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ผนวก ก. 
ตาราง ก.1 : ผูใหสัมภาษณแยกตามโครงการ 

โครงการ หนวยงาน ผูใหสัมภาษณ 
1. โครงการจดัทําระบบการให 
    บริการประชาชนทางดานการ      
    ทะเบียนและบัตรดวยระบบ 
    คอมพวิเตอร 

กรมการปกครอง คุณวิเชียร ชิดชนกนาถ 
คุณสมศักดิ์ วริาทอง 
คุณสัญชัย เตชนิมิตวัช 

2. ระบบอีดีไอในงานศุลกากร กรมศุลกากร คุณเจษฎา อริยฉัตรกุล 
คุณกนกพร หาญบํารุงธรรม 
คุณศีนมหัตถ เกียรติวานนท 
คุณน้ําทพิย ปองเสงีย่ม 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 

คุณขรรคชัย คงเสนห 
คุณเชาวลิต ตนานนทชัย 
คุณสุรนันท ศุภวรรณกิจ 
คุณลัคขณา ตัณฑวฑุโฒ 

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  
จ.นครปฐม 

คุณชมพูนุช จารีบูรณภาพ 
คุณจเร พวงแกว 
คุณประยุทธ สุขเกษม 
คุณสัญญา ทองจินดา 

3. โครงการการศึกษาทางไกล 
    ผานดาวเทยีม 

โรงเรียนประถมฐานบิน รองผูอํานวยการและคณาจารยโรงเรียน
ประถมฐานบนิ 

สํานักงานปลดั กระทรวงคมนาคม คุณธีรพงษ รอดประเสริฐ 4. โครงการเกบ็ภาษีทะเบียน 
    รถประจาํปดวยระบบ 
    คอมพวิเตอร 

กรมการขนสงทางบก คุณอนันต วงศเบญจรัตน 
คุณอนุวัฒน วงศจํารัส 
คุณนุตนันทน นุตาลัย 
คุณมนู ชมพูงาม 

5. โครงการจดทะเบียนและ 
    บริการขอมลูธุรกิจทาง 
    อินเทอรเนต็ 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา คุณองอาจ วงศวโรฬาร 
คุณนันทนา ทศันวิจิตรวงศ 
คุณประชา วีรชาติกุล 
คุณสุวรรณี พพิัฒนพิบูลผล 
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โครงการ หนวยงาน ผูใหสัมภาษณ 
คุณไชยณรงค โชไชย 
คุณยงยทุธ ดวงนาค 
คุณวินธัย คําเดนงาม 
คุณโกมล นมรักษ 
คุณวิมลรัตน เพ็ญตระกูล 

กรมที่ดิน 
 
 
 

คุณประทีป เจริญพร 
คุณอัญชลี ตะพานทอง 
คุณบุญเพิ่ม นาคคํา 
คุณณรงคศักดิ์ โอสถธนากร 

6. โครงการการนําระบบ 
    คอมพวิเตอรมาใชในงาน 
    ฝายทะเบียนของกรมที่ดิน 

สํานักงานที่ดิน จ. สมทุรปราการ คุณเจียมจิต วฒุิศักดิ์ 
7. โครงการบริการ BAHTNET เพื่อ   
    การชําระเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส 

ธนาคารแหงประเทศไทย คุณกุฎา ธณะนันทน 
คุณจีรวรรณ ลีละตานนท 
คุณเสาวลักษณ ตรีพจนยี 
คุณอุไรวรรณ บริรักษตังกุล 

8. โครงการจดัทําระบบแผนที่และ 
    ขอสนเทศ ระบบจําหนายไฟฟา 

การไฟฟานครหลวง คุณชัยยงค พวัพงศกร 
คุณกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ ์
คุณนันทวรรณ ธรรมวิไลวฒัน 
คุณวรรณ มหาเมฆ ี
คุณนิรันดร รุงโรจน 
คุณวิศิษฏศรี แปนดวง 

กระทรวงสาธารณสุข สํานกังาน
ปลัดกระทรวง 

คุณฐิติศักดิ์ บุญใหญ 
 

กรมการแพทย วาที่ ร.ต.พรชยั เอี่ยมเศรษฐกุล 

9. โครงการพฒันาระบบสารสนเทศ  
    ระบบผูปวยนอกโรงพยาบาล 
    นพรัตนราชธาน ี

โรงพยาบาลนพรัตนราชธาน ี คุณกริช งามนยิม 
คุณบุญลือ โพธิ์สิน 
คุณศิริวรรณ  แสงทองพทิักษ 
คุณทัศนา  มหุตติการ 
คุณธีราภรณ  สินธนะโยธิน 

10. โครงการฐานขอมูลอุตสาหรรม สนง.คณะกรรมการสงเสริมการ ดร.วิศาล ตัณฑวิเชยีร 
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โครงการ หนวยงาน ผูใหสัมภาษณ 
      สนับสนนุอาเซียน : ASID ลงทนุ (BOI) คุณกรองกนก มานะกจิจงกล 

คุณรัชนีกร ไพยชํานาญ 
 

ตาราง ก.2 : ผูใหสัมภาษณภายนอกโครงการศึกษา 10 โครงการ 
โครงการ หนวยงาน ผูใหสัมภาษณ 

สํานักงบประมาณ คุณพูลสุข ตยางคานนท 
กรมสรรพากร 
 

คุณธวัส นิ่มนวลศรี 
คุณพจมานย ศิริอักษรสาสน 

กรมบัญชีกลาง คุณธีระเมธ พกมณ ี
กรมสงเสริมการเกษตร 
 

คุณอมรรัตน สุพรรณชาติ 
คุณทัศนีย ชิงดวง 
คุณยุพา แซเชือ้ 
คุณรุงศิริ ประสงค 
คุณพัชรินทร นาคะประวิง 
คุณวัลลภา สิทธิพทิักษ 

ปตท. คุณดุษณีพรรณ วายุภักษ 
สํานักงานประกันสงัคม 
 

คุณสุลีลา อองอําไพ 
คุณสุรเดช วลีอิทธิกุล 

สถาบนัประสาทวิทยา คุณพิมพชนก พุฒขาว 
มูลนิธกิารศึกษาทางไกล 
ผานดาวเทียม กรมสามัญศึกษา 

ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงศ 

โรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหนิ  
จ. ประจวบคีรีขันธ 

คุณบรรพต ดีคํา 
คุณโศรดา ดุก 

โครงการอื่นๆ 

กรมพัฒนาที่ดิน 
 

คุณเกษม ทองปาน 
คุณจันทรเพญ็ ลาภจิตร 
คุณดวงพร เจตนวิริยานนท 
คุณกุลวดี ภารดวาจ 
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ตาราง ก.3 : ผูเขารวมสัมมนากลุมยอย (Focus Group) 
การสัมมนากลุมยอย หนวยงาน ผูเขารวมสัมมนา 

กรมที่ดิน คุณอัจฉรา ศรียะพนัธ  
กรมอุตุนิยมวทิยา คุณปรีชา ธนติติราภรณ 
กรมศุลกากร คุณอรอนงค วัชรเศรษฐกุล 

คุณจันทนา เยีย่งศุภพานนทร  
คุณเจษฎา อริยฉัตรกุล 

กระทรวงสาธารณสุข คุณสุวันตนา เสมอเนตร 
กรมสรรพากร คุณสุริย บัวคอม 
สํานักงบประมาณ คุณลัดดาวัลย บุญประสิทธิ ์

คุณเรณู เดชะคุม 
คุณประสิทธิ์ เรวัล  

ธนาคารแหงประเทศไทย ดร.ปญญา เปรมปรีด  
คณะเศรษฐศาสตร  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ดร.จิตตภัทร เครือวรรณ  

การสัมมนากลุมยอยครั้งที่ 1 
(12 ธันวาคม 2545) 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ 

ดร.ชฎามาศ สุวะเศรษฐกุล 
คุณกาญจนา วานิชกร   
ดร.อรฉัตร เลียงพบูิลย  

ประธานกรรมการบริหารบรษิัท ดาตาแมท 
จํากัด (มหาชน) 

คุณมน ูอรดีดลเชษฐ  
  

กรมการแพทย วาที่ร.ต.พรชัย เอี่ยมเศรษฐกลุ  
สนง.คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน คุณรัชนีกร ไพยชํานาญ   
ธนาคารแหงประเทศไทย คุณจีรวรรณ ลีละตานนท   

คุณเสาวลักษณ ตรีพจนยี 
  

การไฟฟานครหลวง คุณกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ ์  
กรมสงเสริมการเกษตร คุณอมรรัตน สุพรรณชาติ   

การสัมมนากลุมยอยครั้งที่ 2 
(31 มีนาคม 2546) 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ดร.นงนุช ชาญปริยวาทีวงศ 
  
คุณมานิสา ปยสิงห   
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การสัมมนากลุมยอย หนวยงาน ผูเขารวมสัมมนา 
กรมสรรพากร คุณนวลนอย อุณหโชค   
กรมการปกครอง คุณวิเชียร ชิดชนกนารถ   
กรมขนสงทางบก คุณอนุวัฒน วงศจํารัส  

คุณนุตนันทน นุตาลัย  

 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ 

คุณประชา ตระการศิลป   
คุณอริยา วิจิตรนันทกร   
คุณกษิติธร ภูภราดัย   
คุณอรฉัตร เลียงพบูิลย  

การไฟฟานครหลวง คุณกิตติพงษ วีระโพธิ์ประสิทธิ ์  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน คุณรักขณา ตัณฑวฑุโฒ 
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา คุณพิชญาวด ีสอนทองคํา 
ศูนยการศึกษาไทยคม คุณเชาวลิต ตนานนทชัย 

คุณสุรนันท ศุภวรรณกิจ 
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา พ.ต.ท.หญิง ดร.ศิริวรรณ อนนัตโท 
กรมขนสงทางบก คุณอนุวัฒน วงศจํารัส  
กรมพัฒนาธุรกิจการคา คุณสุวรรณี พพิัฒนพิบูลผล 
ธนาคารแหงประเทศไทย คุณจีรวรรณ ลีละตานนท   

คุณเสาวลักษณ ตรีพจนยี  

การสัมมนากลุมยอยครั้งที่ 3 
(28 พฤศจิกายน 2546) 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส 
และคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ 

ดร.ชฎามาศ ธวุะเศรษฐกุล 
คุณโสภาวรรณ แสงไชย 
คุณกษิติธร ภูภราดัย   
มรว.นงคราญ ชมพนูุช 
คุณภูมิศักดิ์ สมุทคุปส 

 
 


