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โครงการรายกลุ่ม (Group Report)

แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมตามความเกี่ยวข้องของหน่วยงาน ดังนี้
กลุ่มที่ 1: เศรษฐกิจ การคลัง และอุตสาหกรรม
กลุ่มที่ 2: เกษตร พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มที่ 3: พัฒนาชุมชน สุขภาพ การศึกษา คมนาคมและยุติธรรม (อื่นๆ)



โครงการรายกลุ่ม (Group Report)

หัวข้อ: 

“แนวคิดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐไทย
เพื่อให้บริการประชาชนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”



โครงการรายกลุ่ม (Group Report)

เนื้อหาโครงการรายกลุ่มครอบคลุม ๔ หัวข้อหลักดังนี้ :
๑. ทิศทางการบริหารจัดการ Infrastructure
๒. ทิศทางการบริหารจัดการ Software Applications
๓. การบริการประชาชน
๔. การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ



รายชื่อกลุ่มที่ 1: เศรษฐกิจ การคลัง และอุตสาหกรรม 11 ท่าน
ล าดับที่ ชื่อต้น ชื่อ สกุล หน่วยงาน กระทรวง ต าแหน่ง

1 นาย ปรีชา มงคลหัตถี กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง รองอธิบดี ด้านท่ีราชพัสดุ

2 นาง ปิยาภรณ์ โพธิ์กลิ่น สถาบันคุ้มครองเงินฝาก กระทรวงการคลัง ผู้ช่วยผู้อ านวยการ สายบริหารงานท่ัวไป

3 นาง ไลวรรณ ปองเสงี่ยม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง รองกรรมการผู้จัดการ

4 นาย อนุรักษ์ คงเจริญ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง หัวหน้ากองวิศวกรรมและเทคนิค

5 นาย สราวุธ ณ นคร ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ผู้อ านวบการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบงาน
บริการลูกค้า

6 นาย เอกวัฒน์ มานะแก้ว กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง รองอธิบดี ด้านบริหาร

7 นาง วัลลภา จารุธีรชน ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

8 นางสาว วรรณสิริ โมรากุล กรมการท่องเท่ียว กระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา

รองอธิบดีกรมการท่องเท่ียว

9 นาง ลลิดา จิวะนันทประวัติ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์

กระทรวงพาณิชย์ ผู้อ านวยการส านักพาณิชย์ดิจิตอล

10 นาย ประสงค์ นรจิตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

11 นาง ศิริพร นุรักษ์ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศการลงทุน



รายชื่อกลุ่มที่ 2: เกษตร พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 11 ท่าน
ล าดับที่ ชื่อต้น ชื่อ สกุล หน่วยงาน กระทรวง ต าแหน่ง

1 นางสาว ทิพาภรณ์ วชิราภากร กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อ านวยการกองการเงินและบัญชี

2 นาย บพิตร อมราภิบาล ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

3 นาย พรชัย ทองยิ่งสกุล กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

4 นางสาว กัลยา ชาตบุษยมาส ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

5 นาย สมเดช ชุนถนอม ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รักษาการแทนรองผู้อ านวยการ และ CIO

6 นาย วินัย สามารถ กรมทรัพยากรน  าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทรัพยากรน  าบาดาล

7 นาย ธีรวุฒิ ธงภักดิ์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

8 นาย วีรวัฒน์ ปภุสสโร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม

9 นาย ทวารัฐ สูตะบุตร ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน รองปลัดกระทรวงพลังงาน

10 นางสาว หฤทชนันท์ เรือนงาม ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้อ านวยการส านักสารสนเทศ

11 นางสาว สุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ



รายชื่อกลุ่มที่ 3: พัฒนาชุมชน สุขภาพ การศึกษา คมนาคมและยุติธรรม 12 ท่าน

ล าดับที่ ชื่อต้น ชื่อ สกุล หน่วยงาน กระทรวง ต าแหน่ง
1 นาย ประศักดิ์ บัณฑุนาค กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

2 นาย เด่นชัย เอ่ียมสุวรรณ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 นางสาว ปัญญภัสสร์ นพพันธ์ ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย รองผู้อ านวยส านักผังเมือง

4 นาย ธงชัย บุตรนุชิต กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศเพ่ือการพัฒนาชุมชน

5 นาย ดนุพล ชื่นอารมณ์ ส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ

6 นาง อุไรวรรณ สถานานนท์ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

7 นาย ไตรยฤทธ์ิ เตมหิวงศ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์

8 พันต ารวจ
โท

พงศ์อินทร์ อินทรขาว กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

9 นาย สมเกียรติ สรรคพงษ์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน

10 นาง ฉลองขวัญ ไชยโย ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั ง ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 นาย ราเมศ พรหมเย็น ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
องค์การมหาชน

ส านักนายกรัฐมนตรี รองผู้อ านวยการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์
ความรู้ 

12 นางสาว พสชนัน สุภาคกุลธร กรมทรัพยากรน  า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน  า



- THANK YOU -


