
 

 

งานสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้ G-Chat เพื่อยกระดับการท างานสูร่ัฐบาลดิจิทัล   หน้า ๑/๔        
            ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  

 

 
งานสัมมนา 

“การประยุกต์ใช้ G-Chat เพ่ือยกระดับการท างานสู่รัฐบาลดิจิทัล” 
วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องกมลทิพย์ ๒-๓ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 
ตามที่ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้รับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รมว.ทก.) ให้เร่งด าเนินงานที่ ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศผ่าน
การวางรากฐานเศรษฐกิจไทยสู่ “ดิจิทัล อีโคโนมี"  โดยการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที มา
ใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงทุกภาคส่วน กลายเป็นที่มาของการเร่งด าเนินการพัฒนาผลงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์
ภาครัฐหลากหลายชิ้นงานเพ่ือให้สอดคล้องตามภารกิจขององค์กรและสอดรับตามนโยบายดิจิทัล อีโคโนมี โดยมี
โครงการส าคัญ หรือโครงการที่เป็น Flagship ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ด าเนินการโดย
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หลายโครงการ ซึ่งระบบการสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ (G-Chat) เป็นหนึ่งในโครงการดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นระบบ
ติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เ พ่ือความมั่นคงปลอดภัยของ
ข้อมูลและความลับทางราชการภายในหน่วยงานภาครัฐ  

ในการนี้เพ่ือให้ระบบการสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่ 
(G-Chat) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ จึงเล็งเห็น
ความส าคัญอย่างยิ่งในด าเนินการจัดงานสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตระหนัก องค์ความรู้ เกี่ยวกับ
ข้อมูลของบริการอันเป็นประโยชน์และสามารถเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและการ
ท างานของภาครัฐ ให้กับบุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง เพ่ือน าองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยาย
ผลในสร้างสรรค์นวัตกรรมการให้บริการของภาครัฐ ต่อยอดสู่การเพ่ิมมูลค่าและประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
ตลอดจนด าเนินงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand ๔.๐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม
ต่อไป 
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๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายของระบบการสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบ
เคลื่อนที่ (G-Chat) ได้รับทราบและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านการจัดงานสัมมนาภายใต้โครงการ
ดังกล่าว เพ่ือการบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการพัฒนาขีดความสามารถเชิง
ดิจิทัลอย่างมั่งคง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต 

๒.๒  เพ่ือเป็นเวทีในการพบปะและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และสร้างเครือข่ายของผู้ร่วมงานอันจะเป็น
ปัจจัยสนับสนุนการน าไปสู่การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

 
๓.  กลุ่มเป้าหมาย 

     บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทเก่ียวข้อง อาทิ เช่น ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งาน จ านวน ๒๐๐ ทา่น 

 
๔. การลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ที ่https://www.ega.or.th//th/contentlist/931/11571/ 
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
๕. ข้อมูลเพิ่มเติม 

หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ส่วนถ่ายทอดเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๓๖๐๒ (นางสาวฐิติมา รัตนประกาย) อีเมล์ 
bda@ega.or.th 
 
 

*************************************************** 
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ก าหนดการงานสัมมนา 

“การประยุกต์ใช้ G-Chat เพ่ือยกระดับการท างานสู่รัฐบาลดิจิทัล” 
วันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องกมลทิพย์ ๒-๓ ชั้น ๒ โรงแรม เดอะ สุโกศล 
 

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

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน 
โดย  ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 
  ผู้อ านวยการ  

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๒๐ น. ผู้บริหาร วิทยากรและผู้ร่วมเสวนาทุกท่านให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน 
 

๐๙.๒๐ – ๑๐.๐๐ น. การบรรยายหัวข้อ “G-Chat: ระบบการสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรับหน่วยงานภาครัฐ...
ทุกที่ ทุกเวลา” 
 โดย นายพรเทพ กิตติพัฒนไพบูลย์  
           ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริการ 
           ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง 
    

๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. การเสวนาหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ G-Chat เพ่ือยกระดับการท างานสู่รัฐบาลดิจิทัล”                                
โดย 1. นายบุญรักษ์ ยอดเพชร  
              รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2. นายรังสฤษฎ์ จิตดี 
   ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3. คุณจาตุรนต์ สุวรรณรัตน์  

              ผู้จัดการกองสนับสนุนกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านการบินสายปฏิบัติการ  
              (OV-S) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

4. คุณประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน  
   ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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          ผู้ด าเนินการเสวนา:  นายพรเทพ กิตติพัฒนไพบูลย์  
                            ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริการ 
                            ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

 
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 
* หมายเหตุ  ก าหนดการอาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม * 
 
 
 


