สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

งานสัมมนา
“การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0”
วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.
ณ ห้อง แมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
๑. หลักการและเหตุผล
ตำหรี่ ส ำนัก ง าำนััก บ าำอิเ ล อก ง รัินัเ ง ส อิา์ งำัหาำนนั อสัิ) ได้ ัก า หิาาหำยใา้ ส นัก า สนัุ นั
งำัดำลนัเนัาำนัตำหยุรธศำสตัด้ำนังำัปักาสหดุอแอะพกฒนัำัะาาาัเาำัจกดงำัภำ์ักบ ลัื่ิางำัิำนัวย์วำห
สะดวงรำาธุังเจ ซึ่าหีสำนักงาำนั ง)พ)ั) ลป็นัลจ้ำภำพาอกง โดยหุ่าลนั้นังำัใา้์วำหสำ์กญต่ิงำัขกาล์อื่ินัตำห
พัะัำนากญญกตเ งำัิำนัวย์วำหสะดวงในังำัพเจำัณำินัุญำตขิารำาัำนงำั พ)ศ)๒๕๕๘ แอะงำัจกดิกนัดกา
์วำหยำงา่ำยในังำัปัะงิาธุังเจ ด้วยลาตุนัี้ สัิ) ได้ลอกาลากนั์วำหจำลป็นัในังำัจกดาำนัสกหหนัำ “งำัพอเงโฉห
าำนัาัเงำัภำ์ักบลพื่ิงำัปัะงิาธุังเจในัยุ์ 4)0” ลพื่ิลผยแพั่ผองำัศึงษำแอะักาฟัาข้ิลสนัิแนัะัะาา
ศูนัยงอำาาัเงำัภำ์ักบลพื่ิภำ์ธุังเจ อBiz Portal) จำงัูปแาางำัดำลนัเนัาำนัในัปัจจุากนัไปสู่ัูปแาางำัยื่นั์ำ
ขิแาาาูัณำงำัาัืิิินัไอนั ลพื่ิิำนัวย์วำหสะดวงในังำัดำลนัเนัธุังเจในัด้ำนังำัขิินัุญำตง่ิสั้ำา แอะ
งำัขิใน้ไฟฟ้ำ รำใา้ สัิ) สำหำัถนัำไปใน้ในังำัขยำยผอ์วำหสำหำัถขิาัะาาศูนัยงอำาาัเงำัภำ์ักบลพื่ิ
ภำ์ธุังเจ อBiz Portal) ได้ ัวหรก้าจกดรำข้ิลสนัิแนัะแนัวรำางำัาูัณำงำั แอะปักาปัุาาัเงำัต่ำา ๆ ขิา
ภำ์ักบ
งำัอารุนัลป็นัปัจจกยสำ์กญในังำัขกาล์อื่ินัลศัษบงเจขิาไรย แต่รว่ำิกนัดกา์วำหยำง – า่ำย ในังำัปัะงิา
ธุังเจ อEase of Doing Business ในัปัะลรศไรยงอกาอดอาิย่ำาต่ิลนัื่ิา โดยนักาจำงปี พ)ศ) ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙
ิกนัดกา์วำหา่ำยในังำัปัะงิาธุังเจ อEase of Doing Business ในัปัะลรศไรยอดอาถึา ๓๖ ิกนัดกา ในัขณะรี่
ปัะลรศ์ู่แข่าขิาไรยลั่าพกฒนัำิย่ำาต่ิลนัื่ิา โดยปัญาำาอกง ์ืิ ขก้นัตินังำัตเ ดต่ิัำนงำัรี่ยุ่ายำงแอะซกาซ้ินั
สำาักา ผู้ป ัะงิางำัรก้ าในัแา่จำนัวนัขิาานั่วยาำนัรี่ต้ิาตเดต่ิ จำนัวนัลิงสำัปัะงิางำัยื่นั์ำขิ แอะ
์วำหสำหำัถในังำัตเดตำหสถำนัะงำัพเจำัณำ ซึ่าส่าผอใา้ปัะลรศสูญลสีย์วำหสำหำัถในังำัแข่าขกนั ลพื่ิ
แง้ปัญาำดกางอ่ำว ภำ์ักบจึาได้ัเลัเ่หจกดรำัะาาศูนัยงอำาาัเงำัภำ์ักบลพื่ิภำ์ธุังเจ อDoing Business Portal)
รี่หีวเสกยรกศนัใา้สำหำัถตเดต่ิัำนงำัได้แาาลากดลสักจ์ัาวาจั ณ จุดลดียว ผู้ปัะงิางำัสำหำัถ ๑) ยื่นั์ำขิ
แาาาูัณำงำั (Single Form) ๒) ส่าลิงสำัปัะงิาลพียานุดลดียวแอ้วานั่วยาำนัลนื่ิหโยาข้ิหูองกนั ไห่ต้ิาใา้
ข้ิ หู อ าัื ิ ลิงสำัรี่ ภ ำ์ัก บ หี ิ ยู่ แ อ้ ว ๓) จ่ ำย์่ ำธััหลนัี ย หผ่ ำนััะาา ๔) สำหำัถตเ ดตำหผองำัพเ จ ำัณำ
ตอิดลวอำ แอะ ๕) ใาินัุ ญ ำตดเจเรก อรี่ ิิงโดยัะาาหีผ อรำางฎาหำยลาหืินัลิงสำั ซึ่าสิด์อ้ ิางกา ผอ
งำัศึงษำขิาธนัำ์ำัโอง อWorld Bank ในัด้ำนังำันัำัะาาลร์โนัโอยีหำใน้ยงัะดกาขีด์วำหสำหำัถในังำั
แข่าขกนัด้ำนั์วำหา่ำยในังำัปัะงิาธุังเจขิาปัะลรศไรย
๒. วัตถุประสงค์
๒)๑ ลพื่ินั ำลสนัิาัเารรี่ลปอี่ ยนัไป แอะ์วำหลั่าด่วนัในังำัพอเ งโฉหาำนัาัเงำัภำ์ักบลพื่ิใา้ า่ำยต่ิงำั
ปัะงิาธุังเจ
๒)๒ ลพื่ินัำลสนัิ์วำหสำลักจขิาปัะลรศผู้นัำด้ำนั์วำหา่ำยในังำัปัะงิาธุังเจแอะารลัียนัสำาักาปัะลรศ
ไรย
สำนักงาำนัักบาำอิเลอกงรัินัเงส อิา์งำัหาำนนั อสัิ)
ิำ์ำัาำางิงไรยรำวลวิั นก้นั ๑๗ ลอขรี่ ๑๐๘ ถนันััำานั้ำ แขวาถนันัพญำไร ลขตัำนลรวี งัุาลรพฯ ๑๐๔๐๐
โรัศกพร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่ิ ๓๖๐๒ าัืิ ๓๖๐๒ , ๕๔๐๒ โรัสำั ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒

านั้ำ ๑/๓

๒. วัตถุประสงค์ (ต่อ)
๒)๓ ลพื่ินัำลสนัิวเสกยรกศนัในังำัพอเงโฉหาำนัาัเงำัภำ์ักบลพื่ิงำัปัะงิาธุังเจในัยุ์ 4)0 แอะต้นัแาา
ัะาา Doing Business Portal รี่ได้พกฒนัำขึ้นั ัวหถึาแผนังำัยงัะดกาขีด์วำหสำหำัถขิาัะาาในั
ินัำ์ต
๒)๔ ลพื่ิัะดห์วำห์เดลากนัลงี่ยวงกา แนัวรำางำัขกาล์อื่ินัปัะลรศไรยสู่งำัลปอี่ยนัแปอารี่ยก่ายืนั พั้ิหรก้า
ัะาุิุปสัั์ ์วำหร้ำรำย แอะ ปัจจกยสู่์วำหสำลักจ
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้าัเาำัแอะลจ้ำานั้ำรี่ผู้งำานัดนัโยาำยาัืิขกาล์อื่ินัผอกงดกนังำัยงัะดกาาำนัาัเงำัด้วยัะาาลร์โนัโอยี
สำัสนัลรศขิาานั่วยาำนัรี่ลงี่ยวข้ิา
๔. จานวนผู้เข้าร่วมอบรม
จำนัวนั ๑๕๐ ร่ำนั (เฉพาะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมสัมมนาเท่านั้น)
๕. การลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
อาระลาียนัิินัไอนัถึาวกนัพฤากสาดีรี่ ๑๖ หีนัำ์ห ๒๕๖๐ าัืิจนังว่ำโ์วต้ำงำัสำัิารี่นัก่าจะลตกห
๖. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
าำงร่ำนัหีข้ิสาสกย แอะ/าัืิต้ิางำัรัำาัำยอะลิียดลพเ่หลตเห ร่ำนัสำหำัถสิาถำหัำยอะลิียดได้รี่
สถำากนัฝึงิาัหักบาำอดเจเรกอ ฝ่ำยพกฒนัำธุังเจ าหำยลอขโรัศกพร ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่ิ ๕๔๐๒ อนญำภำ าัืิ
๓๖๐๒ อบเตเหำ าัืิ ิีลหอ bda@ega.or.th
หมายเหตุ
๑. รำา สัิ) ขิสาวนัสเรธเ์ในังำัลปอี่ยนัแปอาัำยงำัโดยหเต้ิาแจ้าใา้รัำาอ่วาานั้ำ
๒. ขิสาวนัสเรธเ์ในังำัลปอี่ยนัแปอางำัพเจำัณำ แอะ/าัืิ ลปอี่ยนัแปอาผู้ลข้ำั่วหสกหหนัำ รก้านัี้ักาพเจำัณำ
ลฉพำะานั่วยาำนัรี่ได้ักาานักาสืิลนเญใา้ลข้ำั่วหาำนัสกหหนัำในัโ์ัางำันัี้ลร่ำนัก้นั แอะขิิภกยสำาักา์วำห
ไห่สะดวงหำ ณ โิงำสนัี้
***********************************************

สำนักงาำนัักบาำอิเลอกงรัินัเงส อิา์งำัหาำนนั อสัิ)
ิำ์ำัาำางิงไรยรำวลวิั นก้นั ๑๗ ลอขรี่ ๑๐๘ ถนันััำานั้ำ แขวาถนันัพญำไร ลขตัำนลรวี งัุาลรพฯ ๑๐๔๐๐
โรัศกพร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่ิ ๓๖๐๒ าัืิ ๓๖๐๒ , ๕๔๐๒ โรัสำั ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒

านั้ำ ๒/๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

(ร่าง) กาหนดการงานสัมมนา
“การพลิกโฉมงานบริการภาครัฐเพื่อการประกอบธุรกิจในยุค 4.0”
วันจันทร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.
ณ ห้อง แมจิก ๓ ชั้น ๒ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
......................................................................................................
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.

ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน และรับประทำนอำหำรว่ำง

๐๙.๓๐ – ๐๙.๓๕ น.

กล่ำวรำยงำน
โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์

๐๙.๓๕ – ๑๐.๐๐ น.

กล่ำวเปิดงำน
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐

บรรยำยพิเศษในหัวข้อ บริบทที่เปลี่ยนไปและควำมเร่งด่วนในกำรพลิกโฉมงำนบริกำร
ภำครัฐเพื่อให้ง่ำยต่อกำรประกอบธุรกิจ
โดย นำยเกียรติชัย โสภำเสถียรพงศ์
ผูช้ ่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกำรคลัง

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

บรรยำยในหัวข้อ “ควำมสำเร็จของประเทศผู้นำและบทเรียนสำหรับประเทศไทย” และ
“ต้นแบบระบบ Doing Business Portal”
โดย ที่ปรึกษำจำกสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

กำรเสวนำในหัวข้อ “แนวทำงกำรขับเคลื่อนสู่กำรเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน อุปสรรค
ควำมท้ำทำย และปัจจัยสู่ควำมสำเร็จ”

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

*หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม หำกมิได้แจ้งท่ำนล่วงหน้ำทีมงำนขออภัยมำ ณ โอกำสนี้ด้วย*

สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.)
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ชั้น ๑๗ เลขที่ ๑๐๘ ถนนรำงน้ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒ หรือ ๓๖๐๒ , ๕๔๐๒ โทรสำร ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๑๒

หน้ำ ๓/๓

