


ภาคผนวก ก 
โครงการนิเทศงาน สัมมนา ถอดบทเรียน และปรับกระบวนทัศน� 

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข�าสู# Digital Economy และ Thailand 4.0  
*********************** 

กลุ#มเป8าหมาย บุคลากรจาก 76 จังหวัด ปค. ปภ. และ สป. 
ระยะเวลาในการดําเนินการ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2560 ตามรายการ ดังนี้ 

 
วัน/เดือน/ปF สถานท่ี จังหวัด 

20 – 21 มิถุนายน รุ#นท่ี 1  
(ภาคกลาง และภาคใต�) 

สถานท่ี 
ณ ห�องอมรินทร� 

โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

1. พระนครศรีอยุธยา ท่ีตั้งของ ศสข.1 (อยุธยา) 
2. สระบุรี 
3. สุพรรณบุรี 
4. สิงห�บุรี 
5. อ#างทอง 
6. นนทบุรี 
7. ปทุมธาน ี
8. ชลบุรี ท่ีตั้งของ ศสข.2 (ชลบุรี) 
9. ฉะเชิงเทรา 
10. นครนายก 
11. ปราจีนบุรี 
12. ระยอง 
13. จันทบุรี 
14. ตราด 
15. สมุทรปราการ 
16. สระแก�ว 
17. นครปฐมท่ีตั้งของ ศสข.3 (นครปฐม) 
18. ราชบุรี 
19. เพชรบุรี 
20. สมุทรสาคร 
21. สมุทรสงคราม 
22. กาญจนบุรี 
23. ประจวบคีรีขันธ� 
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วัน/เดือน/ปF สถานท่ี จังหวัด 
20 – 21 มิถุนายน รุ#นท่ี 1  

(ภาคกลาง และภาคใต�) 
สถานท่ี 

ณ ห�องอมรินทร�  
โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว 

กรุงเทพมหานคร 

24. สุราษฎร�ธานี ท่ีตั้งของ ศสข.10 (สุราษฎร�ธานี) 
25. ชุมพร 
26. ระนอง 
27. พังงา 
28. ภูเก็ต 
29. นครศรธีรรมราช  
      ท่ีตั้งของ ศสข.11 (นครศรีธรรมราช) 
30. กระบ่ี 
31. ตรัง 
32. พัทลุง 
33. สงขลา 
      ท่ีตั้งของ ศสข. 12 (สงขลา) 
34. สตูล 
35. ปVตตานี 
36. ยะลา 
37. นราธิวาส 

 

 

หมายเหตุ  
เอกสาร โครงการฯ สามารถ Download ได�ภายหลัง วันท่ี 30 พ.ค. 2560 
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วัน/เดือน/ปF สถานท่ี จังหวัด 
4 – 5 กรกฎาคม รุ#นท่ี 2  

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ) 

สถานท่ี 
ณ ห�องอมรินทร�   

โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว 
กรุงเทพมหานคร 

1. นครราชสีมาท่ีตั้งของ ศสข4 (นครราชสีมา) 
2. บุรีรัมย� 
3. สุรินทร� 
4. ศรีสะเกษ 
5. อุบลราชธานี 
6. อุดรธานี ท่ีตั้งของ ศสข.5 (อุดรธานี) 
7. หนองคาย 
8. สกลนคร 
9. นครพนม 
10. เลย 
11. มุกดาหาร 
12. หนองบัวลําภู 
13. บึงกาฬ 
14. ขอนแก#น ท่ีตั้งของ ศสข.6 (ขอนแก#น) 
15. กาฬสินธุ� 
16. มหาสารคาม 
17. ร�อยเอ็ด 
18. ชัยภูมิ 
19. ยโสธร 
20. อํานาจเจริญ 
21. เชียงใหม# ท่ีตั้งของ ศสข.7 (เชียงใหม#) 
22. เชียงราย 
23. ลําพูน 
24. ลําปาง 
25. แม#ฮ#องสอน 
26. พะเยา 
27. พิษณุโลก ท่ีตั้งของ ศสข.8 (พิษณุโลก) 
28. อุตรดิตถ� 
29. สุโขทัย 
30. ตาก 
31. แพร# 
32. น#าน 
33. นครสวรรค� ท่ีตั้งของ ศสข.9 (นครสวรรค�) 
34. ชัยนาท 
35. ลพบุรี 
36. กําแพงเพชร 
37. พิจิตร 
38. เพชรบูรณ� 
39. อุทัยธานี 



 

 ภาคผนวก ข  
โครงการนิเทศงาน สัมมนา ถอดบทเรียน และปรับกระบวนทัศน�  

 ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข�าสู# Digital Economy และ Thailand 4.0   
ณ ห�องอมรินทร� โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร 

…………………………………… 
 

วัน/เวลา 
เรื่อง 

วันท่ี   มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕60 
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.3๐ น. - ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.3๐ – ๑0.3๐ น. พิธีเปHดงาน 

- กลาวเป�ดงานและมอบนโยบายของผู�บริหารแกผู�เข�ารวมโครงการ         
โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู�แทน 
- กลาวรายงาน โดย ผอ.ศสส.สป. 

เวลา 10.30 – 11.00 น. - โครงสร�างพ้ืนฐานระบบเครือขายสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท. ป)จจุบัน 
และอนาคต โดย ผอ.กคฐ.ศสส.สป. 

เวลา 11.00 – 11.30 น. - เสนอโครงการอยางไร ให�ผานการพิจารณา ของ คณะกรรมการการบริหาร
และการจัดหาระบบคอมพิวเตอร/ของกระทรวงมหาดไทย  
โดย ผอ.กยส.ศสส.สป. 

เวลา ๑1.30 – ๑2.00 น. - ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศอยางไร ให�ม่ันคงและปลอดภัย  
โดย ผอ.กทส.ศสส.สป. 

เวลา ๑2.0๐ – ๑3.0๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
     เวลา ๑3.0๐ – ๑3.30 น. - ศักยภาพของ ระบบ เครือขาย และอุปกรณ/เทคโนโลยีสื่อสาร สป.มท.                 

กับการเชื่อมโยงภารกิจของ ปค. และ ปภ. โดย ผอ.กสส.ศสส.สป. 
เวลา ๑3.30 – ๑4.3๐ น. - ทรัพยากรและศักยภาพ ระบบเครือขายและอุปกรณ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของกรมการปกครอง โดย ผอ.สส.ปค. และหรือ ผอ.ศสป.ปค. 
เวลา ๑4.3๐ – ๑5.30 น. - ทรัพยากรและศักยภาพของ ระบบ เครือขาย และอุปกรณ/เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของกรมป2องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
โดย ผอ.ศสส. ปภ. 

เวลา ๑5.30 – ๑6.30 น. - การบูรณาการทรัพยากรและศักยภาพของ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย เพ่ือ “บําบัดทุกข/ บํารุงสุข”  
ให�กับประชาชน โดย ผอ.ศสส.สป. 

 
 
*หมายเหตุ  :   กําหนดการอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
          รับประทานอาหารว#างและเครื่องดื่ม เช�า (10.00 – 10.15 น.) บ#าย (14.00 – 14.15 น.) 
          รับประทานอาหารเย็นเวลา 17.30 น. 
 
 
 
 
 



 

- 2 - 
 

ภาคผนวก ข 
โครงการนิเทศงาน สัมมนา ถอดบทเรียน และปรับกระบวนทัศน� 

ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข�าสู# Digital Economy และ Thailand 4.0  
ณ ห�องอมรินทร� โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร 

…………………………………… 
 

วัน/เวลา 
เรื่อง 

วันท่ี    มิถุนายน – กรกฎาคม ๒๕60 
เวลา ๐8.3๐ – 09.3๐ น. - ลงทะเบียน 
เวลา 09.3๐ – 10.3๐ น. - แนวทางการขับเคลื่อน แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ให�

บรรลุผลสําเร็จ โดย ผู�ทรงคุณวุฒจากสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส/ 
(องค/การมหาชน)  

เวลา 10.3๐ – 12.0๐ น. - ข้ันตอนสําคัญต�องรู� ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล เป=นเครื่องมือ เพ่ือบริการประชาชน 
โดย รศ.ดร.พงศธร เศรษฐีธร จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

เวลา ๑2.0๐ – ๑3.0๐ น. - รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑3.0๐ – ๑5.00 น. - ตอ ข้ันตอนสําคัญต�องรู� ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล เป=นเครื่องมือ เพ่ือบริการ

ประชาชน โดย รศ.ดร.พงศธร เศรษฐีธร จากมหาวิทยาลัยมหิดล 
เวลา ๑5.0๐ – ๑6.30 น. - การประชุมกลุมยอย เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แสวงหาแนวทางพัฒนากระบวนการ

ปฏิบัติงานให�เกิด Digital  Government ซ่ึงเป=นกลไกลหลักท่ีจะก�าวเข�าสู Digital 
Economy และ Thailand 4.0 โดย รศ.ดร.พงศธร เศรษฐีธร และคณะ 

 
 
*หมายเหตุ  :   กําหนดการอาจปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม 
          รับประทานอาหารว#างและเครื่องดื่ม เช�า (10.00 – 10.15 น.) บ#าย (14.00 – 14.15 น.) 
 



แบบตอบรับ 
โครงการนิเทศงาน สัมมนา ถอดบทเรียน และปรับกระบวนทัศน� 

 ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเข�าสู" Digital Economy และ Thailand 4.0   
ณ ห�องอมรินทร� โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร 

รุ"นท่ี 1 วันท่ี 20 – 21 มิถุนายน 2560 และ รุ"นท่ี 2 วันท่ี 4 – 5 กรกฎาคม 2560 
 

1. จังหวัด ........................................................ 
2. รายชื่อผู�เข�าร�วมโครงการฯ (สํานักงานจังหวัด) 
3. รายชื่อผู�เข�าร�วมโครงการฯ (ท่ีทําการปกครองจังหวัด) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ - สกุล ตําแหน"ง โทร( มท.) โทร(มือถือ) 
หมาย
เหตุ 

2.1  นวก.คต. ระดับ..........................    
2.2  นายช�างไฟฟ+าระดับ..........................    
3  ผู�ช�วยป+องกันจังหวัด.......................    
      
      

 
                                                                                  รับรองความถูกต�อง 
 
 
      ลงชื่อ.................................................................ผู�ให�ข�อมูล 
            (................................................................) 
                    ตําแหน�ง ..................................................... 
หมายเหตุ  
1. หากประสงค0สํารองห�องพัก ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนวิ กทม. (ห�องพักเด่ียว และ ห�องพักคู� ราคา ห�องละ 1,500 บาท) 
    สามารถ ติดต�อโดยตรงได�ท่ี โทร 0-2813-3111 ต�อ ฝ;ายขาย  
2. กรุณาแจ�งแบบตอบรับ ทางโทรสาร 51127 หรือทาง E-mail: moi0210.4@gmail.com  ภายในวันท่ี 7 มิถุนายน 2560 
3. ผู�ประสานงาน 

3.1 น.ส. จิราพัชร ไข�ทา  โทร 098 431 9031 
3.2 น.ส. มรกต ชัดใจ   โทร 087 071 2089 
3.3 น.ส. สภุาพร จรัญวรพรรณ โทร 089 188 9157 
3.4 นายเถลิงศักด์ิ นุชประหาร  โทร 085 484 1960      



แผนที่โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว 
เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 

โทร ๐๒ – ๔๓๔ ๐๔๐๐ 

 


