การสัมมนา GovChannel Roadshow 2017: Digital Local Government
“ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ”
-------------------------------------------------------------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (สรอ.) หรือ
EGA ได้เร่งรัดพัฒนำบริกำรเพื่อสนับสนุนกรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของรัฐบำล รวมถึง คำสั่ง มติ
และข้อสั่งกำรคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นกำรยกระดับคุณภำพชีวิต และกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะของประชำชนทุก
คน ทุกกลุ่ ม ทุกท้องถิ่น อย่ ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม โดยได้ พัฒ นำ “ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐส ำหรับประชำชน หรือ
GovChannel” ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลำงในกำรเข้ำถึงข้อมูลและบริกำรอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐของหน่วยงำนภำครัฐต่ำง ๆ
ได้จำกจุดเดียว และมีกำรเปิดตัวบริกำรดังกล่ำวไปเมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๘ ซึ่งต่อมำ สรอ. ได้เปิดตัวบริกำร
ใหม่ภำยใต้ GovChannel อย่ำงต่อเนื่อง โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นควำมสำคัญ เนื่อง
ด้วยเป็นงำนที่มำจำกนโยบำยท่ำนโดยตรง จึงกรุณำให้เกียรติเป็นประธำนเปิดงำนด้วยตนเองมำโดยตลอด นั้น
ในกำรนี้ เพื่อให้กำรพัฒนำบริกำร GovChannel คุ้มค่ำและเกิดประโยชน์สูงสุด สู่ส่วนรำชกำรระดับภูมิภำค จึง
เห็ นสมควรจั ด งำนสั ม มนำ “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขั บ เคลื่ อ นรำชกำร
ทันสมัย บริกำรประชำชนรวดเร็ว ทันใจ” ซึ่งเป็นงำนสัมมนำและ Roadshow บริกำรเพื่อภำครัฐในต่ำงจังหวัด ซึ่งได้
จัดงำนนี้มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ โดยในปี ๒๕๖๐ นี้ได้กำหนดจัดทั้งสิ้น ๗ ครั้ง ๗ จังหวัด ในทุกภูมิภำคทั่ว
ประเทศ เพื่อให้ ส่ วนรำชกำรระดับ จั งหวัดรับ ทรำบเกี่ยวกับบริกำรของ สรอ. รวมถึ งเพื่ อสร้ำงควำมตระหนักถึ ง
ควำมสำคัญของงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ที่จะสร้ำงประโยชน์กับงำนบริกำรประชำชนอย่ำงแท้จริง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้ำงกำรรับรู้และเข้ำใจในบทบำทภำรกิจ รวมถึงควำมสำคัญของ สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน) หรือ สรอ.
๒.๒ เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์และให้ควำมรู้เกี่ยวกับบริกำรต่ำงๆ ของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน) หรือ สรอ.
๒.๓ เพื่อรับทรำบควำมต้องกำรในกำรใช้บริกำรต่ำงๆ จำกหน่วยงำนภำครัฐในต่ำงจังหวัด
๒.๔ เพื่อรับทรำบมุมมองหรือแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์จำกกลุ่มหน่วยงำนภำครัฐที่ใช้บริกำรจริงจำก
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) หรือ สรอ.
๓. รายละเอียดกิจกรรม
กำรสัมมนำและนิทรรศกำรแสดงผลงำนบริกำรของสำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) โดย
แบ่งรูปแบบของกิจกรรม ดังนี้
• กำรสัมมนำเพื่อเผยแพร่บทบำทภำรกิจของ สรอ. และสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของงำนด้ำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงบริกำรต่ำงๆ ของ สรอ.

• นิทรรศกำรเพื่อให้ข้อมูลและให้ควำมรู้เกี่ยวกับแผนพัฒ นำรัฐบำลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๕ ปี และ
บริกำรต่ำงๆ ที่รัฐบำลมอบหมำยให้ สรอ. ดำเนินงำน
• EGA Counter Service ; จุดรับแจ้งควำมต้องกำรเปิดใช้บริกำรทุก Service ของ สรอ. และศูนย์บริกำรให้
คำปรึกษำก่อนเปิดใช้บริกำร
• e-Government Showcase ; จุ ด ท ด ล อ งใช้ บ ริ ก ำ ร GIN Conference, บ ริ ก ำร ค ล ำว ด์ ภ ำ ค รั ฐ
(Government Cloud Service), ศูนย์กลำงบริกำรภำครัฐสำหรับประชำชน (GovChannel) ด้วยกำรนำเสนอ
ตู้บริกำรอเนกประสงค์ภำครัฐ (Government Smart Kiosk) เชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐด้วยกำรยืนยันตัวตนใน
กำรเข้ ำถึ งบริ ก ำรด้ ว ยบั ต รประจ ำตั ว ประชำชนแบบเอนกประสงค์ (Smart Card) และกล่ อ งอั จ ฉริ ย ะ
(Government Smart Box) และศู น ย์ ก ลำงแอปพลิ เคชั น ภำครัฐ (Government Application Center:
GAC)
๔. ระยะเวลาจัดกิจกรรม
งำนสัมมนำ “GovChannel Roadshow 2017 : Digital Local Government ขับเคลื่อนรำชกำรทันสมัย
บริกำรประชำชนรวดเร็ว ทันใจ”
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่ ๒๔ - ๒๕ มีนำคม ๖๐ ณ จังหวัด เชียงใหม่ (ด ำเนิน กำรแล้ ว
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนำยน ๖๐
ณ จังหวัดภูเก็ต
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่ ๓๐ มิถุนำยน ๖๐ - ๑ กรกฎำคม ๖๐ ณ จังหวัดนครสวรรค์
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎำคม ๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่ ๔ - ๕ สิงหำคม ๖๐
ณ จังหวัดสงขลำ
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ - ๑๙ สิงหำคม ๖๐
ณ จังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่ ๑ - ๒ กันยำยน ๖๐
หรือ
ระหว่ำงวันที่ ๘ - ๙ กันยำยน ๖๐
ณ จังหวัดอุบลรำชธำนี
๕. กลุ่มเป้าหมาย
ประมำณ ๑๕๐ ท่ำน / ครั้ง ประกอบด้วย
๕.๑ ข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่จำกหน่วยงำนภำครัฐภำยในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง
๕.๒ อำจำรย์ เจ้ำหน้ำทีจ่ ำกสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ภำยในจังหวัดที่จัดกิจกรรมและจังหวัดใกล้เคียง
๕.๓ นักวิชำกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ หรือฝ่ำยปฏิบัติกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
๕.๔ สื่อมวลชนสำขำต่ำงๆ ในส่วนภูมิภำค

๖. ประมวลภาพความสาเร็จจากการจัดงานสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 จังหวัดเชียงใหม่

๗. ประมวลภาพความสาเร็จจากการเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ณ บิ๊กซี จังหวัดเชียงใหม่

๘. รายการเดินหน้าประเทศไทย ตอน ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลสู่ภูมิภาค และ NBT

