ศิริวัฒน์ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

36 นายธงชัย  ถังย้ิม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

37 นายดิลกวัฒนา  ปานสุคนธ์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

38 นายเจริญ  แก่นเมือง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

39 นายเชิดศักด์ิ  คงปรีชา  พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

40 นายจีรศักด์ิ  เอมดิษฐ ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

โรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) นครปากเกร็ด 3

กองวิชำกำรและแผนงำน

กองกำรศึกษำ

 



 

 

 
 
 

 
 



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

1 นายสันติ  ทรัพย์โภค พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

2 นายชาณวิทย์  สังข์ข า พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

3 นายวราวุฒิ  กรอบจินดา พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4 นายอาทิตย์  จ าปาศรี พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

5 นางสาวกานดา  เจริญบุตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

5 นางสาวดามาพร  ไทยเจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

6 นางสงวนศรี  แฝดชัยภูมิ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ส านักปลัดเทศบาล

แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development plan : IDP) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กลุ่ม พนักงานจ้าง

เทศบาลนครปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล

ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
งานธุรการ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

7 นายสมบัติ  เจริญสุข ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

8 นางสาวจิรินทร์นุช  จันทร์วงษ์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

9 นางสาวเจนจิรา อาภาทองรัตน์ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

10 นายจตุรงค์  ถนอมวงศ์ ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

11 นางสาวสุรัสวดี  โตตาบ นักการ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองธุรการและงานสารบรรณ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

12 นายวรายุกต์  มุกดา ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

13 น.ส.สิริรัตน์  พุทธ์มีผล พนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

14 นางสาวตวงรัตน์  วุฒิเวช ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

15 นางสาวกุสุมา  ลิขิตธรรมกุล ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 5. ทักษะท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม 

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

16 นางสาวสพรรณนา  แก้วรุ่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 5. ทักษะท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม 

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

17 นางสาวเพียงเพ็ญ  พรมพันธ์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 5. ทักษะท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม 

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

18 นางสาวรสสุคนธ์  บุญจง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 5. ทักษะท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม 

6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายอ านวยการ

งานการเจ้าหน้าท่ี

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ
งานเลขานุการผู้บริหารและสภาเทศบาล



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

19 นายณสิทธ์ิ  พูลอนันต์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 5. ทักษะท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม 
6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

20 นางสาวพัฒนี  ส่ือกระแสร์ ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล 5. ทักษะท่ีจ าเป็นอ่ืนๆ เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม 
6. ความรู้เร่ืองการพัฒนาบุคลากร และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

21 นายภัทรายุ  หอวัฒนธรรม ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเท่ียว 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

22 นายพลศิษฏ์  ประทีปพรรณ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเท่ียว 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ

5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม 

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

23 นายภาณุพงษ์  บรรดาศักด์ิ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเท่ียว 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม 
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

งานส่งเสริมการท่องเท่ียว

งานพัฒนาบุคลากร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

24 นายพิจิตร  ทองกล่ัน  พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

25 นายประสงค์  ฉุยกล่ิน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

26 นายกวิน  นาสารีย์ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

27 นายไชยา  สุธรรม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

28 นายระพิน  ช้างม่วง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

29 นายอนุวัติ  ศรีกันไชย พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

30 นายจักรพงษ์  แฝดชัยภูมิ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

31 นายทนงศักด์ิ  ชาติเช้ือ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

32 นายอดิศักด์ิ  ศรีนวล พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

33 นายไพโรจน์  จุฑาสันต์ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

34 นางชฎารัตน์  ทองสว่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

35 นางสาวนงนุช  ตินตะโมระ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

36 นางสาวเทวิกา  อาภาคุณาสิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

37 นายวิรุฬห์  ร่มโพธ์ิศรี พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

38 นายนิวัฒน์  เอ่ียมจิตต์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

39 นายวิสูตร  การีพัฒน์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

40 นายยรรยงค์  เทพพินิจ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

41 นายสมภพ  ขาวสอาด พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

42 นายสุรศักด์ิ  เกษร พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

43 นายนรินทร์  แฟงวัด พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

44 นายเกรียงไกร  แปลกสาธร พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

45 นายนัฐพล  ขันเกตุ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

46 นายปิยะ  เท่ียงอ่ า พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

47 นายอรรถชัย  คุ้มด้วง พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

48 นายสุรพงษ์  ลอยอ่ิม พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

49 นายกชกร  จิตรีเน่ือง พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

50 นายประพันธ์  ใจเอ้ือ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

51 นายธีรเดช  มณีศิลป์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

52 นายประเทือง  ปานนาค พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

53 นายมานพ  กรดเหมา พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

54 นายศุภกร  สาตรอด พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

55 นายสรรเพชร  ทับประไพ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

56 นายสมพร  หมูเทพเช้ือ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

57 นายชูชีพ  ตันสุวรรณ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

58 นายเฉลิม  วงษ์เมฆ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

59 นายอรรถพล  ทับประไพ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

60 นายพรชัย  ขาวละเอียด พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

61 นายอนุชา  อินทรประดิษฐ์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

62 นายวันชัย  มีชีพสม พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

63 นายทวีศักด์ิ  สุ่นศรี พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

64 นายดาวรุ่ง  ม่ันคง พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

65 นายสุรเดช  รามวิชัย พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

66 นายณรงค์  ตินตะโมระ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

และบรรเทาสาธารณภัย 2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

67 นายคงศักด์ิ  โพธ์ิทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

และบรรเทาสาธารณภัย 2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

68 นายบุญแล  เล็กสาด พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

 2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

 3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

69 นายไพรัช  อุ่นจอก พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

 2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
 3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

70 นายณัฐพล  แสงแจ่ม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
 2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
 3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

71 นายนนทนันท์  หงษ์ปาน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

 2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

 3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

72 นายเจ๊ียบ  ตนันท์ยุธวงค์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

73 นายบุญช่วย  โชติสวัสด์ิ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

74 นายปริญญา  บุญเชย พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

75 นายกิตติกร  บุญเคลือบ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

76 นายจตุรงค์  อรัญญิก พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

77 นายวีระยุทธ์  ศรีนวล พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

78 นายลาวัลย์  หงษ์ทอง พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

79 นายสันติภาพ  สีสัน พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

80 นายอังศุธร  ธ.น.โสม พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

81 นายปกรณ์  กิจโมกข์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

82 นายเฉลิมพล  ผลเจริญ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

83 นายโชคชัย  ชายอวิรุทธ์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

84 นายณัฐพงษ์  ภระมรทัต พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

85 นายอัมรินทร์  ไปปอ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

86 นายนสวรรตษ์  จ๋ิวโรจน์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

87 นายชัยวัฒน์  จิวย้ิน พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

88 นายสมชาย  บุตรพันธ์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

89 นายคมสัน  นาคประเสริฐ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

90 นายนภดล  ขันเกตุ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

91 นายอนุชา  บุญเลิศ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

92 นายสุพศิน  โกศลจิตมนตรี พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

93 นายวัชรา  ดีเล็ก พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

94 นายวัชระ  เต่าเล็ก พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

95 นายอดิศร  วันทรัพย์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

96 นางสาวธนัชชา  เอ่ียมท้วม พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

97 นายณัฐพล  หมูเทพเช้ือ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

98 นายฐิติพันธ์  จันทร์หอม พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

99 นายนนทชัย  ทองมี พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

100 นายชัยธวัฒน์  ชีรานนท์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

101 นายด ารงค์ศักด์ิ  ไชยมหาบุตร พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

102 นายวิภพ  กียะมาตย์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

103 นายทศพร  ขันทองหล่อ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

104 นายทศพล  จีนฉาย พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

105 นายธนวัต  ฉันวัฒนาชัย พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

106 นายภาคิน  พุฒเมธาพร พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

107 นายณัฐกานต์  สุริวงษ์ พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

108 นายสุทธิพงศ์  กลัดพ่วง พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

109 นายปรีชา  อ่ิมเอม พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

110 นายรุจิโรจน์  เรืองฉ่าง พนักงานดับเพลิง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

111 นายเดชา  คงเผ่ือน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

 2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

 3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

112 นายอาดุล  วาแสนดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

113 นายประทาน  ถึงนาค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

114 นายประพันธ์  เปิดช้ัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

115 นายสิริวัฒน์  วิจารณ์ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

116 นายสนธยา  ฆ้องเสนาะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

117 นายเสกสรรค์    สารการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

118 นายเรวัต  ต่างบาน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

119 นายอนุสรณ์  แจ้งคต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

พนักงานจ้างตามภารกิจ
งานรักษาความสงบ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

120 นายกิติศักด์ิ  โกศลจิตมนตรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

121 นายกิติกร  จิตรีเน่ือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

122 นายสัญชัย  ลามอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

123 นายบัณฑิต  เอ่ียมชูแสง พนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3.ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

124 นายนพรัตน์  พรหมมะ พนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3.ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

125 นายพรเทพ  เพ่ิมพูล พนักงานเทศกิจ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3.ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการบริหารข้อมูล วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปเร่ืองชุมชน 4. ทักษะในการส่ือสาร น าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

126 นายพรศักด์ิ  โตเจริญโชค พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

127 นายรุ่งศักด์ิ  คุ้มป้อม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
128 นายส าเนียง  จ าปาปน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ส านักการคลัง

พนักงานจ้างท่ัวไป

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
งานธุรการ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

129 นายสุชาติ  ศรีปัจฉิม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

130 นายโจ้  พากเพียร พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

131 นายสง่าศักด์ิ  กาญจนภักด์ิ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

132 นางสาวนันทนา  กิจการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

133 นายจักรกฤษณ์  ดอนปัญญาไพร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

134 นางสาวจินตนา  กองส าลี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

135 นางสาวกรกนก  ใหญ่จันทึก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

136 นางสาวศิริวรรณ  สุขีมี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

137 นางสาวเจนจิรา  เงินรูปงาม ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

138 นางสาวแสงเดือน  หอกค า ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

139 นางสาวทิพวรรณ  มะกอกนา ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

140 นางสาวชุติมา  นทีตานนท์ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
งานพัสดุและทรัพย์สิน

ส่วนบริหารการคลัง



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

141 นายปรุฬห์  ช้างสาร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

142 นางสาวช้องมาศ  มะกล่ าทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

143 นางสาวเมธาวี  อ่วมมีเพียร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

144 ว่าท่ี ร.ต.หญิง พัชรินทร์  ถังย้ิม ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

145 นางสาวพรสวรรค์  ทองดี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

146 น.ส.กัลยา  แสนสง่า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

งานการเงินและบัญชี

พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

147 นางสาวขนิษฐา  บางจริง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

148 นางสาวมยุรี  เกษรบัว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

149 นางสาววรีทิพย์  ศรีงาม ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

150 นางสาวปิยะพร  คันฉาย ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

151 นางสาวชญาภา  รัตติยันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ฝ่ายสถิติและระเบียบการคลัง
งานสถิติและระเบียบการคลัง
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ส่วนพัฒนารายได้
ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

152 นางสาวสายรุ้ง  ทรัพย์โภค ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

153 นางสาวศรัญญา  ศิริยงค์ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

154 นางสาวปวีณา  เน่ืองสิทธ์ิ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

155 นายตรีลักษณ์  ก าเหนิดนพลักษณ์ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

156 นางสาววิลาวรรณ  ปานหลิม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

157 นายศรัณยวิชญ์  ศิริปกรณ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

158 นางสาวภัทรวดี  ป่ินสง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

159 นายพีรพัฒน์  น้อยดอนไพร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

160 นายอภิเชษฐ  หวังชม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

161 นางสาวอราวดี  ทับแถม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

162 นายณรุจน์  ม้วนเงิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

163 นางปัทมา  สุ่นศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

164 นางสาวอารีรัตน์  โดดเทียน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

165 นางสาวจุฑามาศ  เติบโต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

166 นายอุรชาติ  ส่องสีเมฆ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

167 นายรัชพล ก้อนแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

168 นางสาวพิชญ์สินี  ประดิษฐ์การช่าง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

169 นางสาวปรียาวดี  เทียมใส ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

170 นางสาวกัณฐรัตน์  มหาบุญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

171 นางสาวตะวันรอน  วรคันทักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2 .ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

172 นายคทาวุธ  แสงน้อย ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

173 นางสาวศิริรัตน์  ต่างบาน คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

174 นายสมพร  ทองเพชร์ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

175 นายสุรัตน์  พลอยพันแสง คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

176 นางเอ่ียมศรี  ลอยอ่ิม คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

177 นางสาวสายธาร  เขียวไพรี คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

178 นางสาวรริสา  ช านาญ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

179 นางสาวสุนันท์  สิงห์แพรก คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

180 นายพรชัย  เกียรติรักษ์ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

181 นางสาวจิตรฤทัย  ลอยอ่ิม คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

182 นางสาวสุชิน  ช่ืนอารมย์ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

183 นางสุมาลี  ด าเอ่ียม คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

184 นายภูริบูรณ์  ฤทธิเดช คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

185 นางสาวชัชนันท์  กรรณสูตร คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

186 นายพงศธร  คุ้มฤทธ์ิ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

187 นายสันติสุข  แสงสว่าง คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

188 นางสาววิภาพร  ถนอมวงศ์ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

189 นางสาวฐานิกา  เพ็ชรนิล คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

190 นางสาวสุนัน  ก้อนแก้ว คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

191 นางสาวสิริพร  พุ่มพฤกษ์ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

192 นายจันทวัฒน์  เล้ียงจ าปา คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

193 นางสาวนรินทร  หน้าผา คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

194 นายวาธี  ธาราชัย คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

195 นางสาวสุกัญญา  ฉายถวิล คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

196 นางนงเยาว์  สุกพุ่ม คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

197 นางชญาภา  สมทรัพย์ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

198 นางสาวนารีรัตน์  เจิมศรี คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

199 นายจิรายุ  สมบุญชาติ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

200 นางสาวชนากานต์  เฟ้ืองกระโทก คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

201 นางสาวสุภาพร  คุณวรรณะ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

202 นางสาวธิติยา  ต้นแทน คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

203 นางสาววรันธร  สีลานุพันธ์ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

204 นางสาวมณีรัตน์  เฉลิมฤทธ์ิ คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

205 นางสาวสุพรรณษา  เจิมศรี คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

206 นางสาวอัญชลี  แจ้งคต คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

207 นางสาวพรพรรณ สีใส คนงานท่ัวไป (เก็บเงิน) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

208 นางสาวสุนันทา  ช้างโต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

209 นางสาวจุฑามาศ  ไวยาวัจกร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

210 นางสาวชญาภา  ฤทธารมย์ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ฝ่ายพัฒนารายได้และเร่งรัดรายได้

งานพัฒนารายได้

พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานเร่งรัดรายได้



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

211 นางสาวรัศมี  โพธิสัตย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

212 นางสาวบุญมี  ห่วงรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

213 นางอารีย์  บุตรดาวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

214 นางสาวสุภาพร  ปานเฟือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

215 นางสาวถาวร  วงษ์สมิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

216 นางสาวชบา  สุดประสงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

217 นางสาวจิราพร  ถนอมวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

218 นางสาวทัดดาว  ภู่กัน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

219 นางจ ารูญศรี  ลามอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

220 นางสาววรรณนภา  สุขสมนิล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1 .ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

221 นายปราโมทย์  เหมชะญาติ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

222 นางสาวกัญญารัตน์  กนกอังกูร ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

223 นายพีระพงษ์  ป่ินกาญจนนาวี ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

224 นายนวล  ศรีสาย เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สิน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน
5. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

225 นายศราวุธ  วังสืบ เจ้าหน้าท่ีทะเบียนทรัพย์สิน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน
5. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

226 นางอรอุมา  มากท้วม ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

227 นางสาวปิยวรรณ  เอ่ียมเพ็ชร ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

228 นางสาวกนกวรรณ  แก้วประสงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ส านักการช่าง

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

งานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

229 นายภัทรชัย  ขาวพันธ์ุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

230 นางนิตยา  ธูปแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

231 นายสมเกียรต์ิ  โพธ์ิเจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

232 นางสาวพจนาพา สุทธิชาติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

233 นางกองทิพย์  ทองใบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

234 นางวนิดา  จ่ันนาค ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

235 นางสาววิรัญญา  จันทร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

236 นางสาวพรทิพย์  คล้ายอุดม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล
5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

237 นางสุพรรณี  วีระประจักษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล
5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

238 นางสาวนฤมล  สงนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล
5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

239 นางสาวกุลธิดา  สุขทอง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล
5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

240 นายอภิชาติ  ภิญโญรัตนโชติ ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

241 นางสาวโยธกา  โพธ์ิทอง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

242 นายคธาหัตถ์  กุลประดิษฐ์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

243 นางสาวศิรินันท์  คล้ายเจียว ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

244 นางสาวชนภัส  ฉลาดธัญญกิจ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

245 นางสาวรัชนาภรณ์ นุ่มโพธ์ิ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

246 นางสาวพนมไพ  ภูสูสี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

247 นางสาวขนิษฐา  เสาสมภพ ผู้ช่วยวิศวกรโยธา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองการติดตามและประเมินผลโครงการ 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการสืบสวน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์
5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
ส่ิงแวดล้อม(EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ส่วนควบคุมการก่อสร้าง

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง
งานวิศวกรรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

248 นายนพดล  แพรสี ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

249 นายพงษ์ศิริ  ฐานุปกรณ์ศักด์ิ ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

250 นางสาวชลธิชา ทองพรมราช คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

251 นายพงศ์ภรณ์  พงศ์พรหมนาถ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

252 นายชูพงษ์  ชูพุทธพงษ์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

253 นายอัครชัย แจ้งสว่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป

ฝ่ายวิศวกรรมโยธา
งานประมาณราคา
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานสถาปัตยกรรมและจัดท าแบบ
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

254 นางสาวณัฎฐ์วรินทร์  คุ้มจอหอ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

255 นายรัชชานนท์  จัมปากะนันท์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

256 นายปิยวิทย์  นิลภูมิ ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

257 นายภูริเดช  ศรีลางค์ ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

258 นางสาวเกศริน ขนอม ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียง 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และเน็ตเวิร์ก 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

งานควบคุมผังเมืองและข้อมูลสารสนเทศ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
ฝ่ายควบคุมอาคาร



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

259 นายธนพล ฉันทกุล ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการบริหารความเส่ียง 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์, และเน็ตเวิร์ก 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

260 นายวินัย  จ านงค์ศิลป์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

261 นายพีระพงษ์  ตรีโชติ ช่างไม้ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

262 นายชัชชนา  ฟุ้งขจร คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

263 นายชนะชัย  พวงน้อย คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

264 นางสาวสมัย  เกษรเงิน คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

265 นางธันยพร  ตรีโชติ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

งานบูรณะสาธารณูปโภค
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานส ารวจและระวังแนวเขต

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ส่วนการโยธา
ฝ่ายสาธารณูปโภค



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

266 นางสาวยุพดี  เพ็งเรือง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

267 นางสาวส ารวย  แสนคุ้ม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

268 นายอนันต์  เผือกย้ิม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

269 นายวิโรจน์  วิบุญกุล คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

270 นายสมหมาย  คลองพงษ์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

271 นางสาวกรรณิกา  รินฤทธ์ิ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

272 นางสาวบุญมี   เอกปัจฌา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

273 นายอ านาจ  ครองไธสง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

274 นายสอาด  เหมือนสอาด คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

275 นายยวน แก้วกองนอก คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

276 นายประภาศ  เจยุรัตน์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

277 นางสาวยุพิน  ไฝสอาด คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

278 นางสาวกานดา  บุญเพ็ง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

279 นายโสภณ  ฉิมสอาด คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

280 นายจ าเนียน  อ่อนเปร้ียว คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

281 นายพรพล รักนา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

282 นางสาวจุรีพร  วงศ์เพชร คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

283 นายปริญญา ไผ่มณี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

284 นายวิโรจน์ วงษ์ทอง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

285 นางจินดา  ทองย้อย คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

286 นายมิตรชัย  โพธ์ิชัย ช่างไม้ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

287 นายรัก  ปานอ่วม ช่างไม้ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

288 นายธวัชชัย  ทันสมัย พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้า
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

289 นายสุจิตร  เจยุรัตน์ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

290 นายธนโชติ  ไพรสันต์ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

 3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

291 นายวีระวงค์  เจริญกุล ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

292 นายชวลิต  รูปจะโป๊ะ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

293 นายสายชล  ภูเวียง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

294 นายสุพัตร  แสนสุข ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

295 นายโกวิทย์  โกมลวานิช ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

296 นายปริญญา  ไพรสี ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

297 นางสาวพรนิรันดร์  รอดสุนทร ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

298 นายโกมล  บุญเพ็ญ ผู้ช่วยนายช่างศิลป์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3.ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

299 นายทรงชัย  คุ้มส้ม ช่างไม้ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

300 นายณธกร  พิมตะครอง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

301 นายชัชชัย จิตต์กระจ่าง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

302 นายอนุสรณ์  บุตรดา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

303 นายยุทธดนัย สมทรัพย์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

304 นายชาญเล็ก  เกิดสกุล คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

305 นางสาวฐาปกันย์  สมทรัพย์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

306 นายสนอง  มหาไทย คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

307 นางมาลี  มหาไทย คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

308 นายอนุสันต์  การสมนุต คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

309 นายอ านาจ  รุ่งเรือง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

310 นางสาวสุกัญญา  ค าสุข คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

311 นายรุ่งโรจน์  ชมรัศมี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

312 นายสุรินทร์  ปานอ่วม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

313 นายสมโภชน์ จุสมใจ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

314 นายบัณฑิต  เอ่ียมตระกูล คนงานท่ัวไป (งานไฟฟ้า) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

315 นายจงรักษ์  เช้ือศรี คนงานท่ัวไป (งานไฟฟ้า) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

316 นายภิญโญ  ภูริรัตนานุสรณ์ คนงานท่ัวไป (งานไฟฟ้า) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

317 นายสุชาต  ผู้มีทรัพย์ คนงานท่ัวไป (งานไฟฟ้า) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

318 นายอนุพงษ์  ทัศค าพูน คนงานท่ัวไป (งานไฟฟ้า) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

319 นายคณิศร  ศรีสุวรรณ คนงานท่ัวไป (งานไฟฟ้า) 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

320 นายอรรถพล  จัมปากะนันท์ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

321 นายเอกนรินทร์  ขันเกตุ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

322 นายประมวน  ต่ายเขียว พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

323 นายจตุรงค์  บุญสุข พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

324 นายมานพ  นนทะศรี พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

325 นายสมชาย  สังข์ทอง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

326 นายสมัสคาร  พวงสวัสด์ิ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

327 นายชัยวัฒน์  เรือนจ ารูญ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

328 นายวีรชาติ  สนธิเดช พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

งานศูนย์เคร่ืองจักรกล
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

329 นายชิดชัย  ปรีดา พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

330 นายสรรเสริญ  นาครัตน์ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

 2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

 3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

331 นายศิริชัย  สายหนู พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

332 นายสมคิด  ไกรนิตย์ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

333 นายอ านาจ  เจยุรัตน์ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

334 นายจ าลอง  กล่ันสอน พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

335 นายโชคชัย  บุญเจิด พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

336 นายไกรทอง  เรียนสันเทียะ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

337 นายธงชัย  เจยุรัตน์ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

338 นายวันชัย  นาทอง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

339 นายคงฤทธ์ิ  จันทร์แจ่ม พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

340 นายบรรฑิต  มาศภูมี พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

341 นายดุสิต ฉิมสอาด พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

342 นายจิรเมธ ตรีโชติ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

343 นายอรรถพล  สมบูรณ์พูลผล พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

344 นายจรัญ  รอดพ้น คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

345 นายปรีชา  พาลเสือ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

346 นางสาวสุภาภรณ์  ถนอมเล้ียง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

347 นางสาวสมบัติ  คุงดิน คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

348 นายณรงค์  เผ่ากันทะ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

349 นางสาวเพ็ญจันทร์  โป้แดง ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป

พนักงานจ้างท่ัวไป
งานวิศวกรรมจราจร

งานสวนสาธารณะ
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

350 นายอภิชาต  คงสมจิตต์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

351 นางสาวมนัสวี  ต่ายไทย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

352 ส.ต.เอนก  หร่ังช้าง ช่างไม้ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

353 นางดม  ดวงศรี คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

354 นางสาวพิกุล  เจริญสุข คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

355 นางสาวมาลัย  เทียนทอง คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

356 นางค าสอน  สืบวงศ์ คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

357 นางสาวน้ าทิพย์  รักธัญกร คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

358 นายทาณี  ขลุ่ยทับ คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

359 นางดวงเดือน  โกยรัมย์ คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

360 นายเถลิงชาติ  เดชเสถียร คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

361 นายนิคม  ภาค านาม คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

362 นายอมร  เกตุข า พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

363 นางสาวเตือนใจ  หร่ังช้าง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

364 นางสาวฐาปณิต  ปรีชา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

365 นางสาวทัศนีย์  ชอบมาก คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

366 นางสุจิตรา  ทองดี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

367 นางผกาวรรณ  เจยุรัตน์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

368 นายพยัพ  ภูผาจง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

369 นายอนุสรณ์ สุ่มมาตร คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

370 นายคมกฤษ  สุขพร้อม คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

371 นายไพศาล  มาลัยทอง คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

372 นายสมเกียรติ  คล้ายเขียว คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

373 นายพงษ์เทพ  อ่ าประยูร คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

374 นางฟาริดา  หิรัญญาพร คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

375 นายนิวัฒน์  ค าแย้ม คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

376 นางสาวสีนวล  สายหนู คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

377 นางสาวกรรณิการ์  นันนิยงค์ คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

378 นายทรงพล  มุกทะลาย คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

379 นายสัจพจน์  พูลลาภ คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

380 นางสาววารุณี  ขาวผ่อง คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

381 นายสมนึก  ฮวบปาน คนสวน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

382 นายสุธี  แก้วกอง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

383 นายสมศักด์ิ  กองสา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

384 นายภิรมย์  พันธ์สิทธ์ิ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

385 นางสมใจ  อุตรพรม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

386 นายสมศักด์ิ  เอ่ียมอาจ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

387 นายแสวง  ภู่สมใจ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

388 นายวิชัย  ทรัพย์พูล คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

389 นายเพชร  เจิมศรี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

390 นายกิตติพงษ์ ทองอยู่ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

391 นายอดิเทพ  งามละม้าย คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

392 นางกาญจน์ชิตา  ฉิมสอาด คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

393 นายรณชัย  อธิวรินทร์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างท่ัวไป

ส่วนช่างสุขาภิบาล

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

งานดูแลรักษาท่อระบายน้ า



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

394 นายชูศักด์ิ เหล็งส าราญ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

395 นายด ารงค์ชัย เสียงสมใจ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

396 นายนัทพล  ศรีภูมิ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

397 นางสาวพรทิพย์  แซ่เจีย คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

398 นางสาวอรทัย  บุญมา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

399 นายกันยา เลิศอาชวะ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

400 นางภัทรศยา  เทศปล้ืม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

401 นางสาวมะลิวัลย์  ภูผาจง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

402 นายชาญชัย  เผ่าพัฒนา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

403 นายธนกร ศิริน า คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

404 นายนพรัตน์  โชติพรหม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

405 นายธงชัย  ต้นน้อย คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

406 นางสาวเพ็ญศรี  เมษา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

407 นายไกรวุฒิ  เทียนทอง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

408 นายปรีชา  ดวงมณี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

409 นายสมศักด์ิ  อินเต็ม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

410 นางสาวนิธินันท์  รางเร่ิม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

411 นางสาวสุกัญญา  จุลเสริม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

412 นายเกษมสรร  คงยืน คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

413 นายนิรุตต์ิ  ฉิมสอาด คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

414 นายภีระศักด์ิ  ทรัพย์พลี พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

415 นายสายชล  ร้อยผ้ึง พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

416 นายอุดร  สีสัน พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

งานเคร่ืองจักรกลและซ่อมบ ารุง

พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

417 นายอนิรุตติ  โกษะ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

418 นายก าพล  ขาวขันธ์ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

419 นายจ าลอง  หร่ังช้าง ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5.ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

420 นายปิยะพล  จันทรโอทาน ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5.ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

421 นายชวลิต  เอ่ียมแทน ผู้ช่วยนายช่างเคร่ืองกล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5.ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

422 นายกฤตภาส  ศรีวิชัย ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5.ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

423 นายขจรศักด์ิ  รัตนวิเชียร ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5.ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

424 นายปรีดา  สงกรานต์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5.ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

425 นายวีรศักด์ิ  ดาราธวัช ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5.ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น เช่น การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

426 นายสุรพงษ์  สอนรอด พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

427 นายอัศวิน  จ าปาปน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

428 นายส ารวย  พงษ์จินดา พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

429 นายชัยยุทธ์ิ  ค าพันชา พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

430 นางสาวกาญจนา ทัดบัวข า ผู้ช่วยนักวิชาการส่ิงแวดล้อม 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป

ฝ่ายจัดการคุณภาพน้ า

งานวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

431 นายนัทธ์บวร  หวังพราย ผู้ช่วยนักวิชาการส่ิงแวดล้อม 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

432 น.ส.ศาตนันท์ จ่ันนาค ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

433 นายอัศวิน  เอมศรีกุล พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

434 นางสาวปภานีย์  ช่ืนเพ็ชร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

435 นายอานนท์  คงเพชร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานธุรการ

พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

436 นางสาววิภา  ทองชู ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

437 นางสาวปณัศญา  อัมโร ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

438 นางสาวชัชมาส  หวังพราย ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

439 นางสาวกรกนก  พานทอง ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

440 นายนพดล  เลาะเฮาะ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

441 นางสาวใจ   ชิณศรี คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

442 นางสาวสาวิตรี  เศรษฐพูธ์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

443 นางสาวขนิษฐา  สวัสด์ิดล ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

444 นายพีรวิชญ์  ทรัพย์สิทธิพร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

445 นายไพรัช  เตมีย์ชาติ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

446 นางสาวแคทลิยา  โมม่วง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

447 นางสาวภาวิณี โมม่วง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

งานวางแผนสาธารณสุข

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานพัฒนาคุณภาพบริการและฝึกอบรม

พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

448 นายต้อย  ตรงดี พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

449 นายเอกชัย  ตรงดี พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

450 นางสาววรรณชนก พุ่มพวง ผู้ช่วยนักวิชาการส่ิงแวดล้อม 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

451 นายมอญ  สีน้ าอ้อม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

452 นางอัญชนา   ป่ินแก้ว คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

453 นางทวี   หวังแซงกลาง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

454 นางเมตตา   นักการ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

455 นายชัยยันต์  สมศรี คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

456 นางสาวมาลัย   รักชาติ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

457 นางแอ๊ด   เพ็ชรนิล คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

งานรักษาความสะอาด

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

458 นางสาวรัญจวน  แสงล า คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

459 นางสาวสุข  เสาทอง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

460 นางสาวสุนันท์   ภิรมย์ทอง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

461 นางเสาวณี   แตงผ้ึง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

462 นางสาวพัชรา  รุ่งเรือง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

463 นางค าพอง   บุญเกิด คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

464 นางสาวนิพาภร  โสนะแสง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

465 นางฐิติยา  ผ่องแผ้ว คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

466 นางแป้ว   เดชบ ารุง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

467 นางอาเปอะ  อายิ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

468 นางบุญนาค  ศรีสงคราม คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

469 นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์นาง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

470 นางสม   ใบแบน คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

471 นางสาวเพลินพิศ   ชุนแผ่นทอง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

472 นางสาวแก้วตา   โคตะบิน คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

473 นายธวัช   พลอยพันแสง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

474 นางสาวอนุสรา  รัตนจิตร คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

475 นายเร่ิม  พระสุนีย์ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

476 นางสาวล าพึง  โยธี คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

477 นางทุเรียน  อนันต์รักษ์ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

478 นางสุปวี  พืดศรี คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

479 นางสาวนลธพรรณ  บุญถนอม คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

480 นางอารีย์  บุญเลิศ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

481 นางวีระ  ม่วงป่า คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

482 นางสาวพลอย  ซ้ิมเต็ก คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

483 นางสาวบัวศรี  สามีแก้ว คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

484 นางค าแก้ว  ศิริวัฒน์ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

485 นางทราย  อินจ าปา คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

486 นางสาววรรณ์เพ็ญ  ภูใบบัง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

487 นางสาวอ่อนจันทร์  ทิพย์ทอง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

488 นางสาวสมศรี  สามีแก้ว คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

489 นางสาวบานเย็น  สรจักร์ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

490 นางสาวบุญเทียน  พรมบุตร คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

491 นางนิภา  พงษ์สว่าง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

492 นางสาววิไลพร  ดาบาง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

493 นายหย่าก่อ  อยู่ลือ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

494 นางสุพาวดี  บุบผาวรรณ์ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

495 นางสาวเสาวนี  เจริญสุข คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

496 นายบัวเลิศ  ขุนแพง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

497 นางก่ิงกาญจน์  วงศ์ษาโพธิศักด์ิ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

498 นางอารียา  จุดวิสัย คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

499 นางเพลินพิศ  ละมูล คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

500 นางอนุรักษ์  ธัญญเจริญ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

501 นางสาวบุญทัน  สิงห์ชอบ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

502 นางสาวนงลักษณ์  บรรลือทรัพย์ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

503 นางทิพวรรณ  แถลงกัณฑ์ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

504 นางสาวพลอย  น้ ากระจาย คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

505 นางสาวบงกช  สิมะสุนทร คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
506 นางวรนุช  วันชนะ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

507 นางสาวนวลปรางค์  พันศรี คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

508 นางสุมนา  สมเทพ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

509 นายจ ารัส  อินจ าปา คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

510 นายสุภาพ  บรรลือทรัพย์ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

511 นางสาวเตือนใจ  หารา คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

512 นางเกตุ  บังน่าน คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

513 นางสาวล าดวน  สระประการ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

514 นายมานิตย์  พิมพ์สิงห์ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

515 นางจ าปา  พิมพ์สิงห์ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

516 นางสาวเข็มชาติ  ดวงปากดี คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

517 นายอภิชาติ  บังน่าน คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

518 นายมนัส ปล้องประภา คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

519 นางวิไลพร  แก้วกองนอก คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

520 นางสาวนิตยา  จ านงเพียร คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

521 นางก าไล  โตสงคราม คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

522 นางนันทการ  มอตะราช คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

523 นางสาวธัญญาลักษณ์  แก้วกัน คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

524 นายประจักษ์  หอกค า คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

525 นายปริญญา ชมวนา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

526 นางสาวนฑีกาญจน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

527 นางทัศนีย์  จันทร์คง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

528 นายวิฑูรย์  วุฒิกรณ์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

529 นางสุนันท์   โยธี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

530 นางสาวสายรุ้ง กล้าหาญ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

531 นายชานนท์ โฉมวิไล คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

532 นายหาญณรงค์  ตุ้มเพ็ชร คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

533 นางวันเพ็ญ   ปู่แผ้ว คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

534 นางพเยาว์  จิตต์กระจ่าง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

535 นางสาววลัยลักษณ์ เคนบุปผา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

536 นายอรุณ  สุขประเสริฐ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

537 นางรัตนาพร  เหลาแตว คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

538 นายไพรัตน์  พงษ์ช้าง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

539 นางแสงมุก  แฟงรอด คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

540 นายประสาน  นกบิน คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

541 นางวรัญญา  หัตถีนาโค คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

542 นายสุลักษณ์  เจิมศรี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

543 นางสาวภาวิณี  กลัดเกิด คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

544 นางสาวศุภนุช ภู่ทอง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

545 นายประจวบ  เจเถ่ือน คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

546 นางสาววิรัตร์ ภูผาจง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

547 นางสาวสุวรรณ  สุวรรณชัยรบ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

548 นายบุญเลิศ  พรมเดช คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

549 พลฯ ไพรัช  เทียนทอง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

550 นายวินัย  ชวดทอง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

551 นางสาวอรอนงค์ นพเกตุ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

552 นายวัชระ  เต่าเล็ก คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

553 นางสาวลภาวัน แสงเดือน คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

554 นางบุญมี  เถียรชัยภูมิ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

555 นางสาวแคทลิยา  โมม่วง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

556 นายสิทธิพร  ค ารพ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

557 นายสุรินทร์  อมรวัฒน์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

558 นายพสิษฐ์  เกษประทุม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

559 นายบุญมี  ศรีคง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

560 นายสุรชัย  พรมสุวรรณ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

561 นายทัศริก  นาคประเสริฐ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

562 นายบุญหลาย  นันทเพชร คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

563 นางสาวณัฐธิชา  ลือประดิษฐ์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

564 นายฉลอง  น้อยคูณ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

565 นายสมฤทธ์ิ อินต๊ะเปียง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

566 นายณัฐพล  เคียงสันเทียะ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

567 นายเอนก  อ่อนอรุณ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

568 นางสุวรรณ  ดินเมืองชน คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

569 นางสาวแววตา  วงศรีลา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

570 นายสมชาย  บุญถนอม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

571 นายพนมรัตน์  แข็งแรง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

572 นางเกษร  สัตย์ธรรม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

573 นายอุดร  สดุกา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

574 นางสาวมัทริยา ช่างคิด คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

575 นายกิตติ พลอยสัมฤทธ์ิ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

576 นางสาวน้ าอ้อย วังคิรี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

577 นางสาวนาถยา ไพละออ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

578 นางสาวเสาวลักษณ์ ชมดอกไม้ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

579 นายสหรัฐ โสภาวันดี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

580 นายณัฐธี รักธัญกร คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

581 นายสุรพล โถปาสอน คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

582 นายวิชัย ตุ้มเพ็ชร คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

583 นางสาวสุดใจ พุดแต้แต้ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

584 นางสาวสานิจ  ค าพาผง คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

585 นางสาวอัมพร  ก้อนแก้ว คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

586 นางสาวมธุรดา สาระ ผู้ช่วยนักวิชาการส่ิงแวดล้อม 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ(HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

587 นายสัญญา  วารีวนิช พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

588 นายบุญชู  กอบสันเทียะ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

589 นายมงคล  ไอสันเทียะ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

590 นายสมพงษ์  ผูกกลาง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

591 นายค าสอน  ชาค าหลอย พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานพัฒนาระบบจัดเก็บขยะมูลฝอย

พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานลดคัดแยกขยะและบริการส่ิงปฏิกูล

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม

พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

592 นายวุฒิชัย  ภูบุญลาภ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

593 นายบุญมา  ลาดนอก พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

594 นายสมจิต  คอมสูงเนิน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

595 นายอนงค์  ถนอมพุทรา พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

596 นายเลาะ  กาดกลางดอน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

597 นายสุเทพ  รักสันเทียะ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

598 นายจ าลอง  โพธ์ิทอง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

599 นายบุญธรรม  กานสันเทียะ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

600 นายยงยุตธ์  จันทร์แดง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

601 นายสายันต์  สุวรรณกลาง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

602 นายสรพนธ์  ป้ันเหน่งเพชร พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

603 นายสมพร  เสือค ารณ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

604 นายป๋อง  เสาเอ่ียม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

605 นายดอน  ธงสันเทียะ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

606 นายวุฒิติศักด์ิ  เหลาแตว พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

607 นายมานพ  แสนเสนาะ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

608 นายดอนธนกร  รักสันเทียะ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

609 นายทอด  มีเค้า พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

610 นายชาญชัย  แตงผ้ึง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

611 นายส ารวย  ทะมะรมย์ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

612 นายสายรุ่ง  ชาค าหลอย พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

613 นายสมพร  พวงสมบัติ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

614 นายสมปอง   บุญมา พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

615 นายสมคะนอง  ภูษา พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

616 นายปราโมทย์  สิตตะโชค พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

617 นายกิตติ  หัตถีนาโค พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

618 นายนาท  ประสพมิตร์ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

619 นายขวัญชัย  เซ่ียงว่อง ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

620 ว่าท่ี ร.ต.จิรายุ  เกตุแก้ว ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

621 นายชาลา  ดวงค าจันทร์ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

622 นายประเสริฐ  ธัญญเจริญ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

623 นายวสันต์ชาย  รักสันเทียะ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

624 นายอัมพร  บุญทันเรือง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

625 นายณรงค์  สบาย พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

626 นายวิรัตน์  ค าสะสม พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

627 นายหนู  อัฐนาค พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

628 นายอุไท  ประเสริฐชาติ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

629 นายมงคล  หันแถลง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

630 นายเอกลักษณ์  กลีบนิล พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

631 นายศราวุฒิ  เถระปัญญา พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

632 นายสุทัศ  นุ่มสุข พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

633 นายหนูเล็ก   พิษสุวรรณ์ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

634 นายสมัศ  แก้วมน พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

635 นายพนมชัย  สร้อยด้ัน พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

636 นายปัณณภชา  กาดกลางดอน พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

637 นายศรีปาน  ลาดแดง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

638 นายปัณณภชา  กาดกลางดอน พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

639 นายศรีปาน  ลาดแดง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

640 นายประสาท   อยู่เจริญ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

641 นายนที  แสงสว่าง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

642 นายธีระภัทร์  ทองสิงห์ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

643 นายเริงชัย  กลึงกลางดอน พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

644 นายสุนทร ฉัตรเท พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

645 นายสุพจน์  เอเดิง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

646 นายวิชัย จันไข พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

647 นายองอาจ  จุดวิสัย พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

648 นายบุญเสน  พืชสิงห์ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

649 นายสมพงษ์   ขจร พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

650 นายเฉลียว   เคียงสันเทียะ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

651 นายประเสริฐ  ต่างใจ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

652 นายบุญหลาย เหล็กกลาง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

653 นายนิวัฒน์ บุญคง พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

654 นางทองอยู่ พิกุลทอง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

655 นายจรัญ   แสงทับ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

656 นายละออง   ถนอมพุทรา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

657 นางวันเพ็ญ   จันทร์แดง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

658 นายบุญมา   กานสันเทียะ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

659 นายชินณะวัฒ ท าแม่น คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

660 นายสุเทพ   เถียรชัยภูมิ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

661 นางสาววงเดือน   นุ่มโพธ์ิ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

662 นายสุภาพ   เกษประทุม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

663 นางสาวลาวัลย์   แฝดชัยภูมิ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

664 นายสมชัย   เคียงสันเทียะ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

665 นางภรภัทร  กานสันเทียะ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

666 นายธีรนนท์   อุทธา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

667 นายอภิเดช  แช่มช้อย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

668 นายเย็น   แป๊ะกลาง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

669 นายนิทัศน์  เคียงสันเทียะ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

670 นายนิทัศน์  เคียงสันเทียะ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

671 นายฤทธิเดช สุภาทอง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

672 นายอภิสิทธ์ิ  แฟงรอด คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

673 นายวิวัฒน์   แป้นเอม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

674 นายสิงห์   เรียงสันเทียะ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

675 นายณัฐภูมิ เคียงสันเทียะ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

676 นายลบ  บุญสุข คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

677 นางสาวกาญจนา  พลศักด์ิ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

678 นายสมพงษ์   ท้าวญาติ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

679 นายประดิษฐ์   สีเหลือง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

680 นางสาวดวงประเสริฐ ขนานขาว คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

681 นายประสิทธ์  อยู่เจริญ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

682 นายชรินทร์   หาญนอก คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

683 นางสาวศิริรุ่ง   บรรลือเดช คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

684 นางสาวรัชดาภาณ์  พรมภา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

685 นางหนูแดง   กาวี คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

686 นายวร   ทาประจง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

687 นายบัวไข   เดชเสน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

688 นางสาวนิตยา  เช่นขุนทด คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

689 นายสุชาติ อรุณฉาย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

690 นายก าพล   ภักข า คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

691 นายสุพจน์   เกษประทุม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

692 นายศรัณยู  กลึงกลางดอน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

693 นางสาวิตรี   คอมสูงเนิน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

694 นางสุภา   หอกค า คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

695 นางอุดม   เดชเสน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

696 นายชาญณรงค์  สุขีฉาย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

697 นายพิริยะ   อนันตรักษ์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

698 นางสาวสมพงษ์  ป่ินม่ิง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

699 นายโปร่ง   หวังกล่อมกลาง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

700 นายผาไทย   มาแก้ว คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

701 นางกรรณิกา   ฉัตรทอง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

702 นายอรุณ  เกษประทุม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

703 นายสุพจน์   ศรีหม่ืนไวย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

704 นางสาวอรัญญา   ค างาม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

705 นางสาวก้านตอง   ธัญญเจริญ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

706 นายหวานเย็น   ตุพิลา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

707 นายแดง เอกพิมพ์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

708 นายเชน   ฉิมไทย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

709 นายพงษ์นรินทร์  ศรีหาโคตร คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

710 นายจักรกฤต  แก้วสองสี คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

711 นางอิว  เจิมศรี คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

712 นายวิโรจน์  สระประการ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

713 นายทองพันธ์ สีหาเวช คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

714 นายคมสันต์  พอนโคกสูง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

715 นายประสงค์  ปักนอก คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

716 นางมณีวรรณ  ชาค าหลอย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

717 นางเป้า  เกษประทุม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

718 นายปราโมช  ถนอมพุทรา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

719 นายเพลิน  เอ่ียมสอาด คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

720 นายวิระศักด์ิ  พรมจันทร์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

721 นายสุธีร์  แก้วดวงงาม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

722 นายปราโมทย์  นิโยศรี คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

723 นายเด่ียว  เงินก้อน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

724 นายชาญชัย  หงษ์งาม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

725 นายวิชาญ  เกิดแย้ม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

726 นายสุดใจ  คงแดงดี คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

727 นางอุไร  สบาย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

728 นายศิริชัย ล้านจ๊ะ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

729 นายชาคร  โพธิบุญ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

730 นายวิชัท  อัตตาโว คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

731 นางอนงนุช  บุญมา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

732 นายวาที  หงษ์งาม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

733 นายวุฒิพงษ์  เกล้ียงกลางดอน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

734 นางสาวเกศรา  พวงมาลี คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

735 นางอ านวย  รอดสัมฤทธ์ิ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

736 นายบุญมี  จุดวิสัย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

737 นายยอดรัก  พงษ์จินดา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

738 นายสุนะวรรณ  พิทธภาพ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

739 นางบุญเรียง เอกพิมพ์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

740 นายชัยนาท  จุดวิสัย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

741 นายวัลลภ  ปู่แผ้ว คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

742 นายปรีชา  ละมูล คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

743 นายปรีชา คงสบุตร คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

744 นางสาวกัลยา  แป๊ะกลาง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

745 นางสาวล าพึง  เกษประทุม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

746 นางสมคิด  บัวหอม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

747 นายเสรีภาพ ฤทธ์ิเกิด คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

748 นายพายุ  อุตรพรม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

749 นายประสิทธ์ิ  ขอแอบกลาง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

750 นายณัชพล  ชวดทอง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

751 นายศักด์ิชัย  ขจร คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

752 นายธนวัฒน์ กัลยารัตน์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

753 นายชัยณรงค์  เอ่ียมสอาด คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

754 นายเผด็จ  ขุนคงเสถียร คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

755 นายสมเพช  วันทอง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

756 นายอดิศักด์ิ  ศรีวะรมย์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

757 นายสัตยา  กาละบุตร คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
758 นายครคิด  สีกา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

759 นางประภา  กลีบนิล คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

760 นายสมพิศ สีเลิศ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

761 นางสาวหนูพันธ์  เนาวบุตร คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

762 นายอาชา  ลือจันดา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

763 นายวีระชาติ  อุตรพรม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

764 นายบุญโฮม  วดีศิริศักด์ิ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

765 นายกิตติพันธ์  ศรจิตต์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

766 นายประเสริฐ  กรุยหม่ืนไวย์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

767 นายสายชล  พูลโคก คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

768 นายสุริยา เถระปัญญา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

769 นางสาวนิพาดา  ค างาม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

770 นายอ านาจ  แก้วปาน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

771 นายศรชัย  เล็กโฉม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

772 นายชิตณรงค์  เอ่ียมสอาด คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

773 นายอดิศักด์ิ  อินอุเทน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

774 นายอับดุลย์  สุขพลอย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

775 นายพัสกร จ ารุราย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

776 นายสุชาติ  คอมสูงเนิน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

777 นายพิรุณ จันมา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

778 นางสาวชวัลรัตน์ หันแถลง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

779 นายณรงค์ ค าโสภา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

780 นางสาวปภากร อยู่เจริญ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

781 นายอภิชาติ รอดสัมฤทธ์ิ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

782 นางสาวจ านงค์   พงษ์จินดา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

783 นายวินัย  แซ่จ้ิว คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

784 นายชานุชิต  เนืองทอง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

785 นางสุปราณี  ทองศิลา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

786 นายวัชรินทร์  ค าพิระ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

787 นายมนตรี  ศิริวัฒน์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

788 นางสาวชนธิชา  ตะการ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

789 นายธนากร  กว้างนอก คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

790 นายมนัส  รวมปัน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

791 นายเทพณรงค์  งามเนตร คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

792 นายวันชัย  การเรียน คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

793 นายเต้ เอมโอษฐ์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

794 นายศุภกร  รอบุญ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

795 นางหนูปาน  สีน้ าอ้อม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

796 นางสุทธิดา  ชาค าหลอย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

797 นางสาวนฤมล  ภูพวงเพ็ชร คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

798 นายบุญธรรม  ทานะเวท คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

799 นายเดชา  เกษประทุม คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

800 นายเสกสรรค์  สมบูรณ์ดี คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

801 นายมนตรี บวมขุนทด คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

802 นายสราวุฒิ  เปล่งแท้ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

803 นายวิทยา  เช้ือช่ัง คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

804 นายอภิลักษณ์  มะโนมัย คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

805 นางราตรี  ประเสริฐชาติ คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

806 นางวีณา    เล็กโฉม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

807 นางอัมพร   ถังย้ิม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

808 นายนัยวินิจ  แจ้งจิตต์  คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

809 นางสาวจณิสตา พิชัยรณภัค คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

810 นายพยนต์  ฉ่ าครุฑ คนงานประจ ารถดูดส่ิงปฏิกูล 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

811 นายชานนท์  กระสานนท์ คนงานประจ ารถดูดส่ิงปฏิกูล 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

812 นายสุวิทย์  สิงห์วงค์ คนงานประจ ารถดูดส่ิงปฏิกูล 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

813 นายวรรลพ  เย่ียมญาติ นายท้ายเรือบรรทุกขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

814 นายสุทธิพงษ์  หงษ์น้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

815 นายสุทัศน์  วันทรัพย์ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

816 นางสุวรรณ  ศรีมงคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

817 นางสาวป่ินเจ้า ทันศรี ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

งานคุ้มครองผู้บริโภค
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานสุขาภิบาลสถานประกอบการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

818 นางสาวศิริวรรณ  สุขีมี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

819 นางสาวกาญจนา พานิช คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

820 นายภาคภูมิ  นาทอง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

821 นางภาวิณี  จันทร์ลอย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

822 นายรังสิต  บรรลือเดช พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

823 นางสาวหอมกาย  ค าบุ่ง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

824 นางสาวจินตนา  รอดกระจับ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

825 นางสาวสุมาลี  ผ่องอารมย์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2

พนักงานจ้างท่ัวไป

ฝ่ายบริการสาธารณสุข
งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

826 นายสรรเสริญ  สนธิเดช พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

827 นางสุชาดา  ทศศะ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

828 นางนิตยา  ศิริรัตน์ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

829 นางรัตนมณี  สท้านวัตร คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

830 นายเสกสิทธ์ิ  คชเสนี พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

831 นางสาวดารารัตน์  มาลัยหวล คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

832 นางสาวเยาวภาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

833 นายศิรภูมิ  ภูมิลุน พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

834 นายพนัส  ชุณหสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

835 นายอ านวย   ถนอมพุทรา คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

836 นางวันเพ็ญ  ฤกษ์นิมิตร คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานทันตสาธารณสุข
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานสัตวแพทย์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

837 นายส าราญ  เพ่ิมเติม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

838 นางสาวประทุมทิพย์  ขันโท คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

839 นายวิชาญ ช้างป่าดี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

840 นายปรีชา รักษาราษฎร คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

841 นางสาวอัจฉรา  โภคี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

842 นางสาวขวัญตา  เกิดนพคุณ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

843 นางสาวปัทมา  ค าหอม ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองชุมชน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์กร 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 4. ทักษะใรการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบ 5. ทักษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรร์ทางวิทยาศาสตร์

 ส่ิงแวดล้อม (EIA) , การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) 6. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

 6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 7. ทักษะอ่ืนๆท่ีจ าเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

844 นายชานนท์  แดงโชติ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

845 นางสาวพัชรินทร์  ขุราษี ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

งานส่งเสริมสุขภาพ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป
งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

846 นายสงวน  รูปจะโป๊ะ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

847 นายสาทิศ  ฉัตรทอง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

848 นายด ารงค์ชัย  พรหมสุวรรณ์ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

849 นายณรงค์  ธัญญเจริญ คนงานประจ ารถขยะ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

850 นางวราภรณ์  ศรีสังข์งาม คนงานกวาดถนน 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

851 นายภูเบศร์ ทับทิมเทศ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

852 นายประจักษ์  วงมะนี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

853 นางดวงดาว  สวนแก้ว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

854 นางสาวสกุลทิพย์  ตรีโชติ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

กองวิชาการและแผนงาน
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

855 นายวุฒิชัย  อุ่นมาก คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

856 นายอธิพงษ์ คมข า ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

857 นางสาวลิตา  ทรงสอาด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

858 นางสาวฝนทิพย์ บินอาฮาหมัด ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

859 นางสาวเมธาวรรณ ถึงฝ่ัง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานวิจัยและประเมินผล
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานจัดท างบประมาณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

860 นางสาวสุนันทา  ป่ินกาญจนนาวี ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

861 นายอภิสิทธ์ิ  รอดเจียม ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

862 นายศาสตรา  จวงจ่าย ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

863 นางสาวสุภาวดี  โดซาบอย ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

864 นางสาวสกาวเดือน  ลือประดิษฐ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถ่ิน
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

865 นางสาวผกาวัลย์  บัณฑิต ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ

5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

866 นางสาวศรินรัตน์  พงศ์ธานันทร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ

5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

867 นางสาวพัชญา  ดนตรีเจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ

5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

868 นางสาวดวงพร  ประจ าถ่ิน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ

5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

869 นายภัสกร  สุขวิบูลย์ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

870 นายชัชวาลย์  แพรสี ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

871 นายณรงค์  อุ้มญาติ ผู้ช่วยนายช่างภาพ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองจัดการความรู้ 4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

872 นางสาวกชพร  วงศ์ทวีป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

873 นางสาวเบญจมาศ  โพธ์ิเจริญ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

874 นายกิตติธัช  พิกุลทอง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1.การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

875 นางสาวทราย  มีพันธ์ุ ผู้ช่วยนิติกร 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์การ 4. ทักษะการสืบสวน
5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายนิติการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานนิติกรรมสัญญา
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

876 นางสาวณัฐสุดา  ผาสุข ผู้ช่วยนิติกร 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบการจัดการองค์การ 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

877 นายอารักษ์  โกรกส าโรง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

878 นายปิยะ  ศรีสุวรรณ์ ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

879 นายอุเทน  ประมูล พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

880 นายรชต  อยู่คงเจริญ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

881 นางวัลวลีย์  แก่นเพ็ชร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

882 นางสาวปภาวรินทร์  เจริญจรัสกุล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล

5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

กองการศึกษา
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

883 นายเศกสรรค์  โดยอาษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ทักษะการบริหารข้อมูล
5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

884 ว่าท่ี ร.ต.หญิงกัณญาภัค ต้นแทน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล
5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

885 นางสลักจิต  หุตะการ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

886 นางสาวฐิติรัตน์  นุชนวล ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

887 นางสาวภัทรพร  แย้มทับ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

888 นางสาวอารีรัตน์  ศรีมงคล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

งานงบประมาณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

889 น.ส.สุรีรัตน์  มากค า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

890 นางสาวพัชอร รักสีบุตรสา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

891 นางสาวอัจฉรา  ดาวเรือง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

892 นางสาวมัลลิกา  หนูอ่อน ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

893 นางสาวมณียา  ค าลอย ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

งานแผนงานและโครงการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานระบบสารสนเทศ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

894 นางสาวทรงสมร  โสตะ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

895 นางสาวปรางค์ปรา  ศิลปดุริยางค์ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

896 นางสาวสุณิสา  มีโคตรกอง ผู้ช่วยครู (สาขาวิขาเอกคณิตศาสตร์) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

897 นายภูเบศ  นาเมืองรักษ์ ผู้ช่วยครู (สาขาวิขาเอกคณิตศาสตร์) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

898 นางกาญจนา  โพธ์ิชูชัชวาล ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาไทย) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายบริหารการศึกษา
งานการเจ้าหน้าท่ี
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานโรงเรียน
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

899 นางลลิตา  น่ิมนนท์ ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

900 นางสาววิลาวัณย์  บุญลือ ผู้ช่วยครู (สาชาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

901 นางสาวธนพรรณ  สุภาษิต ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกประถมศึกษา) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

902 นางสาววรารัตน์  มีคุณ ผู้ช่วยครู (สาขาวิขาเอกคณิตศาสตร์) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

903 นางสาวพัชราทิพย์  อินประดับ ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกภาษาไทย) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

904 นางสาวนิรพันธ์  ชัยโรจน์ ผู้ช่วยครู (สาชาวิชาเอกศิลปศึกษา) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

905 นางสาวดุษิตา  พันธ์ุแก้ว ผู้ช่วยครู (สาชาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

906 นางสาวพรธิดา  สิริธรรมานุวงศ์ ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

907 นางสาวทิพา  หวังแซงกลาง ผู้ช่วยครู (สาชาวิชาเอกภาษาอังกฤษ) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

908 นายสถาพร  นาเจริญ ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

909 นางสาวสุวรรณ  จินดาอินทร์ ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

910 นางสาวศุภลักษณ์  ธัญญะ ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

911 นางสาวพาขวัญ  ศรีธรรมชาติ ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

912 นางสาวจิราพร  พลสงคราม ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

913 นางสาวอรทัย  คงเซียงซา ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

914 นางสาวภัสส์ศา  พรประสาทศิลป์ บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
6. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน
915 นายสิรภพ  ทองเทศ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

916 นายศรายุทธ  ขุนทอง พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

917 นายธวัชชัย  คลังสี พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

918 น.ส.กัลยกร  ปานเนียม ผู้ช่วยครู 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

919 นางวาสนา  ทองอิสสระ ผู้ช่วยครู 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

920 นางสาวบุษบากร  เวทยไวกูณฐ์ ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

921 นางสาววิภาวดี  ในจิตร์ บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
บัญชี และพัสดุ 2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
6. ความรู้เก่ียวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน
922 นางสาวจุฑาทิพย์  แสงทอง บุคลากรสนับสนุนการสอน (ธุรการ) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
6. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน
923 นางสาวจุฑาทิพย์  แสงทอง บุคลากรสนับสนุนการสอน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

คอมพิวเตอร์ / โสตทัศนศึกษา 2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
6. ความรู้เร่ืองบริหารจัดการฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์ และเน็ตเวิร์ก 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

โรงเรียนวัดบ่อ (นันทวิทยา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

925 นางสาวสุลิษา  ผาสุข บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
บัญชี และพัสดุ 2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
6. ความรู้เก่ียวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

926 นางนาฏยา  เง่องาม ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

927 นางสาวฐิติรัตน์ เทศรัตน์ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

928 นางสาวอุทิตย์  พนมใหญ่ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

929 นางสาวจารุภัศ  ขุนทองไทย ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

930 นางสาววาสนา  แสวงแก้ว ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

931 นางวรารัตน์  ม่ันคง ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

932 นางสาวพฤกษชาติ เชิญอุ่น ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

933 นางสาวส ารวย  แก้วนาค ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
934 นางสาวนาตยา  ชัยสมร ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

935 นายสมัย  ก้านเกตุ ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
936 นางศุภนันท์  จันทร์กระแจะ คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

937 นางสมศิริ  จิตต์มหิมา คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
938 นางปิยะฉัตร  ศรีสง่า คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

939 นางศตพร  ก่ิงสดศรี คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

940 นางสาวเย็นใจ  อัครรัตนดิลก ผู้ช่วยครู 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพ ท่ี 116
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

941 นางสาวนิตยา  อ้นหมูทอง ผู้ช่วยครู 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

942 นายสมเกียรติ  นนทวงษ์ ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกพลศึกษา) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

943 นายจตุพล  ดีแล้ว ผู้ช่วยครู (สาขาวิชาเอกพลศึกษา) 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

944 นางสาวสุนิสา  ม่ันสวัสด์ิ บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
บัญชี และพัสดุ 2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
6. ความรู้เก่ียวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน
945 นางจรรยาภรณ์  หิรัญยานันท์ บุคลากรสนับสนุนการสอน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

โภชนาการ / อนามัยโรงเรียน 2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
6. ความเร่ืองเร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน
946 นายอนุพงศ์  ติรสถิตย์ บุคลากรสนับสนุนการสอน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

คอมพิวเตอร์ / โสตทัศนศึกษา 2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
6. ความรู้เร่ืองบริหารจัดการฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์ และเน็ตเวิร์ก 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

947 นางสาวเมธาวี     นครพัฒน์ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

948 นางนิลวรรณ  ป่ินเพชร ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

949 นางสาวสุพรรณี  มีอนันต์ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

950 นางสาวสิราวรรณ  ธิสาร ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

951 นางสาวภัทรานิษฐ์  สมบุญชาติ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

952 นางชญาดา  โพธ์ิอร่าม ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

953 นางสาวปิยวรรณ  รอดชัยภูมิ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

954 นายสมยศ  สนไทย ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

955 นายทองเพชร  กินณะรี ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

956 นางสาวปราณี  โจมปัญญา   ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

957 นางสาวนัฐฐา  ผุดผ่อง คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

958 นายพีรพงษ์  เย่ียมนิคม คนงานท่ัวไป 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

959 นางสาวกุลธิดา  ช่ืนเพ็ชร ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

960 นางสาวกรรณ์ฐิตรา ธนารักษ์เจริญกุล บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

บัญชี และพัสดุ 2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ความรู้เก่ียวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

โรงเรียนวัดกู้(นันทาภิวัฒน์วิทยา)
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

961 นางสาววิไลภรณ์  คงด้วง บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

บัญชี และพัสดุ 2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ความรู้เก่ียวกับการเงิน บัญชี และพัสดุ 6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

962 นางสาวพีรดา  วงษ์พันธ์ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

963 นางสาวสลักจิตร  โก๋ทอง ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

964 นางสาวสุทธีรา  เช้ือลี ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

965 นางสาวสร้อยศิรินทร์  แก้วสว่าง ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานการศึกษาปฐมวัย
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

966 นางสาวศุภิสรา  คงตราสกุล ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

967 นางสาวภัทรภร  ปัญสวัสด์ิ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

968 นางสาววิลาวัลย์  อ้ึงประเสริฐ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

969 นางสาวอันธิมา  สุดสายเนตร ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

970 นางดารา  ราญมีชัย แม่ครัว 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

971 นางสาววิภาดา   นาคศิริ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด 1 (บางพัง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

972 นางมาลัย  ศรีรุ่งนภาพร แม่ครัว 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

973 นางอุไร  แซ่ล้ี ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

974 นางนาตยา  ธาราชีพ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

975 นางน้อย  แสงแจ่ม ภารโรง 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

976 นางสาวเสาวลักษณ์    พิมพรรณ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

977 นางสาวจุฑามาศ  แก่นเพ็ชร ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ด 2 (ประชาสงเคราะห์)
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ดโรงเรียนวัดบ่อ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ดโรงเรียนวัดกู้
พนักงานจ้างท่ัวไป



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

978 นางสาวบงกช  ใจเอ้ือ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

979 นางดวงดาว   คงค า ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

980 นางสาวมัณทนา  คงทน ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

981 นางสาวรวินท์นิภา  คชเวก ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ดโรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไทยรัฐวิทยา 95

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธ์ิบ้านอ้อย
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

982 นางกนกวรรณ  งามเพ็ชร์ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

983 นางสาวลูกปลา  ก าเหนิดสูง ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

984 นางณัฐศศิ    ยุชมภู ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

985 นางสาวเพ็ญศรี  ประเสริฐผล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

986 นางมุกดาวรรณ  วรรณโนมัย ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างท่ัวไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครปากเกร็ดโรงเรียนวัดบางพูดใน
พนักงานจ้างท่ัวไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

987 นางสาวรวินท์นิภา  คชเวก ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

988 นางกนกวรรณ  งามเพ็ชร์ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

989 นางสาวสุนันทา  เล็กจันทร์ ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

990 นางสาวนฤมล  กรอบบาง ผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

991 นายวิษณุกร  บุญศิริเอ้ือเฟ้ือ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสลักเหนือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างท่ัวไป

พนักงานจ้างท่ัวไป

งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

992 นายรัชชาพงษ์  แก้วมุข ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

993 นายนนทวุฒิ  ลามอ ผู้ช่วยนักสันทนาการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 5. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

994 นางสาวปวริศา  ไพรสี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล
5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

995 นางสาวธมลวรรณ  สวัสด์ิธรรมากุล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล
5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

996 นางสาววลีพร  กรุณาวงศ์วัฒนา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล
5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

997 นายชนะชัย  เจ๊ะหนุ่ม พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

งานกีฬาและนันทนาการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานส่งเสริมศาสนาประเพณีศิลปวัฒนธรรม
พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองสวัสดิการสังคม
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

998 นายวิทวัส  สังข์ทอง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

999 นายชัยยุทธ  สุวรรณเพชร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1000 นางสุตาพร  โชติยะชัชชัย ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1001 นายโพธ์ิพันธ์  พุ่มพวง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1002 นายชนัฐ  กุลวิชญานนท์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

ฝ่ายพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานวิชาการและข้อมูลชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

1003 นางสาวสุมาลี  วุฒิกร ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1004 นางสาวเบญจมาส  บริวารพิทักษ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้ท่ัวไปด้านชุมชน 4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. ความรู้เร่ืองการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
6. ความรู้เร่ืองส่ือสารสาธารณะ 6. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

7. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1005 นางสาวนุสรา เหวียงวงษ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ทักษะการบริหารข้อมูล
5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม
และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1006 นายสุทิน  บัวการ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 
3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

1007 นางสาวณัฐพร  นักใจธรรม ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 
2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ
3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ
4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน
6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
งานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ฝ่ายสังคมสงเคราะห์
งานสังคมสงเคราะห์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป
งานธุรการ
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

1008 นางสาวกชกร  แจ้งจิตต์ ผู้ช่วยนักจัดการงานท่ัวไป 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการประสานงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 4. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และการถ่ายทอดความรู้

5. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 5.ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน

6. ความรู้เร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคล

1009 นายสรรวัชญ์  จารุสิทธ์ิ พนักงานขับรถยนต์ 1. ความรู้เร่ืองกองทุนประกันสังคมและหลักประกันตน 1. การมีคุณธรรมจริยธรรมและความผูกพันต่อองค์กร จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 2. จิตส านึกการให้บริการประชาชน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม 

3. ความรู้เร่ืองกฎหมายจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน หรือวิธีการอ่ืนๆท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

1010 นางกฤชญา  รัตนาภัสร์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1011 นางสาวรุ่งทิพย์  ประสานเสียง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1012 นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์ขาว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1013 นางสาวอัญชลี  ไชยขุนพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ฝ่ายทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนราษฎร



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

1014 นางนเรศ  วิริยะยนตรศิลป์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1015 นางสาวปภาวรินนธ์  ช้างมณี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1016 นางรัชนี  แสงห่ิงห้อย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1017 นางสาวสุกัญญา  ถวายพุ่ม ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1018 นางสาววรรณิสา  เย่ียมญาติ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

งานสอบสวนด้านทะเบียนราษฎร
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ฝ่ายบัตรประจ าตัวประชาชน
งานบัตรประจ าตัวประชาชน
พนักงานจ้างตามภารกิจ



ความรู้ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน ทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน

ความรู้ความสามารถท่ีต้องการพัฒนาเป็นรายบุคคล
ช่ือ - สกุล ต าแหน่งล าดับท่ี วิธีการพัฒนา

1019 นางสาวกฤษณา  สังข์ทอง ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1020 นายวีระเดช  ทาราช ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร 1. ความรู้ท่ีจ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการประสานงาน กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการจัดการความรู้ 3. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองระบบจัดการองค์กร 4. ทักษะการสืบสวน

5. ความรู้เร่ืองงานธุรการและงานสารบรรณ 5. ทักษะในการส่ือสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้

6. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

1021 นางสาวจุฑาภรณ์  นิลรักษ์ ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1. ความรู้ท่ีจ าเป็น(เฉพาะงานท่ีรับผิดชอบ) 1. ทักษะบริหารข้อมูล จัดการอบรมภายในหรือส่งตัวเข้าร่วมอบรม/ประชุม 

2. ความรู้เร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ กับหน่วยงานภายนอกตามความเหมาะสม หรือ

3. ความรู้เร่ืองการท างบการเงินและงบประมาณ 3. ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน วิธีการอ่ืนๆ ท่ีเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ

4. ความรู้เร่ืองบัญชีและระบบบัญชี 4. ทักษะการเขียนหนังสือราชการ

5. ความรู้เร่ืองการบริหารการคลังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 5. ทักษะอ่ืนๆท่ีเป็น อาทิ การมีคุณธรรมจริยธรรม

6. ความรู้เร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ และจิตส านึกในการให้บริการประชาชน

พนักงานจ้างตามภารกิจ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

งานสอบสวนด้านบัตรประจ าตัวประชาชน



เอกสารอ้างอิง 

-  ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลาง                 
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 

-  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2558  ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558  

-  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว692 ลงวันที่ 31  
มีนาคม 2559  เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งเป็น
ประเภท      ตามลักษณะตำแหน่ง 

-  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
-  พจนานุกรม “สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น” 
-  พจนานุกรม “ความรู้ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานของข้าราชหรือพนักงาน         

ส่วนท้องถิ่น” 
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