ผนวก 5
แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ตาแหน่งนิติกรชานาญการพิเศษ จานวน 5 ราย
ชื่อ – สกุล
1. นายวีระพงค์ วงศ์แสนศรี
ตาแหน่งเลขที่ 1159
นิติกรชานาญการ
สานักงานจังหวัดเชียงราย

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ 1544
นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดนนทบุรี

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การตรวจสอบและให้ความเห็นกรณีการขอสัตยาบันต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
โครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistic รองรับการ
เชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการแข่งขัน กิจกรรมการ
พั ฒ นาการขั บ เคลื่ อ นเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ งบประมาณ
157,777,000 บาท ของจังหวัดเชียงราย
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 85
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายธารางกูร สุภาวงค์ ร้อยละ 15
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
วิ นั ย ในกระบวนการด าเนิ น การทางวิ นั ย ข้ า ราชการส่ ว น
ราชการภูมิภาคประจาจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด

-2ชื่อ – สกุล
2. นายไพรัตน์ ทรัพย์อนันต์
ตาแหน่งเลขที่ 473
นิติกรชานาญการ
สานักกฎหมาย

3. นางสาวพรชนก กฤดาธิการ
ตาแหน่งเลขที่ 464
นิติกรชานาญการ
สานักกฎหมาย

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ 2549
นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดศรีสะเกษ

ตาแหน่งเลขที่ 1446
นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การดาเนินการตามหน้าที่และอานาจกับผู้บริหารท้องถิ่น
รองผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น หรือรองประธานสภา
ท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 85
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวชไมพร อาไพจิตร ร้อยละ 5
นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ ร้อยละ 5
นายสมเกียรติ พงศ์เป็นสุข ร้อยละ 3 และ
ว่าที่ ร.ต.นันท์สถาพร พลายเถื่อน ร้อยละ2
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒ นาศั กยภาพการปฏิ บัติ งานของนิติ ก รจั ง หวั ด
โดยใช้กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การพิจารณาข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 90
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายสมเกียรติ พงศ์เป็นสุข ร้อยละ 5
และสิบโท พิชิต ตู้บันเทิง ร้อยละ 5
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของคณะกรรมการ
พิ จ ารณาร่ า งกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเพื่ อ รองรั บ
ระบบราชการ 4.0
รายละเอียด

-3ชื่อ – สกุล
4. นายนพดล สนมณี
ตาแหน่งเลขที่ 103
นิติกรชานาญการ
กองการเจ้าหน้าที่

5. นางสาวลัดดาวัลย์ สุวรรณรัตน์
ตาแหน่งเลขที่ 109
นิติกรชานาญการ
กองการเจ้าหน้าที่

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ 2582
นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดสกลนคร

ตาแหน่งเลขที่ 2017
นิติกรชานาญการพิเศษ
กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่ อ ง การสอบสวนทางวิ นัย อย่า งร้า ยแรง กรณี ข้ า ราชการ
พลเรือนสามัญต่างกระทรวงกันถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยร่วมกัน
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 76
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายประยูร รัตนเสนีย์ ร้อยละ 5
นางสาวยุพยงค์ บุญหาว ร้อยละ 5
นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร ร้อยละ 5
นายเนรมิต จันทร์ศรีรัตน์ ร้อยละ 5 และ
นางสาวพิชญา คณาวุฒิ ร้อยละ 4
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การก าหนดรู ป แบบแนวทางการขอขยายเวลาการ
สอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง กรณีคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (คณะกรรมการ ป.ป.ช.)
ชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงที่มิใช่ความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่ราชการ
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 74
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายสมคิด จันทมฤก ร้อยละ 5
นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ร้อยละ 3
นายพิริยะ ฉันทดิลก ร้อยละ 3
นายธนณัฏฐ์ นวไพบูลย์ ร้อยละ 3
นายศุภชัย ศรีมีชัย ร้อยละ 3
นายนพดล สนมณี ร้อยละ 3
นายนัทธพงศ์ สิมมาวัน ร้อยละ 3 และ
นายนพคุณ ถูกจิตร ร้อยละ 3

-4ชื่อ – สกุล

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาระบบการตรวจสอบรายงานการดาเนินการ
ทางวินัยก่อนเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณา
ตามมาตรา 103 แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการ
พลเรือนพลเรือน พ.ศ. 2551
รายละเอียด

