รายชื่อที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ลาดับที่ รูปถ่าย

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

สังกัดหน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

อีเมล์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

02-590-2843

02-590-1688

081-802-9548

jkaesinee@gmail.com

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการพิเศษ

สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

02-507-6631

02-547-5256

089-657-0999

chariyak@moc.go.th

นักวิชาการแรงงานชานาญการ

สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

02-232-1370

02-643-4376

083-758-5151

labour1234567891@hotmail.com

รักษาการผอ.กลุ่มพัฒนาระบบริหาร
(นักวิชาการยุตธ
ิ รรมชานาญการพิเศษ)

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ

-

-

089 794 5777
089-791-4666

eye_bon_hall@hotmail.com

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบต
ั ก
ิ าร

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

02-950-3071-6
ต่อ 109

02-950-3071-6
ต่อ 132

081-653-5347

prny_nd@hotmil.com

นักวิชาการแรงงานชานาญการ

สานักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี

073-323-191-4
ต่อ 104

073-323-191-4
ต่อ 102

089-977-0979

noonong11@yahoo.com

1

นางเกศินี จันทสิรย
ิ ากร

2

นางสาวจริยา กิจจาพานิชย์

3

นายจักรกริช บุญนา

4

นางจันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค

5

นางจิตาภา พนัสดิษฐ์

6

นางจุไรรัตน์ ณ ระนอง

7

นายฉัตรชัย เจริญสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบต
ั ก
ิ าร

สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

02-265-6252

02-278-8582

081-431-8929

Chatchai_mnre@hotmail.com

8

นายชัยพร พัฒนรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สานักงานจังหวัดภูเก็ต

076-354-875
ต่อ 68016

076-354-875
ต่อ 68016

089-203-4276
089-871-8715

chai_pat2500@hotmail.com

9

นายดารงศักดิ์ ชมมณฑา

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

สานักงานจังหวัดเชียงใหม่

084-176-2933

dummrblaek@yahoo.com

10

นางดุลยรัตน์ นิธิกฤตณุสรณ์

11

นายทวีสฎ
ิ ฐ์ บุญญาภิบาล

12

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา

053-112-705
053-112-705
053-112-711 ต่อ 4 053-112-711 ต่อ 4
02-356-0693

02-356-0692

086-783-9634

Doolyarat@mots.go.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชานาญการพิเศษ

กรมปศุสต
ั ว์

02-653-4444
ต่อ 1511,1512

02-653-4939

081-624-8053

btawee@gmail.com

นายทองม้วน นาเสงี่ยม

นักวิชาการอิสระ

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

-

043-722-117

089-944-3134

thongmuanrmu@hotmail.com

13

นางสาวธิดาพร เสาวนะ

นักพัฒนาสังคมชานาญการ

สานักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

02-306-8827

02-304-8737

081-612-9509

Garfield8202@gmail.com

14

นายธีรศักดิ์ สวนดี

นักวิชาการพาณิชย์ชานาญการ

สานักงานบริหารกลางส่วนพัฒนาระบบ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

02-507-7689

02-507-7683

080-250-3929

theerasaks@hotmail.com

15

นายธีระ พงศ์ภิญโญโอภาส

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

สานักงานจังหวัดพิษณุโลก

055-258-050

055-258-050

081-533-1534

-

16

นางสาวนฤมล อดิเรกโชติกล
ุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สานักพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

02-280-5113

02-281-0542

089-448-5234

Romona19927@hotmail.com

17

พล.ต.นิตพ
ิ ัฒน์ กฤดิสวนสมบัติ

นายทหารประสานงานการพัฒนาระบบราชการ

ส่วนประสานงานการพัฒนาระบบราชการ
กลาโหม สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

02-622-1484

02-622-1484

081-174-9642

teerapatsuan@hotmail.com

เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

สานักงานจังหวัดขอนแก่น

043-236-882

043-236-882

084-393-0695

phprnnees933@hotmail.com
phprnnees932@gmail.com

18

นางปราณี หัดชุมพล

19

ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร

รองอธิการบดี
ด้านวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

02-549-3002

02-549-4046

081-835-6156

Pranee_Parn@yahoo.com

20

นางสาวปรานี มานะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

038-512-520

038-512-520
ต่อ 120,129

086-846-1080

pranee_mana@yahoo.com

21

นางปานจิต จินดากุล

ผูอ
้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่

สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

02-283-3072

02-280-6115

084-333-1843
086-996-2905

Epanchit@hotmail.comm

22

นางสาวพัชรศรี ศรีเมือง

นักวิชาการยุตธ
ิ รรมชานาญการพิเศษ

สานักงานปลัดกระทรวงยุตธ
ิ รรม

02-141-5402

02-143-8280

081-822-7641

jarinsri99@hotmail.com

23

นางสาวพัทยา เชิงสะอาด

ผูเ้ ชีย
่ วชาญเฉพาะด้านส่งเสริมพัฒนาระบบ
การค้าในประเทศ

กรมการค้าภายใน

02-547-5367

02-547-5370

081-428-7580
084-874-3498

Admindev@dit.go.th

รายชื่อที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ลาดับที่ รูปถ่าย

ชื่อ - สกุล

24

นางเพลินพิศ โพธิสต
ั ย์

25

นายไพฑูร เมืองเนาร์

26

รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุรย
ิ ฉัตร

27

นางรัชนี ชุนเจริญ

28

นางสาวรุจิรา ทาบุตร

29

ผศ.วสุ สันติมิตร

30

นางสาววาสนา บุญรอด

31

นายวิชา จันทร์กลม

32

นายวิรช
ั

33

นายวิเศษ พลไชย

34

นางศรันยา งามศิรอ
ิ ด
ุ ม

35

นายศักดิช
์ ย
ั ทวีศก
ั ดิ์

36

นาวาเอก ศิรส
ั ลิ้มเจริญ

37

นางสาวศิรน
ิ ทรา จันทพันธ์

38

ตาแหน่ง

สังกัดหน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

อีเมล์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

02-280-7807

02-280-7805

089-454-0300

pldenpitt@hotmail.com

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

สานักงานจังหวัดสุราษฏร์ธานี

077-272-926

077-282-175

081-693-115

mpaitoon_1@hotmail.com

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

02-470-9142

02-427-9063

089-159-1930

phanuwat.sur@kmutt.ac.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

02-273-9021
ต่อ 2227

02-273-9217

086-995-8332

rachanee.c@mof.go.th

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สานักงานจังหวัดลพบุรี

036-770-140

036-770-140

086-062-0646

joy_any@hotmail.com

1.ทีป
่ รึกษาอธิการบดีดา้ นการประกันคุณภาพ
2. พนักงานเจ้าหน้าทีอ
่ าวุโส
(ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน)

ผูช
้ ว่ ยศาสตราจารย์ ระดับ 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พระนครศรีอยุธยา

035-709-103

035-709-105

086-3075-459

vasu_rits@hotmail.com

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการพิเศษ

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร
(ศาลากลางจังหวัดชุมพร)

077-511330

077-511-330

083-969-5896

wasana_jawl@hotmail.com
wasana_jawl@gmail.com

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

สานักงานจังหวัดอุดรธานี

042-223-304

042-223-304

085-010-3837

wibudha@yahoo.com

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

สานักงานควบคุมโรคที่ 9
กรมควบคุมโรคพิษณุโลก กรมควบคุมโรค

055-214-617

055-321-238

089-704-9941

virat2225@hotmail.com

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สานักงานจังหวัดสกลนคร

042-711-065

042-711-763
042-711-250

089203-4336

wiset.p@gmail.com

-

-

02-939-0025

02-939-0025

089-6934972

tbleklek@yahoo.com

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

02-628-6409

02-628-6405

081-855-4371

sakchaitw@hotmail.com

รองผูอ
้ านวยการ กองพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

กองทัพเรือ

02-475-5149

02-475-4450

081-847-8557

Siras.l@navy.mi.th

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

02-643-5000
ต่อ 11235

-

084-7515595

sirinthea@mfa.go.th

นางสมศรี วัฒนวุฒิพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมชลประทาน

02-241-1399

02-669-5017

081-821-2625

somsri2020@yahoo.com

39

นางสมหวัง ไชยโย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

สานักงานจังหวัดนครปฐม

034-340-157

087-16-7952

tim_chaiya@hotmail.com

40

นายสรรเสริญ ไชยโพธิ์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

สานักงานจังหวัดอุบลราชธานี

045-254-218

045-254-945

087-252-8645

-

41

นายสรวิชญ์ เปรมชืน
่

อาจารย์วิทยาลัยบริหารรัฐกิจ
ทีป
่ รึกษาสมาคมคุณภาพแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยบูรพา
สมาคมคุณภาพแห่งประเทศไทย

02-202-4541-3

02-354-3119

081-647-2439

iamqchq@yahoo.com

42

นางสายพิน ปรางค์ทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สานักงานจังหวัดเพชรบุรี

032-425-100

032-425-286

089-919-7065

saipin_919@hotmail.com

43

นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล

ผูท
้ รงคุณวุฒิ

กรมควบคุมโรค

081-484-3953

-

081-484-3953

sujitra.u@gmil.com

44

นายสุชาติ อนันตะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

073-212-008
ต่อ 102

073-216-753

081-598-4817

Suchat_yala@hotmail.com

45

นางสุปย
ิ า ลิมป์กฤตนุวัตร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ

สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

02-202-3235

02-202-3166

081-836-7812

khwan_supiya@yahoo.com

46

นางสุวรรณา เจริญสวรรค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

02-590-1017

02-590-1406

087-862-0167

suwanna_oey@yahoo.com

ประวันเตา

รายชื่อที่ปรึกษาในการพัฒนาองค์การ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ลาดับที่ รูปถ่าย

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

สังกัดหน่วยงาน

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ

อีเมล์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

สานักงานจังหวัดเชียงราย

-

-

089-757-7712

atchara082000@yahoo.com
ajchara_kum@moi.go.th

47

นางอัจฉรา คามูล

48

นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ

ผูอ
้ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมชลประทาน

02-241-1399

02-669-5017

081-626-1935
084-874-6125

Atpongc@hotmail.com

49

นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

สานักงานจังหวัดนครราชสีมา

044-243-808

044-243-808

081-390-4524
086-377-3866

achdavatw@gkail.com

