
  ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) หน้ำ ๑ / ๒ 
  ชั้น ๑๗ อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
 โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ Contact Center : (+๖๖) ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐ อีเมล : contact@ega.or.th 

ก ำหนดกำรงำนสัมมนำ 
“กำรปฏิรูปภำครัฐภำยใตแ้ผนรัฐบำลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0” 
ในวันพุธที่ ๑๕ มีนำคม ถึง วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ อำคำรสโมสร ชั้น ๒ สถำบนัวิชำกำร ทีโอที (TOT Academy) ถนนงำมวงศ์วำน 
โดย ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรปฏิรูปภำครัฐภำยใต้แผนรัฐบำลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0  
๒. เพ่ือสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบูรณำกำรและกำรเชื่อมโยงภำครัฐไปสู่ดิจิทัล 

๓. สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมปลอดภัยของระบบสำรสนเทศตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำ
ควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มเป้ำหมำย   

 เจ้ำหน้ำที่อำวุโส ผู้เชี่ยวชำญ ผู้บริหำรระดับต้น ของหน่วยงำนภำครัฐ จ ำนวน ๑๕๐ ท่ำน  

วันพุธที่ ๑๕ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เวลำ รำยละเอียด 

๑๒.๐๐ น. Check in เข้ำท่ีพัก 

๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. รับประทำนอำหำรเย็น 
 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เวลำ รำยละเอียด 

๗.๐๐ น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ 

๐๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. 

กล่ำวเปิดงำนสัมมนำ “กำรปฏิรูปภำครัฐภำยใต้แผนรัฐบำลดิจิทัลสู่ Thailand 4.0” 
โดย คุณอุสรำ วิสำรทำนนท์ 
      ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยที่ปรึกษำด้ำนบริกำร  
      ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๐๙.๑๕ - ๑๐.๓๐ น. 

สร้ำงควำมตะหนักถึงควำมปลอดภัยทำงด้ำนสำรสนเทศและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
รักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 
โดย นำยวินัย อยู่สบำย 
      ผู้เชี่ยวชำญอิสระด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. 

สร้ำงควำมตะหนักถึงควำมปลอดภัยทำงด้ำนสำรสนเทศและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำร
รักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ 
โดย นำยวินัย อยู่สบำย 
      ผู้เชี่ยวชำญอิสระด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑ 



  ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนกิส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) หน้ำ ๒ / ๒ 
  ชั้น ๑๗ อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ๑๐๘ ถนนรำงน้ ำ แขวงถนนพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
 โทรศัพท์ ๐๒ ๖๑๒ ๖๐๐๐ Contact Center : (+๖๖) ๐ ๒๖๑๒ ๖๐๖๐ อีเมล : contact@ega.or.th 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (ต่อ) 
เวลำ รำยละเอียด 

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น. 
กำรบูรณำกำรและกำรเชื่อมโยงภำครัฐด้วยเครือข่ำย GIN  
โดย นำยจิตติ กำหลง 
      ผู้เชี่ยวชำญสว่นที่ปรึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สรอ. 

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐น. 
กำรบูรณำกำรและกำรเชื่อมโยงภำครัฐด้วยบริกำรของภำครัฐ 
โดย นำยจิตติ กำหลง 
      ผู้เชี่ยวชำญสว่นที่ปรึกษำเทคโนโลยีสำรสนเทศ สรอ. 

๑๗.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. รับประทำนอำหำรเย็น 
 

 

วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เวลำ รำยละเอียด 

๗.๐๐ น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ 

๐๘.๓๐ – ๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 
กำรบรรยำย “กำรพัฒนำองค์กรตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล” 
โดย นำงสำวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ 
      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. 
กำรบรรยำย “กำรพัฒนำองค์กรตำมแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล” 
โดย นำงสำวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ 
      รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 

* หมำยเหตุ Check Out เวลำ ๑๓.๐๐ น. 
- ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม  
- สรอ. เป็นผู้รับผิดชอบ ค่ำอำหำร ค่ำเดินทำง และค่ำที่พักให้ผู้เข้ำร่วมอบรม โดยผู้เบิกต้องน ำส ำเนำบัตร

ประชำชนหรือบัตรประชำชนตวัจริงมำแสดง 
- ค่ำเดินทำงผู้เข้ำร่วมต้องน ำบัตรประชำชนมำแสดงในกำรเบิกค่ำเดินทำง (ส ำหรับผู้เดินทำงมำจำก

หน่วยงำนท้องถิ่น (ต่ำงจังหวัด) ค่ำเดินทำงเบิกได้สูงสุดตำมค่ำโดยสำรรถประจ ำทำงประเภท ป.1 + ค่ำ
รถโดยสำรจำก ขสมก. มำยังสถำนที่สัมมนำ ส ำหรับผู้เดินทำงไปกลับ สำมำรถเบิกค่ำโดยสำรสำธำรณะ
ในกำรเดินทำงมำยังสถำนที่จัดสัมมนำได้) 

- สำมำรถเบิกค่ำเดินทำงได้ที่หน้ำงำนในวันศุกรท์ี่ ๑๗ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  
 


