
fhkHhUtl.:l1'\.HY':Uff11rfY1ff~m'YI1U'l::Yhlfl1:l1~fl W11'1f'W H~'rJ111'rJfl1ff fl'WVifl11 11f1::ri'ff'HJll1IU <u '" ••.
.yj n /2549

• JI
.,c!f;.Q.I Q, GI"a" a dol oQl

11tJ.:I U\P1-1\P1-1flW::fl 1 11Jfl11'Y11J11W1fl~lfI'rJ tl'U111'1ffl11'Y1~ 11'rJ'W~1~'W'U'rJ-1ff1'Wfl-11'W

• Q QI.Q 401 f'd "SI 1 .Q SIff-11ff11Jff1ff~m'YIU~::'YI'Vltl!ll~tl Wl1'1f'W r;!~'rJ11 'rJfl1ff fl'W'YIfl11 ufl::r;!~.:Im~

tl'i 'Ill fl11

tl'i 'Ill fl11

tl'i'I1Jfll1

tl'i'11J0l1

tl'i'11J0l1

fl'1 '11Jtll 1

lfI'U1'W0l1•",
~'lf1tJLa'Ul11 fl1'1

1fTV1M' fl1'jti~l~ Vtl.u'111'1ffl1'j"'YIflI7~'W~I~'W 'U~N~l~ fl-31'Wri.:ll ff11J "d'ff~f11'Y1U fI ::Vi"ti' fl1:l

d !J!J 1 .. !J ='t lA I •.• o' •• d.dl~fl W11'1f'W ~~mJ Vfl1ff fl'W'YIfl11 ufI::r;!~-1mQ 11J'W1Jm1J11~fl1tlWCVlU~::11ifl11'VlflW::V11fl'j'j1Jfl11
., 4 SI .et ..cl, 0 04' ~ Q QJ.!I JI a

f1~lfl V fl'U111'lffl11'Y1f1 l'jV'W~l~ 'Wfll'H'W ~ 1I-1U\P1.:J\P1-1flW::tl'i 'j"1Jfl11Vf;11 1W 1fl~lf1 Vtl'U111'1ffl11Vffl11t) 'W

~1~'W l~ tJVi 111\!1~ Vi1111W 1ti~l~tJ fl.u'l'j1 'lffl 11~ 1~'W'UV-1~l~ fl-11'Wri -11ff11J ff1ff~m'WU~ ::Vi"ti' fl1:l1~ fl

!J!J •• '" "' •.• I .:
11111'Jf'W~~tJfJ 1mllff fl'W'Wfl11 UfI::r;!~.:JtJ1~ l.h::flV1JmV1Jflflfl~-1\P1V h.l'W

1. H61'W1fJm'j~1~ tl-11'Wri .:J1ff11Jff1ff~f11'Y1U~ ::-w"ti'tl1:l1~ fl••

"'''' 1 ... !JlV11'1f'W r;!~VfJ tJmff fl'W'YIfl11 UfI::~~.:JtJ1~
5/0 0 Q,I I Q GI Q QQ,I old

2. 1'rJ.:J~tJ1'W1fJfl11ffl'W fl.:J1'Wff-11ff'I1Jff1ff~f11'WUfI::'Vi'Vl fl!ll~ fl

"'''' 1 ... '"lV11'1f'tJ r;!~'rJfJ 'rJmff fl'W'Vifl11 ufI::~~-1m~
'" ....

('W1-1'rJ'rJ1J'Vi'I'W\P1tHfYl1i)
~o 0 QI • Q, QI.Q oQ"" f'd

3. 1'rJ-1~'rJ1'W1 tJf111ff1'W fl-11'Wff.:Jlff'I1Jff1ff~f11'WUfI::'YI'Vl fl!ll~tl

"'''' 1 .. '"W11'1f'tJ ~~'rJfJ Vfl1ff fl'W'Wfl11 U~::~~.:JV1~

('WltJff1J'lf1fJ 1111ty61'W1V-q'U)
"0

4.~'rJ1'W1fJfll'jflV.:jfl~1-1
)10 • Q QI AI I

5. r;!'rJ1'tJ1fJf111flV.:Jff .:Jlff11JUf1::'YI1'JJ'W1Ima'U1V
~o 0 Q,I • .ca. CIoQl fld

6. ~'rJ1'tJ1 fJfl1'jff1'W tlff -11ff11J 11~ ::'Vi'YIfl'l!ll ~ fl
tJo 0 Q,I • <IQ, .QQ,jI'"

7. r;!tJ1'tJ1Vf111ff1'tJ flff -11ff11Jl1a::'W'YIfl!lW11'JfU

"0 0 Got I 4 Qcw tlSI'JI 18. ~V1U1tJf111ff1U tlff -11ff11Jl1a::'YI'YIfl'l!l ~~ av Vf11ff
"0 0 ., ,4. .Q,QI f' Q

9. ~'rJ1U1tJf111 ff1'Wflff .:JIff'I1Jua::'W 'YIfl!l flU Vffll'j
"0 0 a:i 'Q Q,QI rig}

10, r;!'rJ1'W1tJf111 ff1'W flff .:Jlff11JUfI :::'W'YIfl!l r;!~.:JtJ1~

., "11 "SI od11. 11111'WlI"11fJfl11L~111'Wl'Y1

11 !J" .d12. 1Jflflltl'i 1"I1tJfl1111l111'W1'Y1•
JI JI ••••

"ti'.:Jij lii.:Juviu~ih~'W~'W'll

..
U.:J tu 1'Wii \0 1Jtl'ilfl1J 'VUI'. 2549

~ci
('WltJn\PI~ ffll1'W 1'VltJ)

'JIa o Go' I.Q. Ql4 <QQ,I~d

r;!tJ1'W1lJfl1'I ffl'W fl-31'Wff .:Ilff1l1 ff1ff~f11'WUfI:::'Vi'YI tlf! 1~fl

!J'JI 1 ... 'JIW11'J1'W ~<f1atJ fltllff fl'W'VH111 lm::~ff~mtJ'U ,,'U q



          ขาราชการดีเดนของสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน 
 ผูดอยโอกาส คนพกิาร และผูสูงอาย ุ(สท.) ประจาํป 2549 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 นางจินดา    โพคะรัตนศิริ  ตําแหนง นักพัฒนาสังคม 8 ว   
     ปฏิบัติราชการที่ สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส  
             

 
 

     ประวัติการทํางาน  
 1) เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่  24  ตุลาคม   2522  ตําแหนง สถาปนิก 3   
      สังกัด กรมประชาสงเคราะห มท. 
 2) ปจจุบันดํารงตําแหนง นักพัฒนาสังคม 8 ว    สังกัด สทอ.          

 

 ผลงานดีเดนและภาคภูมใิจ 
     1. โครงการสัมมนาองคกรเครือขายเพื่อการคุมครองและพิทักษสิทธิเด็กดอยโอกาส 
ในกระบวนการยุติธรรม 
  2. โครงการสงเสริมและพัฒนางานสวัสดกิารสังคมเพื่อผูดอยโอกาสในกระบวนการ
ยุติธรรม  

 

 การประพฤตปิฏิบัติตน  
     - การครองตน ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับฐานะของตนเอง ยึดทางสายกลาง ประพฤติ 
อยูในกรอบของศีลธรรม จริยธรรม ไมกระทําความเดือดรอนใหผูอ่ืนทั้งกาย วาจา ใจ และคํานึง 
ถึงบุคคลรอบขางกอนตนเอง ทําประโยชนและตอบแทนสงัคมตามกําลังเมื่อมีโอกาส 
     - การครองงาน มีความตั้งใจในการทํางาน หมั่นศึกษาคนคาหาความรูในการทํางานสม่ําเสมอ  
มีความอดทน และอุทิศเวลาใหกับงานที่รับผิดชอบ รักษาประโยชนของทางราชการ ทํางาน 
ใหสําเร็จตรงเวลาและลุลวงไปดวยดี ยอดรับความผิดพลาดและนํามาปรับปรุงตนเอง  
 
 



 
 2. กลุมขาราชการระดับ 1-5 จํานวน 1 คน ผูไดรับการคัดเลือก 

     คือ นางเรณ ู   บุญวัฒนพฒุิ  ตําแหนง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5         
                  ปฏิบัติราชการที่ฝายแผนงานและประเมินผล  กองกลาง 

 

 
 

 ประวัติการทํางาน 
   1) เร่ิมรับราชการ เมื่อวนัที่  14  พฤษภาคม  2544  ตาํแหนง เจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน 3  
สังกัด กองนโยบายและแผน  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานเยาวชนแหงชาต ิ

    2) ปจจุบันดาํรงตําแหนง เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 5  สังกัด กองกลาง  สท. 
 

 ผลงานดีเดนและภาคภูมใิจ 
  1. ระบบเว็บไซดของ สท. 
     2. ระบบอินทราเน็ตของ สท. 
     3. ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการและระบบใบลา  

 

 การประพฤตปิฏิบัติตน  
     - การครองตน  ตั้งใจปฏบิัติงาน คนควา หาความรูใหมๆ เพื่อการพฒันาตนเองอยูเสมอ 
และไมยอทอกับปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น 
     - การครองงาน รับผิดชอบตอภารกิจ หนาที่ที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา อยาง
รวดเร็ว และถูกตอง รวมทั้งตั้งใจปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3. กลุมลูกจางประจํา  จํานวน  1 คน 
        คือ นางอรนุช    วงศจนิดารักษ  ตําแหนง พนักงานพิมพดีดชั้น 4 
     ปฏิบัติราชการที่ ฝายบริหารทั่วไป  กองกลาง 
 

 
 

 ประวัติการทํางาน 
 1) เร่ิมรับราชการ เมือ่วนัที่  2  ตุลาคม  2509  ตําแหนง พนกังานพมิพดดี 1   
      สังกัด สํานักงานเรงรัดพฒันาชนบท 
 2) ปจจุบันดํารงตําแหนง พนกังานพิมพดีด 4  สังกัด กองกลาง  สท. 
 

 ผลงานดีเดนและภาคภูมใิจ 
   รับ-สงหนังสือภายนอกและสงตอไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของและหนวยงานภายนอก
อยางมีประสิทธิภาพ  

 

 การประพฤตปิฏิบัติตน  
     - การครองตน  มีวิริยะ อุตสาหะ ในความรับผิดชอบ ตั้งใจทํางานในหนาทีแ่ละรูจักใช
ทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด รักษาระเบยีบวนิัย คุณธรรม และจงรักภักด ีตอ 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
    - การครองงาน  มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ศึกษา คนควา มีความรู และความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปรับปรุงงานอยางมีประสิทธิภาพ เสียสละ
อุทิศเวลาใหแกราชการ  งานที่รับผิดชอบ และคํานึงถึงประโยชนสวนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สรุปผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน 
 

ปงบประมาณ ช่ือ-นามสกุล ดํารงตําแหนง สังกัด(ศูนย/สํานัก/กอง) 
1. นายอาทิตย   เผาจินดา  เจาหนาที่บริหารงานพัสดุ 7   ฝายพัสดุ  กองกลาง สท. 

2.นางสาวสมคิด   ภูใหผล   เจาหนาที่บนัทกึขอมูล 5 ฝายพัสดุ  กองกลาง สท. 

2548 

3.นายสนิท  จาํปาทอง   พนักงานขับรถ ฝายพัสดุ  กองกลาง สท. 
1. นางจินดา   โพคะรัตนศิริ  นักพัฒนาสังคม 8 ว   สํานักสงเสริมและพิทักษผูดอยโอกาส 
2. นางเรณู    บุญวัฒนพุฒิ   
 

เจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบาย
และแผน 5 

ฝายแผนงานและประเมินผล  กองกลาง  
สท. 

2549 

3. นางอรนุช    วงศจินดารักษ  พนักงานพิมพดีดชั้น 4 ฝายบริหารทั่วไป  กองกลาง สท. 
 


