
 

 

 

กําหนดการศึกษาดูงานในประเทศ 
หลักสูตรนกับริหารรฐับาลอิเลก็ทรอนิกสรุนท่ี 5 

e-Government Executive Program: e-GEP#5 
ระหวางวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558               

และ                                                       
ทําเนยีบรุนหลกัสตูรนกับริหารรฐับาลอิเล็กทรอนกิส รุนที่ 5 

 

สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) 



 

หน้า 1 จาก 13 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมการอบรม  
และการแบ่งกลุ่มส าหรับการอภิปรายเสนอแนวคิดแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของไทย 

 
ที ่ ชื่อต้น ชื่อ นามสกลุ หน่วยงาน ต าแหน่ง กลุ่ม 
1 นางสาว กัลยา ชาตบุษยมาส ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 2 
2 
 

นาง ฉลองขวัญ ไชยโย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

3 
นาย ดนุพล ช่ืนอารมณ ์ ส านักงานกิจการยตุิธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 
3 

4 
 

นาย เด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ กรมทางหลวง ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 

5 
นาย ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร ์กระทรวงยุติธรรม ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานนิติ

วิทยาศาสตร ์
3 

6 
 

นาย ทวารัฐ สูตะบตุร ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน รองปลัดกระทรวงพลังงาน 2 

7 
 

นางสาว ทิพาภรณ ์ วชิราภากร กรมชลประทาน  ผู้อ านวยการกองการเงินและบญัชี 2 

8 
นาย ธงชัย บุตรนุชิต กรมการพัฒนาชุมชน ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนา

ชุมชน 
3 

9 
นาย ธีรวุฒ ิ ธงภักดิ์ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ

สื่อสาร 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร 

2 

10 
นาย บพิตร อมราภิบาล ส านักงานการปฏริูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสาร 
2 

11 
 

นาย ประศักดิ ์ บัณฑุนาค กรมทางหลวงชนบท รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 3 

12 
 

นาย ประสงค ์ นรจิตร ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1 

13 
 

นาย ปรีชา มงคลหัตถ ี กรมธนารักษ์ รองอธิบดี ด้านที่ราชพัสด ุ 1 

14 
 

นางสาว ปัญญภสัสร ์ นพพันธ ์ ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร รองผู้อ านวยส านักผังเมือง 3 

15 นาง ปิยาภรณ ์ โพธิ์กลิ่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายบริหารงานท่ัวไป 1 
16 
 

พันต ารวจโท พงศ์อินทร ์ อินทรขาว กรมสอบสวนคดีพิเศษ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 3 

17 นาย พรชัย ทองยิ่งสกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบนิเกษตร 2 
18 นางสาว พสชนัน สุภาคกลุธร กรมทรัพยากรน้ า ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ า 3 

19 
นาย ราเมศ พรหมเย็น ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้

องค์การมหาชน 
รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู ้และผู้อ านวยการสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาต ิ

3 
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ที ่ ชื่อต้น ชื่อ นามสกลุ หน่วยงาน ต าแหน่ง กลุ่ม 

20 
นาง ลลิดา จิวะนันทประวัต ิ กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 

กระทรวงพาณิชย ์
ผู้อ านวยการส านักพาณิชยด์ิจิตอล 1 

21 
 

นาง ไลวรรณ ปองเสง่ียม ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ รองกรรมการผู้จดัการ 1 

22 
 

นางสาว วรรณสิร ิ โมรากลุ กรมการท่องเที่ยว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว 1 

23 
นาง วัลลภา จารุธีรชน ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศนูย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1 

24 
นาย วินัย สามารถ กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ

ทรัพยากรน้ าบาดาล 
2 

25 นาย วีรวัฒน์ ปภุสสโร กรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม 2 
26 นาง ศิริพร นุรักษ ์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศการลงทุน 1 

27 
นาย สมเกียรต ิ สรรคพงษ ์ ส านักเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรยีน
การสอน 

3 

28 นาย สมเดช ชุนถนอม ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ รักษาการแทนรองผู้อ านวยการ และ CIO 2 

29 
นาย สราวุธ ณ นคร ธนาคารออมสิน ผู้อ านวบการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบงาน

บริการลูกค้า 
1 

30 นางสาว สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2 

31 
 

นางสาว หฤทชนันท์ เรือนงาม ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศ 2 

32 
 

นาย อนุรักษ ์ คงเจริญ องค์การสุรา กรมสรรพสามติ หัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค 1 

33 
นาง อุไรวรรณ สถานานนท์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด 
ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ 3 

34 
 

นาย เอกวัฒน์ มานะแก้ว กรมธนารักษ์ รองอธิบดี ด้านบริหาร 1 

หมายเหตุ: ดรูายละเอียดเรื่องการแบ่งกลุ่มและรายงานกลุ่มได้ที่หนา้ 3 
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การแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมส าหรับการจัดท ารายงานกลุ่ม (Group Report) 

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 5 

e-Government Executive Program: e-GEP#5 

 

ผู้เข้าร่วมอบรม: จ านวน 34 ท่าน (จาก 33 หน่วยงาน) 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ 1: หน่วยงานด้านเศรษฐกิจ การคลัง และอุตสาหกรรม   จ านวน  11 ท่าน 

กลุ่มที่ 2: หน่วยงานด้านเกษตร พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  จ านวน  11 ท่าน 

กลุ่มที่ 3: หน่วยงานด้านพัฒนาชุมชน การศึกษา คมนาคม ยุติธรรม และอ่ืนๆ จ านวน  12 ท่าน 

การจัดท ารายงานในแต่ละกลุ่มครอบคลุม 4 หัวข้อดังต่อไปนี้: 

1. ทิศทางการบริหารจัดการ Infrastructure 
2. ทิศทางการบริหารจัดการ Software Applications 
3. การบริการประชาชน 
4. การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ 

 

************************************************************* 
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ก าหนดการศึกษาดูงาน 
ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์รุ่นที่ ๕ 
(e-Government Executive Program : e-GEP#5) 

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

วันพฤหัสบดีที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

เวลา     รายละเอียด 
 

09.00 – 09.30 น.   ลงทะเบียน  
     พร้อมรับอาหารว่างช่วงเช้า 
     ณ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (แผนท่ีหน้า 7) 
 

09.30 น.    ออกเดินทาง 
 

12.00 – 13.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
     ณ ร้านอาหารสวัสดิการบ้านน  าเคียงฟ้า (แผนท่ีหน้า 8) 
      
13.00 – 13.30 น.                              เดินทางถึง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด (แผนท่ีหน้า 9) 
 

13.30 – 13.40น.       ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ   
     แนะน าบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
 

14.00 – 14.20 น.       น าเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมการผลิตในเชิง 
     อุตสาหกรรม - PIMS ,  QIS , CDAS 
     โดย คุณวิยะดา นันทไตรทิพย์ 
 
14.20 – 14.30 น.       รับประทานอาหารว่าง 
 
14.30 – 15.00 น.       น าเสนอการใช้เทคโนโลยี ระบบ RFID ในการบริหารจัดการ และ 

การประยุกต์ใช้ระบบ GPS ในการบริหาร logistic 
     โดย คุณณัฐวุฒิ ทิมรัตน์ (SCGL) 
 
15.00 – 15.30 น.       เยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการผลิต (CCR) 
 
15:30 – 15.45 น.                  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
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วันพฤหัสบดีที ่ 16  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 (ต่อ) 
 
เวลา (ต่อ)    รายละเอียด (ต่อ) 
 
16.00 – 17.00 น.   เดินทางไปยังโรงแรมท่ีพัก (แผนท่ีหน้า 10) 
     แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ต แอนด์ คันทรี คลับ  
     333/2 หมู่ 12 ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง  
                                                    จังหวัดนครราชสีมา 30130 
                                                    โทรศัพท์ : 044-756210-3, 088-375-4466 (จองสนามกอล์ฟ), 
                                                    088-378-2324 (จองห้องพัก) /แฟกซ์ : 044-756-531 
                                                    อีเมล์ : reservation@ranchocharnvee.com 
 
17.00 น.    Check in เข้าพัก 
 
17.00 – 18.00 น.   พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
18.-30 – 21.30 น.   รับประทานอาหารค่ าร่วมกัน และกิจกรรมพบปะสรรสังค์ 
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วันศุกรท์ี่  17  กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
เวลา     รายละเอียด 
 
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า 
 
08.30 – 11.30 น. กิจกรรมสัมพันธ์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
 โดย ดร. วชิิต  สุรพนานนท์ชัย 
  
11:30 – 11.35 น.                  ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน 
 
11.35 – 11.45 น.   Check out ด้วยตัวท่านเอง 
 
11.45 – 12.15 น.   เดินทางไปยังร้านอาหาร บ้านไม้ชายน  า  (แผนท่ีหน้า 11) 
      
12.15 – 13.15 น.   รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 
 
13.15 – 16.30 น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 
 

****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 7 จาก 13 

 

 
แผนที่จุดนัดพบ 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
ท่ีอยู่: 108 ถนนรางน้ า แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

GPS: 13.758662, 100.540716 

 
 
หากท่านเข้าทางถนนซอยรางน  า (ตรงหน้าห้างเซ็นจูรี)่ 

ท่านจะเห็น King Power ทางด้านขวามือของท่าน ขอให้ท่านตรงมาเร่ือยๆ --- > ทางขวามือท่านจะผา่นโรงเรียน
ศรีอยุธยา (ส่วนทางดา้นซา้ยมือจะเป็นสวนสาธารณะ “สวนสันติภาพ”)  ให้สังเกตสัญญาไฟเขียว (บริเวณตรงทางข้ามม้า
ลายพอดีคะ) ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยติดกับ Lotus Express เป็นทางเข้า อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์  

 
หากท่านเข้าทางถนนราชปารภ  
 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนซอยรางน้ า อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ จะอยู่ด้านซา้ยมือนะคะ ตรงมาประมาณ 200 เมตร ท่าน
จะเห็น Lotus Express ด้านซ้ายมือ จะอยู่ตรงทางม้าลายพอดีเลยคะ ให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้าซอยติดกับ Lotus Express เป็น
ทางเข้า อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ (จุดนัดพบ) 
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แผนที่ร้านอาหารกลางวัน 

วันพฤหัสบดีที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ร้านอาหารสวัสดิการบ้านน  าเคียงฟ้า 

ท่ีอยู่: 2/1 ถนนสุดบรรทัด ซอย 15 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี,จ.สระบุรี 18000 
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 105 กม. 

ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (รถยนต์ส่วนตัว) 
ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 2 ชั่วโมง (รถบัส) 

 GPS: 14.52715772, 100.931310219 
 

การเดินทางไปยังจุดนัดพบ ร้านอาหารสวัสดิการบ้านน  าเคียงฟ้า เวลานัดพบ 12.00 – 13.00 น. 
 จากสระบุรี ใช้ถนนมิตรภาพ มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา  
 ผ่านห้างเทสโก้โลตัส ชิดซ้าย (ออกทางคู่ขนาน)  
 เลี้ยวซ้ายเข้าแยกบุญบันดาล ขับตรงไป 200 เมตร ฝั่งขวามือให้สังเกต ป้ายอ่างเก็บน้ าชลประทานคลองเพรียว 

ตรงข้ามกับร้านผักบุ้งเหินฟ้า เลี้ยวขวาแรก (ตรงสะพานข้ามคลอง) ตรงไป 300 เมตร (ผ่านสามแยกตรงไป) เลี้ยว
ขวา 50 เมตร ร้านอยู่ด้านในเป็นเกาะกลางน้ า (มีร้านอาหารดักอยู่ 2 ร้านหน้าทางเข้า ใช้ที่จอดรถรวมกัน)  

 
ท่านสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที ่โทร 085 114 8487 , 036 314 431 
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แผนที่สถานที่ศึกษาดูงาน 
บริษัท ปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากัด 

ท่ีอยู่: เลขที่ 33/1 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18100 
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 125 กม. 

ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที (รถยนต์ส่วนตัว) 
ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที (รถบัส) 

GPS: 14.599517, 101.04512 
 

จุดนัดพบ 
ท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว ขอความกรุณาให้มาพบกันที่ร้านอาหารสวัสดิการบ้านน  า

เคียงฟ้าเวลา 12.00 – 13.00 น. และหลังจากนั นจะเดินทางไป บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ ากัด พร้อมกันคะ 

 

 
 

ท่านสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางได้ที่ โทร 093-472-7877, 086 125 2288,  
036 221 026-7 และ 036 245 428        
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แผนที่สถานที่พัก 

วันที่พฤหัสบดทีี่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
แรนโช ชาญวีร์ รีสอร์ต แอนด์ คันทรี 

ท่ีอยู่: เลขที่ 333/2 หมู่ 12 ต าบลขนงพระ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130 
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 175 กม. 

ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที (รถยนต์ส่วนตัว) 
ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 3 ชั่วโมง (รถบัส) 

GPS: 14.638472, 101.459543 
 

 
 
 
 
 

ท่านสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางไดท้ี่  
โทรศัพท์ : 090 441 5819, 086 355 2036, 088-378-2324, 044-756 210-3 
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แผนที่ร้านอาหารกลางวัน 

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
ร้านบ้านไม้ชายน  า   

ท่ีอยู่: เลขที่ 21 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 
อยู่ห่างจากกรุงเทพประมาณ 167 กม. 

ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที (รถยนต์ส่วนตัว) 
ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพประมาณ 3 ชั่วโมง (รถบัส) 

GPS: 14.697123, 101.410431 
 
 

อยู่ซอยข้างโรงแรมริมธารอินน์  ในตัวเมืองปากช่อง จุดสังเกตง่าย ๆ ตรงข้ามสวนสาธารณะเขาแคน 
 

 
 
ท่านสามารถสอบถามเส้นทางการเดินทางไดท้ี่ โทร 044 314 236 และ 081 660 2826 
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ค าแนะน าเร่ืองการแต่งกาย 

ส าหรับการศึกษาดูงาน 
 
วันพฤหัสบดีที ่16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 
 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 

 แต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสุภาพ สวมใส่เสื้อสูท 
 สุภาพสตรีสามารถใส่กางเกง และ/หรือกระโปรง 
 หรือสวมแจ็คเก็ต แทนเสื้อสูท 

 
 
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

แต่งกายตามอัธยาศัย (Casual Dress) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หน้า 13 จาก 13 

 

 
หมายเลขโทรศัพท์ 

ที่ท่านสามารถติดต่อกับ EGA Staff 

ท่านสามารถติดต่อกับ EGA Staff  ได้ตลอด 24 ชม.  ส าหรับการศึกษาดูงานกับ EGA ในคร้ังนี้ 

 คุณสุดเขต   หมายเลข 081 – 174 – 1577 (ระบบ AIS) 
 คุณฐิติมา   หมายเลข 089 – 104 – 7409 (ระบบ AIS) 
 คุณสุกัญญา  หมายเลข 086 – 910 – 6196 (ระบบ DTAC) 
 
ขอสงวนสิทธิ ์
 
 ความรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทาง EGA ขอสงวนสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ 

เครื่องดื่มและอาหารทุกชนิด ณ Mini Bar ต่างๆ และ/หรือ เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดท่ี
ท่านส่ังมารับประทาน และ/หรือ ดื่ม ด้วยตัวท่านเอง ท้ังภายในและนอกโรงแรม 

 
 ทาง EGA ขอให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวฯ ด้วยตัวท่านเอง  และขออภัยในความไม่

สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วยคะ 
 

ก าหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขณะนี อยู่ในระหว่างการประสานงานสถานที่ศึกษาดู
งาน ตลอดจนที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 
 


