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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
เรื่อง  รายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. ๒๕61 

---------------------------------- 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย   ได้รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทราย   ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ , ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ
และแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล             
ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๔  , ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และ
ระเบียบ , กฎหมาย , หนังสือสั่งการ , ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาทรายเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความก้าวหน้าใน
หน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล  นั้น 

ในการนี้   ได้สิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  
จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 ( ๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐  กันยายน ๒๕61 ) รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕61 

 

 
 

( นายสุขเจริญ  สุดสมบูรณ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  อ าเภอเมือง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

ค าน า 
 

รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเนื่องจากส านักงานปลัด   องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  ได้รับผิดชอบ
งานบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย   ซึ่งปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ , ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง  การย้าย  การโอน การรับโอน  การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนส าหรับพนักงานส่วนต าบล ลงวันที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๔๔  , ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่  
๙  ธันวาคม  ๒๕๔๕  และระเบียบ , กฎหมาย , หนังสือสั่งการ , ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย  เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการของพนักงานส่วนต าบล  นั้น 

ในการนี้   ได้สิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61   ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย    
จึงได้จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย   ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61  (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐  กันยายน ๒๕61 )  มาเพ่ือเสนอนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาทราย  ได้รับทราบและเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาทราย  และเป็นข้อมูลและฐานข้อมูลในการในการพิจารณาสั่งการในเรื่องการบริหารงานบุคคลใน
ปีงบประมาณต่อไป     
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
งานบริหารงานบุคคล 

ส านักงานปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาทราย 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 075-764101 

www.nasai.go.th 
ตุลาคม  2561 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านงานธุรการเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 

 
 

ล าดับ
ที ่

รายละเอียด 
 

จ านวน 
 

แหล่งท่ีมา 

๑ หนังสือ อบรม  สัมมนา 266  
๒ หนังสือส่งรายงานข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 28  
๓ หนังสือรับแจ้งแนวทาง  กฎ  ระเบียบ  ข้อปฏิบัติ  

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
29  

๔ หนังสือรับแจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

8  

๕ หนังสือส่งโอน  ย้าย  บรรจุแต่งตั้ง  เลื่อนระดับ เปลี่ยนสายงาน
พนักงานส่วนต าบล 

18  

6 หนังสือส่ง 25  
7 หนังสือรับรอง 50  
8 หนังสือขอยืมตัวข้าราชการ 6  
9 หนังสือรับนักศึกษาฝึกงาน 3  

10 หนังสือประชาสัมพันธ์ 10  
11 ใบลา 202  
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านการเข้ารับการอบรม  สัมมนา  สอนงาน  ศึกษาดูงาน  ปฐมนิเทศ  ฯลฯ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
1 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏบิัติตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 

9-14 ต.ค.2560 
โรงแรมลิกอร์  อ ำเภอเมือง  

จ.นครศรีธรรมรำช 

2 นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง ผู้อ านวยการกองช่าง โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบตัติาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561 และกฎหมายและ
ระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง 
 

11-12 ต.ค.. 2560 
โรงแรมลิกอร์  อ ำเภอเมือง  

จ.นครศรีธรรมรำช 

3 นางสาวนิตยา  ไกรนุกูล เจ้าพนักงานพัสด ุ
 

โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบตัติาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2561 และกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

13-19 ต.ค.2560 
โรงแรมลิกอร์  อ ำเภอเมือง  
จ.นครศรีธรรมราช 

4 นายเอกรินทร์  อินทสาร 
 

ปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 

หลักสตูรแนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจดัจ้าง
ของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้ 
พ.ร.บ. การจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

15-18 พ.ย.2560 โรงแรมเอเซี่ยน  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 

5 นางสาวิตรี  จันพลโท 
นางกันทิมา  ช้างกลาง 
นางกุสุมา  ภักด ี
นางสาวกัญญพัชร  นพรัตน ์
 
 
 
 

ครู คศ 1 
ครูคศ 1 
ครู คศ 1 
ผู้ดูแลเด็ก 
 
 
 

โครงการยุทธศาสตร์ปฏริูปการศึกษาไทยทิศทาง
ใหม่ของ  ศพด. สังกัด อปท. 

1-3 ธ.ค.2560 
 

โรงแรมทวินโลตสั อ.เมือง จ.นครศรีฯ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
6 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด  อบต. เรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบตัิการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชน 
28 พ.ย.2560 อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช   

7 นางโสภา  เวชนุสิทธิ ์
นางนิตยา  ไกรนุกลู 

เจ้าพนักงานพัสด ุ
เจ้าพนักงานพัสด ุ

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานด้านการพสัดุและการจัดซื้อจดั
จ้างส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านพัสดุของส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด อปท.และ
สถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560 
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

13-15 ธ.ค. 2560   โรงแรมเดอะล็อฟท์  รสีอร์ท แขวงวงศ์
สว่าง  เขตบางซื่อ กทม. 

8 นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี นักพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้และพัฒนา
ศักยภาพคณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชน 
 

14 ธ.ค. 2560 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีฯ 

9 นางปวีณา  ไตรรัตน ์
นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ไพร
พฤกษ์ 
 

นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การจดัเก็บภาษี
บ ารุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ  ภาษีป้าย  
อย่างไรให้เข้าถึงผูเ้สียภาษีและทิศทางภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง (กฎหมายใหม่) 
 

  15-17  ธันวาคม  
2560 

โรงแรมวังใต้  เมือง                               
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

10 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดเก็บภาษีบ ารุง
ท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  
อย่างไรให้เข้าถึงผูเ้สียภาษีและทิศทางภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง รุ่นท่ี 7 
 

15-17 ธ.ค.2560 โรงแรมวังใต้  เมือง                               
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2561 : จัดท าโดย  งานการเจ้าหน้าที่  อบต.นาทราย  อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
11 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต.นาทราย โครงการประชุมชี้แจงการบริหารจัดการระบบ

บริหารดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขส าหรับ
ผู้สูงอายุท่ีมภีาวะพึ่งพิง (LTC)  ภายใต้การ
บริหารจดัการกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับพื้นท่ี  

20 ธ.ค. 2560  โรงแรมทวินโลตสั 
 

12 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต.นาทราย โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักทรัพยากร
บุคคล 

12-13 ม.ค.2561 ระเบียงทรายรสีอร์ท  อ.ขนอม  
จ.นครศรีธรรมราช 

13 นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี นักพัฒนาชุมชน โครงการประชุมการด าเนินงานศนูย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผูส้งูอายุต าบลนา
ทราย 

23  ม.ค.2561 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค  อ.เมือง   
จ.นครศรีธรรมราช 

14 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลดั โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  วุฒิบตัรการพัฒนา
ความสามารถส าหรับผู้บรหิารองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ประจ าปี 2561 

11-20 ก.พ. 2561 สถาบันพระปกเกล้า 

15 นางปิยนันท์  เขียวบุญจันทร ์
นางสาววิมล  เลิศสอนจติต ์

นักวิชาการเงินและบญัชี 
นักวิชการคลัง 

โครงการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนา
งานประกันสังคมระบบอิเล็กทรอนิกสต์าม
หลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์

13-15ก.พ.2561 โรงแรมทวินโลตสั 

16 นางปิยนันท์  เขียวบุญจันทร ์
นางสาววิมล  เลิศสอนจติต ์

นักวิชาการเงินและบญัชี 
นักวิชการคลัง 

โครงการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนา
งานประกันสังคมระบบอิเล็กทรอนิกสต์าม
หลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์

16 ก.พ. 2561 โรงแรมทวินโลตสั 

 
17 นางปิยนันท์  เขียวบุญจันทร ์

นางสาววิมล  เลิศสอนจติต ์
นักวิชาการเงินและบญัชี 

นักวิชการคลัง 

โครงการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนา
งานประกันสังคมระบบอิเล็กทรอนิกสต์าม
หลักการยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐาน
การช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์

19 ก.พ. 2561 โรงแรมทวินโลตสั 

 
18 

 
นางกชพร  แก้วขวัญ 

 
รองปลัด อบต. 

 
โครงการเพื่อเขา้รับการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารงานท้องถิ่น  รุ่นที่ 90    

 
18 ก.พ.-16  มี.ค.2561 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2561 : จัดท าโดย  งานการเจ้าหน้าที่  อบต.นาทราย  อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
19 นางสาวิตรี  จันพลโท ครู คศ 1 โครงการศึกษาดูงานจัดกระบวนการเรยีนรู้ตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

27 ก.พ. 2561 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหน า
ควาย 

20 นางสาวิตรี  จันพลโท 
นางกันทิมา  ช้างกลาง 
นางกุสุมา  ภักด ี
นางสาวกัญญพัชร  นพรัตน ์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนฤดี  หยู่ทองค า 
นางจิรภรณ์  วาระเพียง 

ครู คศ.1 
ครู คศ.1 
ครู คศ.1 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  การพัฒนา
หลักสตูร/แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
และกระบวนการประเมินและรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ  ภายในของ ศพด. สังกัด 
อปท. 
 
 

3 มี.ค.2561 โรงแรมแกรนด์ปาร์ค 

21 นางสาวปวีณา  ไตรรัตน ์
นางสาวอรนุช  บุญเรืองฤทธิ์ 

นักวิชาการจัดเก็บรายได ้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บ
รายได ้

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผน
ที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน  ข้ันตอนการ
คัดลอกข้อมลูที่ดิน  การส ารวจข้อมูลภาคสนาม  
การจัดท าแผนท่ีภาษีและการบันทกึข้อมูล
ภาคสนามลงโปรแกรมแผนท่ีภาษแีละทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
 

8 -13 มี.ค. 2561 โรงแรมวิเวอร์ไซด์  

22 นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเรื่องการบริหาร
จัดการของเสยีอันตรายจากชุมชน 
 
 

15 มี.ค. 2561 
 

โรงแรมทวินโลตสั 
 

23 
 
 
 
 
 
 

นางจารึก  เดชเดโช นักจัดการงานท่ัวไป โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของเจ้าหน้าท่ี อปท. 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 
 
 
 
 
 

23 มี.ค.2561 โรงแรมทวินโลตสั 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2561 : จัดท าโดย  งานการเจ้าหน้าที่  อบต.นาทราย  อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
24 นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี

นายณัฐวัฒน์  พูลพิพัฒน์ 
นักพัฒนาชุมชน 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

ประชุมชี้แจงด าเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเด็ก
แรกเกิด 

18 เม.ย.2561 โรงแรมอีโค่อินทร ์

25 นางกุสุมา  ภักด ี
นางสาวจิรภรณ์  วาระเพียง 

ครู คศ 1 
ผู้ดูแลเด็ก 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจดุประกาย
ความคิดจากสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์  

23 เม.ย. 2561 ห้องประชุมอุทยานการศึกษาวดัเขาขุน
พนม 
 

26 นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 

โครงการอบรมหลักสูตรการจัดท างบประมาณ  
รายจ่ายประจ าปี  2562  รายการเงินอุดหนุน
ที่ต้องน ามาจัดท างบประมาณ หลกัเกณฑ์ใหม่ใน
การเขียนรายละเอียดค าช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่ายกรอบอัตราค่าใช้จ่าย ค่าใช้สอยวัสดุ  
ค่าสาธารณูปโภค 
 

3 – 7 พ.ค.2561 โรงแรมเอสดีอเวนิว 

27 นางกชพร  แก้วขวัญ 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
นางสาวจันจิรา  สดุปราง 
นางจารึก  เดชเดโช 
นางสาวปวีณา  ไตรรัตน ์
นายอติชาต  บุญวงศ ์
นางสาวิมล  เลิศสอนจติต ์

รองปลัด 
หัวหน้าส านักงานปลัด 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นายช่าง 
นักวิชาการคลัง 

โครงการเข้าร่วมประชุมซักซ้อมท าความเช้าใจ
แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. 
 

2 พ.ค. 2561 โรงละนคร 

28 นางจารึก  เดชเดโช 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 

นักจัดการงานทั่วไป 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

โครงการประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงผลการ
ด าเนินงานตามโครงการประเมินคณุภาพและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

16 พ.ค. 2561 โรงแรมแกรน์ดปาร์ค 

29 นายอติชาต  บุญวงศ ์
 

นายช่างโยธา โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพื่อรับทราบข้อมูลและ
การแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรในพื้นที ่
 

21 พ.ค. 256 สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขต 2 
 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2561 : จัดท าโดย  งานการเจ้าหน้าที่  อบต.นาทราย  อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
30 

 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลดั โครงการสัมมนาโครงการลดการใช้พลังงาน

ภาครัฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

22  พ.ค. 2561 โรงแรมทวินโลตสั 

 
31 

 
นางภัชรีย์  ศรีสมบัต ิ
นางกันทิมา  ช้างกลาง 
นางสาวกัญญพัชร  นพรัตน ์

 

นักวิชาการศึกษา 
ครู คศ 1 
ผู้ดูแลเด็ก 

 
โครงการส่งเสริม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
25 พ.ค. 2561 

 
เทศบาลนครศรีธรรมราช 
 

32 นางกุสุมา ภักด ี ครู คศ 1 
 

โครงการสร้างเสรมิคุ้มครองผู้บรโิภคด้าน
สาธารณสุข 
 

25 พ.ค. 2561 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมือง 

33 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลดั 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านความรับผดิทางละเมดิของ
เจ้าหน้าท่ี 
 

30 พ.ค. 2561 โรงแรมเมืองลิกอร ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

34 นางสาวกัญญพัชร  นพรัตน ์
นางสาวจิรภรณ์  วาระเพียง 

ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ดูแลเด็ก 

โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสรมิสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดระดับปฐมวัย สังกัด อปท. 

8 – 13 มิ.ย.2561 โรงแรมไมด์แอร์พอร์ท กทม. 

35 นางกชพร  แก้วขวัญ 
 

รองปลัด อบต. โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 30 พ.ค. 2561 อาคารศูนย์แพทย์โรงพยาบาลมหาราช 

36 นางภัชรีย์  ศรีสมบัต ิ
นางกันทิมา  ช้างกลาง 

นักวิชาการศึกษา 
ครู คศ 1 
 

โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติการงานด้านพสัดุและการจัดซื้อจดั
จ้างส าหรับผู้ปฏิบตัิงานด้านพัสด ุ

17-19  มิ.ย.2561 โรงแรมบยีอนด์สวีท กทม 

37 นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัด อบต. โครงการประสานงานและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

15 มิ.ย.2561 ห้องประชุมศรีวิชัย  ช้ัน 5 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

38 นายอติชาต  บุญวงศ ์ นายช่างโยธา โครงการสัมมนาเรื่องกฎหมายควบคุมอาคาร
และนวัตกรรมสินค้า 

18 มิ.ย. 2561 โรงแรมทวินโลตสั 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

39 นางกชพร แก้วขวัญ 
 

รองปลัด อบต. แนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่น 

13  ก.ค. 2561 ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
เขต 11  จ.สุราษฎร์ธาน ี

 
 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2561 : จัดท าโดย  งานการเจ้าหน้าที่  อบต.นาทราย  อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
40 

 
นางกชพร  แก้วขวัญ 
นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง 
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 

รองปลัด อบต. 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
หัวหน้าส านักงานปลดั 

โครงการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่มี
หน้าท่ีเกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง 

18 -21 ก.ค.2561 โรงแรมบีพีแกรนด์  ทาวเวอร์  จังหวัด
สงขลา 
 

41 นายอติชาต  บุญวงศ ์ นายช่างโยธา 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการตามหนังสือผัง
เมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 

25  ก.ค. 2561 ผังเมืองนครศรีธรรมราช 

42 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัด อบต. 
 

โครงการฝึกอบรมการพัฒนาคณุภาพชีวิตระดับ
อ าเภอ 

26 ก.ค. 2561 อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

43 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง 
นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง 
นายอติชาต  บุญวงศ ์
 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นายช่าง 

 

โครงการฝึกอบรมแนวทางการแกไ้ขปัญหาการ
รับรองแบบรูปแบบรายการงานก่อสร้างตาม  
พ.ร.บ. การจดัซื้อจัดจ้าง 

15 ส.ค. 2561 โรงแรมละคร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

44 นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ 
 
นางปิยนันท์  เขียวบุญจันทร ์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน 
นักวิชาการเงินและบญัชี 

โครงการอบรมตรวจติดตามโครงการจัดท า
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการ
วางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

23 ส.ค. 2561 โรงแรมละคร  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

45 นางสาวิตรี  จันพลโท ครู คศ.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู 

2 – 7 ก.ย. 2561 โรงแรมอเล็กซานเดอร์  กทม. 

46 นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี นักพัฒนาชุมชน โครงการประชุมถอดบทเรียนและร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประเด็นการด าเนินงานปัญหา
และแนวทางการแกไ้ขปัญหาการดูผู้สูงอาย ุ

28  ส.ค.2561 รพ.มหราช 

47 นายเอกรินทร์  อินทสาร 
นางนิศากร สุขบ าเพญ็ 
 

ปลัด อบต. 
หัวหน้าส านักงานปลดั 

โครงการเพื่อเขา้ร่วมเวทีท้องถิ่นไทยและพิธีมอบ
วุฒิบัตร 

5 – 8 ก.ย.2561 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกยีรติ กทม. 

 
 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2561 : จัดท าโดย  งานการเจ้าหน้าที่  อบต.นาทราย  อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
48 

 
นางภัชรีย์  ศรีสมบัต ิ
นางกุสุมา ภักด ี

นักวิชาการศึกษา 
ครู คศ.1 

โครงการอบรมหลักสูตรการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยและสร้างเสรมินวัตกรรม
การศึกษา  

8-9 ก.ย. 2561 โรงแรมรวด ี

49 นางกันทิมา  ช้างกลาง ครู คศ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินผลงาน
ข้าราชการหรือพนักงานคร ู

9-14 ก.ย. 2561 โรงแรมอเล็กซานเดอร ์

50 นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ นักจัดการงานท่ัวไป การรายงานข้อมลูผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก
สภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมลู 
 

11 ก.ย. 2561 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

51 นายณัฐวัฒน์  พูลพิพัฒน์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน โครงกาประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

14 ก.ย. 2561  สนง.สสจ จ.นครศรีฯ 

52 นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ นักจัดการงานท่ัวไป โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน  ในรุ่นที่ 2 
 

18 ก.ย. 2561 โรงแรมทวินโลตสั 

53 นางกุสุมา  ภักด ี
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมนฤดี หยู่
ทองค า 

ครู คศ 1 
ผู้ดูแลเด็ก 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรครูเพื่อ
พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนการสอนตาม
แนวทางการพัฒนาทักษะสมองด้านองค์ความรู ้
 

21-22  ก.ย.2561 โรงแรมไมด้า  แอร์พอร์ท  กทม. 

54 นางสาวสายวารี  สุดสมบรูณ ์
นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 
หัวหน้าส านักงานปลดั 

ประชุมการน าเสนอผลการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

20 ก.ย. 2561 โรงละคร 

55 นางสาวิตรี  จันพลโท ครู คศ 1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาทักษะ
กระบวนการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

25 ก.ย. 2561 โรงแรมราวด ี



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2561 : จัดท าโดย  งานการเจ้าหน้าที่  อบต.นาทราย  อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เรื่องท่ีอบรม วันที่อบรม สถานที่อบรม 
56 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลดั โครงการประชุมสัมมนาโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในการ
กระจายอ านาจให้กับ อปท. 

24 ต.ค. 2561 
 
 
 

โรงแรมฟอรจ์ูนแกรนด ์

57 นางกชพร  แก้วขวัญ 
นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี

รองปลัด อบต. 
นักพัฒนาชุมชน 

โครงการแนวทางการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่ 
 

24 ต.ค. 2561 โรงแรมทวินโลตสั 

58 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
นางสาววีระพัฒนา  ทับทุ่ง 
นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง 
นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ 
นางภัชรีย์  ศรีสมบัต ิ
นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี
นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ 
นางจารึก  เดชเดโช 
 
 

หัวหน้าส านักงานปลดั 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการศึกษา 
นักพัฒนาชุมชน 
นักจัดการงานท่ัวไป 
นักจัดการงานท่ัวไป 

โครงการฝึกอบรมตามโครงการผู้ปฏิบัติงาน
เลือกตั้งและการออกเสี่ยงประชามติมืออาชีพ 
กิจกรรมการอบรมผู้จดัการประจ าหน่วยการ
เลือกตั้งมืออาชีพ 

30 ต.ค. 2561 โรงแรมราวด ี

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2561 : จัดท าโดย  งานการเจ้าหน้าที่  อบต.นาทราย  อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

 สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านการรับโอน/โอนข้าราชการ  ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 

ต าแหน่ง/เลขที่
ต าแหน่ง/อัตรา
เงินเดือนที่โอน 

ต าแหน่ง/เลขที่
ต าแหน่ง/อัตรา

เงินเดือนที่รับโอน 

ท้องถิ่น 
ผู้ให้โอน/ 

ค าสั่ง 

ท้องถิ่นผู้รับ
โอน/ ค าสั่ง 

มติ. ก.อบต.
จังหวัดต้นสังกดั 

 

มติ. ก.อบต.
จังหวัดปลายทาง 

ภาพถ่าย 

1 นายอติชาต  บุญวงศ์ 
 

นายช่างโยธาอาวุโส 
 เลขที่ต าแหน่ง 
21-3-05-4701-001 
อั ต ร า เ งิ น เ ดื อ นขั้ น  
23,550 

นายช่างโยธาช านาญ
งาน 
เลขที่ต าแหน่ง 
21-3-05-4701-001 
อัตราเงินเดือนขั้น 
23,370 

อบต.นาพร ุ
อ.พระพรหม 
จ.นครศรีฯ 
92/2561 
มีผลวันที่  
 9 มี.ค.2561 

อบต.นาทราย 
อ.เมือง 
จ.นครศรีฯ 
123/2561 
มีผลวันที่   
9 มี.ค2561 

ก.อบต.จ.นครศรีฯ 
ประชุมครั้งที่ 
2/2561 เม่ือ
วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2561 

ก.อบต.จ.นครศรีฯ 
ประชุมครั้งที่ 
2/2561 เม่ือ
วันที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2561 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2561 : จัดท าโดย  งานการเจ้าหน้าที่  อบต.นาทราย  อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่  2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 

ตามค าสั่ง  อบต.นาทราย  ที่ 440/2561   ลงวันที่  4 ตุลาคม  2561 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ เลขที่ต าแหน่ง 
เงินเดอืนก่อนเลื่อน ให้ได้รับเงินเดือน 

หมำยเหตุ ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 
1. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายเอกรินทร์   อินทสาร 

ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น 

 
21-3-00-1101-001 

 
กลาง 

 
35,090 

 
กลาง 

 
35,760 

 
ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

2. 
นางกชพร  แก้วขวัญ 

ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น 

21-3-00-1101-002 ต้น 35,220 ต้น 36,860 ขัน้ครึ่ง ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 209 

 
ส านักงานปลัด 

      

3. นางนิศากร   สุขบ าเพ็ญ 

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลดั 
นักบริหารงานท่ัวไป 

21-3-01-2101-001 ต้น 29,110 ต้น 30,220 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

4. นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ 

ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21-3-01-3103-001 ช านาญการ 29,680 ช านาญการ 30,790 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

5. นางภัชรีย์  ศรีสมบัติ 

ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
21-3-01-3803-001 ช านาญการ 27,480 ช านาญการ 28,560 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

6. นายปริเชษฐ์   เทพบุญศรี 
ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 

21-3-01-3801-001 ช านาญการ 30,220 ช านาญการ 31,340 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

7. นางสาวจันจิรา  สุดปราง 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 

21-3-01-3102-001 ช านาญการ 28,560 ช านาญการ 29,680 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 
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ล าดับที ่
 

ชื่อ-สกุล เลขที่ต าแหน่ง เงินเดอืนก่อนเลื่อน ให้ได้รับเงินเดือน หมายเหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 
8. 

นางจารึก  เดชเดโช 

ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป 

21-3-01-3101-001 ช านาญการ 24,490 ช านาญการ 25,470 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

9. 
นางสาวชโลทร  เพชรสงค ์

ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป 

21-3-01-3101-002 ช านาญการ 27,480 ช านาญการ 28,560 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

 
กองคลัง 

      

10. นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง 

21-3-04-2102-001 ต้น 34,680 ต้น 35,770 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

11. นางปิยนันท์   เขียวบุญจันทร์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบญัชี 

21-3-04-3201-001 ช านาญการ 26,460 ช านาญการ 27,480 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

12. นางสาววิมล  เลิศสอนจิตต์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคลัง 

21-3-04-3202-001 ช านาญการ 23,080 ช านาญการ 24,010 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

13. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ไพรพฤกษ ์
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

21-3-04-4204-001 ช านาญงาน 21,620 ช านาญงาน 22,490 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล เลขที่ต าแหน่ง เงินเดอืนก่อนเลื่อน ให้ได้รับเงินเดือน หมายเหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 

14.   นางโสภา  เวชนุสิทธิ์ 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสด ุ

21-3-04-4203-001 ช านาญงาน 
 

21,190 ช านาญงาน 
 

22,040 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

15. นางสาวนิตยา  ไกรนุกูล                                                                                                             

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสด ุ
21-3-04-4203-002 ช านาญงาน 17,690 ช านาญงาน 18,440 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

16. นางสาวปวีณา  ไตรรัตน์ 

ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
21-3-04-3203-001   ช านาญการ 26,980 ช านาญการ 28,030 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

 
17. 

กองช่าง 
นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง 

 
21-3-05-2103-001 

 
ต้น 

 
31,340 

 
ต้น 

 
32,450 

 
หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

18. นายอติชาต  บุญวงศ์ 

ต าแหน่ง  นายช่างโยธา 
21-3-05-4701-001 ช านาญงาน 23,820 ช านาญงาน 24,730 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านการเลื่อนขั้นเงินเดอืนพนักงานส่วนต าบล ครั้งที่  1 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕61 
ตามค าสั่ง  อบต.นาทราย  ที่ 217/2561   ลงวันที่  21  พฤษภาคม  2561 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ เลขที่ต าแหน่ง 
เงินเดอืนก่อนเลื่อน ให้ได้รับเงินเดือน 

หมำยเหตุ ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 
1. 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

นายเอกรินทร์   อินทสาร 

ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น 

 
21-3-00-1101-001 

 
กลาง 

 
33,770 

 
กลาง 

 
35,090 

 
หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

2. 
นางกชพร  แก้วขวัญ 

ต าแหน่ง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
นักบริหารงานท้องถิ่น 

21-3-00-1101-002 ต้น 34,680 ต้น 35,220 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

 
ส านักงานปลัด 

      

3. นางนิศากร   สุขบ าเพ็ญ 

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลดั 
นักบริหารงานท่ัวไป 

21-3-01-2101-001 ต้น 28,030 ต้น 29,110 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

4. นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ 

ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
21-3-01-3103-001 ช านาญการ 29,110 ช านาญการ 29,680 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

5. นางภัชรีย์  ศรีสมบัติ 

ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา 
21-3-01-3803-001 ช านาญการ 26,980 ช านาญการ 27,480 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

6. นายปริเชษฐ์   เทพบุญศรี 
ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน 

21-3-01-3801-001 ช านาญการ 29,680 ช านาญการ 30,220 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

7. นางสาวจันจิรา  สุดปราง 
ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 

21-3-01-3102-001 ช านาญการ 28,030 ช านาญการ 28,560 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 
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ล าดับที ่
 

ชื่อ-สกุล เลขที่ต าแหน่ง เงินเดอืนก่อนเลื่อน ให้ได้รับเงินเดือน หมายเหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 
8. 

นางจารึก  เดชเดโช 

ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป 

21-3-01-3101-001 ช านาญการ 24,010 ช านาญการ 24,490 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

9. 
นางสาวชโลทร  เพชรสงค ์

ต าแหน่ง  นักจัดการงานท่ัวไป 

21-3-01-3101-002 ช านาญการ 26,980 ช านาญการ 27,480 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

 
กองคลัง 

      

10. นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
นักบริหารงานการคลัง 

21-3-04-2102-001 ต้น 33,560 ต้น 34,680 หนึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 206 

11. นางปิยนันท์   เขียวบุญจันทร์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบญัชี 

21-3-04-3201-001 ช านาญการ 25,970 ช านาญการ 26,460 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

12. นางสาววิมล  เลิศสอนจิตต์ 
ต าแหน่ง  นักวิชาการคลัง 

21-3-04-3201-001 ช านาญการ 22,620 ช านาญการ 23,080 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

13. นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ไพรพฤกษ ์
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้

21-3-04-4204-001 ช านาญงาน 21,190 ช านาญงาน 21,620 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

        

 

 
 

 

 



รายงานสรุปผลการด าเนนิงานด้านงานบริหารงานบุคคล ประจ าปี 2561 : จัดท าโดย  งานการเจ้าหน้าที่  อบต.นาทราย  อ.เมือง  จ.นครศรธีรรมราช 

 

 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล เลขที่ต าแหน่ง เงินเดอืนก่อนเลื่อน ให้ได้รับเงินเดือน หมายเหตุ 

ระดับ ขั้น ระดับ ขั้น 

14.   นางโสภา  เวชนุสิทธิ์ 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสด ุ

21-3-04-4203-001 ช านาญงาน 
 

20,780 ช านาญงาน 
 

21,190 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

15. นางสาวนิตยา  ไกรนุกูล                                                                                                             

ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสด ุ
21-3-04-4203-002 ช านาญงาน 17,310 ช านาญงาน 17,690 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

16. นางสาวปวีณา  ไตรรัตน์ 

ต าแหน่ง  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
21-3-04-3203-001   ช านาญการ 26,460 ช านาญการ 26,980 ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 

 
17. 

กองช่าง 
นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักบริหารงานช่าง 

 
21-3-05-2103-001 

 
ต้น 

 
30,790 

 
ต้น 

 
31,340 

 
ครึ่งขั้น ตามประกาศ ก.อบต.จ.นครศรีฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ของ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 ข้อ 205 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ด้านการเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้พนักงานส่วนต าบลด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานต่างๆ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง เลื่อนระดับจาก บรรจุเมื่อ 

การประเมิน 
วันที่ 

ผู้บังคับบัญชา/
คณะกรรมการ
เห็นชอบให้

เลื่อน 

ขั้นเงินเดือน 
จ านวน
เงินที่

เพ่ิมขึ้น 

 
มต ิ

ก.อบต.
เห็นชอบ 

เมื่อ ว/ด/ป 
 

 
ค าสั่งเลื่อนระดับ 

 
ครบประเมิน

ครั้งท่ี 1 
ครบประเมิน

ครั้งท่ี 2 
ก่อน
เลื่อน
ระดับ 

หลัง
เลื่อน
ระดับ 

1 นางสาวนิตยา  ไกรนุกูล 
ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสด ุ
21-3-04-4203-002 

 ระดับปฏิบัติงาน 
ขึ้ น ด า ร ง ต า แหน่ ง
ช านาญงาน 

4 ม.ค. 55 27 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 27 ก.พ. 61 16,960 17,310  350 ประชุมคร้ังที่  
4/2561 
ลงวันที่  23 
เม.ย.61 

อบต.นาทราย  
ที่ 188/2561 
8  พ.ค. 2561 

2 นางสาววิมล             
เลิศสอนจิตต ์
ต าแหน่ง นักวชิาการคลงั 
21-3-04-3201-001 

ระดับปฏิบัติการ 
ขึ้ น ด า ร ง ต า แหน่ ง
ช านาญการ 

4 พ.ย.53 28 ก.พ. 61 28 ก.พ. 61 28 ก.พ. 61 22,230 22,620 390 ประชุมคร้ังที่  
4/2561 
ลงวันที่  23 
เม.ย.61 

อบต.นาทราย  
ที่ 189/2561 
8  พ.ค. 2561 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านประโยชน์ตอบแทนอื่นกรณีพิเศษส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕61 

 

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
ระยะเวลาปฏบิัติงานที่  อบต.นาทราย 

( เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕61 )  
เงินเดือน 

ณ 
30 ก.ย. 61 

 
ได้รับการ

ประเมินการ
เลื่อนขั้น
เงินเดือน

ปีงบประมาณ 
๒๕61 

 
อัตราท่ี 

จ่ายกี่เท่า 
ของเงินเดือน 

 
จ านวนเงิน
ตอบแทน 
(บาท) 

เต็ม
ปีงบประมาณ 

๒๕61 
(๑ ต.ค. 60 – 
๓๐ ก.ย. 61) 

ไม่เต็มปีงบประมาณ ๒๕61 
ให้ระบุว่าปฏิบัติต้ังแต่ 

ว/ด/ป  -  ว/ด/ป 

พนักงานส่วนต าบล 
1 นายเอกรินทร์  อินทสาร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     35,090 1.5 0.99 34,739 
2 นางกชพร  แก้วขวัญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   35,220 2 1 35,220 
3 นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ หัวหน้าส านักงานปลดั   29,110 2 1 29,110 
4 นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   29,680 1.5 0.99 29,383 
5 นางภัชรีย์  ศรีสมบัต ิ นักวิชาการศึกษาช านาญการ   27,480 1.5 0.99 27,205 
6 นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี นักพัฒนาชุมชนช านาญการ   30,220 1.5 0.99 29,917 
7 นางสาวจันจิรา  สดุปราง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   28,560 1.5 0.99 28,275 
8 นางจารึก  เดชเดโช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ    24,490 1.5 0.99 24,245 
8 นางสาวชโลทร  เพชรสงค์ นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ   27,480 1.5 0.99 27,205 
9 นางสาวิตรี  จันพลโท ครู ค.ศ.1   20,320 1.5 0.99 20,116 

10 นางกันทิมา  ช้างกลาง ครู ค.ศ.1   20,740 1 0.98 20,325 
11 นางกุสุมา  ภักด ี ครู ค.ศ.1   17,910 1 0.98 17,551 
12 นางสาววีระพัฒน์  ทับทุ่ง ผู้อ านวยการกองคลัง   34,680 2 1 34,680 
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ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 
ระยะเวลาปฏบิัติงานที่ อบต.นาทราย 

( เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕61 )  
เงินเดือน 

ณ 
30 ก.ย.61 

 
ได้รับการประเมิน

การเลื่อนขั้น
เงินเดือน

ปีงบประมาณ  
๒๕61 

 
อัตราท่ี 

จ่ายกี่เท่า 
ของเงินเดือน 

 
จ านวนเงิน
ตอบแทน 
(บาท) 

เต็ม
ปีงบประมาณ 

๒๕61 
(๑ ต.ค. 60 – 
๓๐ ก.ย. 61) 

ไม่เต็มปีงบประมาณ 2561 
ให้ระบุว่าปฏิบัติต้ังแต่ 

ว/ด/ป  -  ว/ด/ป 

13 นางปิยนันท์  เขียวบุญจันทร ์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ   26,460 1.5 0.99 26,195 
14 นางสาววิมล  เลินสอนจติต ์ นักวิชาการคลังช านาญการ   23,080 1.5 0.99 26,710 
15 นางโสภา  เวชนุสิทธิ ์ เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   21,190 1.5 0.99 20,978 
16 นางสาวนิตยา  ไกรนุกูล เจ้าพนักงานพัสดุช านาญงาน   17,690 1.5 0.98 17,513 
17 นางสาวรัตนาภรณ์  จันทร์ไพร

พฤกษ์ 
เจ้าพนักงานจดัเก็บรายได้ช านาญงาน   21,620 1.5 0.99 21,403 

18 นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง ผู้อ านวยการกองช่าง   31,340 1.5 0.99 31,026 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 

19 นางสาวสายวารี  สุดสมบรูณ ์ นักวิชาการเกษตร   19,700 ดีมาก 0.99 19,503 
20 นายณัฐวัฒน์  พูลพิพัฒน์ นักพัฒนาชุมชน   19,050 ดีมาก 0.99 18,859 
21 นายเสน่ห์  วาระเพียง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง   16,040 ดีมาก 0.99 15,879 
22 นายปรีชา  ชุมธรรม พนักงานขับรถยนต์   11,260 ดีมาก 0.99 11,147 
23 นางสาวอรนุช  บุญเรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   12,990 ดีมาก 0.99 12,860 
24 นายเทิดพงศ์  กาฬคลอด นายช่างโยธา   14,390 ดีมาก 0.99 14,246 

พนกังานจ้างทั่วไป 
25 นางสาวกัญญพัชร  นพรัตน ์ ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็กเล็ก   9,000 ดีมาก 1 9,000 
26 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมนฤดี  หยู่ทองค า ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็กเล็ก   9,000 ดีมาก 1 9,000 
27 นางสาวจิราภรณ์  วาระเพียง   ปฏิบัติหน้าท่ีดูแลเด็กเล็ก   9,000 ดีมาก 1 9,000 
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ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
ต าแหน่ง 

 

ระยะเวลาปฏบิัติงานที่  อบต.นาทราย 
( เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕61 )  

เงินเดือน 
ณ 

๑ ต.ค. ๕5 

 
ได้รับการประเมินการ

เลื่อนขั้นเงินเดือน
ปีงบประมาณ ๒๕๕5 

 
อัตราท่ี 

จ่ายกี่เท่า 
ของเงินเดือน 

 
จ านวนเงิน
ตอบแทน 
(บาท) 

เต็ม
ปีงบประมาณ 

๒๕61 
(๑ ต.ค. 60 – 
๓๐ ก.ย. 61) 

ไม่เต็มปีงบประมาณ ๒๕
2561 

ให้ระบุว่าปฏิบัติต้ังแต่ 
ว/ด/ป  -  ว/ด/ป 

28 นายสัญญา  กิมิฬาร์   ยาม   9,000 ดีมาก 1 9,000 
29 นางสิริลักษณ์  ยิ่งนคร   คนงานท่ัวไป   9,000 ดีมาก 1 9,000 
30 นายวินัย  สุวรรณร์ัตน์   คนงานประจ ารถขยะ   9,000 ดีมาก 1 9,000 
31 นายประวิง  ศรสีงคราม คนงานประจ ารถขยะ   9,000 ดีมาก 1 9,000 
32 นายราชัญต์  ภาระอาสม   คนงานประจ ารถขยะ   9,000 ดีมาก 1 9,000 
33 นายสายณัห์  รองพินิจ   พนักงานผลิตน้ าประปา   9,000 ดีมาก 1 9,000 
34 นายบุญยัง  หมื่นนคร พนักงานผลิตน้ าประปา   9,000 ดีมาก 1 9,000 
35 นายธนาธิป  ชุมธรรม พนักงานผลิตน้ าประปา   9,000 ดีมาก 1 9,000 

รวมทั้งสิ้น 716,138 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

ด้านการรักษาราชการแทน 
 

คร้ังที่ รักษาราชการแทนในต าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทน เหตุที่ต้องรักษาราชการแทน ค าสั่งรักษาราชการแทน หมายเหตุ 

๑ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล นางกชพร  แก้วขวัญ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ปลัดฯ อบต. 
เข้าอบรม/ไม่อยู ่

  

๒ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1.นางสาววีระพฒัน์  ทบัทุ่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

2.  นายอนิรุจน์  ภู่ขวัญทอง 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 

3.  นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

รองปลัด 
เข้าอบรม/ไม่อยู ่

  

๓ หัวหน้าส านักงานปลัด 1.นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

2.นางภัชรีย์  แดงหวาน 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
3.นายปริเชษฐ์  เทพบุญศร ี
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 

หัวหน้าส านัก 
เข้าอบรม/ไม่อยู่ 

  

4 ผู้อ านวยการกองชา่ง 1.นางสาววีระพฒัน์  ทบัทุ่ง 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

2.นางนิศากร  สุขบ าเพ็ญ 
หัวหน้าส านักงานปลัด 

ผู้อ านวยการกองชา่ง 
เข้าอบรม/ไม่อยู ่

  

5 ผู้อ านวยการกองคลัง 1.นางปิยนันท์  เขียวบุญจนัทร ์
นักวิชาการเงินและบัญช ี

 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
เข้าอบรม/ไม่อยู่ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
การเบิกจ่ายสวัสดิการ 

 

ล าดับ
ที่ 

ฎีกาประจ าเดือน ผู้ที่ได้รับสิทธสิวัสดิการ จ านวนเงิน 

 
หมายเหตุ 

1 ประกันสังคม พนักงานจ้าง/18 คน 
 

  

๒ ค่าเช่าบา้น 1.  นายเอกรินทร์  อินทสาร 
2.  นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ 
3. นางภัชรีย์  ศรีสมบัติ 
4. นางสาวจันจิรา  สุดปราง 
5. นางโสภา  เวชนุสิทธิ์ 

 

3,500 
3,500 
3,500 
3,500 
2,400 

 

3 ค่าเล่าเรียนบุตร 1.  นางสาวจันจิรา  สุดปราง 
 นายสรศักดิ์  อุตระชล 
 นายอภิสิทธิ์  อุตระชล 

2.  นางภัชรีย์  ศรีสมบัติ 
ด.ช.ทรรปพน  ศรีสมบัติ 

3.  นางสาวอารีวรรณ  ปรีชาชาญ 
ด.ญ.พรรณภัค  ปรีชาชาญ 

 
25,000 
4,800 

 
4,800 

 
4,000 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวกับคีย์ข้อมลูต่าง ๆ 

 
ล าดับที ่ รายการ ผู้ใช้งาน/รหสั ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 

1 สิทธิค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)เขตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 5602177570137/AWL98v34 100%  
2 ข้อมูลองค์กรปกครองท้องถิ่น Dla-6800116/970875 100% ระบบปดิ 
3 บ าเหน็จบ านาญ NZMAB083/21013083 100% ระบบปดิ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ด้านการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ตามค าสั่ง อบต.นาทราย ที่ 442/2561   ลงวันที่  4  ตุลาคม  2561 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล 
 

ค่าตอบแทน 
ก่อนเลื่อน 

ให้ได้รับค่าตอบแทน 

หมำยเหต ุจ านวนเงินที่
ใช้เลื่อน 

ค่าตอบแทน 

 ส านักงานปลัด     
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 
 

ประเภทผู้มีคุณวุฒิ     

1 นางสาวสายวารี  สุดสมบูรณ์ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร 

19,700 790 20,490  

2 
 นายณัฐวัฒน์  พูลพิพัฒน์ 

ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

19,050 
 

960 
 

20,010  

 
ประเภทผู้มีทักษะ 

    

3 
นายปรีชา    ชุมธรรม 
ต าแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 

11,260 340 11,600  

4 นายเสน่ห์  วาระพียง 
ต าแหน่ง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาด
กลาง 

16,040 650 16,690  

 กองคลัง     
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  

12,990 
   

5 นางสาวอรนุช  บุญเรืองฤทธิ์ 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

520 13,510  

 กองช่าง     
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
 ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  

14,390 
   

6 นายเทิดพงศ์  กาฬคลอด 
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 

440   
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