ตารางเปรียบเทียบหัวขอวิทยานิพนธ ชื่อผูวิจัย กรอบแนวคิด
และกลุมตัวอยาง รวม 105 คน
(นักศึกษา mpa1-7 พ.ศ. 2548-2554 รวม 7 รุน ๆ ละ 15 คน)
หัวขอวิทยานิพนธ / ปการศึกษา
นักศึกษา mpa1 ป 2548 จํานวน 15 คน
1. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร
(2548)
2. ปญหาและการพัฒนาการบริหาร
จัดการของสถานีอนามัย ในอําเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท (2548)
3. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวน
จังหวัดสระแกว (2548)
4. ความพรอมในการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (2548)

ชื่อผูวิจัย
รอยตํารวจเอก
หญิงวีณา
มโนหมั่น
ศรัทธา
นางสาว
กีรติ์พัชร
เชาวลิต
นายพงศศิริ
แกวหอม

นางสาวอารี
เพ็ชรไทย

5. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ นางวรินทร
ของศูนยสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อ อินสวัสดิ์
ผูสูงอายุในอําเภอบางละมุง (2548)
6. ความคิดเห็นของประชาชนตอการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลบางเสาธง กิ่งอําเภอบางเสาธง

นางสายสุณีย
ศรีฉ่ํา

กรอบแนวคิด

กลุมตัวอยาง

PAMSประชาชนใน 3
POSDCoRB กลุมเขตของ
11 ดาน
กรุงเทพมหานคร
รวม 1,200 คน
6M
ประชาชนใน
3 ตําบลของอําเภอ
เมือง รวม 1,200 คน
6M
กํานันและผูใหญบาน
รวมทั้งขาราชการ
ฝายการเมืองและฝาย
ประจํา รวม 1,028 คน
การบริหาร ขาราชการกรม
กิจการ
สอบสวนคดีพิเศษ
บานเมืองที่ดี ทุกคน รวม 630 คน
(Good
Governance)
6 ดาน
6M
ประชาชนรวมทั้ง
ขาราชการและลูกจาง
ในศูนยสมเด็จฯ รวม
1,197 คน
6M
ประชาชนที่มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตพื้นที่
ขององคการบริหาร
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จังหวัดสมุทรปราการ (2548)

สวนตําบล รวม 1,352
คน
7. ความพรอมในการบริหารการพัฒนา
พันเอก
ITERMS,N นายทหารระดับสูง
กระทรวงกลาโหมในศาลาวาการกลาโหม ธวัชชัย
ระดับกลาง และระดับ
(2548)
ชุณหศิริรักษ
อื่น รวม 1,660 คน
8. การพัฒนาการบริหารจัดการของ
นายเสกสรรค PAMSบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
สํานักงานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน
มานวิโรจน
POSDCoRB การแพทยฉุกเฉิน
จังหวัดปทุมธานี (2548)
11 ดาน
ในโรงพยาบาลและ
ผูเกี่ยวของในระบบ
บริการการแพทย
ฉุกเฉิน รวม 1,259 คน
9. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
นางมัตติกา
PAMSประชาชน ผูบริหาร
บริหารจัดการของโรงพยาบาลเชียงราย
จงพิริยะอนันต POSDCoRB โรงพยาบาล หัวหนา
ประชานุเคราะหกรณีการใหบริการแก
11 ดาน
สถานีอนามัย และ
ผูประกันตนในอําเภอเมือง จังหวัด
ผูจัดการสถานพยาบาล
เชียงราย (2548)
รวม 1,134 คน
10. ปญหาและการพัฒนาความพรอมใน
นางศุภัค
การบริหาร ขาราชการ
การบริหารจัดการตามแนวทางการบริหาร ศรีสนั่น
กิจการ
กรุงเทพมหานคร
กิจการบานเมืองที่ดีของกรุงเทพมหานคร
บานเมืองที่ดี ใน 20 สํานัก รวม
(2548)
(Good
1,400 คน
Governance)
6 ดาน
11. ปญหาและการพัฒนาขีดความสามารถ นายแพทย
PAMSประชาชนและ
ในการบริหารจัดการโครงการ 30 บาท
คํานึง
POSDCoRB ขาราชการกระทรวง
รักษาทุกโรคของกระทรวงสาธารณสุข
สีแกน
11 ดาน
สาธารณสุขที่นํา
ในจังหวัดนครสวรรค (2548)
โครงการไปปฏิบัติ
รวม 1,430 คน
พลเรือตรี
5M
ขาราชการและ
12. ความพรอมในการบริหารจัดการ
ตามแนวทางการบริหารราชการไทย
พลวัฒน
เจาหนาที่ของ
ในตางประเทศแบบบูรณาการ (2548)
สิโรดม
หนวยงานของรัฐที่มี
บุคลากรปฏิบัติราชการ
อยูในตางประเทศ 8
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หนวยงาน รวม 1,256
คน
บุคลากรทั้งฝาย
การเมืองและฝาย
ประจําขององคการ
บริหารสวนตําบล 71
แหง รวม 1,619 คน
ขาราชการชั้นสัญญา
บัตรและชั้นประทวนที่
ปฏิบัติราชการใน
ศาลาวาการกลาโหม
รวม 1,071 คน
พนักงานทุกคนของ
ฝายปฏิบัติการฯ ดอน
เมือง รวม 1,110 คน

13. ปญหาและการพัฒนาการบริหาร
จัดการขององคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดชลบุรี (2548)

นางอุมาพร
มีคุณ

6M

14. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการของสํานักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม
(2548)

นาวาโทหญิง
วราภรณ
เหลือง
ประเสริฐ

5M

15. การพัฒนาการบริหารจัดการของฝาย
ปฏิบัติการซอมบํารุงอากาศยาน ฝายชาง
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (2548)
นักศึกษา mpa2 ป 2549 จํานวน 15 คน
16. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการของสํานักงานเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร (2549)

นายบุญสง
สมประสงค

6M

นายภาสกร
เหมกรณ

PAMSประชาชนรวมทั้ง
POSDCoRB ขาราชการและลูกจาง
11 ดาน
ที่ปฏิบัติราชการอยูใ น
สํานักงานเขต รวม
1,191 คน
PAMSพนักงานของการ
POSDCoRB ประปาสวนภูมิภาค
11 ดาน
รวม 1,180 คน
SWOT และ ขาราชการกรม
3M
ชลประทาน รวม
1,233 คน
การบริหาร ขาราชการและลูกจาง
กิจการ
ของกรมการจัดหางาน
บานเมืองที่ดี ในสวนกลาง รวม
6 ดาน
1,213 คน
การบริหาร นายทหารชั้นสัญญา

17. การเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ นายอดุลย
ของการประปาสวนภูมิภาค (2549)
แสงทอง
18. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของ
กรมชลประทาน (2549)
19. ความพรอมในการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ของกรมการจัดหางาน (2549)

นายจํานงค
เมตตาจิตร
นางสายฝน
ยิ่งวัฒนา

20. การบริหารจัดการดานการประสานงาน นาวาอากาศ
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ของกรมกิจการพลเรือนทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด (2549)

โทหญิงเรวดี
รวงผึ้งหลวง

21. ความคิดเห็นตอปญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) (2549)
22. ประสิทธิภาพในการบริหารการพัฒนา
ของสํานักงานเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร
(2549)

นางโสภา
แยมทองคํา

23. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการของจังหวัดกระบี่กับการบริหาร
ราชการจังหวัดในอดีต (2549)
24. การพัฒนาการบริหารจัดการตาม
แนวทางการบริหารราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการของจังหวัดนราธิวาส (2549)
25. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดชลบุรี (2549)

นางศศิพันธุ
เอียดเอื้อ

26. การพัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
(2549)

นางสาว
เยาวรัตน
แพงสุภา

27. ความคิดเห็นของประชาชนตอการ

นางสาว

นายชลวิทย
อวนศรี

นายทวีบุญ
เชาวะเจริญ
นางสาว
สุภารัตน
พุทธรักษา

กิจการ
บัตรและชั้นประทวน
บานเมืองที่ดี รวม 1,027 คน
6 ดาน
6M
บุคลากรของ สสวท.
และครูแกนนําของ
สสวท. รวม 1,128 คน
6M

ประชาชนรวมทั้ง
ขาราชการและ
ลูกจางประจําใน
สํานักงานเขต รวม
1,014 คน
PAMSประชาชนและ
POSDCoRB ขาราชการประจํา
11 ดาน
ในสวนภูมิภาค
รวม 1,105 คน
PAMSประชาชนใน 4 อําเภอ
POSDCoRB ของจังหวัด รวม
11 ดาน
1,585 คน
6M
ผูใหญบานและ
ผูบริหารสถานศึกษาใน
เขตพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบลใน
จังหวัด รวม 1,144 คน
PAMSขาราชการและลูกจาง
POSDCoRB ของกรมสงเสริม
11 ดาน
อุตสาหกรรม รวมทั้ง
บุคลากรในสถาบัน
เครือขายกระทรวง
อุตสาหกรรม รวม
1,100 คน
SWOT และ ประชาชนในเขตพื้นที่
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บริหารการพัฒนาดานการใหบริการแก
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบลใน
เขตอําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (2549)
28. แนวทางการพัฒนาศักยภาพในการ
บริหารจัดการของฝายซอมใหญอากาศยาน
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (2549)

รณิดา
สมิตานนท

29. การพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การมีสวนรวมในการวางแผนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2549)

นางสาว
พรรณา
พรหมวิเชียร

30. การบริการการพัฒนาที่เอื้ออํานวยตอ
การสงเสริมทรัพยสินทางปญญา
ภายในประเทศของกรมทรัพยสินทาง
ปญญา (2549)

นางมยุรี
พันธุชื่น

นักศึกษา mpa3 ป 2550 จํานวน 15 คน
31. การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
แกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของ
กรมธนารักษ (2550)

32. การศึกษาปญหา สาเหตุ และแนวทาง
การพัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล
นครนนทบุรี ตามความคิดเห็นของ

นายกฤษณะ
นามงาม

นายอาทร
สิงหเถื่อน

นางสุตชาดา
นฤคนธ

3M

ขององคการบริหาร
สวนตําบล รวม 1,088
คน
SWOT และ พนักงานทุกคนของ
3M
ฝายซอมใหญอากาศ
ยาน ดอนเมือง รวม
1,015 คน
กระบวนการ คณะกรรมการ
วางแผน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 ขั้นตอน
ของสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุราษฎรธานี
เขต 1 รวม 1,635 คน
PAMSอาสาพิทักษภูมิปญ
 ญา
POSDCoRB ไทย ผูแทนพิเศษดาน
11 ดาน
ทรัพยสินทางปญญา
เจาหนาที่สํานักงาน
พาณิชยจังหวัด และ
เจาหนาที่สํานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
รวม 1,130 คน
PAMSขาราชการและ
POSDCoRB ลูกจางประจําในสังกัด
11 ดาน
กรมธนารักษ รวมทั้ง
ประชาชนผูเชาที่
ราชพัสดุในเขต
กรุงเทพมหานคร
รวม 1,037 คน
PAMSอาสาสมัครสาธารณสุข
POSDCoRB รวม 1,190 คน
11 ดาน
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อาสาสมัครสาธารณสุข (2550)
33. การวิเคราะหเปรียบเทียบการบริหาร
จัดการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระหวางองคการบริหารสวนตําบล
บางบัวทองกับองคการบริหารสวนตําบล
พิมลราช ในจังหวัดนนทบุรี (2550)

นายพนมพร
ชวนอุดม

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
(Sufficiency
Economy)
8 ดาน
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
8 ดาน

ประชาชน บุคลากรใน
สถานประกอบกิจการ
และบุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการในองคการ
บริหารสวนตําบล 2
แหง รวม 1,122 คน
ประชาชนและบุคลากร
ที่ปฏิบัติราชการอยูใน
องคการบริหารสวน
ตําบล 2 แหง รวม
1,070 คน

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
8 ดาน
รอยตํารวจเอก การบริหาร
หญิงจุฑามาศ กิจการ
ชุมทองพิทักษ บานเมืองที่ดี
6 ดาน

ประชาชนในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวน
ตําบล รวม 1,223 คน

34. การเปรียบเทียบความพรอมในการ
บริหารจัดการดานการใหบริการประชาชน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงระหวาง
องคการบริหารสวนตําบลบานงิ้วกับ
องคการบริหารสวนตําบลบานกระแชง ใน
จังหวัดปทุมธานี (2550)
35. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
สนับสนุนการบริหารจัดการขององคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2550)
36. การบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนของกองบังคับการตรวจคน
เขาเมือง ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ (2550)

สิบตํารวจตรี
หญิงมาศชรี
ถนอมศิลป

37. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
ดานการใหบริการประชาชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงระหวางเทศบาลเมือง
นราธิวาสกับเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส (2550)
38. การศึกษาวิเคราะหแนวทางการพัฒนา
การบริหารการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษย
ของเทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา
ตามแนวทางคุณธรรม (2550)
39. การวิเคราะหการบริหารจัดการของ

นางสาว
มาริษา
ตันติพรเดชา

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
8 ดาน

เจาหนาทีต่ ํารวจตรวจ
คนเขาเมืองระดับ
บริหารและระดับ
ปฏิบัติการ รวม 1,035
คน
ประชาชนและบุคลากร
ที่ปฏิบัติราชการอยูใน
เทศบาลเมือง 2 แหง
รวม 1,402 คน

นายชรินทร
จันวัฒนะ

แนวทาง
คุณธรรม
10 ดาน

ประชาชนในพื้นที่ของ
เทศบาลเมืองเบตง
รวม 1,064 คน

นางณัฏฐพร

แนวทางทศ

ประชาชนในพื้นที่ของ

นางสาว
จงจิตต
ฤทธิ์หิรัญ

7
สํานักงานเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร
ตามแนวทางทศพิธราชธรรม (2550)
40. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการ
ระหวางสํานักงานเขตคลองสานกับ
สํานักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
(2550)
41. การวิเคราะหการบริหารจัดการดาน
กําลังพลของสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม ตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี (2550)
42. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารการพัฒนาตาม
แนวทางคุณธรรมระหวางองคการบริหาร
สวนตําบลบานอิฐกับองคการบริหารสวน
ตําบลบานแห ในจังหวัดอางทอง (2550)
43. การวิเคราะหเปรียบเทียบความพรอม
ในการบริหารจัดการดานการใหบริการ
ประชาชนตามแนวทางคุณธรรมระหวาง
เทศบาลตําบลปากน้ํากับเทศบาลตําบล
หงาว ในจังหวัดระนอง (2550)
44. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการตาม
แนวทางทศพิธราชธรรมระหวางองคการ
บริหารสวนตําบลในคลองบางปลากดกับ
องคการบริหารสวนตําบลบางกระสอบ
ในจังหวัดสมุทรปราการ (2550)
45. การพัฒนาการบริหารจัดการดาน
การประสานงานระหวางตําบลและ
หมูบานกับองคการบริหารสวนตําบล
ในอําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี (2550)
นักศึกษา mpa4 ป 2551 จํานวน 15 คน
46. การสงเสริมการบริหารจัดการดาน

จิระวัฒนากูล
นางศิริลักษณ
อุบลเหนือ

พันเอก
วิสุทธิ์
เดชสกุล
นางสาว
วิไลวรรณ
สนธิเทศ

นายสถาพร
ทองจีน

พิธราชธรรม
10 ดาน
PAMSPOSDCoRB
11 ดาน

สํานักงานเขต รวม
1,100 คน
ประชาชนในพื้นที่ของ
สํานักงานเขต 2 แหง
รวม 1,287 คน

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี
6 ดาน
แนวทาง
คุณธรรม
10 ดาน

นายทหารชั้น
สัญญาบัตรและ
ชั้นประทวน รวม
1,200 คน
ประชาชนในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวน
ตําบล 2 แหง รวม
1,067 คน

แนวทาง
คุณธรรม
10 ดาน

ประชาชนและพนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติ
ราชการอยูในเทศบาล
ตําบล 2 แหง รวม
1,112 คน
ประชาชนและบุคลากร
ที่ปฏิบัติราชการอยูใน
องคการบริหารสวน
ตําบล 2 แหง รวม
1,272 คน
บุคลากรที่ปฏิบัติ
ราชการอยูใ นตําบล
และหมูบาน รวมทั้ง
ในองคการบริหารสวน
ตําบล รวม 1,022 คน

สิบตํารวจตรี แนวทาง
หญิงเนตรดาว ทศพิธราช
จิระกิจ
ธรรม
10 ดาน
นายสําอาง
แกวประดับ

7M

พันโทประเสริฐ ปรัชญา

ขาราชการในสังกัดของ

8
สวัสดิการของกองบัญชาการกองทัพไทย
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2551)

แดงไผ

47. ปญหา การพัฒนา และแนวโนมการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของ
สหกรณการเกษตรในจังหวัดอุดรธานี
(2551)

นางสาวรัตนา
เศวตวงศ

48. ความพรอมในการบริหารจัดการดาน นางรัชญา
การใหบริการประชาชนของกรมศุลกากร ติ๊บประวงศ
ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดี (2551)
49. การวิเคราะหการบริหารจัดการดาน
การใหบริการประชาชนดวยระบบพิธีการ
ศุลกากรนําเขาและสงออกทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบไรเอกสารของกรม
ศุลกากร (2551)

นางสุวนี
จรูญโรจน ณ
อยุธยา

เศรษฐกิจ
พอเพียง
8 ดาน

กองบัญชาการกองทัพ
ไทยที่ปฏิบัติราชการ
อยูใน 3 หนวยงาน
ไดแก หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 563 คน
กรมยุทธบริการทหาร
491 คน และกรม
สารบรรณทหาร 146
คน รวม 1,200 คน
การจัดการ
คณะกรรมการดําเนิน
ความรู
การ 868 คน และ
(Knowledge เจาหนาที่ของสหกรณ
Management) การเกษตร 257 คน ที่
5 ขั้นตอน
ปฏิบัติงานอยูใน 20
อําเภอ ในจังหวัด
อุดรธานี รวม 1,125
คน
การบริหาร ขาราชการของกรม
กิจการ
ศุลกากรที่ปฏิบัติ
บานเมืองทีด่ ี ราชการอยูใน
7 ดาน
23 หนวยงาน รวม
1,511 คน
11M
ขาราชการของกรม
ศุลกากรที่ปฏิบัติ
ราชการดานการ
ใหบริการประชาชน
ดวยระบบพิธีการ
ศุลกากรนําเขาและ
สงออกทาง
อิเล็กทรอนิกสแบบ
ไรเอกสารของกรม
ศุลกากร ใน 11

9
หนวยงาน รวม
1,413 คน
50. การบริหารจัดการเพื่ออํานวยความ
นางอุทัยวรรณ การบริหาร หนึ่ง ขาราชการและ
สะดวกและใหบริการประชาชนของ
ทิพยเนตร
กิจการ
ลูกจางประจําที่
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีและสาขา
บานเมืองทีด่ ี ปฏิบัติงานในสํานักงาน
(2551)
7 ดาน
ที่ดินจังหวัดนนทบุรี 1
แหง และสาขา 3 แหง
148 คน และ สอง
ประชาชนที่มาติดตอ
ราชการในสํานักงาน
ที่ดินจังหวัดนนทบุรี 1
แหง และสาขา 3 แหง
รวม 4 แหง 1,099 คน
รวม 1,247 คน
51. การพัฒนาและแนวโนมของ
นางสาว
PAMSประชาชนรวมทั้ง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
จุไรพร
POSDCoRB ขาราชการขององคการ
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต (2551)
อนันตยานุกูล 11 ดาน
บริหารสวนจังหวัดทั้ง
ฝายการเมืองและฝาย
ประจํา รวม 1,220 คน
52. การเพิ่มขีดความสามารถในการบริหาร นายภุชพงศ 11M
เจาหนาที่ดับเพลิงใน
จัดการเพื่อแกไขปญหาเพลิงไหมของ
สัญญโชติ
กองปฏิบัติการดับเพลิง
เจาหนาที่ดับเพลิง สํานักปองกันและ
1-4 สํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
บรรเทาสาธารณภัย
(2551)
กรุงเทพมหานคร รวม
1,359 คน
53. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
รอยตํารวจโท PAMSประชาชนในเขตพื้นที่
บริหารจัดการของสถานีตํารวจภูธรตันหยง สุนันท
POSDCoRB ของสถานีตํารวจภูธร
อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส (2551)
สมบูรณ
11 ดาน
ตันหยง 1,060 คน และ
ขาราชการตํารวจ 90
คน รวม 1,150 คน
54. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
นางสาวธนิดา ปรัชญา
ประชาชนที่อาศัยอยูใน
ติดตามและตรวจสอบการบริหารจัดการ
วังขันธ
เศรษฐกิจ
เขตพื้นที่ขององคการ
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ขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (2551)

พอเพียง
8 ดาน

55. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดาน นางสาว
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการ ศิริลักษณ
ประชาชนระหวางเทศบาลตําบลแหลมฉบัง สุขขุม
กับเทศบาลตําบลบางพระในจังหวัดชลบุรี
(2551)

การปฏิบัติ
ราชการตาม
คํารับรองของ
หนวยงาน
(Performance
Agreement
of Agency)
4 ดาน

56. การเสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
จัดการของกองทัพเรือในเขต
กรุงเทพมหานคร (2551)

นาวาโท
ปฐมพงศ
อินตะแสน

PAMSPOSDCoRB
11 ดาน

57. การบริหารจัดการดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยของกองบังคับการตรวจ
คนเขาเมือง ทาอากาศยานแหงชาติ ตาม
แนวทางการจัดการความรู (2551)

รอยตํารวจโท
หญิงรสริน
นวนยานัส

การจัดการ
ความรู
(Knowledge
Management)
5 ขั้นตอน

58. การบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาของ นายสุทัศน
สํานักงานประจําศาลเยาวชนและครอบครัว สังขศรีทวงษ
สํานักงานศาลยุติธรรม (2551)

11M

บริหารสวนตําบล 18
แหง ของอําเภอ
พนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
รวม 1,099 คน
หนึ่ง พนักงานเทศบาล
ทั้งฝายการเมืองและ
ฝายประจําในเทศบาล
ตําบลทั้ง 2 แหง 472
คน และ สอง
ประชาชนที่อยูในเขต
พื้นที่ของเทศบาล
ตําบลทั้ง 2 แหง 787
คน รวม 1,259 คน
นายทหารสัญญาบัตร
566 คน และนายทหาร
ประทวน 575 คน ที่
สังกัดหนวยขึ้นตรง
กองทัพเรือ 23
หนวยงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร รวม
1,141 คน
ขาราชการตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองที่ปฏิบัติ
หนาที่ในเขตพื้นที่ของ
กองบังคับการตรวจคน
เขาเมือง ทาอากาศ
ยานแหงชาติ รวม
1,129 คน
ขาราชการและลูกจาง
ของสํานักงานประจํา
ศาลศาลเยาวชนและ
ครอบครัวทั่วประเทศ
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ทั้งหมด รวม 1,200
คน
59. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการ
พันเอกอุนฤทธิ์ 11M
บุคลากร 3 ประเภท ที่
บริหารจัดการดานการประสานงานของ
นวลอนงค
อยูในสังกัดของ
กองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหาร
กองบัญชาการผสม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต (2551)
พลเรือน ตํารวจ ทหาร
ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต คือ พลเรือน
12 คน ตํารวจ 381 คน
และทหาร 692 คน
รวม 1,085 คน
60. การปรับปรุงการบริหารจัดการดานการ รอยตํารวจโท การบริหาร หนึ่ง ขาราชการตํารวจ
ใหบริการประชาชนของสถานีตํารวจภูธรมา ดุลย รัตนะ
กิจการ
ในสังกัดสถานี
ยอ อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ตาม
บานเมืองที่ดี ตํารวจภูธรมายอ
แนวทางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
7 ดาน
ทั้งหมด 157 คน และ
(2551)
สอง ประชาชนในพื้นที่
อําเภอมายอ 1,086 คน
รวม 1,243 คน
นักศึกษา mpa5 ป 2552 จํานวน 15 คน
61. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดาน นายวิชัย
11M
ประชาชนในเขต
ภาวะผูนําของนายกองคการบริหารสวน
พรลีแสง
องคการบริหารสวน
ตําบลระหวางองคการบริหารสวนตําบลเขา สุวรรณ
ตําบลเขาคอ 726 คน
คอกับองคการบริหารสวนตําบลทุงสมอใน
และองคการบริหาร
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ (2552)
สวนตําบลทุงสมอ 302
คน รวม 1,028 คน
62. แนวโนมการบริหารจัดการเพื่ออํานวย รอยตํารวจโท 11M
ขาราชการตํารวจตรวจ
ความสะดวกดานการใหบริการประชาชน หญิงฉันทนา
คนเขาเมืองระดับ
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง ทา
หาญกมลกฤช
ปฏิบัติการของกอง
อากาศยานแหงชาติ (2552)
บังคับการตรวจคนเขา
เมือง ทาอากาศยาน
แหงชาติ 1,084 คน
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63. การบริหารจัดการที่สอดคลองกับความ นายสําราญ
ตองการของประชาชนของสํานักงานเขต บุญชิต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร (2552)

11M

ประชาชนที่อยูในเขต
พื้นที่ของสํานัก
งานเขตบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
รวมกลุมตัวอยาง
1,104 คน
64. การประเมินผลการบริหารจัดการดาน นางสาว
การบริหาร
หนึ่ง พนักงานศุลกากร
การใหบริการประชาชนของกรมศุลกากร นงพงา
จัดการ
ที่ปฏิบัติงานใน
(2552)
ชุมสูงเนิน
หนวยงาน
สํานักงานศุลกากร
แบบสมดุล
กรุงเทพ สํานักงาน
(Balanced
ศุลกากรตรวจสินคา
Scorecard) ลาดกระบัง และ
4 ดาน
สํานักงานศุลกากร
ทาเรือกรุงเทพ 303
คน และ สอง
ประชาชนที่มารับ
บริการในการปฏิบัตพิ ิธี
การนําเขาสินคาใน
หนวยงานดังกลาว 785
คน รวม 1,088 คน
65. ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ นายกฤษณศต การบริหาร หนึ่ง นักศึกษาระดับ
ดานการใหบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เนติบันลือฤทธิ์ กิจการ
ปริญญาตรี ชั้นปที่ 4
พระนคร (2552)
บานเมืองที่ดี จํานวน 953 คน และ
5 ดาน
สอง นักศึกษาระดับ
(ตามพระราช ปริญญาโทและปริญญา
บัญญัติ
เอก ชั้นปที่ 2 จํานวน
ระเบียบ
408 คน รวม 1,361
บริหารราช
คน
การแผนดิน
พ.ศ. 2543
แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 5)
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66. การพัฒนาขีดความสามารถในการ
นางวัฒชรา
บริหารจัดการดานการวางแผนของ
คําภู
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ เขต
1 (2552)

67. การพัฒนาและแนวโนมของ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ
เทศบาลเมืองราชบุรี (2552)

นายธีรพร
ปริญญากร

68. การบริหารจัดการเมืองพัทยาใน
อนาคต (2552)

เรือเอกธพร
พรอมเพียร
พันธ

69. ศักยภาพในการบริหารจัดการดานการ นายมนตรี

พ.ศ. 2545)
การบริหาร
จัดการ
หนวยงาน
แบบสมดุล
(Balanced
Scorecard)
4 ดาน

หนึ่ง ผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุตรดิตถ
เขต 1 รวม 5 อําเภอ
92 คน และสอง
ครูผูสอนในสถาน
ศึกษาดังกลาว 954 คน
รวม 1,046 คน
PAMSหนึ่ง บุคลากรที่ปฏิบัติ
POSDCoRB งานในเทศบาลเมือง
11 ดาน
ราชบุรีทั้งฝายการเมือง
(แตนํามาปรับ และฝายประจํา 461
ใช 10 ดาน) คน และ สอง
ประชาชนในเขตพื้นที่
ของเทศบาลเมือง
ราชบุรี 1,079 คน รวม
1,540 คน
การบริหาร เจาหนาที่สวนทองถิ่น
กิจการ
ฝายการเมืองและฝาย
บานเมืองทีด่ ี ประจําของเมืองพัทยา
7 ดาน
รวม 1,069 คน
(ตามพระราช
กฤษฎีกา
วาดวยหลัก
เกณฑและ
วิธีการบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)
PAMSขาราชการสังกัด
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ประเมินผลของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดหนองคาย (2552)

ดิษฐสรอย

70. ปญหาและการพัฒนาการบริหาร
นายสุริวัฒน
จัดการของสํานักงานศุลกากรทาเรือแหลม สงวนสิน
ฉบัง (2552)

71. การวิเคราะหการบริหารจัดการของ
องคการบริหารสวนตําบลพระธาตุบังพวน
และองคการบริหารสวนตําบลวัดธาตุใน
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (2552)

นางจิตติพร
ดิษฐสรอย

72. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดาน นายนฤนาท
การใหบริการประชาชนระหวาง
ศรีใจอินทร
โรงพยาบาลดอกคําใตกับโรงพยาบาลจุนใน
จังหวัดพะเยา (2552)

73. การวิเคราะหการบริหารจัดการดวย

นางกชกร

POSDCoRB
11 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใช 10 ดาน)

กระทรวงสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และ
สถานีอนามัยในจังหวัด
หนองคาย รวม 1,009
คน
การบริหาร ผูลงทะเบียนในระบบ
จัดการ
ทะเบียนผูมาติดตอเพื่อ
หนวยงาน
เปนผูผานพิธีการ
แบบสมดุล
ศุลกากร หรือดําเนินใน
(Balanced
กระบวนการศุลกากรที่
Scorecard) ฝายบริหารงานทั่วไป
4 ดาน
สํานักงานศุลกากร
ทาเรือแหลมฉบัง รวม
1,140 คน
การบริหาร ประชาชนในเขต
จัดการ
องคการบริหารสวน
ดวยการ
ตําบลพระธาตุบังพวน
เปรียบเทียบ 562 คน และองคการ
(Benchmarking) บริหารสวนตําบลวัด
5 ดาน
ธาตุ 490 คน รวม
1,052 คน
การบริหาร ประชาชนที่มารับ
จัดการ
บริการทางการแพทย
ดวยการ
ของโรงพยาบาลดอก
เปรียบเทียบ คําใต 574 คน และ
(Benchmarking) โรงพยาบาลจุน 518
5 ดาน (แต คน รวม 1,092 คน
นํามาปรับใช
4 ดาน)
PAMSหนึ่ง ขาราชการกรม
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ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกสของกรม
ศุลกากร (2552)

วองมงคลเดช

74. การบริหารจัดการของนายกเทศมนตรี นางสาวแกว
เทศบาลตําบลในจังหวัดสกลนคร (2552) จําปาลา

75. การมีสวนรวมของประชาชนในการ
บริหารจัดการขององคการบริหารสวน
ตําบลในอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร ตาม
แนวทางการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
ของหนวยงาน (2552)

นักศึกษา mpa6 ป 2553 จํานวน 15 คน

นายธเนศพล
วงศเจริญ

POSDCoRB ศุลกากรที่ปฏิบัติงาน
11 ดาน
ในสํานักงานศุลกากร
สวนกลางเขต
กรุงเทพมหานครและ
เขตปริมณฑล รวม 8
แหง 764 คน และ สอง
ขาราชการกรม
ศุลกากรที่ปฏิบัติงาน
ในสํานักงานศุลกากร
สวนภูมิภาค รวม 4
แหง 339 คน รวม
1,103 คน
11M
หนึ่ง บุคลากรที่
ปฏิบัติงานในเทศบาล
ตําบลสวางแดนดิน
และเทศบาลตําบล
สามัคคีพัฒนา 79 คน
และสอง ประชาชนใน
เขตเทศบาลตําบล
สวางแดนดิน และ
เทศบาลตําบลสามัคคี
พัฒนา 1,053 คน รวม
1,132 คน
การปฏิบัติ
ประชาชนในเขต
ราชการตาม องคการบริหารสวน
คํารับรองของ ตําบลวังชิน้ 453 คน
หนวยงาน
และองคการบริหาร
(Performance สวนตําบลนาพูน 573
Agreement คน รวม 1,026 คน
of Agency)
4 ดาน
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76. การพัฒนาการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่
ตอบสนองความตองการของนักศึกษา
(2553)

นายกรวิวัฒน
กิจสวัสดิ์

77. การพัฒนาและแนวโนมการบริหาร
จัดการเพื่อใหบริการประชาชนของ
สํานักงานอัยการจังหวัดสุราษฎรธานี
(2553)
78. การวิเคราะหเปรียบเทียบปญหาและ
แนวทางการเสริมสรางการบริหารจัดการ
ระหวางองคการบริหารสวนตําบลกบินทร
กับองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกาใน
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (2553)

นางสาว
พิมพพิศา
จิ้วเจริญกุล
นางสาว
ชลธิชา
จารวัฒน

79. การเปรียบเทียบปญหาและการ
พันตํารวจโท
พัฒนาการบริหารจัดการระหวางสํานักงาน วีรภัทร
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด สมีกลาง
หนองคายกับสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดอุดรธานี (2553)

80. การวิเคราะหการบริหารจัดการดาน
ขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ในอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม (2553)

นางสาว
กมนทรรศน
พึ่งถนอม

องคการแหง
การเรียนรู
(Learning
Organization)
5 ดาน
11M
(แตนํามาปรับ
ใช 10 ดาน)
การบริหาร
จัดการ
ดวยการ
เปรียบเทียบ
(Benchmarking)
5 ดาน (แต
นํามาปรับใช
4 ดาน)
การบริหาร
จัดการ
ดวยการ
เปรียบเทียบ
(Benchmarking)
5 ดาน

PAMSPOSDCoRB
11 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใช 10 ดาน)

นักศึกษาปริญญาตรี
ชั้นปที่ 1-4 และ
นักศึกษาปริญญาโท
ชั้นปที่ 1-2 รวม 1,365
คน
ประชาชนผูรับบริการ
ของสํานักงานอัยการ
จังหวัดสุราษฎรธานี
รวม 1,009 คน
ประชาชนในเขต
องคการบริหารสวน
ตําบลกบินทรและ
องคการบริหารสวน
ตําบลเมืองเกาใน
อําเภอกบินทรบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
รวม 1,058 คน
หนึ่ง พนักงานของ
สํานักงานคณะกรรม
การการเลือกตั้งประจํา
จังหวัดหนองคาย และ
อุดรธานี 42 คน และ
สอง ประชาชนในเขต
พื้นที่ของจังหวัด
หนองคาย และ
อุดรธานี 1,111 คน
รวม 1,153 คน
ประชาชนที่อาศัยอยูใน
เขตพื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์ อําเภอ
พุทธมณฑล รวม
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81. การเปรียบเทียบความพรอมในการ
บริหารจัดการระหวางเทศบาลตําบลหวย
ยอดกับเทศบาลตําบลนาวงในอําเภอหวย
ยอด จังหวัดตรัง ตามแนวทางการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองของหนวยงาน
(2553)

นางสาว
สุนันทา
กาหยี

82. การวิเคราะหความพรอมในการบริหาร นางสาว
จัดการของเทศบาลตําบลแมสายในอําเภอ ธนวรรณ
แมสาย จังหวัดเชียงราย ตามแนวทางการ ปญญาคํา
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน
(2553)

83. การประเมินผลการบริหารจัดการดาน
การประสานงานเพื่อการพัฒนาของเมือง
พัทยา (2553)

นางสาว
พรทิพา
ปยะกมลรัตน

84. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ นางพิสมัย
ดานการใหบริการประชาชนของสํานักงาน เสือเฒา
ประจําศาลจังหวัดหนองคาย (2553)

1,074 คน
การปฏิบัติ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ราชการตาม ของเทศบาลตําบล 2
คํารับรองของ แหง รวม 1,120 คน
หนวยงาน
(Performance
Agreement
of Agency)
4 ดาน
การปฏิบัติ
ประชาชนในเขตพื้นที่
ราชการตาม ของเทศบาลตําบล
คํารับรองของ แมสายในอําเภอแมสาย
หนวยงาน
จังหวัดเชียงราย รวม
(Performance 1,050 คน
Agreement
of Agency)
4 ดาน
PAMSเจาหนาที่สวนทองถิ่น
POSDCoRB ฝายประจําของเมือง
11 ดาน
พัทยา รวม 1,074 คน
(แตนํามาปรับ
ใช 10 ดาน)
การบริหาร หนึ่ง ขาราชการและ
กิจการ
ลูกจางของสํานักงาน
บานเมืองที่ดี ประจําศาลจังหวัด
(Good
หนองคาย 45 คน และ
Governance) สอง ประชาชน
7 ดาน
ผูรับบริการในเขตพื้นที่
(ตามพระราช ของสํานักงานประจํา
กฤษฎีกาวา ศาลจังหวัดหนองคาย
ดวย
1,065 คน รวม 1,110
หลักเกณฑ คน
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85. ปญหาและแนวทางการเสริมสรางการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยของ
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (2553)

นายทัศนัย
พวงบุบผา

86. การบริหารจัดการดานการควบคุมและ รอยตํารวจโท
การตรวจสอบการใหบริการประชาชน
หญิงศิริพร
ของกองบังคับการตรวจคนเขาเมือง 2
แจงใจบุญ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง (2553)

87. การพัฒนาและแนวโนมการบริหาร
นายณัฐพงศ
จัดการดานการใหบริการขอมูลขาวสารของ แสนทวีสุข
เมืองพัทยา (2553)
88. การบริหารจัดการเพื่ออํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนของ
สํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
(2553)

นายสมโภชน
ปาลชาติ

และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)
องคการแหง
การเรียนรู
(Learning
Organization)
5 ดาน
การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี
7 ดาน
(ตามพระราช
กฤษฎีกาวา
ดวย
หลักเกณฑ
และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)
(แตนํามาปรับ
ใช 6 ดาน)
11M
(แตนํามาปรับ
ใช 10 ดาน)

เจาหนาที่ดับเพลิงของ
กองปฏิบัติการดับเพลิง
1-4 สํานักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
รวม 1,039 คน
ขาราชการตํารวจตรวจ
คนเขาเมืองที่ปฏิบัติ
หนาที่ในกองบังคับการ
ตรวจคนเขาเมือง 2
รวม 1,213 คน

ประชาชนในเขตเมือง
พัทยาที่แบงเปน 4
ตําบล และ 1 แขวง
รวม 1,100 คน
การบริหาร ประชาชนในเขตพื้นที่
กิจการ
ของสํานักงานเขตดุสิต
บานเมืองที่ดี กรุงเทพมหานคร รวม
(Good
1,100 คน
Governance)
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89. การพัฒนาการบริหารจัดการเพือ่ แกไข
ปญหาดานทรัพยากรมนุษยของศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2553)
90. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการดานการประสานงานของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2553)

นายอํานาจ
พลอยพลาย

นางฐิติพันธ
รักใคร

นักศึกษา mpa7 ป 2554 จํานวน 15 คน
91. การวิเคราะหการบริหารจัดการดาน
นางสาว
การอํานวยความสะดวกและการใหบริการ อาธัญญา
ประชาชนขององคการบริหารสวนตําบล
จอมทอง
เชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
(2554)

7 ดาน
(ตามพระราช
กฤษฎีกาวา
ดวย
หลักเกณฑ
และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)
การบริหาร
จัดการความรู
(Knowledge
Management)
5 ขั้นตอน
PAMSPOSDCoRB
11 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใช 10 ดาน)

การบริหาร
กิจการ
บานเมืองที่ดี
(Good
Governance)
7 ดาน (ตาม
พระราช
กฤษฎีกาวา
ดวย

บุคลากรของรัฐที่เปน
พนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทประจําและ
ประเภทชั่วคราว รวม
1,269 คน
หนึ่ง บุคลากรที่สังกัด
สํานักโรคเอดส วัณโรค
และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 139 คน
และสอง บุคลากรที่
สังกัดสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรค 950 คน
รวม 1,089 คน
หนึ่ง กํานันและ
ผูใหญบานในเขตพื้นที่
ขององคการบริหาร
สวนตําบลเชียงดาว 16
คน และสอง ประชาชน
ที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
ขององคการบริหาร
สวนตําบลเชียงดาว
1,001 คน รวม 1,017
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92. แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการ
ดานภาวะผูนําขององคการบริหารสวน
จังหวัดสุราษฎรธานี (2554)

หลักเกณฑ
และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)
(แตนํามาปรับ
ใช 6 ดาน)
นายอิสระภัทร PAMSคุณประเสริฐ POSDCoRB
11 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใชเพียง 10
ดาน)

93. การเพิม่ ขีดความสามารถในการบริหาร ดาบตํารวจ
จัดการเพื่อการสืบสวนสอบสวนของกอง
สุภัทร
บังคับการตํารวจนครบาล 9 (2554)
ประดาสุข

94. การบริหารจัดการดานการ
นายธชะนัน
ประชาสัมพันธของสํานักงานคณะกรรมการ วงศปน
คุมครองผูบริโภคในกรุงเทพมหานคร
(2554)

คน

หนึ่ง ขาราชการที่
ปฏิบัติงานในองคการ
บริหารสวนจังหวัดสุ
ราษฎรธานี 229 คน
และสอง ประชาชนที่
อาศัยอยูในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวน
จังหวัดสุราษฎรธานี
1,110 คน รวม 1,339
คน
11M
ขาราชการตํารวจที่
(แตนํามาปรับ ปฏิบัติงานในกอง
ใชเพียง 10 บังคับการตํารวจ
ดาน)
นครบาล 9 ที่
ประกอบดวยสถานี
ตํารวจ 10 แหง และ
กองกํากับการ 2 แหง
รวม 1,036 คน
การบริหาร ประชาชนที่มาติดตอ
กิจการ
ราชการหรือรองเรียน
บานเมืองที่ดี กับสํานักงาน
(Good
คณะกรรมการคุมครอง
Governance) ผูบริโภคใน
7 ดาน
กรุงเทพมหานคร รวม
1,265 คน
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95. การบริหารจัดการดานการใหบริการ
ของสํานักวิทยบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (2554)

นางสาว
ขนิษฐา จูมลี

96. การพัฒนาการบริหารจัดการที่
สนับสนุนสวัสดิการผูตองขังของเรือนจํา
กลางบางขวาง (2554)

นายโกวิท
นาคพงษ

97. การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษา
นางสาว
ความปลอดภัยเพื่อใหบริการประชาชนของ เยาวลักษณ
ทาอากาศยานดอนเมือง (2554)
มงคลลักษณ

98. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการดาน นางสาว
ทรัพยากรมนุษยระหวางองคการบริหาร
สฬาวดี
สวนตําบลบางรักนอยกับองคการบริหาร แสงสวรรค
สวนตําบลบางกรางในอําเภอเมือง จังหวัด
นนทบุรี (2554)

11M
นักศึกษามหาวิทยาลัย
(แตนํามาปรับ อุบลราชธานีที่มารับ
ใช 10 ดาน) บริการของฝายหอสมุด
สํานักวิทยบริการ
ยอนหลัง 3 ป (ป
การศึกษา 2550-2552)
รวม 1,110 คน
11M
หนึ่ง เจาหนาทีท่ ี่ปฏิบัติ

การบริหาร
จัดการ
หนวยงาน
แบบสมดุล
(Balanced
Scorecard)
4 ดาน
แนวทางการ
บริหารจัดการ
ดวยการ
เปรียบเทียบ
ที่เรียกวา
เบนชมาคกิ่ง
(Benchmarking)
5 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใช 4 ดาน)

หนาที่ในเรือนจํากลาง
บางขวาง 273 คน และ
สอง ผูตองขังที่คมุ ขัง
ในเรือนจํากลางบาง
ขวาง 1,555 คน รวม
1,828 คน
ประชาชนผูรับบริการ
ของทาอากาศยานดอน
เมือง รวม 1,111 คน

ประชาชนในเขตพื้นที่
องคการบริหารสวน
ตําบลบางรักนอย 752
คน และประชาชนใน
เขตพื้นทีอ่ งคการ
บริหารสวนตําบลบาง
กราง 359 คน รวม
1,111 คน
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99. การบริหารจัดการดานการใหบริการ
เพื่อการจัดเก็บรายไดขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรางาย อําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี (2554)

นางสาว
อุบลรัตน
จันพันธเพชร
กุล

POSDCoRB
7 ดาน
(แตนํามาปรับ
ใช 5 ดาน)

ประชาชนในเขตพื้นที่
ขององคการบริหาร
สวนตําบลหนองเพรา
งาย อําเภอไทรนอย
จังหวัดนนทบุรี รวม
1,082 คน
100. ปญหาและแนวทางการเพิ่มขีด
นางนันธิดา
11M
ขาราชการและลูกจาง
ความสามารถในการบริหารจัดการดาน
จอยพึ่งพร
(แตนํามาปรับ ประจําของกรม
ขอมูลขาวสารของ
ใช 10 ดาน) วิทยาศาสตรการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (2554)
แพทย รวม 1,185 คน
101. การพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อ
นางเนาวรัตน PAMSผูเชาที่ดินราชพัสดุใน
แกไขปญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุของ
บุญวรรณโณ POSDCoRB เขตจังหวัดนครนายก
กรมธนารักษใน จังหวัดนครนายก
11 ดาน
รวม 1,067 คน
102. การบริหารจัดการดานการมีสว นรวม นายสนอง
11M
หนึ่ง กํานัน ผูใหญบาน
ระหวางตําบลและหมูบานกับองคการ
มะลัยขวัญ
ผูชวยผูใหญบาน
บริหารสวนตําบลเพื่อแกไขปญหา
แพทยประจําตําบล
ยาเสพติดของอําเภอแกงครอ จังหวัด
และสารวัตรกํานันที่
ชัยภูมิ (2554)
ปฏิบัติงานใน 10
ตําบลในเขตพื้นที่ของ
อําเภอแกงครอ 440
คน และสอง บุคลากร
ทั้งฝายประจําและฝาย
การเมืองที่ปฏิบัติงาน
ในองคการบริหารสวน
ตําบล 9 แหงในเขต
พื้นที่ของอําเภอ
แกงครอ 788 คน รวม
1,228 คน
103. ปญหาและแนวทางการเสริมสรางการ สิบตํารวจเอก PAMSพนักงานเจาหนาที่ของ
บริหารจัดการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
หญิงฐาณัชชา POSDCoRB สํานักงานตรวจคนเขา
ของพนักงานเจาหนาที่สํานักงานตรวจคน โปรดบํารุง
11 ดาน
เมือง รวม 1,092 คน
เขาเมือง (2554)
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104. การเสริมสรางศักยภาพในการบริหาร
จัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(2554)
105. การบริหารจัดการเพื่ออํานวยความ
สะดวกและใหบริการประชาชนของเรือนจํา
กลางขอนแกน (2554)

นายรัฐพล
แมนธนู

11M
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
(แตนํามาปรับ ในมหาวิทยาลัย
ใช 10 ดาน) อุบลราชธานี รวม
1,351 คน
นายกฤติพงษ แนวทางการ ประชาชนทั้งหมดที่มา
แสนสุข
บริหารกิจการ ใชบริการในเขตพื้นที่
บานเมืองที่ดี ของเรือนจํากลาง
(Good
ขอนแกนในชวง 3 ป
Governance) ยอนหลัง (พ.ศ. 25507 ดาน (ตาม 2552) รวม 1,100 คน
พระราช
กฤษฎีกาวา
ดวย
หลักเกณฑ
และวิธีการ
บริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546)



