
รายชื่อของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กองแผนงาน 
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2563 

การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 49 คน 

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 
การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 

ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน ช่วงเวลาพักกลางวัน 

1. นางสาวภัทธิรา  มิตรน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

2. นางสาวขนิษฐา  วรมาลี พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

3. นางลำยวน  ปานอุทัย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

4. น.ส.วันวิสาข์  สุดใจ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

5. นางมณีรัตน์  งานพิพัฒน์มงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

6. น.ส.อรนิภา  ประสาทพงค์พิชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

7. นายรัฐสินธุ์  วัฒโนภาสศิร ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

8. น.ส.มนฤทัย  แสงศิร ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

9. น.ส.ชญาณ์นันท์  ธีระปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

10. นายฐาปนพงศ์  จุ้ยเปี้ยว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

11. น.ส.ศิริพร  หนากลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

12. น.ส.พรนภัส  ศรีเงินงาม นักวิชาการเงินและบัญชี 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 
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ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 
การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 

ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน ช่วงเวลาพักกลางวัน 

13. น.ส.วาสิน ีประสาทพงค์พิชิต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 07.30 – 15.30 น. 11.30 – 12.30 น. 

14. นายอวยชัย  ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองแผนงาน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

15. นายธีระศักดิ์  ดำทองสุก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

16. นายพงศ์รภัส  ฐิติศรันพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

17. น.ส.หทัยรัตน์  ฉันโทวุฒ ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

18. นายณัฐพล  ชาธิพา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

19. นายจิรพัฒน์  สุทธิรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

20. น.ส.จินตนาภรณ์  ไสยะกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

21. นายทนงค ์ พัฒนมงคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

22. น.ส.นิภาพร  สมอดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

23. นายธนุชาติ  เสนาขันธ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

24. น.ส.อรพรรณ  แก้ววิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

25. น.ส.นพเก้า  กะตากูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

26. นายบุรินทร์  ศูนย์พลอย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

27. น.ส.ภคพร  ธีระจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 



ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 
การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 

ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน ช่วงเวลาพักกลางวัน 

28. นางกาญจนา  ขัดทุ่งฝาย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

29. นางเกษร  พูลน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

30. น.ส.ณัฏฐ์กฤตา  นิมิตโภคานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

31. น.ส.รัตติกาล  นักจร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

32. น.ส.ประภาพรรณ  ทองเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

33. นายธนวัฒน์  คำไพรินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

34. น.ส.ปิยะฎา จีนเมือง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

35. น.ส.พรรณระวี  มั่นสัตย์ เจ้าหนักงานธุรการ 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

36. นายอำนาจ  พัสกุล พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

37. นายไพโรจน์  จิ้วบุญสร้าง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พิเศษ 
08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

38. น.ส.จารุพร  คำโฮง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

39. น.ส.สนิตา  ตั้งประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

40. น.ส.มุกดารัตน์  จันทร์อินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

41. น.ส.นิรมล  อ้นพุ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 

42. น.ส.พีรนันท ์ อุดมกิจธนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08.30 – 16.30 น. 12.00 – 13.00 น. 



ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 
การปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา 

ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงาน ช่วงเวลาพักกลางวัน 

43. นายฉัตรพณ  ไพพินิจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 09.30 – 17.30 น. 12.30  13.30 น. 

44. นางชบาไพร  บรรพต บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 09.30 – 17.30 น. 12.30  13.30 น. 

45. น.ส.กฤษณา  วิเชียรปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 09.30 – 17.30 น. 12.30  13.30 น. 

46. น.ส.นงนุช  น้อยนงเยาว์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 09.30 – 17.30 น. 12.30  13.30 น. 

47. นายสมาร์ท  บุญขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 09.30 – 17.30 น. 12.30  13.30 น. 

48. น.ส.ภัทรปภา  บุญรอด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 09.30 – 17.30 น. 12.30  13.30 น. 

49. น.ส.อมรรัตน์  จันทร์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09.30 – 17.30 น. 12.30  13.30 น. 

ปัญหา/อุปสรรคของผู้ปฏิบัติงาน 
                   
                   
                    

ข้อเสนอแนะของผู้ปฏิบัติงาน 
                   
                   
                    

              ลงชื่อ      
               (ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์) 

              วันที่      


