
บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

 เรื่อง   โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานเพื่อประเมินผลงาน 
  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 

ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
1. นายวิชา จันทร์กลม ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง ประจ าปี ๒๕๕๕ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การสร้างค่านิยมร่วมเพ่ือผลักดันผลสัมฤทธิ์ขององค์กร  
กรณีสร้างค่านิยม UDON TEAM Model 

<< รายละเอียด >> 
2. นายเอกพงษ์  ศิริพันธ์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การจัดอบรมนักยุทธศาสตร์เพ่ือการจัดท าแผนและการบูรณาการ
แผนงาน/โครงการในระดับพ้ืนที่จังหวัด (Area Based) 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
เพ่ือยกระดับเพ่ือยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
3. น.ส.อภิรดา  เพ็งแสวง ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดราชบุรี  
และการตรวจติดตามโครงการผลการด าเนินโครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดราชบุรี 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาบุคคลกรของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดในการให้บริการ
ประชาชน 

<< รายละเอียด >> 
4. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง การปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การจัดท าแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
5. น.ส.สุรางรัตน์  ช่วยวงศ์ญาติ
  
 
 
 

 

ส่วนที่ 1 ผลงาน  
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเป็น Khon Kaen MICE City 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการเป็น Khon Kaen MICE City 

 
<< รายละเอียด >> 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
6. นางนภาพร แก้วส ี ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดอุดรธานี 
หมวด 5 มุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การส ารวจปัจจัยความพึงพอใจของบุคลากรต่อการปฏิบัติงาน
ในจังหวัดอุดรธานี 

<< รายละเอียด >> 
7. น.ส.จิรวดี       บรรพบุตร ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง การขอรับการจัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่เพ่ือสนับสนุน 
การปฏิบัติงานของศูนย์ด ารงธรรม 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลปริมาณงาน (Workload)  
เพ่ือประกอบการวิเคราะห์วางแผนก าลังคน (Workforce Planning) 

<< รายละเอียด >> 
8. นางศิริพร        รือเรือง ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง การพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
บุคคลของจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
9. น.ส.กัญญาณัฐ  หลักค า ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง การพัฒนาทักษะของบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

<< รายละเอียด >> 
10. นางแสงดาว  เรื่อศรีจันทร์ ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด  
และการจัดท าโครงการแบบย่อ (Project Brief) 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาของจังหวัด 

11. น.ส.สุวรรณี  เพียเอีย 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1 ผลงาน  
เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน  
และการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ  
ระดับช านาญการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาระบบการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ  
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

<< รายละเอียด >> 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
12. น.ส.นภพร  เกษรพันธุ์ ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง การพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

<< รายละเอียด >> 
13. นายพีระพลธ์  ส าเภา ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง ศึกษากรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ 
ในส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. รอบท่ี 2  
(1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557) 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 
ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ให้มีประสิทธิภาพ 

<< รายละเอียด >> 
14. นายชาญชัย ดารารัตติกาล ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง  “การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจังหวัด” 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การจัดการเรียนรู้ภายในส านักงานจังหวัดให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ 

<< รายละเอียด >> 
15. นางธมลพรรณ ชูเกษร ส่วนที่ 1 ผลงาน  

เรื่อง  การจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความโปร่งใส 
ในการปฏิบัติราชการของจังหวัดตรังกระบวนงานการสงเคราะห์ 
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ด้านการเกษตร) 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส านักงานจังหวัด 
โดยใช้ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ 

<< รายละเอียด >> 
16. น.ส.อุบลวรรณ์  จันทประสาร 
 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ 1 ผลงาน  
เรื่อง  การจัดท าค ารับรองและการติดตามประเมินผลการปฏิบตัิราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานจังหวัดเพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

<< รายละเอียด >> 
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