
  
                 ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.)                                                          หน้ำท่ี ๑ /๔ 

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ” 

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ 

โดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง ๓๐๔ ชั้น ๓ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

 

๑. หลักการและเหตุผล 

ตำมมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ รับทรำบเรื่องกำรก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำ
งบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ 
๒๕ แผนงำน พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำกำรจัดท ำงบประมำณในลักษณะเชิงบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ ำนวน ๖ คณะ ให้มีหน้ำที่พิจำรณำจัดท ำงบประมำณและกลั่นกรองข้อเสนอ
งบประมำณในลักษณะบูรณำกำรเชิงยุทธศำสตร์ใน ๒๕ แผนงำนตำมที่ส ำนักงบประมำณเสนอ โดยคณะที่ ๖ 
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ ซึ่งมีรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) 
เป็นประธำน ในแผนงำนที่ (๓) เรื่อง กำรอ ำนวยควำมสะดวกทำงธุรกิจ ซึ่งส ำนักงำน ก.พ.ร. เป็นเจ้ำภำพหลัก มุ่งเน้น
ให้ควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนตำม พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๕๘ และกำรจัดอันดับควำมยำก-ง่ำยในกำรประกอบธุรกิจ โดยมุ่งเน้นควำมส ำคัญกับงำนบริกำรภำครัฐที่มีล ำดับ
ควำมส ำคัญสูง มีกำรปรับปรุงกระบวนงำน ขั้นตอน ระยะเวลำ แบบฟอร์ม เอกสำรประกอบเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรประกอบธุรกิจและลดภำระติดต่อกับภำครัฐ รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรข้ำมหน่วยงำนเพ่ือให้บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
ภำยในจุดเดียว และใช้เลขประจ ำตัวนิติบุคคลในกำรระบุตัวตนเพ่ือให้สำมำรถพัฒนำเชื่อมโยงกับระบบอ่ืน ๆ ใน
อนำคต 

ดังนั้น สรอ. จึงได้ด ำเนินกำรจัดงำนสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐ โครงกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 
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๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือให้ควำมรู้และค ำปรึกษำแก่ผู้พัฒนำระบบงำนบริกำรของหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งในด้ำนกระบวนกำร และมำตรฐำนรูปแบบ กำรเชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐผ่ำน 
Government API 

๒.๒ เพ่ือให้ควำมรู้และค ำปรึกษำแก่ผู้พัฒนำระบบงำนบริกำรของหน่วยงำนที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ ทั้งในด้ำนกระบวนกำร และมำตรฐำนรูปแบบ กำรใช้งำนระบบยืนยันตัวบุคคล
กลำงแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On) 

๓. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา 

นักพัฒนำระบบสำรสนเทศของหน่วยงำน (Programmer, Developer) ที่มีบทบำทรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนและบริกำรที่เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือเริ่มต้นธุรกิจ 

๔. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 

รับจ ำนวนจ ำกัด เฉพำะผู้แทนจำกหน่วยงำนที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้ำร่วมสัมมนำเท่ำนั้น 

๕. การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที่ https://www.ega.or.th//th/contentlist/931/6280/ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่       ๗ 
มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๖. ข้อมูลเพิ่มเติม 

หำกท่ำนมีข้อสงสัย และ/หรือต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ ส่วน
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี หมำยเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒ (นำงสำวฐิติมำ รัตนประกำย) หรือ ๓๖๐๖  
(นำงสุกัญญำ ฉัตร์แก้วมรกต) อีเมล์ cst@ega.or.th 

หมำยเหตุ 

ทำง สรอ. ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงผู้เข้ำร่วมสัมมนำ ทั้งนี้รับพิจำรณำเฉพำะ
หน่วยงำนที่ได้รับหนังสือเชิญให้เข้ำร่วมสัมมนำในโครงกำรนี้เท่ำนั้น และขออภัยส ำหรับควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้ 
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งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ” 
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเริ่มต้นธุรกิจ  

โดย ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
วันอังคารที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้อง ๓๐๔ ชั้น ๓ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย 

......................................................................................................  
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์กำรจัดงำน 

โดย  ดร.อำศิส อัญญะโพธิ์ 
  ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยพัฒนำและจัดกำรแอปพลิเคชัน 

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
 

๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐น. น ำเสนอภำพรวมรูปแบบกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐผ่ำน Government API และขั้นตอน
กำรพัฒนำระบบงำนบริกำรให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล และข้ันตอนกำรเขียนโปรแกรมกำร
พัฒนำระบบงำนบริกำรเพ่ือให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐแบบ online  
 โดย คุณสุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว  
           ผู้จัดกำรส่วนพัฒนำแอปพลิเคชัน 
           ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 
๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. สำธิต(Demo)กำรเขียนโปรแกรมกำรพัฒนำระบบงำนบริกำรเพื่อให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูล

ภำครัฐแบบ online  

                                โดย คุณสุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว  
                                          ผู้จัดกำรส่วนพัฒนำแอปพลิเคชัน 
                                          ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.      น ำเสนอขั้นตอนกำรพัฒนำระบบยืนยันตัวบุคคลกลำงแบบรวมศูนย์ (Single Sign-On)  
                                โดย คุณ ไพโรจน์ ชูเชิดดวงทินกร  
                                          ผู้ช่วยผูจ้ัดกำรส่วนพัฒนำแอปพลิเคชัน 
                                          ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
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๑๔.๑๕ - ๑๕.๐๐ น. สำธิต(Demo)กำรเขียนโปรแกรมกำรพัฒนำระบบยืนยันตัวบุคคลกลำงแบบรวมศูนย์ 
(Single Sign-On)   

                                โดย คุณสรวิศ  พรไพบูลย์สถิตย์ 
                                          วิศวกรซอฟต์แวร์ 
                                          ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
 
๑๕.๐๐ - ๑๕.๑๕ น.       พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
 
๑๕.๑๕ - ๑๖.๐๐ น.       ถำม-ตอบ และ workshop กำรเขียนโปรแกรมเพ่ือให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐ 
 
* หมำยเหตุ  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม * 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


