สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

การสัมมนา EGA Roadshow 2015: e-Government for All ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน”
****************************************************************
๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) หรือ EGA หน่วยงำนภำยใต้กำกับดูแลของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อสำร มี ภ ำรกิจหลักในกำรพัฒ นำประสิทธิภ ำพ กำร
บริหำรจัดกำร และให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) ในส่วนที่เกี่ยวกับ
รั ฐ บำลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government) ของประเทศไทย ด้ ว ยกำรพั ฒ นำโครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ น ICT ให้
ครอบคลุมทุกส่วนรำชกำรทั่วประเทศ รวมถึงยังมีบริกำรอื่นๆ อีกจำนวนมำกซึ่ง สรอ. ได้จัดเตรียมเพื่อให้บริกำร
หน่วยงำนภำครัฐโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
ดังนั้ น เพื่อเป็ น กำรน ำร่องบริกำรต่ำงๆ สู่ ส่ วนรำชกำรระดับ ภูมิภ ำคจึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งที่ สรอ.
จะต้องดำเนิน กิจกรรม EGA Roadshow : e-Government for All 2015 ซึ่งเป็นงำนสัมมนำและ Roadshow
บริกำรเพื่อภำครัฐในต่ำงจังหวัด ซึ่งได้จัดงำนนี้มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๕๘ นี้ได้กำหนดจัด
ทั้งสิ้น ๔ ครั้ง ๔ จังหวัด ในทุกภูมิภำคทั่วประเทศ เพื่อให้ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดรับทรำบเกี่ยวกับบริกำรของ
สรอ. รวมถึงเพื่อสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมสำคัญของงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้ำงประโยชน์กับงำนบริกำร
ประชำชนอย่ำงแท้จริง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจในบทบำทภำรกิจ รวมถึงควำมสำคัญของ สำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ EGA
๒.๒ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้เกี่ยวกับบริกำรต่ำงๆ ของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน) ซึ่งได้จัดเตรียมไว้ให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำครัฐโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
๒.๓ เพื่อรับทรำบควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐในต่ำงจังหวัด
๒.๔ เพื่อรับทรำบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกลุ่มหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้บริกำรจริงจำก
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
๓. รายละเอียดกิจกรรม
กำรสัมมนำและนิทรรศกำรแสดงผลงำน/บริ กำรของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
โดยแบ่งรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้
• กำรสั ม มนำเพื่ อ เผยแพร่ บ ทบำทภำรกิ จ ของ EGA และสร้ ำ งควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ กำรตระหนั ก ถึ ง
ควำมสำคัญของงำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริกำรต่ำงๆ ของ EGA
• นิทรรศกำรเพื่อให้ข้อมูลและให้ควำมรู้เกี่ยวกับ EGA และบริกำรต่ำงๆ ของ EGA
• EGA Counter Service ; จุดรับแจ้งควำมต้องกำรเปิดใช้บริกำรทุก Service ของ EGA และศูนย์บริกำร
ให้คำปรึกษำก่อนเปิดใช้บริกำร
• e-Government Showcase ; จุดทดลองใช้บริกำร GIN Conference / Government Cloud บริกำร
คลำวด์ภำครัฐ / Smart Citizen Info. นำเสนอ ตู้ Kiosk เชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐผ่ำนบัตร Smart Card /
GAC – Government Application Center ศูนย์กลำงแอปพลิเคชันภำครัฐ

๔. ระยะเวลาจัดกิจกรรม
งำนสั ม มนำ EGA Roadshow : e-Government for All “รั ฐ บำลอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เชื่ อ มโยงทุ ก ส่ ว น
รำชกำรเพื่อบริกำรประชำชน”
- ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ กำหนดจัดวันศุกร์ที่ ๒๓ มกรำคม ๒๕๕๘ ณ จ.นครปฐม
- ครัง้ ที่ ๒/๒๕๕๗ กำหนดจัดวันศุกร์ที่ ๒๐ มีนำคม ๒๕๕๘ ณ จ.นครสวรรค์
- ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ กำหนดจัดวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนำยน ๒๕๕๘ ณ จ.ภูเก็ต
- ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ กำหนดจัดวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยำยน ๒๕๕๘ ณ จ.นครรำชสีมำ
*****************************

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑
กาหนดการสัมมนา
EGA Roadshow 2015 : e-Government for All ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน”
ในวันศุกร์ที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องวี-วัน ๒ โรงแรมวี-วัน โคราช ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.

**************************************************
ลงทะเบียนเข้ำร่วมงำน

๐๙.๓๐ – ๐๙.๔๕ น.

กล่ำวรำยงำนสัมมนำ
“รัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนรำชกำรเพื่อบริกำรประชำชน”
โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๐๙.๔๕ – ๑๐.๑๕ น.

กล่ำวเปิดงำนและแสดงวิสัยทัศน์
“ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดองคำพยพสำคัญในกำรขับเคลื่อน ระบบรำชกำรยุคใหม่เพื่อกำร
บริกำรประชำชน”
โดย นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ภำพรวมบริกำรของ EGA เพื่อภำครำชกำรยุคใหม่ : EGA Free Service for Government
 Presentation ที่มำและควำมสำคัญของงำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
 Presentation อธิบำยที่มำและควำมสำคัญของบริกำรหลักของ EGA
 แนะนำภำพรวมบริกำรของ EGA
โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล ผู้อานวยการฝ่ายบริการให้คาปรึกษา
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

-------------- รับประทานอาหารกลางวัน -----------

๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

ผู้เข้ำร่วมสัมมนำเข้ำเยี่ยมชม / ทดสอบกำรใช้งำน / และสอบถำมบริกำรภำยในบูธนิทรรศกำร
ตำมอัธยำศัย

๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

เสวนำ “กรณีศึกษำ : ตัวอย่ำงรำชกำรยุคใหม่ เปิดรับ ปรับตัว สู่ภำครัฐเชิงรุกด้วยระบบบริหำร
รำชกำรออนไลน์”
โดย หัวหน้าสานักงานจังหวัดนครราชสีมา
สถิติจังหวัดนครราชสีมา
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ช่วง “ถำม – ตอบ” / กิจกรรม lucky draw
***********************************

หมายเหตุ
- กำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมตำมควำมเหมำะสม
- ลงทะเบียนสัมมนำฟรี ไม่มีค่ำใช้จ่ำย ผ่ำนทำงเว็บไซต์ https://www.ega.or.th/th/contentlist/931/4017
- ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรร่วมสัมมนำ (ค่ำเดินทำง ค่ำที่พัก) เบิกต้นสังกัด

