ยกระดับบริการภาครัฐดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอัน
ทันสมัย (BT02362)
หนังสือ เลม นี้ไ ดนํา เสนอกลไกสํา คัญ ของการ
บริหารประเทศเพื่อสรางความพึงพอใจใหกบั ประชาชน
อยางสูงสุดดวยการประยุกตเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ปรับใชกบั ระบบการบริหารราชการอยางเปนระบบ
การเติบ โตแบบเขีย วๆ สรางเศรษฐกิจ สรางความ
ยั่งยืน (BT02363)
หนัง สือ เลม นี้ไ ดร วบรวมแนวคิด และแนว
ทางการปฏิบตั ิในระดับสากลที่สงเสริมการเติบโตแบบสี
เขียวในหลากหลายมิติ รวมทั้งการสรางกลไกตางๆ ของ
ภาครัฐในการควบคุม อํานวยความสะดวก และสงเสริม
ใหเ กิดความรว มมือ และการมีสวนรวมจากทุก ภาคสว น
เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนแผนงานไปในทิศทางเดียวกันได
สําเร็จ

ถอดบทเรียนการปฏิรูป ใหญ-เล็กในสากล (BT02366)
เนื้อหาสาระจากหนังสือเลมนี้บอกเลากระบวนการ
แซมาอีล อุ น ดง กับ การปฏิรูป สูอ นาคตเกาหลีใ ต ปฏิรูป
การศึกษาสูอนาคตในมาเลเซีย โบโกตา การปฏิรูปจากเมือง
อาชญากรรมสูเมืองจักรยาน และสอง 2 โปรเจกต ปฏิรูปเพื่อ
พลิกฟนชะตาเมืองเล็กๆ ในญี่ปุน

การเปลี่ย นทิศ ของกระแสโลกสูก ารปฏิรูปประเทศไทย
(BT02367)
หนัง สือ เลม นี้ก ลา วถึง โลกา ภิวัต น แนวโนม การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสรางโอกาส ในหวงแหงวิก ฤต
แนวโนมการปฏิรูปประเทศไทย และกุญแจสําคัญสูก ารปฏิรูป
ในเชิงปฏิบัติตามแนวรางรัฐธรรมนูญใหม

เจาะประเด็นความเหลื่อมล้ําเพื่อการพัฒนาอยางเทา
เทียม (BT02364)
หนังสือ เลม นี้ไ ดนํา เสนอแนวทางการปฏิบตั ิ
และแนวคิดขององคกรระดับโลกเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ําของพื้นที่ตางๆ ในหลากหลายแงมมุ

อนาคตประเทศไทยกับภาวะผูนําในภาครัฐ (BT02368)
หนัง สือ เลม นี้บ อกเลา สถานการณ ผูนาํ ในภาครัฐ
จากทั่ว โลก อนาคตของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21
สมรรถนะที่จาํ เปนของผูนาํ ภาครัฐในอนาคต และแนวทางการ
พัฒนาตนเองสูอนาคต

เศรษฐกิจ สรา งสรรคเ พื่อ วัน ใหมใ นยุค โลกา ภิวัต น
(BT02365)
หนังสือองคความรูเลมนี้ เไดนําเสนอแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค รวมถึงกิจกรรมที่ปฏิบตั ิบนแนวคิด
ดังกลาวที่เห็นไดในเวทีระดับสากลอยางองคกรระหวาง
ประเทศและนานาชาติ อาทิ กระบวนการในการสงเสริม
และพัฒนาในมิติตางๆ รวมทั้งวิธีการนําเอาศักยภาพของ
แตละทองถิ่นมาใชอยางสรางสรรค

เคล็ดไมลับของผูนําการเปลี่ยนแปลง (BT02369)
หนัง สือ เลม นี้ก ลา วถึง บทบาทผูนาํ กับ กลไกการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูป เปดวิสัยทัศนใหเห็นทิศทาง ปรับ ทัศนคติ
และสรางคานิยม ปฏิรูป ทีม การเปลี่ยนแปลง พัฒนาภาวะ
ผูนาํ เพื่อ รว มสรางกลยุทธ และประสานการปฏิบัติมุงสูก าร
เปลี่ยนแปลง

ปตตานีวันนี้ (BT02344)
หนังสือ เลม นี้เ ปน หนัง สือ เพื่อ การทอ งเที่ย ว
บรรยายสรุป จังหวัด ปต ตานี บอกเลา ประวัติศ าสตร
จังหวัด ปต ตานี สภาพความเปน อยู สังคม เศรษฐกิจ
แหลงทองเที่ยว และบอกถึงทิศทางแนวโนมการพัฒนา
จังหวัดปตตานีในอนาคต

คําบันดาลใจ สรางความสําเร็จอันยิ่งใหญ สุขใจตลอดทั้ง
ชาติ (BT02248)
หนังสือเลมนี้นาํ หลักปรัชญา จิตวิทยา และหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนา มาเขียนแบบผสมผสานใหอานเขา ใจงาย ใชภาษา
กระชับ เปนการรอยรัดจัดขอความเขาดวยกันเหมือนนํามาลี
สวย กลิ่นหอมมารอยมาลัยเพื่อประดับใจผูอานดลใจใหสดชื่น
มีความหวัง เกิด พลังใจและพลังความคิดบวก แลว สรางสุข
และสรางสรรค
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1

กฤติยา เฉลิมตระกูล . ยกระดับบริการภาครัฐดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอัน
ทันสมัย. นนทบุรี : เอพีเอ็มกรุป โซลูชั่น, 2557.
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2

มนตชัย จงศรีสพุ ัฒน . การเติบ โตแบบเขีย วๆ สรางเศรษฐกิจสรางความ
ยั่งยืน. นนทบุรี : เอพีเอ็มกรุป โซลูชั่น, 2557.

BT02363

3

กนกอร กิติ . เจาะประเด็นความเหลื่อมล้ําเพื่อการพัฒนาอยางเทาเทียม .
นนทบุรี : เอพีเอ็มกรุป โซลูชั่น, 2557.

BT02364

4

ฤตินนันท โกมุทสกุณี . เศรษฐกิจสรางสรรค เพื่อวันใหมใ นยุค โลกา ภิวตั น .
นนทบุรี : เอพีเอ็มกรุป โซลูชั่น, 2557.

BT02365

5

สํานักงานจังหวัดปตตานี. ปตตานีวนั นี.้ ปตตานี : ไอดีโฟร, [255-?]

BT02344

6

สํานักงาน ก.พ. ถอดบทเรียนการปฏิรูปใหญ – เล็กในอนาคต. นนทบุรี :
สํานักงาน, 2558.

BT02366

7

สํานักงาน ก.พ. การเปลี่ยนทิศของกระแสโลก สูการปฏิรูปประเทศไทย.
นนทบุรี : สํานักงาน, 2558.

BT02367

8

สํานักงาน ก.พ. อนาคตประเทศไทย กับภาวะผูนําในภาครัฐ. นนทบุรี :
สํานักงาน, 2558.

BT02368

9

สํานักงาน ก.พ. เคล็ดไมลบั ของผูนําการเปลี่ยนแปลง. นนทบุรี : สํานักงาน,
2558.

BT02369

10

ออ ม ประนอม. คําบัน ดาลใจ สรางความสํา เร็จ อัน ยิ่ง ใหญ สุข ใจตลอด
ทั้งชาติ. นนทบุรี : ธิงค ปยอนันต บุคส, 2554.
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