
รายชื่อคณะท างาน Change for good ของกระทรวงมหาดไทย ชุดที่ ๒ 
 

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

๑ นายศราวุฒิ ทัพธานี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กองกลาง 
๒ นางสาวศุภจิต อุมะวิชนี นิติกรปฏิบัติการ กองการเจ้าหน้าที่ 
๓ นายณัฐพล อุดมเมฆ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ กองการต่างประเทศ 
๔ นายสุพัชร์ สุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กองคลัง 
๕ นางกนกวรรณ วงษ์กระสันต์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ กองการสารนิเทศ 
๖ นายพัฒน์ณัทภูมิ เจียรณัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗ ว่าที่ร้อยตรีสิทธิธรรม กุลอารยะสิน นิติการปฏิบัติการ ส านักกฎหมาย 
๘ นายภราดร เสรีสมบูรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล 

ส่วนท้องถิ่น 
๙ นางสาวเจนจิรา ชูติยานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุก์์ 

๑๐ นางสาววันทิพย์ พรนที นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักนโยบายและแผน 
๑๑ นางสาวพันธุ์ชนก คงไทย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
๑๒ นายไพฑูรย์ สุ์เกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง (ส่วนหน้า) 
๑๓ นายธราดล กมุทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๔ นายจิรายุทธ์ เรือง์จรไพโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก 
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๑๕ นายราเชนทร์ ก าเหนิดสิงห์ เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 
๑๖ นายวรวุฒิ อินไชยทอง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 
๑๗ นางสาววรินทร ทิพย์ค า เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง 
๑๘ นายปัญญา น่วมประวัติ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา กรมการพัฒนาชุมชน 
๑๙ นางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรมการพัฒนาชุมชน 
๒๐ นายยอดชาย ผ้าเจริญ ผู้อ านวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนล าปาง กรมการพัฒนาชุมชน 
๒๑ นายศรายุทธ มั่งคั่ง วิศวกรรังวัดช านาญการ  

 
กลุ่มพัฒนาระบบการบริหาร ส่วนวิศวกรรมบริหาร 
กองเทคโนโลยีท าแผนที่ กรมที่ดิน 

๒๒ นางสาวรักชนก เชื้อชา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มงานฝึกอบรมด้านการรังวัดและท าแผนที่ กองฝึกอบรม 
กรมท่ีดิน 

๒๓ นายสันติ อ าไพจิตต์ นักวิชาการท่ีดินช านาญการ กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
กรมท่ีดิน 

๒๔ นางสาวอรวรรณ์ จันทร์ปะทิว นักผังเมืองช านาญการพิเศษ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๒๕ นางสาวพรทิพย์ ฉิมเฉลิม นักจัดการทั่วไปช านาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๒๖ นางพัสนันท์ เปรี้ยวประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๒๗ นางสาวกนิตา อุปัชชนานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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๒๘ นางสาวชุตินันท์ สุ์เหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศูนย์อ านวยการบรรเทาสาธารณภัย 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๒๙ นางสาวปัทมา เชาวนานานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๓๐ นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓๑ นางสาวลดาวัลย์ อรุณราษฎร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓๒ นายศุภชัย พุฒซ้อน นิติกรปฏิบัติการ กองกฎหมายระเบียบท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
๓๓ นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น นักบริหารงาน ๗ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ การประปานครหลวง 
๓๔ นายจักตรี มีสมบัติ นักบริหารงาน ๖ ส านักงานประปาสา์ามีนบุรี การประปานครหลวง 
๓๕ นางสาวอาร์ณุชิดา จั่นบ ารุง พนักงานพัสดุ ๕ ส านักงานประปาสา์าประชาชื่น การประปานครหลวง 
๓๖ นางสาวนทีรัย เกรียงชัยพร ผู้อ านวยการกองลูกค้าสัมพันธ์ ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 

การประปาส่วนภูมิภาค 
๓๗ นางสาวสุพรรณี อาจไพรินทร์ นักประชาสัมพันธ์ ๗ ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 

การประปาส่วนภูมิภาค 
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๓๘ นายไทธชา วังประทุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๗ ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาค 
๓๙ นายสุพจน์ เสร็จกิจ    ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า ฝ่ายบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง 
๔๐ นายชาญนลินทร์ โพธิ์ประยูร      ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองเครื่องมือเครื่องใช้ 

และอุปกรณ์ 
ฝ่ายอุปกรณ์งานจ าหน่าย การไฟฟ้านครหลวง 

๔๑ นายสุชาติ แก้วมุ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองสารสนเทศด้านบริหาร ฝ่ายแผนกลยุทธ์ การไฟฟ้านครหลวง 
๔๒ นายอภิรัช เอกอุ่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ ๔ กองแผนและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม สายงานยุทธศาสตร์ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๔๓ นางวันทนา ดวงประเสริฐ รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (บริหาร) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
๔๔ นายสุกรี บุญลือ นิติกร ระดับ ๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก 
๔๕ นายคมกฤช ปินตาเครือ นักการตลาด ๖ ฝ่ายตลาดและจัดสินค้า องค์การตลาด 
๔๖ นางสาวกันยารัตน์ วัชรพิบูลย์ นักบริหารงานทั่วไป ๕ รักษาการในต าแหน่ง  

นักทรัพยากรบุคคล ๕ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล องค์การตลาด 

๔๗ นางสาวนิศารัตน์ สะเภาทอง นักบริหารงานทั่วไป ๕ ฝ่ายการประชุมและยานพาหนะ องค์การตลาด 
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๔๘ นายศุภณัฐช์ หนูแก้ว 

 
วิศวกร ๕ ส านักงาน จัดการน้ าเสียสา์าอุบลราชธานี 

ฝ่ายจัดการน้ าเสีย ๑ สายงานปฏิบัติการ 
องค์การจัดการน้ าเสีย 

๔๙ นายสมศักดิ์ มูลเมืองมา วิศวกร ๕ ส านักงานจัดการน้ าเสียสา์าก าแพงเพชร 
ฝ่ายจัดการน้ าเสีย ๑ สายงานปฏิบัติการ 
องค์การจัดการน้ าเสีย            

๕๐ จ่าสิบเอกพงศ์พัฒน์ หนุนนาค นายช่างเทคนิค ๕ ส านักงานจัดการน้ าเสียสา์ามาบตาพุด 
ฝ่ายจัดการน้ าเสีย ๒ สายงานปฏิบัติการ  
องค์การจัดการน้ าเสีย 

 
    
  
 


