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รายละเอียดโครงการ eGovernment Forum 2021 
 

หลักการและเหตุผล 
 ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาส ทีโ่ลกเริ่มเข้าสู่ยุค Digital Economy ที่ digital technology จะไม่ได้
เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับทุกกระบวนการ และเป็นตัวขับเคลื่อนทุ กกิจกรรม
อย่างแท้จริง การปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูล จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศ
ทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้องกันระหว่างทุกหน่วยงาน โดยมีองค์ประกอบของยุทธศาสตร์กรอบการพัฒนา 
และแผนการดำเนินงาน (Roadmap) เพือ่เป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย 
  

วัตถุประสงค ์
1. Government Integration for Single View of Citizen เพื่อการบูรณาการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อ

ยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เห็นข้อมูลของประชาชนเป็นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์ด้านการ
อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มากขึ้น 

2. Smart Operations มีการนำเทคโนโลยีและอุปกรณด์ิจทิัลมาสนับสนุนการปฏบิัติงานของภาครฐัไทย เพื่อให้สามารถ
ดำเนินงานได้อยา่งถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วและตรงจุดมากข้ึน  

3. Citizen-Centric Services ยกระดับงานบริการภาครัฐ โดยคำนึงถึงการให้บริการโยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางให้มาก
ที่สุด 

4. Driven Transformation เกิดการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นสู่ผลสัมฤทธิ์ 
ยกระดบัภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง   

 

ระยะเวลาในการจัดงาน  
วันท่ี 25 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

 

งบประมาณค่าใช้จ่าย 

 

ค่าลงทะเบียนรูปแบบออนไลน์ (Live Streaming) จากผู้เข้ารับการอบรม คนละ 5,243 บาท ถ้าหากลงทะเบียน

ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ท่านจะได้รับโปรโมช่ันพิเศษ ลงทะเบียน 2 ท่านขึ้นไป ราคาเพียงท่านละ 4,173 บาท เพื่อ

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่าเอกสารในการอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าบริหารจัดการ โดยผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมฯสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 



 

2 
 

Co-Hosted By:  

และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๒) สำหรับค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่า

เช่าที่พัก สามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิตามนัยของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับ

ห้องพักสมาคมฯ มิได้จัดเตรียมไว้ให้สามารถขอรายละเอียดข้อมูลห้องพักได้ที่ พิมพ์ภัสรา กนิษฐสุต 02-661-7750 ต่อ 

221, 222, และ 223 

วิธีชำระค่าลงทะเบียน 

 กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบยีน พร้อมแนบเอกสารการชำระเงิน (Pay in slip) ส่งกลับมาที ่

02-661-7757 (แฟกซ์อัตโนมัติ) หรือ อีเมล Pimphatsara@absolutealliances.com 

;Tanya@absolutealliances.com 

 ชำระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าช่ือบัญชี บริษัท แอ๊บโซลูทท์ 

อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  

• ธนาคารกรุงไทย บญัชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมติร เลขท่ีบัญชี 085-0-12124-8    

• ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขท่ีบัญชี 925-0-07304-7     

• ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขท่ีบัญช ี003-2-42408-4 
 

ใบเสร็จสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับหน่วยงานก่อนวันอบรม และในส่วนของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) สามารถ
จัดส่งไปรษณีย์ได้ที่ : การเงิน บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ 
ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2661-7750 
 

หมายเหตุ: สามารถชำระค่าลงก่อนวันพุธที ่18 สิงหาคม 2564 และการยกเลิกการลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเท่านั้น และทำการยกเลิกก่อน 7 วันทำการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คง
สิทธ์ิที่จะได้รับกระเป๋าและเอกสารประกอบการสัมมนา) 
 

รูปแบบการจัดงาน 

• การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง 

• การชมส่วนแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี  

• การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน 

• การสัมมนาวิชาการนำเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูช่ัน 

• การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เช่ียวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และ
ผู้ใช้ไอซีที 

 

mailto:Pimphatsara@absolutealliances.com
mailto:Tanya@absolutealliances.com
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กลุ่มเป้าหมาย (20 กระทรวง, 75 รัฐวสิาหกิจ, 39 องค์การมหาชน) 

• ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

• ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม/ทบวงและสำนักงาน 

• ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายต่างๆ 

• วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์/ผู้ชำนาญการระบบ 

• นักวิชาการชำนาญการด้านต่างๆ 

• เจ้าหน้าท่ีในกระทรวง/ทบวง/กรม/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้มีการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในการให้บริการอัจฉริยะที่มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง   
เกิดการปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วย digital technology อย่างมีประสิทธิภาพและ ธรรมาภิบาล เน้นการ
บริการขอ้มูล  มีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ เพือ่รองรับการใหบ้ริการ  

2. เกิดการเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการการทำงานและข้อมูล ทั้งภายในและ ข้ามหน่วยงาน 
จนเสมือนเป็นองค์กรเดียว (one government) สำหรับพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ และการบริการที่
ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผูใ้ช้บริการ (citizen driven) ซึ่งสามารถเข้าถึง บริการได้โดยไม่มี
ข้อจำกัดทางกายภาพ พ้ืนท่ี และภาษา 

3. หน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการสร้าง บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่า 
บริการระหว่างกัน (peer to peer) ตามหลักการออกแบบ ที่เป็นสากล (universal design) ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ  
การปกครอง/บริหารบ้านเมือง และเสนอความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์ 

โครงสร้างการจัดงาน 
ร่วมจัด โดย 

• กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) 

• สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) 
สนับสนุนการจัดงานโดย 

• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ *** 

• ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) *** 

• ธนาคารแห่งประเทศไทย *** 

• สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) *** 

• กรมประชาสัมพันธ ์*** 

• สำนกังานสถิติแห่งชาติ *** 

• สำนกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) *** 

• สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) *** 

• กรมอุตุนิยมวิทยา *** 
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(***อยูร่ะหว่างเรียนเชิญ***) 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ   

▪ คุณภุชพงค์ โนดไธสง 
รองปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธาน) 

▪ คุณไตรรัตน์ วิริยะศิริกลุ รองเลขาธิการ กสทช. รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. (กรรมการ)  
▪ นาวาอากาศ เอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ ์

รักษาการกรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกดั (มหาชน)  
▪ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์   

ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ) 
▪ คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ (กรรมการ)  
▪ คุณอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กรรมการ)  
▪ คุณไอรดา เหลืองวิไล 

รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (กรรมการ)  
▪ ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ 

ผู้อำนวยการสำนกังานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล (กรรมการ)  
▪ น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรงั 

อาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (กรรมการ)  
▪ คุณกัลยา แสวงหาบุญ 

เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย (กรรมการ) 
▪ คุณบุญรักษ์ สรคัคานนท์  

สมาชิกกิตตมิศักดิส์มาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย (กรรมการ) 
เลขานุการการจดังาน และบริหารการจัดงานโดย 
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์  
ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0-2661-7750  โทรสาร 0-2661-7757 
อีเมล: Pimphatsara@absolutealliances.com ; Info-absolute@absolutealliances.com 

mailto:Pimphatsara@absolutealliances.com
mailto:Info-absolute@absolutealliances.com

