
 
 

การสัมมนา EGA Roadshow  2015: e-Government for All ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) หรือ EGA หน่วยงำนภำยใต้ก ำกับดูแล
ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีภำรกิจหลักในกำรพัฒนำประสิทธิภำพ กำร
บริหำรจัดกำร และให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( ICT) ในส่วนที่เกี่ยวกับ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ของประเทศไทย ด้วยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน ICT ให้
ครอบคลุมทุกส่วนรำชกำรทั่วประเทศ รวมถึงยังมีบริกำรอ่ืนๆ อีกจ ำนวนมำกซึ่ง สรอ. ได้จัดเตรียมเพ่ือให้บริกำร
หน่วยงำนภำครัฐโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย  

ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรน ำร่องบริกำรต่ำงๆ สู่ส่วนรำชกำรระดับภูมิภำคจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ สรอ. 
จะต้องด ำเนินกิจกรรม EGA Roadshow : e-Government for All 2015 ซึ่งเป็นงำนสัมมนำและ Roadshow 
บริกำรเพ่ือภำครัฐในต่ำงจังหวัดซึ่งได้จัดงำนนี้มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๕๘ นี้ได้ก ำหนดจัด
ทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ๔ จังหวัด ในทุกภูมิภำคทั่วประเทศ เพ่ือให้ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดรับทรำบเกี่ยวกับบริกำรของ 
สรอ. รวมถึงเพ่ือสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้ำงประโยชน์กับงำน
บริกำรประชำชนอย่ำงแท้จริง  

 

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจในบทบำทภำรกิจ รวมถึงควำมส ำคัญของ ส ำนักงำนรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ EGA  
๒.๒ เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้ เกี่ยวกับบริกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนรัฐบำล

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐโดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำย 

๒.๓ เพ่ือรับทรำบควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐในต่ำงจังหวัด 
๒.๔ เพ่ือรับทรำบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกลุ่มหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้บริกำรจริงจำก

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
 

๓. รายละเอียดกิจกรรม 
กำรสัมมนำและนิทรรศกำรแสดงผลงำน/บริกำรของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

โดยแบ่งรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้ 
• กำรสัมมนำเพ่ือเผยแพร่บทบำทภำรกิจของ EGA และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักถึง

ควำมส ำคัญของงำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริกำรต่ำงๆ ของ EGA 
• นิทรรศกำรเพ่ือให้ข้อมูลและให้ควำมรู้เกี่ยวกับ EGA  และบริกำรต่ำงๆ ของ EGA 
• EGA Counter Service ; จุดรับแจ้ งควำมต้องกำรเปิด ใช้บริกำรทุก Service ของ EGA และ

ศูนย์บริกำรให้ค ำปรึกษำก่อนเปิดใช้บริกำร 
• e-Government Showcase ; จุดทดลองใช้บ ริกำร GIN Conference / Government Cloud 

บริกำรคลำวด์ภำครัฐ / Smart Citizen Info. น ำเสนอ ตู้ Kiosk เชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐผ่ำนบัตร Smart 
Card / GAC – Government Application Center ศูนย์รวมแอปพลิเคชันภำครัฐ  



 
 

๔. ระยะเวลาจัดกิจกรรม 
งำนสัมมนำ EGA Roadshow : e-Government for All “รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วน

รำชกำรเพ่ือบริกำรประชำชน”  
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ก ำหนดจัดวันศุกร์ที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๕๘ ณ จ.นครปฐม  
- ครัง้ที่ ๒/๒๕๕๗ ก ำหนดจัดวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ณ  จ.นครสวรรค์  
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ก ำหนดจัดวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๘ ณ จ.ภูเก็ต 
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ก ำหนดจัดวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๕๘ ณ จ.นครรำชสีมำ 

 
********************************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการสัมมนา  

EGA Roadshow 2015 : e-Government for All ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๘ 
“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” 

วันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.   
  ณ ห้องภูเก็ตบอลลูม ๒,๓ ชั้น ๒ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ถ.พังงา อ.เมือง จ.ภูเก็ต   

 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.  ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน  
๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.  กล่ำวรำยงำนสัมมนำ  

“รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนรำชกำรเพื่อบริกำรประชำชน” 
  โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
 ๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.  กล่ำวเปิดงำนและแสดงวิสัยทัศน์  

“ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดองคำพยพส ำคัญในกำรขับเคลื่อน 
 ระบบรำชกำรยุคใหม่เพื่อกำรบริกำรประชำชน” 

  โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภำพ รวมบ ริก ำรของ EGA เพื่ อภำครำชกำรยุ ค ใหม่  : EGA Free Service for 

Government  
 Presentation ที่มำและควำมส ำคัญของงำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
 Presentation อธิบำยที่มำและควำมส ำคัญของบริกำรหลักของ EGA 
 แนะน ำภำพรวมบริกำรของ EGA  

   โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อ านวยการฝ่ายบริการให้ค าปรึกษา 
 ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.       -------------- รับประทานอาหารกลางวัน -----------  
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.  ผู้เข้ำร่วมสัมมนำเข้ำเยี่ยมชม / ทดสอบกำรใช้งำน  

และสอบถำมบริกำรภำยในบูธนิทรรศกำรตำมอัธยำศัย 
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  เสวนำ “กรณีศึกษำ : ตัวอย่ำงรำชกำรยุคใหม่ เปิดรับ ปรับตัวสู่ภำครัฐเชิงรุกด้วยระบบ

บริหำรรำชกำรออนไลน์”  
 โดย     หัวหน้าส านักงานจังหวัดภูเก็ต 
 สถิติจังหวัดภูเก็ต 
 วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต  

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารว่าง  
๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ช่วง “ถำม – ตอบ” / กิจกรรม  lucky draw  
 

***************************** 
หมายเหตุ  
 

- ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสมและขออภัยหำกไม่สำมำรถแจ้งให้ทรำบได้ล่วงหน้ำ 
- หน่วยงำนภำครัฐที่สนใจใช้บริกำรทุกประเภทของ EGA สำมำรถปรึกษำหรือสอบถำมเพิ่มเติม พร้อมแจ้งควำมประสงค์

ได้ที่ จุดบริกำร EGA Counter Service ณ ภำยในบูธบริเวณงำน 
- ลงทะเบียนสัมมนำผ่ำนทำงเว็บไซต์ www. ega.or.th/training/188 ฟรี! ไม่มีค่ำใช้จ่ำย 
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรร่วมสัมมนำ (ค่ำเดินทำง ค่ำท่ีพัก) เบิกต้นสังกัด 




