ผนวก 3
แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ จานวน 13 ราย
ชื่อ – สกุล
1. นายธีร์ สิทธิหาโคตร
ตาแหน่งเลขที่ 2137
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานจังหวัดมหาสารคาม

2. นายธนวัฒน วิไล
ตาแหน่งเลขที่ 98
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กองการเจ้าหน้าที่

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 3018
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล หน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดมหาสารคาม
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดหนองบัวลาภู
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวพรพัสกร วงษาเวียง ร้อยละ 10
และนางสาวปรียานันท์ ธรรมบุตร ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) จังหวัดมหาสารคาม
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 96
เรื่อง การจัดทาหลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน การประเมิน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
บุคคลและผลงานเพื่อเลื่ อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง ให้
กลุ่มงานสรรหาและประเมินบุคคล
ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน และประเภทวิชาการ
กองการเจ้าหน้าที่
ระดับชานาญการ ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวหยาดพิรุณ ปัทมเศรษฐ ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
ราชการด้วยหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
รายละเอียด

-2ชื่อ – สกุล
3. นางสาวดวงมณี สิทธิสัตย์
ตาแหน่งเลขที่ 2674
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2349
เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นจั ง หวั ด สู่ ร ะบบราชการ 4.0 และการจั ด ท า
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาจังหวัดสมุทรปราการ 4.0
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 100
สานักงานจังหวัดระยอง
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ มี ขี ด สมรรถนะสู ง กั บ
นโยบายการขจั ด ความยากจนและพั ฒ นาคนทุ ก ช่ ว งวั ย ตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด

4. นายศักดิ์ไทย ศรีบุญเรือง
ตาแหน่งเลขที่ 1632
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานจังหวัดบึงกาฬ

ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1631
เรื่อง การขับเคลื่อนการดาเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ประเภทจั ง หวั ด
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดบึงกาฬ
สานักงานจังหวัดบึงกาฬ
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวพัชรีภรณ์ อริยกาญจน์ ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การยกระดับการดาเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) สู่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียด

-3ชื่อ – สกุล
5. นางรุ่งทิวา ประสงค์เงิน
ตาแหน่งเลขที่ 2762
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานจังหวัดสระแก้ว

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2761
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ข้าราชพลเรือนสามัญในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ ๑๐๐
80
สานักงานจังหวัดสระแก้ว
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็น
ระบบราชการ 4.0
รายละเอียด

6. นางสาวนภาพรรณี สิงห์สุวรรณ์
ตาแหน่งเลขที่ 150
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กองการต่างประเทศ

ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1080
เรื่อง การกลั่นกรองและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลของกรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปกครองให้แก่อธิบดีกรมการปกครอง ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2559
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
– 30 กันยายน 2562
สานักงานจังหวัดชัยนาท
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ร้อยตารวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ด้านการต่างประเทศของ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยด้วยการกาหนดตาแหน่งนักวิเทศ
สัมพันธ์ในกองการต่างประเทศและสานักงานจังหวัดและการพัฒนาบุคลากร
รายละเอียด

-4ชื่อ – สกุล
7. นายขวัญชัย สุภผลวีรกุล
ตาแหน่งเลขที่ 2777
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานจังหวัดสระบุรี

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2415
เรื่ อ ง การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการและการเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ข้าราชการในสั งกัดราชการบริห ารส่วนภูมิภ าคจังหวัดสมุทรสาคร
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานจังหวัดลพบุรี
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวลัดดาวรรณ โชติมุณี ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง Model การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการและการเลื่ อ น
เงินเดือนสาหรับนักทรัพยากรบุคคลสู่ระบบราชการ 4.0
รายละเอียด

8. นายภูมิ จวงจ่าย
ตาแหน่งเลขที่ 116
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กองการเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1402
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสานักงาน
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปลัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดนครพนม
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายประวิตร พานชูวงศ์ ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาระบบการออกบัตรประจาตัวผู้ได้รับพระราชทาน
เหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดนผ่านแอพพลิเคชั่น
(Application) “PIT-CH” (พิช)
รายละเอียด

-5ชื่อ – สกุล
9. นายบุญเกิด การิยา
ตาแหน่งเลขที่ 2450
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานจังหวัดลาปาง

10. นางสาวณัฏฐนันท์ ทองนุ่น
ตาแหน่งเลขที่ 77
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กองการเจ้าหน้าที่

11. นางสาวณัฐธยาน์ สกุลยุทธเสนี
ตาแหน่งเลขที่ 2197
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง รางวัลเลิศรัฐ : สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวดที่ 1
ตาแหน่งเลขที่ 2073
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ด้านการนาองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม) ประจาปี 2563
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 85
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายกฤษฎา ทองจิบ ร้อยละ 15
สานักงานจังหวัดแพร่
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ระดับจังหวัด
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งนิติกร ระดับชานาญการพิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1573
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์) ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายชูเกียรติ หงษ์ทอง ร้อยละ 10
สานักงานจังหวัดนราธิวาส
และนางสาวปทุมวดี ลดาพรหมทอง ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การปรับปรุงกรอบอัตรากาลังของกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักงานจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของจังหวัด
ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
ตาแหน่งเลขที่ 3141
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายนที นวลแก้ว ร้อยละ 10 และ
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
นางสาววัชชวลัย สายแก้ว ร้อยละ 10
สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มศักยภาพบุคลากรภาครัฐเพื่อรองรับการพัฒนาเชิงพื้นที่
รายละเอียด

-6ชื่อ – สกุล
ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
12. นางวนิดา เจริญพัฒนสมบัติ
ตาแหน่งเลขที่ 532
ตาแหน่งเลขที่ 914
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ (นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดกาแพงเพชร

13. นางสาวกุลธิดา ตันเจริญ
ตาแหน่งเลขที่ 78
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กองการเจ้าหน้าที่

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารวงเงินเลื่ อน
เงินเดือนของข้าราชการกลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบที่ 1/2561 และรอบที่ 2/2561)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวธนัชพร วงศ์สวุ รรณพร ร้อยละ 10
และนางฉัตรแก้วเกล้า พัวพัน ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหาร
วงเงินเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1943
เรื่อง การกาหนดตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (นักทรัพยากรบุคคล ระดับเชี่ยวชาญ) สังกัดสถาบันดารงราชานุภาพ
(นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ)
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน 1 ตาแหน่ง
สานักงานจังหวัดพิจิตร
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวปทุมวดี ลดาพรหมทอง ร้อยละ 10
และนายชูเกียรติ หงษ์ทอง ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การบริห ารจัดการฐานข้อมูล บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพ
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด

