
บัญชีแนบท้ายประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 เรื่อง   โครงร่างผลงานและข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานเพื่อประเมินผลงาน 
  และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
 

ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
1. นางคุณารักษ์ เกษวิทย์ 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) 
(ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนา             
กลุ่มจังหวัด 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
2. น.ส.ฉัตติมา สถาพรจิตรกุล 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การศึกษา ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมระบบติดตาม
ประเมินแผนงาน โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี            
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน 
โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และ              
กลุ่มจังหวัด เพื่อรองรับมติคณะรัฐมนตรี และการบูรณาการ             
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

<< รายละเอียด >> 
3. นายธนะรัชต์ สุภาพันธ์ ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การปฏิบัติหน้าที่วิเคราะห์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์               
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  แนวทางการวิเคราะห์และจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์          
ของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ 

<< รายละเอียด >> 
4. นายธวัชชัย แก้วคงคา 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การเพ่ิมกรอบอัตราก าลังของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  มหาดไทยกับการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลกับส่วนราชการต่าง ๆ 
เพ่ือให้บริการและแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ าและ
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

<< รายละเอียด >> 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
5. นายนราวุฒิ รัตนัง 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการประกอบ
กิจการเหมืองแร่ทองค า 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนางานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 

<< รายละเอียด >> 
6. น.ส.รวิพัณณ์ เวทประสิทธิ์ 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การจัดท าแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโญบายและยุทธศาสตร์
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปี พ.ศ. 2555 - 2557 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การเตรียมความพร้อมการพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 

<< รายละเอียด >> 
7. นายสมพล ห่วงจริง 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดระนอง 
ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การจัดแผนพัฒนาจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ 

<< รายละเอียด >> 
8. นายสยาม อินทรสกุล 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การแปลงแผนยุทธศาสตร์การรักษาความปลอดภัยสถานที่
ราชการไปสู่การปฏิบัติ กรณีการแก้ไขปัญหากลุ่มพลังมวลชน และ
ราษฎร มาชุมนุมร้องเรียน และบุกรุก กระทรวงมหาดไทย 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือให้ระบบการรักษาความปลอดภัยกระทรวงมหาดไทย  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

<< รายละเอียด >> 
9. นายสัญญา กามินทร์ 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การน านโยบายของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม           
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ไปสู่การปฏิบัติ กรณี           
การด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพะเยา 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  บทบาทของส านักงานจังหวัดในการสนับสนุนการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

<< รายละเอียด >> 
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ชื่อ - สกุล ผลงาน และข้อเสนอแนวความคิดฯ 
10. นายสาครินทร์ จ าปา ส่วนที่ 1 ผลงาน 

เรื่อง  การเตรียมการด้านสารัตถะเพ่ือเตรียมการประชุม               
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนดานการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน 
ครั้งที่ 8 (The 8th AMRDPE) เมื่อปี 2013 ณ เมืองยอกยาร์กาต้า 
ประเทศอินโดนีเซีย 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่ได้จากการประชุม                
ตามกรอบความร่วมมืออาเซียนในบทบาทภารกิจของส านักงานปลัด 
กระทรวงมหาดไทย 

<< รายละเอียด >> 
11. นายสุรชัย ตันชัชวาล 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 ผลงาน 
เรื่อง  การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์            
ตามพระราชด าริ (Area-base Development Approach) 

ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนวความคิดฯ 
เรื่อง  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาชนบทเชิงพ้ืนที่ประยุกต์
ตามพระราชด าริด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

<< รายละเอียด >> 
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