
 
 

บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 

 เรื่อง   โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานและสัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ 
      เพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
 
 

ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดฯ 
1. นางสาวณัฐรินทร์  เต็มดี ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  แผนพัฒนาองค์กรและบุคลากร ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
2. นายโกสินทร์  นิยะกิจ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การขับเคลื่อนการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) จังหวัดล าปาง 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล   
จังหวัดล าปาง เพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.0 

<< รายละเอียด >> 
3. นางชณิตา  นามวงษ์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ที่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการ
จังหวัด กรณีการร้องทุกข์การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนไม่เป็นธรรมของส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพ่ือ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค   
กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

<< รายละเอียด >> 
4. นายวุฒิ  แตงทรัพย์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การจัดท าค าแก้ค าร้องทุกข์ กรณี ข้าราชการร้องทุกข์ต่อ 
ก.พ.ค. เรื ่อง การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดล าดับอาวุโสทางราชการ 
ให้สอดคล้องกับระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ 

<< รายละเอียด >> 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดฯ 
5. นายสันติ  วงศ์จิระสวัสดิ์ 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งของข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นระบบแท่ง 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางเ พ่ือการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
<< รายละเอียด >> 

 
6. นายอมรฉัตร  ก าภู ณ อยุธยา ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การควบคุมการบริหารงานร้องทุกข์ ร้องเรียนของผู้บริหาร
ระดับสูงของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาตัวชี้วัดตามแนวทางประชารัฐ 

<< รายละเอียด >> 
 

7. นางรมณ  คูวงษ์วัฒนาเสรี ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและการก าหนดตัวชี้วัด
รายบุคคล จากระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญของส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

<< รายละเอียด >> 
 

8. นายเจตพรรธน์  จันทร์ประเสริฐ ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการขับเคลื่อนการ
พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ตามแผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย เพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้เพ่ีอเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด         
สู่อนุภูมิภาค IMT-GT 

<< รายละเอียด >> 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวคิดฯ 
9. นางสาวมัณฑนา  สินนะ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ 
จ านวน ๖ ต าแหน่ง เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย
ส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในการจัดท าแผนพัฒนา
ภาค ๖ ภาคและบูรณาการแผน One - Plan 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การวางแผนอัตราก าลังเ พ่ือสนับสนุนระบบการจัดท า
แผนพัฒนาภาคและจังหวัด ในลักษณะ One – Plan 

<< รายละเอียด >> 
10. นางมนทกานต์  พวงรังษี 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานจังหวัดโดยใช้กลไก
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ 
เรื่อง  การสร้างจังหวัดโปร่งใสด้วยการน าหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดีมาใช้ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต               
ในหน่วยงานภาครัฐ 

<< รายละเอียด >> 
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