ผนวก 2
แนบท้ายประกาศ อ.ก.พ. สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565
ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ จานวน 17 ราย
ชื่อ – สกุล
1. นางสาวพลอยกมลวัน ธัญญสัญชัย
ตาแหน่งเลขที่ 627
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคใต้
ชายแดน

2. นาย ณ น่าน สงวนพงษ์
ตาแหน่งเลขที่ 34
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กองกลาง

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ 2397
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดลพบุรี

ตาแหน่งเลขที่ 2179
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
กรณีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มจังหวัด
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 70
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวพันธ์วดี หนูริง ร้อยละ 20
และนายพันศักดิ์ แสงไกร ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนากลุ่มงานอานวยการ สป.มท. ให้เป็น “Change Agent”
เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด “Change for good” ไปสู่การปฏิบัติ
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง “คลินิกโควิด ห้องผู้ว่าฯ ปทุม (PATHUM THANI COVID-19
TELECLINIC)”
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 60
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายปิยบุตร เทียมเศวต ร้อยละ 30
และนายกิตติศักดิ์ กิจบารุง ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การจัดทาระบบฐานข้อมูล กลางการดาเนินงานพระราชพิ ธี
รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ของกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด

-2ชื่อ – สกุล
3. นางดุลย์ยานี วงศ์ศรีอาจ
ตาแหน่งเลขที่ 2120
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานจังหวัดมหาสารคาม

4. นายกนต์ธร ศรีชุมจันทร์
ตาแหน่งเลขที่ 416
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สถาบันดารงราชานุภาพ

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ 868
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดกาฬสินธุ์

ตาแหน่งเลขที่ 1587
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดน่าน

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่ อ ง การรับ เสด็ จ ฯ พระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวกาญจนา โลหิตยา ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การรับ เสด็ จ ฯ พระกนิ ษ ฐาธิ ราชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพระบรมวงศานุวงศ์
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อ ง การจั ดเตรีย มข้อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น ผู้ บ ริห าร ในการประชุ ม
ขับเคลื่ อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจส าคัญ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 70
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายวิษณุพงศ์ วรภัทรธารง ร้อยละ 30
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด ท าข้ อ มู ล ให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารเพื่ อ
ประกอบการประชุ ม นโยบายของรัฐ บาลและภารกิ จ ส าคั ญ ของ
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด

-3ชื่อ – สกุล
ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
5. นายวานิช นาคเสน
ตาแหน่งเลขที่ 1628
ตาแหน่งเลขที่ 1646
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดบึงกาฬ
(นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดบุรีรัมย์

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่ อ ง การส่ งเสริ มความสั มพั นธ์อั นดี กั บประเทศเพื่ อนบ้ านจั งหวั ด
บึงกาฬ – แขวงบอลิคาไซ สปป.ลาว
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 70
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวจิราภรณ์ อินทะวัน ร้อยละ 30
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกลความสัมพันธ์อันดีกับประเทศ
เพื่อนบ้านจังหวัดบึงกาฬ – แขวงบอลิคาไซ สปป.ลาว
รายละเอียด

6. นายศิริพงศ์ อริยสุนทร
ตาแหน่งเลขที่ 215
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
กองสารนิเทศ

ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่ อ ง การอ านวยการและประสานงานเพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ กั บ
ประชาชนในการจัดทานาอภิเษกและการจัดกระบวนแห่นาอภิเษก
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ ร่ว มจั ด ท าผลงาน : นายญาณวัฒ น์ ชู ด วง ร้อยละ 10
และนายอานุภาพ จักรแก้ว ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การอานวยการและประสานงานเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ผู้ ว่าราชการจังหวัดให้ เป็ นที่ เชื่อมั่น และศรัท ธาของประชาชนใน
พื นที่ (Modern Governor) ผ่ า นกลไกสื่ อ สารสั ง คมตามแนว
ทางการขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชาเพื่อการปฏิรูปประเทศ
รายละเอียด

ตาแหน่งเลขที่ 1680
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดปทุมธานี

-4ชื่อ – สกุล
7. นางสาวฤทัยรัตน์ คงทน
ตาแหน่งเลขที่ 45
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กองกลาง

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ 1063
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดชัยนาท

8. นายภูริพงศ์ มงคลหัตถี
ตาแหน่งเลขที่ 674
ตาแหน่งเลขที่ 1838
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย (นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดพะเยา

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสินพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอกรมพระยาดารงราชานุภาพ ประจาปี 2564
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 90
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางสาวสุธิรา เกือท่าดี ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและประสานการจัด
งานรัฐพิธี งานพิธีเนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ และ ศาสนพิธี ของ
กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจของกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 100
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติราชการและการถอดบทเรียนด้ว ย
ระบบดิจิทัล
รายละเอียด

-5ชื่อ – สกุล
ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
9. นายสาโรจน์ เลาหสูต
ตาแหน่งเลขที่ 2099
ตาแหน่งเลขที่ 2863
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดภูเก็ต
(นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่ อ ง การควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลงานช่ ว ยอ านวยการ และการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ระหว่างปี
2561 - 2562
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 95
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายวิชัย ศิลปะกิจโกศล ร้อยละ 5
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในหน้าที่
เลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียด

10. นายวีรชาติ คงอภัย
ตาแหน่งเลขที่ 2656
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อ ง การรับ – ส่ งเสด็ จ พระบรมวงศานุ ว งศ์ ณ ท่ าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 85
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายจักรพันธ์ ระงับ ร้อยละ 15
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การจัดทาคู่มือการต้อนรับบุคคลสาคัญต่างประเทศที่เดินทาง
มาเยื อ นประเทศไทยในฐานะพระราชอาคั น ตุ ก ะหรื อ แขกของ
รัฐบาล ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รายละเอียด

ตาแหน่งเลขที่ 1806
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-6ชื่อ – สกุล
ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
11. นางสาวมาริสา ใจแข็ง
ตาแหน่งเลขที่ 1253
ตาแหน่งเลขที่ 2365
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
สานักงานจังหวัดตรัง
(นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดราชบุรี

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การดาเนิน งานเกี่ยวกับพิ ธีอันเกี่ยวกับงานพระราชพิ ธีบรม
ราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายอริยะ สุดโต ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินการจัดงานพระราชพิธี
งานรัฐพิธี และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสาคัญต่าง ๆ
ของจังหวัด
รายละเอียด

12. นายอามฤต แง้เจริญกุล
ตาแหน่งเลขที่ 2593
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานจังหวัดสงขลา

ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่ อ ง การรั บ เสด็ จ ฯ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสมเด็ จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 60
1.2 ผู้ ร่ว มจัด ท าผลงาน : นางสาวมนี นุ ช ศิ ริพ ร ร้อ ยละ 20
และนายกษิต เสน่ห์ภักดี ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการรั บ เสด็ จ ฯ พระมหากษั ต ริ ย์
พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างสมพระเกียรติ
รายละเอียด

ตาแหน่งเลขที่ 3185
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี

-7ชื่อ – สกุล
13. นางสาวอมรรัตน์ วงษ์งาม
ตาแหน่งเลขที่ 1294
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานจังหวัดตาก

14. นางดิลกา จานงภักดี
ตาแหน่งเลขที่ 931
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานจังหวัดขอนแก่น

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ 1293
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดตาก

ตาแหน่งเลขที่ 929
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดขอนแก่น

15. นายมนูญ โอฆชล
ตาแหน่งเลขที่ 1928
ตาแหน่งเลขที่ 704
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทัว่ ไปชานาญการพิเศษ)
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง
สานักงานจังหวัดพิจิตร

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพืนที่จังหวัดตาก
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางแสงดาว เรืองศรีจันทร์ ร้อยละ 10
และนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการรับเตรียมการและรับเสด็จในพืนที่
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การเตรียมการรับเสด็จของจังหวัดขอนแก่น
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 100
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : ไม่มี
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง นักประสานสิบทิศ สู่ความสาเร็จของงานอานวยการ
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การควบคุม วิเคราะห์และกลั่นกรองงาน การรับส่งมอบงาน
ในหน้าที่ราชการของผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางละเอียด โรจนประทีป ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อง การเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานอานวยการ สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด

-8ชื่อ – สกุล
16. นางสาวณัฐฐาศิริ แก้ววิเศษ
ตาแหน่งเลขที่ 1420
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา

17. นางสาวมัณฑณา แป้นต่วน
ตาแหน่งเลขที่ 27
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กองกลาง

ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่ง
ตาแหน่งเลขที่ 1417
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดนครราชสีมา

ตาแหน่งเลขที่ 2054
ผู้อานวยการกลุ่มงานอานวยการ
(นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ)
สานักงานจังหวัดแพร่

เค้าโครงผลงานและข้อเสนอแนวคิดฯ
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง การปฏิบัติงานเลขานุการของผูบริหาร
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 80
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นายประพันธ์ อัคคโพธิกุล ร้อยละ 20
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่ อ ง การใช้ ระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส าหรั บ การบริ ห าร
ราชการส่วนภูมิภาค
รายละเอียด
ส่วนที่ 1 เค้าโครงผลงาน
เรื่อง รายงานผลการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 ของกระทรวงมหาดไทย ตามมติ
คณะรัฐมนตรี
1.1 สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ร้อยละ 90
1.2 ผู้ร่วมจัดทาผลงาน : นางรัชนี ไทยเจริญ ร้อยละ 10
ส่วน 2 ข้อเสนอแนวคิดฯ
เรื่อ ง การพั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพศู น ย์ ข้ อ มู ล ข่ าวสารของ
ราชการ ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
รายละเอียด

