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          ขาราชการดีเดนของสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
 ผูดอยโอกาส คนพกิาร และผูสูงอาย ุ(สท.) ประจาํป 2548 ที่สมควรยกยองเปนแบบอยางที่ด ี

 

 สท. ไดมีคําสั่งที่ 17/2549 ลงวันที่ 10 มกราคม 2549 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกขาราชการดเีดนของสํานกัสงเสริมสวัสดภิาพและพิทกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส 
คนพิการ และผูสูงอายุ   
 คณะกรรมการฯ ไดคัดเลือกขาราชการและลูกจางในสังกัด ดังนี ้
 1. กลุมขาราชการระดับ 6-8  จํานวน 1 คน ผูไดรับการคัดเลือก 
     คือ นายอาทติย   เผาจินดา  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7   
     ปฏิบัติราชการที่ฝายพัสดุ  กองกลาง  
             

 
 

     ประวัติการทํางาน  
 1) เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2522   ตําแหนง เจาหนาทีก่ารเงนิและบัญชี   
      สังกัด กรมประชาสงเคราะห 
 2) ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7  สังกัด กองกลาง   สท.          

 

 ผลงานดีเดนและภาคภูมใิจ 
     ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วทันตามกําหนด และถูกตองตามระเบียบของทางราชการ 
พรอมทั้งปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ ดวยความเสียสละ และศกึษาคนควาหาความรู 
ที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน และสามารถเปนตัวอยางแกบคุคลอื่นได                 

 

 การประพฤตปิฏิบัติตน  
     การครองตนมีความวิริยะ อุตสาหะ ในการทํางานในหนาที่ความรับผิดชอบ 
ตั้งใจที่จะทํางานในหนาที่ใหไดรับความสําเร็จ ไมยอทอตอปญหา อุปสรรค รูจัก
ใชทรัพยสินของทางราชการใหเปนประโยชนและประหยัด เปนผูรักและปฏิบัติ
ตามระเบียบและกฎหมายทีก่ําหนดไว 

 
 
 

   



 2. กลุมขาราชการระดับ 1-5 จํานวน 1 คน ผูไดรับการคัดเลือก 
     คือ นางสาวสมคิด   ภูใหผล  ตําแหนง เจาหนาที่บันทกึขอมูล 5 
     ปฏิบัติราชการที่ฝายพัสดุ  กองกลาง 
 

 
 

 ประวัติการทํางาน 
 1) เร่ิมรับราชการ เมือ่วนัที่  17  มกราคม  2537  ตาํแหนง เจาหนาที่ธุรการ 1   
      สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ 
 2) ปจจุบันดํารงตําแหนง เจาหนาที่บันทกึขอมูล 5  สังกัด กองกลาง  สท. 
 

 ผลงานดีเดนและภาคภูมใิจ 
  ปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.  2535 โดยปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ ทันตามกําหนดเวลา  

 

 การประพฤตปิฏิบัติตน  
     ปฏิบัติตนในการทํางานดวยความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ ปฏิบัติตนตามระเบียบ 
ซ่ือสัตย สุจริตตอตนเองและผูอ่ืน เชื่อฟง และใหความเคารพตอผูบังคับบัญชา 
จงรักภกัดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3. กลุมลูกจางประจํา  จํานวน  1 คน 
        คือ นายสนทิ  จําปาทอง  ตําแหนง พนักงานขับรถ 
     ปฏิบัติราชการที่ฝายพัสดุ  กองกลาง 
 

 
 

 ประวัติการทํางาน 
 1) เร่ิมรับราชการ เมือ่วนัที่  20  สิงหาคม 2544  ตาํแหนง พนักงานขบัรถ   
      สังกัด สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาติ 
 2) ปจจุบันดํารงตําแหนง พนกังานขับรถ  สังกัด กองกลาง  สท. 
 

 ผลงานดีเดนและภาคภูมใิจ 
   มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ ขับรถดวยความระมัดระวัง และมีมารยาทจน
ไดรับความไววางใจใหขับรถประจําตําแหนงผูบริหาร  

 

 การประพฤตปิฏิบัติตน  
     ขยัน อดทน รับผิดชอบตอหนาที ่

 


