ผนวก 1
แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ จานวน 31 ราย
ชื่อ – สกุล
ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
1. นางสาวชนัญญา ใหญ่พงษ์
ตาแหน่งเลขที่ 1217
ตาแหน่งเลขที่ 2198
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การบริหารงบประมาณและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กรณี การโอนเปลี่ ย นแปลงโครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปี และการใช้งบประมาณเหลือจ่าย
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายศเนติ จิรภาสอังกูร ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด
2. นายพิชัย ดาชม
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1504
ตาแหน่งเลขที่ 1511
เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ. 2566 – 2570
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2566
สานักงานจังหวัดนครสวรรค์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ) ของจังหวัดนครสวรรค์
สานักงานจังหวัดนครสวรรค์
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ90
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวกชามาศ มากสุวรรณ ร้อยละ 5
และนายเทียนชัย กันทะ ร้อยละ 5
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
รายละเอียด

-2ชื่อ – สกุล
ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
3. นายณัฐพล เพชรฉกรรจ์
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 569
ตาแหน่งเลขที่ 1945
เรื่ อ ง การสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายตาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของกระทรวงมหาดไทย
สานักนโยบายและแผน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดพิจิตร
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายเอกพงษ์ ศิริพันธ์ ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาวงจรนโยบายสาธารณะของกระทรวงมหาดไทย
และจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)
รายละเอียด
4. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัจน์
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1224
ตาแหน่งเลขที่ 2851
เรื่อง การขับเคลื่ อนภารกิจงานการต่างประเทศเพื่ อสนั บ สนุ น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดสุโขทัย
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายพิพัฒน์พงษ์ พุทธวงค์ ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
ภายใต้กรอบความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องกับต่างประเทศ
รายละเอียด
5. นายชิดพงศ์ ลัคนทิน
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 487
ตาแหน่งเลขที่ 521
เรื่อง การสนับสนุนผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในการ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ตรวจราชการและติ ด ตามนโยบายส าคั ญ ของรัฐ บาล นโยบาย
ส านั กงานคณะกรรมการมาตรฐานการ สานักงานผู้ตรวจราชการ
สาคัญของกระทรวงมหาดไทย และการบริหารงานส่วนท้องถิ่น
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 100
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อง การยกระดั บประสิ ทธิ ภาพการตรวจราชการด้ วยแนวทาง
การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งส าหรั บ การตรวจราชการของ
กระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด

-3ชื่อ – สกุล
6. นายคมกฤช บัวคา
ตาแหน่งเลขที่ 626
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ส านั ก พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การบริ ห าร
ราชการจังหวัด

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ 3164
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดอุทัยธานี

7. นายชวนันทณัฏฐ์ โพธิ์กัณฑ์
ตาแหน่งเลขที่ 513
ตาแหน่งเลขที่ 1074
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล
สานักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดชัยนาท

8. นางสาวกิ่งแก้ว เพ็ญศรี
ตาแหน่งเลขที่ 1211
ตาแหน่งเลขที่ 3135
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล
สานักงานจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดอุตรดิตถ์

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การติดตามผลการดาเนินโครงการและเร่งรัดการใช้ จ่ า ย
งบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม), พ.ศ. 2561, พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563
ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 60
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญ ร้อยละ 40
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิ ทธิภ าพกระบวนการด้า นงบประมาณของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การสนับสนุนผู้ ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในการ
ตรวจราชการและติดตามการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 100
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การขออนุ มั ติ อนุ ญ าตใช้ ที่ ดิ น ของรั ฐ ส าหรั บ การด าเนิ น
โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายศเนติ จิรภาสอังกูร ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การจั ด ท าแผนแม่ บ ทการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู แ ม่ น า คู ค ลอง
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เป็นรูปธรรม
รายละเอียด

-4ชื่อ – สกุล
ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
9. นายจีรวัสส์ เปรมดิษฐ์
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2346
ตาแหน่งเลขที่ 2351
เรื่อง การจัดทาแผนพัฒ นาจั งหวั ดระยองสู่ การพัฒ นาที่ ส มดุ ล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
และยัง่ ยืน พ.ศ. 2566 - 2570
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดระยอง
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 70
สานักงานจังหวัดระยอง
1.2 ผูร้ ่วมจัดทาผลงาน : นายศุภวิชย์ วงษ์อุรา ร้อยละ 30
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดสนับสนุนนโยบาย
การพั ฒ นาพื นที่ ข องรั ฐ บาล กรณี โครงการเขตพั ฒ นาพิ เ ศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
รายละเอียด
10. นางสาวเพ็ญนภา เดชดี
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2821
ตาแหน่งเลขที่ 2792
เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหาร
ผู
อ
้
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ม
่
งานศู
น
ย์
ด
ารงธรรมจั
ง
หวั
ด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ราชการของผู้บริหารจังหวัดสระบุรี
(นั
ก
วิ
เ
คราะห์
น
โยบายและแผนช
านาญการพิ
เ
ศษ)
สานักงานจังหวัดสระบุรี
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวปนิดา อินทบุตร ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง พลิกโฉมงานเลขานุการผู้บริหารสู่มิติใหม่
รายละเอียด
11. นายภูวนาถ สุขสม
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 738
ตาแหน่งเลขที่ 1879
เรื่อง การติดตาม การประเมินผล และการดาเนินการทางละเมิด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 90
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายอัมรินทร์ นวลน้อย ร้อยละ 10
สานักงานจังหวัดพังงา
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การพั ฒ นากลุ่ ม งานเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ
ราชการให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา
รายละเอียด
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ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
12. นายสยาม จุตตะโน
ตาแหน่งเลขที่ 2506
ตาแหน่งเลขที่ 3020
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดเลย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดหนองบัวลาภู

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว
การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ระหว่าง จังหวัดเลย เพชรบูรณ์
ราชอาณาจั ก รไทย แขวงไชยะบุ ลี และ แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายวสันต์ ไทยสุวรรณ ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริในพืนที่จังหวัดเลย โดยการสนับสนุนศูนย์อานวยการ
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด
รายละเอียด
13. นางสาวจันทร์เพ็ญ จันทร์มิตร
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 582
ตาแหน่งเลขที่ 730
เรื่อง การจัดทาโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันการเกิดอุทกภัย ปี 2564
สานักนโยบายและแผน
ภาคกลางตอนล่าง 2 (เพชรบุรี)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายทวีศักดิ์ ใจรังษี ร้อยละ 20
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการดาเนินโครงการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรนา เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและป้องกันการเกิดอุทกภัย
รายละเอียด
14. นางสาวอินทิรา มินช่าง
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 605
เรื่อง การกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปราม
ตาแหน่งเลขที่ 1404
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักนโยบายและแผน
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 100
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
สานักงานจังหวัดนครพนม
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด
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15. นายพุทธิกานต์ กิจเกือกูล
ตาแหน่งเลขที่ 495
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ส านั กงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1633
เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นนโยบายการบริ ห ารจั ด การ กรณี บุ ค คล
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ชาวเมียนมาเดินทางเข้าไทยตามแนวชายแดน อันเนื่องมาจากการ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในเมียนมา
สานักงานจังหวัดบึงกาฬ
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 70
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายชยชัย แสงอินทร์ ร้อยละ 15
และ นายทรงกลด ขาวแจ้ง ร้อยละ 15
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการนานโยบายเมืองพี่เมืองน้องไปสู่
การปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด

16. นายสรายุทธ เชืออ่อน
ตาแหน่งเลขที่ 2288
ตาแหน่งเลขที่ 2294
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดให้มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย BCG
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 85
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายพิพัฒน์ สิงคะกุล ร้อยละ 15
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การจัดทาศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด (Data Center) เพื่อสนับสนุน
การบริหารและการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
รายละเอียด
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17. นายธนิศร์ เสถียรนาม
ตาแหน่งเลขที่ 138
นักวิเทศสัมพันธ์ชานาญการ
กองการต่างประเทศ

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2168
เรื่ อ ง การด าเนิ น ความร่ ว มมื อ ระหว่า งกระทรวงมหาดไทยกับ
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
โครงการตั งถิ่ น ฐานมนุ ษ ย์ แ ห่ ง สหประชาชาติ (The United
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ) Nations Human Settlements Programme : UN – Habitat)
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 70
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ร้อยละ 20
และ นางสาวฐิติพร อุนรัตน์ ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง ข้ อ เสนอแนวคิ ด ในการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
กระทรว งมหาดไทยกั บ โ ครงการตั งถิ่ น ฐ านมนุ ษ ย์ แ ห่ ง
สหประชาชาติ ( The United Nations Human Settlements
Programme : UN – Habitat) เพื่ อบรรลุ เป้ าหมายการพั ฒนา
ทีย่ ั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ
รายละเอียด

18. นายเชาว์วรรธน์ กราบไกรแก้ว
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2507
ตาแหน่งเลขที่ 2513
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการและ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
การขับเคลื่อนจังหวัดเลย (THAILOEI)
สานักงานจังหวัดเลย
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดเลย
1.2 ผูร้ ่วมจัดทาผลงาน : นายวสันต์ ไทยสุวรรณ ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การทางานแบบบูรณาการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
รายละเอียด
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ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
19. นายอาทิตย์ ชามขุนทด
ตาแหน่งเลขที่ 1437
ตาแหน่งเลขที่ 1442
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การดาเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อพัฒ นาและแก้ ไ ขปั ญหาทางเศรษฐกิ จจั งหวัด นครราชสี ม า
(กรอ.จังหวัด)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 70
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวจุรีรัตน์ สุวรรณจิตร ร้อยละ 30
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ
จั ง หวั ด เพื่ อ ลดกระแสเรี ย กร้ อ งการยุ บ การบริ ห ารราชการ
ส่วนภูมิภาคและการเลือกตังผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด

20. นางสาวอุมาพร ชาญณรงค์
ตาแหน่งเลขที่ 1480
ตาแหน่งเลขที่ 2375
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล
สานักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดราชบุรี

ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การจัดการข้อร้องเรียน กรณีพิพาทระหว่างหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน เกี่ยวกับการกระทาละเมิด
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 100
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง พัฒนาระบบการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนศูนย์ดารงธรรม
จังหวัดดิจิทัลสู่ระบบราชการ 4.0
รายละเอียด
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21. นางสาวรริณชญา บุตรแก้ว
ตาแหน่งเลขที่ 1600
ตาแหน่งเลขที่ 760
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
สานักงานจังหวัดน่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร)
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 ของจังหวัดน่าน
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 90
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวปูริดา บัวหลวง ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด ท าค าของบประมาณของ
จังหวัดด้วยหลักวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
รายละเอียด
22. นางสาวหริณโลจณ์ ทรงบัณฑิตย์
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1280
ตาแหน่งเลขที่ 1281
เรื่อง การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดตราด
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวทัศนีย์ เอี่ยมเอม ร้อยละ 20
สานักงานจังหวัดตราด
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนการตรวจราชการเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
รายละเอียด
23. นายชยพัทธ์ วิปุละ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1054
ตาแหน่งเลขที่ 2159
เรื่อง การจัดตังศูนย์ดารงธรรม (ส่วนหน้า) กรณี นายกรัฐมนตรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล มาประชุมแนวทางการเชื่อมโยงท่าเรือแหลมฉบังกับนานาชาติ
สานักงานจังหวัดชลบุรี
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ในพืนที่จังหวัดชลบุรี
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดมุกดาหาร
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายทิศนุ ธีระนุกูล ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง แนวทางการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาการแก้ ไ ขปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ดารงธรรมจังหวัดชลบุรี
รายละเอียด

- 10 ชื่อ – สกุล
ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
24. นางสาวรุ่งรัตน์ สังข์ศร
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 604
ตาแหน่งเลขที่ 3076
เรื่อง การขอความเห็ นชอบในการขอเข้า ทาประโยชน์ใ นพื นที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ป่าสงวนแห่งชาติ พืนที่ป่าชายเลน และพืนที่อุทยานแห่งชาติ
สานักนโยบายและแผน
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 100
สานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การจัดทาแนวทางในการขออนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพืนที่
ป่าสงวนแห่งชาติ
รายละเอียด
25. นายเก่งกล้า วิริยะ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1306
ตาแหน่งเลขที่ 1312
เรื่อง การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ของจังหวัดตาก
สานักงานจังหวัดตาก
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดตาก
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางดาริกา หอมตลบ ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด ท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพืนที่ (One Plan) ผ่านกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดที่มีความเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของแผนในระดับชาติ
รายละเอียด
26. นายภูริวัจน์ นิธินันท์พิบูล
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2253
ตาแหน่งเลขที่ 1575
เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพืนที่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 100
สานักงานจังหวัดยะลา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
สานักงานจังหวัดนราธิวาส
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียด

- 11 ชื่อ – สกุล
ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
27 นายธานี แสงสว่าง
ตาแหน่งเลขที่ 1334
ตาแหน่งเลขที่ 2417
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สานักงานจังหวัดนครนายก
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดลพบุรี

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
ตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางอาภรณ์ วุฒิคุณาภรณ์ ร้อยละ 10
และนางสาวนภัสวรรณ ดลสุขวรเสฏฐ์ ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง ข้อเสนอการพัฒนาปรับปรุงงานตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด

28. นายประเสริฐ กิ่งกรดกลาง
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 1669
ตาแหน่งเลขที่ 1113
เรื่อง การดาเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.3 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดชัยภูมิ
1.4 ผูร้ ่วมจัดทาผลงาน : นายวีรวุฒิ ศรีชาย ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การบริหารงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
กรณีการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
รายละเอียด

- 12 ชื่อ – สกุล
29. นายวิทวัส ศรีขวัญ
ตาแหน่งเลขที่ 634
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักพัฒนาและส่งเสริ มการบริ ห าร
ราชการจังหวัด

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2675
เรื่ อ ง บทบาทของส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ในการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด
สนับสนุนและส่ งเสริม การพัฒ นาเศรษฐกิจและสั ง คมเชิ ง พื นที่
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ) (Area based) ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจแผนงานความร่วมมือ
สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นาโขง 6 ประเทศ (GMS)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 100
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง บทบาทของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สป.มท. ในการสนับสนุนการใช้กลไก กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด
เพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของพื นที่ ในบริ บ ทที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ขั บ เคลื่ อ นวาระแห่ ง ชาติ การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular
– Green Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
รายละเอียด
30. นางสาวสุธาสินี ปล้องใหม
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2677
ตาแหน่งเลขที่ 2667
เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการติดตาม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล ผลการด าเนิ น การโครงการและการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
ตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 70
สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวอัจฉรา กิจจาวิเศษ ร้อยละ 15
และ นายธีระวุฒิ โพธิชัย ร้อยละ 15
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
รายละเอียด

- 13 ชื่อ – สกุล
31. นายวิภู วิมลเศรษฐ
ตาแหน่งเลขที่ 657
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักพัฒนาและส่งเสริ มการบริ ห าร
ราชการจังหวัด

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
ตาแหน่งเลขที่ 2989
เรื่อง การเตรียมการชีแจงในการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งานยุ ท ธศาสตร์ แ ละข้ อ มู ล งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจังหวั ด
เพื่อการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดต่อรัฐสภา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ)
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
สานักงานจังหวัดหนองคาย
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ว่าที่ร้อยโท ขุนทอง สายบุตร ร้อยละ 10
และ นางสาวสุภัทธา อ่อนสุวรรณ์ ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมการชีแจงในการประชุม
พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ... ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อรัฐสภา
รายละเอียด

