


หนาที่ 1

1 นายสมชาย หงษรัมย นสถ. อุบลราชธานี 1. การติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานของ อปท.ในเขตพื้นที่อําเภอ
ทุงศรีอุดม จ.อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 2552
2. การสงเสริมสนับสนุนการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ อปท.

2 นายบุญเริ่ม ยอดประเสริฐ นสถ. นครสวรรค 1. การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล
2. การพัฒนาการบริหารงานบุคคลในงานเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลแบบมุงผลสัมฤทธิ์

3 นางเตือนใจ คําพิมูล นสถ. นครสวรรค 1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสารบรรณ
2. การพัฒนาองคกรและบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ใน สถจ.และ สถอ.

4 นายรวิชญ จําปานุย นสถ. มหาสารคาม 1. การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
2551 ของ อบต.ฯ
2. การประเมินศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ตามมาตรฐานการศึกษา
(ขั้นพื้นฐาน)

5 นายสุไพ บัณฑจิต นสถ. มหาสารคาม 1. การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏับัติราชการของ อปท.
2. โครงการเพิ่ม ปสภ.การปฏิบัติหนาที่ของ อปท.

6 นายปน โสทอง นสถ. ขอนแกน 1. การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท.ประจําป 2551
2. การตรวจสอบการจัดทํา งปม.รายจายประจําปหรือ งปม.รายจาย
เพิ่มเติมของ อปท.

7 นางศุภวรรณ กิตติศุภกรณ นสถ. ปราจีนบุรี 1. การพัฒนาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของ อปท.
2. การสงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีของ อปท.

8 น.ส.เสนาะ หามนตรี นสถ. สพบ. 1. การรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติบุคลากร อปท.ที่ไดรับ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ศษ.บ.ฯ
2. การจัดทําระบบขอมูลนักศึกษาบุคลากร อปท.ตามโครงการความรวมมือของ
 สถ.กับสถาบันการศึกษาฯ

9 น.ส.สุรภีพร เกษกําธร นวช.กค. กองคลัง 1. การจางเหมาบริการพนักงานบันทึกขอมูลฯ
2. แนวคิดในการเพิ่ม ปสภ.ในการบันทึกใบสั่งซ้ือสั่งจางในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐฯ

เอกสารแนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รายชื่อขาราชการผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิสงผลงาน
เพื่อประเมินเล่ือนระดับใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงข้ึน  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ)

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด ชื่อผลงาน



หนาที่ 2

เอกสารแนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รายชื่อขาราชการผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิสงผลงาน
เพื่อประเมินเล่ือนระดับใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงข้ึน  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ)

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด ชื่อผลงาน

10 นายพรศิลป บุญมณี นทบ. กองคลัง 1. การจัดเชารถยนตสําหรับนํามาใชในราชการ สถ.ฯ
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อความสัมฤทธิ์ผลขององคกร

11 นางปรียารัตน ลานพลอย นสถ. อุทัยธานี 1. การตรวจขอบัญญัติ งปม.รายจายประจําป งปม.2552 ของ อบต.
ในเขตพื้นที่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
2. แนวทางการพัฒนาให อปท.เปนเลิศดานการบริหารจัดการที่ดี

12 นายสมพร เสิบกลิ่น นสถ. อุทัยธานี 1. การประเมิน อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจําป 2550
2. โครงการนิเทศ แนะนํา การปฏิบัติงานของ อบต.

13 นางรุจี กลีบบัว นสถ. สมุทรปราการ 1. การสอบสวนขอเท็จจริง ส.อบจ.สมุทรปราการเพื่อใหพนจากสมาชิกภาพ
2. การพัฒนางานดานจัดเก็บขอมูลดวยระบบสารสนเทศ

14 นางเนตรดาว ชูแกว นสถ. นครศรีธรรมราช 1. โครงการจัดทําระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผน
และประเมินผลการใชจาย งปม.ของ อปท.
2. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

15 นางกัลยา อนันตพันธ นสถ. นครศรีธรรมราช 1. การตรวจขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปของ อบต.ในเขต
อ.ทาศาลา
2. การพัฒนาประสิทธิภาพกลุมงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
สวนทองถ่ิน

16 นางสาคร รอดรัตน นสถ. กระบี่ 1. การตรวจรางขอบัญญัติ งปม.รายจายประจําปของ อบต.ในเขต
อ.ลําทับ
2. การตรวจรับรองมาตรฐานของ อปท.

17 นายชรินทร สองสพ นสถ. บุรีรัมย 1. การเลื่อนและแตงตั้งพนักงานเทศบาลใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นฯ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานดานบริหารงานบุคคลของเทศบาล

18 นายทรงวุฒิ ไวยธรรม นสถ. บุรีรัมย 1. การตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีรองเรียนการปกปดขอมูลขาวสารของ
อบต.
2. แนวทางการเพิ่ม ปสภ.ในการสงเสริมและสนับสนุนการทํางานในการ
ควบคุมกํากับดูแล อปท.ในระดับพื้นที่รับผิดชอบของอําเภอ

19 นางกัลยา วงศวานิช นสถ. ชุมพร 1. การดําเนินงาน "โครงการบานทองถ่ินไทย เทิดไทองคราชัน 80 พรรษา"
2. การพัฒนาและเสริมสรางคุณภาพศูนยเด็กเล็ก



หนาที่ 3

เอกสารแนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รายชื่อขาราชการผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิสงผลงาน
เพื่อประเมินเล่ือนระดับใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงข้ึน  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ)

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด ชื่อผลงาน

20 นางกนิษฐา ศรีพันธ นสถ. ชุมพร 1. การดําเนินงานโครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน
2. การสงเสริมให อปท.มีการบริหารจัดการที่ดีอยางยั่งยืน

21 นางนุชรีญา เสารแดน นวช.กง. แพร 1. การตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุ
ของ อปท.
2. การติดตามเรงรัดการวางระบบการควบคุมภายในและการจัดทํา
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ

22 นางเกษสุดา ออนสนิท นสถ. ยโสธร 1. การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.ฯ
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชีและพัสดุ
ของ อปท.ตามหลักธรรมาภิบาล

23 นายกัมปนาท แสนใจบาล นสถ. เชียงราย 1. โครงการประกวดตลาดดีมีมาตรฐานฯ
2. การจัดทําฐานขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ฯ

24 นางวิจาริณี ทิพยพิมล นสถ. เชียงราย 1. การดําเนินการคัดเลือกผูดูแลเด็กเล็กดีเดนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ฯ
2. แนวคิดในการนําแผนพัฒนาชุมชนมาใชเปนเครื่องมือในการจัดทํา
แผนพัฒนาของ อปท.ฯ

25 น.ส.รัชนีย เปาวัลย นสถ. เชียงราย 1. การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.
2. การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปท.ฯ

26 น.ส.ไพลิน อึ้งธีระสกุล นสถ. เชียงราย 1. การคัดเลือกกรรมการผูแทน อบต.เปนกรรมการผูแทน อบต.ใน
ก.อบต.จ.เชียงราย
2. การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการประชุม ก.อบต.จ.เชียงราย

27 จ.ส.ต.ธรรมอํานาจ นสถ. นครราชสีมา 1. ขอความเปนธรรมกรณีการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสฯ
ดวงบุปผา 2. การบูรณาการงานในหนาที่ของกลุมงานกฎหมายระเบียบและ

เรื่องราวรองทุกขในการตรวจสอบการบริหารงานของ อปท.ฯ

28 นางกรรณิการ รักษา นสถ. นครราชสีมา 1. การตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีรองเรียนปลัด อบต.ฯ
2. การสงเสริมระบบคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการของ อปท.ฯ

29 นางจริญญา สัพโพ นสถ. นครราชสีมา 1. การตรวจสอบการกระทําที่สอไปในทางทุจริตของนายก อบต.ฯ
2. การเพิ่ม ปสภ.การดําเนินการตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร พ.ศ.2540



หนาที่ 4

เอกสารแนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รายชื่อขาราชการผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิสงผลงาน
เพื่อประเมินเล่ือนระดับใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงข้ึน  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ)

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด ชื่อผลงาน

30 นางกนกรัตน ศรีสทาน นวช.กง. นครราชสีมา 1. การนําสงเงินรายไดแผนดินและเบิกเงินสงคืนในระบบ GFMIS
2. การพัฒนาระบบการตรวจสอบงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ 
ของ อปท.

31 นางยุพยงค สุวรรณนิช นจท. สพบ. 1. การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ อปท.สําหรับผูบริหาร อปท.
2. แนวคิดในการพัฒนาหองสมุด สพบ.ใหเปนแหลงเรียนรูสูมาตรฐาน

32 น.ส.ธัญญพัทธ ปญญาศิริพัฒน นทบ. กจ. 1. การจัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ สถ.
2. มุมมองในการพัฒนาระบบการจัดเก็บทะเบียนประวัติขาราชการ
ลูกจางของ สถ.

33 น.ส.ศรีนวล เทพารักษ นจท. สพบ. 1. การบริหารคาใชจายการฝกอบรมของ สพบ.
2. แนวทางการพัฒนาบุคลากรทองถ่ินของ สพบ.ใหมีประสิทธิภาพ

34 น.ส.รุจิวัญญ วิริยะรัตนพร นวช.กง. ชลบุรี 1. การเบิกจายเงินตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
ตามระบบอิเล็กทรอนิกส GFMIS
2. แนวความคิดในการพัฒนาประสิทธิภาพการเบิกจายเงิน

35 นางพรลภัส โชติษฐยางกูร นสถ. พะเยา 1. การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.
2. โครงการศูนยขอมูลทองถ่ินจังหวัดพะเยา

36 นางกาญจนาภรณ โสภวงค นวช.กง. ศรีสะเกษ 1. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการใหคําแนะนําการปฏิบัติงาน
ดานการเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท.ในจังหวัด
2. การตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.เปาหมาย

37 วาที่ ร.ต.นพพร แกวแรมเรือน นสถ. ศรีสะเกษ 1. การดําเนินการโครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน 80 พรรษา
2. การตรวจสอบรางขอบัญญัติ งปม.รายจายประจําปของ อบต.

38 นางสรินนา กฤษณะคุปต นก. ศรีสะเกษ 1. การวินิจฉัยใหนายก อบต.พนจากตําแหนงฯ
2. รองเรียนการปฏิบัติหนาที่ของ อบต.ฯ
3. ปญหาและแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการขออนุมัติยกเวน
การปฏิบัติตามระเบียบของ อบจ. เทศบาล และ อบต.

39 นายจรัส เปงอินตา นสถ. ลําปาง 1. กรณีสภา อบต.ไมรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ งปม.รายจายเพิ่มเติมฯ
2. การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของ อปท.ฯ
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เอกสารแนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน รายชื่อขาราชการผูผานการคัดเลือกและมีสิทธิสงผลงาน
เพื่อประเมินเล่ือนระดับใหดํารงตําแหนงระดับที่สูงข้ึน  (ประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ)

ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด ชื่อผลงาน

40 นายอารัญ จันทรฟก นสถ. อุตรดิตถ 1. โครงการบานทองถ่ินไทยเทิดไทองคราชัน 80 พรรษา
2. การปรับปรุงงานบริการศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซ้ือจัดจางของ
อบต. ระดับอําเภอพิชัย

41 นายเอกชัย ออนกลั่น นสถ. อุตรดิตถ 1. การจัดทําแผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ.2552-2554) ของ อปท.
2. การสงเสริม อปท.ใหมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

42 นางอรุณรัตน นามสมบัติ นสถ. ชยัภูมิ 1. การตรวจรางขอบัญญัติ งปม.รายจายประจําป งปม.2551
2. การพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการศูนยประสานงาน อปท.และ
ศูนยขอมูลขาวสารจัดซ้ือหรือจัดจาง อบต.ระดับอําเภอ

43 นายศุภฤกษ สําราญพิศ นสถ. ชัยภูมิ 1. การตรวจขอบัญญัติ งปม.รายจายประจําป 2551 ของ อบต.
2. การพัฒนาระบบการทํางานรวมกันของ สถอ.และ อปท.
เพื่อสรางความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ

44 นางธัญกร กาลวิบูลย นสถ. อุดรธานี 1. การตราขอบัญญัติตําบลเพื่อเปนกฏหมายทองถ่ินกับบบทบาทการ
กํากับของนายอําเภอ
2. ปญหาการขาดประสิทธิภาพดานงานสารบรรณของพนักงาน อบต.

                                                                                                                                                                                        




