
บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 

 เรื่อง   โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานและสัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ 
      เพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
 

ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดฯ 
1. นางส าเริง  บุญมี ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง (Sister City) 
ระหว่างจังหวัดสุโขทัยกับมณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพงานช่วยอ านวยการของส านักงาน
จังหวัดเพ่ือรองรับไทยแลนด์ ๔.0 

<< รายละเอียด >> 
2. นายสุชาติ  สุขสะอาด ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การจัดงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว 
ประจ าปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนางานในสายงานนักจัดการงานทั่ว ไประดับ
ช านาญการพิเศษ 

<< รายละเอียด >> 
3. นายภัทรพล  ลักษณาวิบูลย์กุล 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
กาฬสินธุ์ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  บทบาทของนักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษกับการ
พัฒนาองค์ ความรู้  และการปรั บปรุ ง ง านสู่ หน่ วย งานที่ มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพสูง 

<< รายละเอียด >> 
4. นายสุดเขตต์  วรรณประเสริฐ 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดน 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
อ านวยการทั่วไปของส านักงานจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
5. นายปิยศักดิ์  เกิดสุข ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การจัดงานพิธีจังหวัดอ านาจเจริญ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาระบบงานอ านวยการให้มีประสิทธิภาพตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

<< รายละเอียด >> 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดฯ 
6. ว่าทีร่้อยตร ีเกริก  กมลานนท์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง การจัดงานรัฐพิธี ราชพิธี ในหน้าที่กลุ่ม งานอ านวยการ 
ส านักงานจังหวัดเลย 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนางานในสายงานนักจัดการงานทั่ว ไประดับ
ช านาญการพิเศษ 

<< รายละเอียด >> 
7. นายสมชาย  เลื่อนนก ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การบริหารจัดการภาระงานผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด    
สุราษฎร์ธานี 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการจัดงานพระราชพิธี  
งานรัฐพิธี และงานพิธี โดยการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
และค่านิยม (I AM READY) 

<< รายละเอียด >>      
8. นายเพิ่มชัยธีรัช  ชัยเลิศวาณิชกุล ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การอ านวยการการเดินทางไปราชการต่างจังหวัดของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ เพ่ืออ านวยการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานจังหวัด ในรูปแบบของหน่วย
บริการข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว 
หรือ Information One Stop Service 

<< รายละเอียด >> 
9. นายธารณ์  ธรรมิกนนท์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนางานในสายงานนักจัดการงานทั่ว ไประดับ
ช านาญการพิเศษ 

<< รายละเอียด >> 
10. นายธงชัย  นุชนา ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการสนับสนุนและช่วยอ านวยการ
ผู้บริหาร        << รายละเอียด >> 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดฯ 
11. นางสาวชุษณฎา  ขาวมะลิ 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การบริหารจัดการศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนนทบุรี 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบูรณาการ 
การท างานของส านักงานจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
12. นายไฉน  เฉิดฉาย ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การด าเนินการเรื่องร้องเรียนโครงการ ๙๑0๑ ตามรอยเท้าพ่อ
ภายใต้ร่มพระบารมีในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนางานในสายงานนักจัดการงานทั่ว ไป ระดับ
ช านาญการพิเศษ 

<< รายละเอียด >> 
13. นางจารุวรรณ  วรุณันต์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีประจ าปี 
2559 - 2560 วันที่ 1 เมษายน 2560 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนางานส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี 

<< รายละเอียด >> 
14. นายไพศาล  งามจิตอนันต์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การจัดการแถลงข่าวผลการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย 
รอบ 6 เดือน 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาการแถลงข่าวต่อการด าเนินงานของจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
15. นายสังสรรค์  อุ่นค า ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเตรียมการรับเสด็จฯ พระบรม-
วงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  

<< รายละเอียด >> 
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