
บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

 เรื่อง   โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานในสายงานวิชาการตรวจสอบภายใน  
  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน  
  ช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ชื่อ – สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
1. นางธัญลักษณ์ เจริญพร ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง การตรวจสอบการด าเนินงาน “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง 
ศูนย์การเรียนรู้ประจ าต าบลห้วยหมอนทอง” 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพงานตรวจสอบภายในให้เป็นเครื่องมือของ
ผู้บริหารอย่างแท้จริง 

<< รายละเอียด >> 
 

2. นางสาวชลธิชา เกตตะพันธุ์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวและ
สนับสนุนให้พ้ืนที่คาบสมุทรสทิงพระเป็นพ้ืนที่ฐานอาหาร กิจกรรมหลักที่ 2 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่ อง การพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรเพ่ือยกระดับคุณภาพ 
งานตรวจสอบภายใน 

<< รายละเอียด >> 

3. นายอัมพร วงศ์เณร ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตามข้อก าหนด 
(F&C) โครงการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม  
การพัฒนาระบบการป้องกันสาธารณภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยวและชุมชน
ปลอดภัย น่าอยู่ โดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบภายใน 

<< รายละเอียด >> 

4. นางสาวอาภรณ์ นาคแก้ว ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง การตรวจสอบการด าเนินงาน (Performance Audit) โครงการ
ปรับปรุงและบูรณะทางหลวงที่มีโครงข่ายเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าและ 
การท่องเที่ยว (ก่อสร้างโครงข่ายถนนเข้าศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้
ตอนกลาง-ทุ่งสง) ต าบลชะมาย อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 41,950,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านบริหาร 
ให้ค าปรึกษา (Consulting Services) 

<< รายละเอียด >> 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
5. นางสาวณปภัช โถวรุ่งเรือง ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง “การตรวจสอบด้านการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิต
ยางพาราเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจอ่าวไทย” แผนการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนางานตรวจสอบภายในให้ผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ 

<< รายละเอียด >> 

6. นางพนิดา บุญญรัตนสิริ ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง การตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล สายบ้าน
หนองชาด หมู่ที่ 14 ต าบลมะเกลือเก่า อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
งานตรวจสอบ 

<< รายละเอียด >> 
7. นางวันดี วุ่นซิ้ว ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง การตรวจสอบการด าเนินงาน โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว
ด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนางานตรวจสอบภายในให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของผู้บริหาร 

<< รายละเอียด >> 

8. นางกนกพร บุญแสง ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง การตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
(Financial & Compliance Audit) ด้านการด าเนินงาน (Performance Audit) 
โครงการบริหารจัดการ Farm ครบวงจร และระบบมาตรฐาน “ส่งเสริมและ
ขยายผลการผลิตไก่ไทยละโว้” 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง แนวคิดเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

<< รายละเอียด >> 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
9. นางสุมาลี จินดาวงค์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง การตรวจสอบการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตปาล์มน้ ามัน 
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตามแผนกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 ของส านักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์และรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

<< รายละเอียด >> 
10. นางพิมทิพย์ ชุ่มจิตต์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง การตรวจสอบด้าน Performance Audit / Financial & Compliance 
Audit โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดชลบุรี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ า แบบเปิด คสล. 
ห้วยยายว้า หมู่ที่ 8 ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาด้านการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการด าเนินงาน 
(Performance Audit) 

<< รายละเอียด >> 
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