
บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 เรื่อง   โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานเพื่อประเมินผลงาน 
  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
 

ชื่อ – สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
1. นายกันตภณ สุดพิมศรี 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การสนับสนุนการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในการตรวจติดตามการด าเนินงาน                      
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาประสิทธิภาพกลุ่มงานอ านวยการสู่ความเป็นเลิศ 

<< รายละเอียด >> 
2. นายกิจจา ฉิมพาลี 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การบริหารและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ             
กองสารนิเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การจัดท าคู่มือแนวทางปฏิบัติการกันเงินเหลื่อมปี การขยาย
เวลาเบิกจ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

<< รายละเอียด >> 
3. นายคณิศร ทองรักษ์ 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารส านักงานจังหวัดก าแพงเพชร 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตรวจประเมินและการให้คะแนนเป็นหน่วยงาน
ต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการระดับ
จังหวัด (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การน าเกณฑ์มาตรฐานการตรวจประเมินและแนวทาง              
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับจังหวัด (หนึ่งจังหวัด 
หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
4. นายจักรพันธ์ ระงับ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ       
บูรณาการ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง   การประสานการท างานเชิงบูรณาการ 

<< รายละเอียด >> 
 
 
 

 
 

/5. นายชวมินทร์... 

01.pdf
02.pdf
03.pdf
04.pdf


ชื่อ – สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
5. นายชวมินทร์ ตรีเนตร ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
จังหวัดมหาสารคามเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม) 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรณี             
การด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดมหาสารคาม 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

<< รายละเอียด >> 
6. นายชัชชัย แก้วขจร 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบในการจัดท าหน่วยงาน
ต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารจังหวัดนครนายก 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนางานด้านบริการกลุ่มงานอ านวยการ 

<< รายละเอียด >> 
7. นายทิวากร พิศาลสฤษดิกรรม 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การกลั่นกรองและปรับปรุงรายละเอียดโครงการส าคัญ 
(Flagship Project) เพ่ือประกอบค าของบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในลักษณะบูรณาการ เรื่อง             
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนากลุ่มงานอ านวยการ ส านักงานจังหวัด                  
ให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนภารกิจ                 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
8. นายบัณฑิต สมถวิล ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การสนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพงานช่วยอ านวยการของส านักงานจังหวัด
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 

<< รายละเอียด >> 
9. นายพนัส จันทร์ค า 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การตรวจสอบการเสนอหนังสือส่วนราชการประจ าจังหวัด
ก่อนน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การจัดสร้างโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้                
ในการควบคุมหนังสือที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
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ชื่อ – สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
10. นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค ์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การจัดการงานร้องเรียน/ร้องทุกข์และอ านวยความเป็นธรรม
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปางมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการพัฒนากระบวนงาน          
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
11. นายมรกต ศรีตูมแก้ว 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การเช่ารถประจ าต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ส่วนกลาง 

<< รายละเอียด >> 
12. นางสิริลักษณ์ อุ่นศรี ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนางานอ านวยการ ส านักงานจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
13. นายอริยะ สุดโต 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การเตรียมการรับเสด็จฯ พระบรมวงศานุวงศ์ในเขตจังหวัด  
สุราษฎร์ธานี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์พระราชทาน
ปริญญาบัตร 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  แนวทางการเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

<< รายละเอียด >> 
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