
 

การสัมมนา GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government 
 “ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ” 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
๑. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) หรือ 
EGA ได้เร่งรัดพัฒนำบริกำรเพ่ือสนับสนุนกรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของรัฐบำล รวมถึง ค ำสั่ง 
มติ และข้อสั่งกำรคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพชีวิต และกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะของ
ประชำชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม โดยได้พัฒนำ “ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับ
ประชำชน หรือ GovChannel” ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐของ
หน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ ได้จำกจุดเดียว และมีกำรเปิดตัวบริกำรดังกล่ำวไปเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ซึ่ง
ต่อมำ สรอ. ได้ เปิดตัวบริกำรใหม่ภำยใต้  GovChannel อย่ำงต่อเนื่ อง โดย พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญ เนื่องด้วยเป็นงำนที่มำจำกนโยบำยท่ำนโดยตรง จึงกรุณำให้เกียรติเป็น
ประธำนเปิดงำนด้วยตนเองมำโดยตลอด นั้น  

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรพัฒนำบริกำร GovChannel คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด สู่ส่วนรำชกำรระดับภูมิภำค 
จึงเห็นสมควรจัดงำนสัมมนำ “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับ เคลื่อน
รำชกำรทันสมัย บริกำรประชำชนรวดเร็ว ทันใจ” ซึ่งเป็นงำนสัมมนำและ Roadshow บริกำรเพ่ือภำครัฐใน
ต่ำงจังหวัด ซึ่งได้จัดงำนนี้มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๖๐ นี้ได้ก ำหนดจัดทั้งสิ้น ๗ ครั้ง ๗ จังหวัด 
ในทุกภูมิภำคท่ัวประเทศ เพื่อให้ส่วนรำชกำรระดับจังหวัดรับทรำบเกี่ยวกับบริกำรของ สรอ. รวมถึงเพ่ือสร้ำงควำม
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้ำงประโยชน์กับงำนบริกำรประชำชนอย่ำงแท้จริง  

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจในบทบำทภำรกิจ รวมถึงควำมส ำคัญของ ส ำนักงำนรัฐบำล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สรอ.  

๒.๒ เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้เกี่ยวกับบริกำรต่ำงๆ ของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์กำรมหำชน) หรือ สรอ. 

๒.๓ เพ่ือรับทรำบควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐในต่ำงจังหวัด 
๒.๔ เพ่ือรับทรำบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกลุ่มหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้บริกำรจริงจำก

ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สรอ. 
 

๓. รายละเอียดกิจกรรม 
กำรสัมมนำและนิทรรศกำรแสดงผลงำนบริกำรของส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) โดย

แบ่งรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้ 



 

• กำรสัมมนำเพ่ือเผยแพร่บทบำทภำรกิจของ สรอ. และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  กำรตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของงำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริกำรต่ำงๆ ของ สรอ. 

• นิทรรศกำรเพ่ือให้ข้อมูลและให้ควำมรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๕ ปี และ
บริกำรต่ำงๆ ที่รัฐบำลมอบหมำยให้ สรอ. ด ำเนินงำน 

• EGA Counter Service ; จุดรับแจ้งควำมต้องกำรเปิดใช้บริกำรทุก Service ของ สรอ. และศูนย์บริกำร
ให้ค ำปรึกษำก่อนเปิดใช้บริกำร 

• e-Government Showcase ; จุ ดทดลองใช้บ ริก ำร  GIN Conference, บ ริก ำรคลำวด์ภ ำครั ฐ  
(Government Cloud Service), ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับประชำชน (GovChannel) ด้วยกำร
น ำเสนอตู้บริกำรเอนกประสงค์ของรัฐ (Government Smart Kiosk) เชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐด้วยกำร
ยืนยันตัวตนในกำรเข้ำถึงบริกำรด้วยบัตรประจ ำตัวประชำชนแบบเอนกประสงค์  (Smart Card) และ
กล่องอัจฉริยะ (Smart Box) และศูนย์รวมแอปพลิเคชันภำครัฐ (Government Application Center: 
GAC) 
 

๔. ระยะเวลาจัดกิจกรรม 
งำนสัมมนำ “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับ เคลื่ อนรำชกำร

ทันสมัย บริกำรประชำชนรวดเร็ว ทันใจ”  
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ก ำหนดจัดวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
- ครัง้ที่ ๒/๒๕๖๐ ก ำหนดจัดวันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต  
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ก ำหนดจัดวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น 
- ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ก ำหนดจัดวันที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดชลบุรี 
- ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ก ำหนดจัดวันที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
- ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ก ำหนดจัดวันที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสงขลำ 
- ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ก ำหนดจัดวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

 
๕. กลุ่มเป้าหมาย 

ประมำณ ๑๕๐ ท่ำน / ครั้ง ประกอบด้วย 
๕.๑ ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐภำยในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง 
๕.๒ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่จำกสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ภำยในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัด

ใกล้เคียง 
๕.๓ นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือฝ่ำยปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕.๓ สื่อมวลชนสำขำต่ำงๆ ในส่วนภูมิภำค 

 

 

 

 



 

๖.  ประมวลภาพความส าเร็จจากการจัดงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2015 

 

 

 
 


