
การประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
การพัฒนากรอบการประเมินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 

โดย ส ำนักงำนรัฐบำลอเิล็กทรอนกิส ์(องค์กำรมหำชน) 
วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. 

ณ ห้องวิภำวดี ช้ัน ๑๘ ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ถนนรำงน้ ำ กรุงเทพฯ 

 

หลักการและเหตุผล 

ด้วยประเทศไทยมุ่งเน้นกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจประเทศ และรัฐบำลได้ประกำศนโยบำยดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) และจัดท ำ (ร่ำง) แผนพัฒนำ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญประกำรหนึ่งในแผนดังกล่ำว คือ กำรยกระดับกำรให้บริกำรภำครัฐ 
ประกอบกับ ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.)       ได้มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศ
ไทยระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) โดยมุ่งเน้นเพื่อขับเคลื่อนภำครัฐเข้ำสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัล (Digital Government) 
อย่ำงมีทิศทำงและเป็นเอกภำพ    กำรขับเคลื่อนดังกล่ำว จ ำเป็นต้องอำศัยข้อมูลที่สะท้อนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกสข์อง
หน่วยงำนภำครัฐในทุกระดับ และเป็นข้อมูลพื้นฐำนประกอบกำรท ำจัดท ำแผนและนโยบำยที่เหมำะสมต่อไป 

ปัจจุบันประเทศไทยยังขำดข้อมูลในลักษณะดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้อมูลของหน่วยงำนภำครัฐระดับ
จังหวัด ซึ่งถือเป็นหน่วยงำนรัฐที่มีควำมใกล้ชิดกับประชำชนในพ้ืนท่ี กำรศึกษำถึงควำมพร้อม   ของหน่วยงำนในระดับดังกล่ำว
จะช่วยใหผู้้จัดท ำนโยบำยมีควำมเข้ำใจและสำมำรถน ำไปพัฒนำนโยบำยที่มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 

  สรอ. จึงได้จัดท ำโครงกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงำนภำครัฐระดับ
จังหวัด ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำกรอบกำรวัดระดับควำมพร้อมของรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของ
หน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัด และส ำรวจควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัด โดย
มุ่งหวังว่ำ หน่วยงำนระดับจังหวัดและหน่วยงำนภำครัฐส่วนกลำงที่มีบทบำทในกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำหน่วยงำนระดับ
จังหวัดจะได้รับประโยชน์จำกกำรใช้ข้อมูลดังกล่ำว เพื่อประกอบกำรพัฒนำนโยบำย ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบริกำร
ภำครัฐระดับจังหวัดต่อไป ข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นฐำนข้อมูลด้ำนกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่ส ำคัญของประเทศที่สำมำรถ
น ำไปใช้ประโยชน์ในวงกว้ำงต่อไป 

  สรอ. ตระหนักว่ำ กำรได้รับควำมคิดเห็นจำกผู้มีควำมรู้และควำมเช่ียวชำญเกี่ยวกับกำรพัฒนำรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำกรอบกำรประเมินและตัวช้ีวัด ที่สำมำรถสะท้อนสภำพควำมเป็นจริงใน
ปัจจุบัน เพื่อน ำผลส ำรวจกลับมำวำงแผนในกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัดต่อไป 

 ในกำรนี้ สรอ. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำกรอบกำรประเมินและ
ตัวช้ีวัดกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวิภำวดีช้ัน ๑๘ ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ถนนรำงน้ ำ กรุงเทพฯ โดยขอ
เรียนเชิญเฉพำะท่ำนที่ได้รับหนังสือเชิญจำก สรอ. เข้ำร่วมเพื่อให้ควำมคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำกรอบ
กำรประเมินและตัวช้ีวัด ส ำหรับใช้ส ำรวจระดับควำมพร้อมกำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัด
ต่อไป 

อน่ึง สรอ. มอบหมำยให้ นำยธรรณพ  ศิริธรรมวิไล ส่วนนโยบำยรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ประสำนงำน
หลัก เพื่อนัดหมำยวัน เวลำที่ท่ำนสะดวกต่อไป ท่ำนสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมำยเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ 
๑๘๔๕ ๑๔๕๙ หรือ ไปรษณยี์อิเลก็ทรอนิกส ์thannop.sirithamwilai@ega.or.th  

 
 



                         
 
 

(ร่าง) ก าหนดการ 
การประชุมเชิงปฏบิัติการเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 

การพัฒนากรอบการประเมินการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัด 
โดย ส ำนักงำนรัฐบำลอเิล็กทรอนกิส ์(องค์กำรมหำชน) 

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙:๐๐ - ๑๒:๐๐ น. 
ณ ห้องวิภำวดี ช้ัน ๑๘ ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) ถนนรำงน้ ำ กรุงเทพฯ 

 
เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

๐๙:๐๐  -  ๐๙:๓๐ น. ลงทะเบียน    

๐๙:๓๐  -  ๐๙:๔๐ น. กล่ำวเปิดกำรประชุมระดมสมองกรอบแนว
ทำงกำรประเมินควำมพัฒนำรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์หน่วยงำนภำครัฐระดับจังหวัด 
ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด  
ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๐๙:๔๐ – ๐๙:๕๐ น. แนะน ำโครงกำรส ำรวจระดับควำมพร้อมกำร
พัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกสห์น่วยงำนภำครัฐ
ระดับจังหวดั ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

๐๙:๕๐ – ๑๐:๒๐ น. แนวทำงกำรพัฒนำกรอบกำรประเมินกำรพัฒนำ
รัฐบำลอิเล็กทรอนิกสร์ะดับจังหวดั และกำร
น ำเสนอร่ำงกรอบกำรประเมินและตัวช้ีวัด 

ดร. สฤษฏิ์ โชคชัยนิรันดร์ 
ที่ปรึกษำโครงกำรฯ 
บริษัท เอฟฟินิตี้ จ ำกัด 

๑๐:๒๐ - ๑๐:๓๐ น. รับประทำนอำหำรว่ำง 
๑๐:๓๐ –  ๑๑:๔๕ น. ระดมควำมคดิเห็นต่อกรอบกำรประเมินและ

ตัวช้ีวัด กำรพัฒนำรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ระดับ
จังหวัด 

ดร. สฤษฏิ์ โชคชัยนิรันดร์ 
ที่ปรึกษำโครงกำรฯ 
บริษัท เอฟฟินิตี้ จ ำกัด 

๑๑:๔๕ – ๑๒:๐๐ น. สรุปและกลำ่วปิดกำรประชุม นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร 
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์ 
ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
และ 
ดร. สฤษฏิ์ โชคชัยนิรันดร์ 
ที่ปรึกษำโครงกำรฯ 
บริษัท เอฟฟินิตี้ จ ำกัด 

หมายเหตุ :  ก ำหนดกำรข้ำงต้นอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
 
 
 
 

 


