
 

        
 

ก ำหนดกำรสัมมนำ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City 
ร่วมขับเคลื่อนรำชกำรทันสมัย เพ่ือประชำชนทนัสมัย 

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๐๘.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องคอนเวนชั่น ๑ โรงแรมตักศิลำ ถ.สมถวิลรำษฎร์ ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม  

 

*********************************** 
 

เวลำ ก ำหนดกำรและกิจกรรม 
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. ชมวิดีโอ Presentation EGA 

กล่าวรายงานท่ีมาการจัดงาน  
โดย     นำงไอรดำ เหลืองวิไล 
         รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 

๐๙.๑๐ – ๐๙.๔๐ น. กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ 
โดย     ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ 
         ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

๐๙.๔๐ – ๐๙.๕๐ น. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการการแพทย์ฉุกเฉินดิจิทัลแห่งนครอัจฉริยะ (Smart city Digital 
Emergency Medical Service (EMS) Project) ระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดมหาสารคาม และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
โดย  นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร      เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 ดร.คมคาย อุดรพิมพ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 นายคิมหันต์ ยงรัตนกิจ  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
 นายวีระศักดิ์ อนุตรอังกูร     ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม 
 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด  ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
   ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

สักขีพยานกิตติมศักดิ์       ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ          
  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น. บันทึกภาพร่วมกันเป็นท่ีระลึก 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง / เยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมเล่นเกมเพ่ือรับของท่ีระลึกบริเวณหน้าห้องสัมมนา 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๔๕ น. 

 

ห้องคอนเวนชั่น ๑ (*ส าหรับประชาชนท่ัวไป) ห้องประชุมสันตรัตน์  (*ส าหรับผู้บริหารส่วนราชการใน
จังหวัดมหาสารคาม และผู้เกี่ยวข้อง) 

การบรรยายเรื่อง “ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับ
ประชาชน (GovChannel) : Smart Citizen Smart City 
ราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย” 
โดย   นำยพรเทพ กิตติพัฒนไพบูลย์ 
       ผู้จัดกำรส่วนสนับสนุนบริกำร 
       ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
 

กำรประชุมหำรือแนวทำงกำรขับเคลื่อน Smart City 
ของจังหวัดมหำสำรคำมภำยใต้นโยบำย Digital 
Government 

- Government Service สู่การเป็น Smart City 
- รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ Government Service 
ส าหรับชาวมหาสารคาม 

โดย 
   นำงไอรดำ เหลืองวิไล 

 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ประธานท่ีประชุม 
ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ 
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมหำสำรคำม  
 

ผู้บริหารจากหน่วยงานราชการส่วนกลางท่ีเข้าร่วมประชุม 
 นำยสงัด ปัถว ี 
 รองเลขำธิกำรส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การเสวนา “ราชการทันสมัยกับงานบริการดิจิทัลเพื่อ
ประชาชนทันสมัย” 
โดย นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค ำชัย  
 รองเลขำธิกำรสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 
 

 นำยธฤต ศรีอรุโณทัย 
 ผู้ช่วยผู้จัดกำรใหญ่   
 บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชำติ จ ำกัด 



 

- ๒ - 
 

  เวลำ ก ำหนดกำรและกิจกรรม 
  นำงสำวปรำณี วงศ์บุตร 

 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื่อกำร  
  พัฒนำจังหวัด ส ำนักงำนจังหวัดมหำสำรคำม 
  
 นำยสมเกียรติ จอมทรักษ์   
 นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ช ำนำญกำร  
 รักษำกำรแทนผู้ อ ำนวยกำรส ำนักเทคโนโลยี
 สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
 
 นำยพรเทพ กิตติพัฒนไพบูลย์ 
 ผู้จัดกำรส่วนสนับสนุนบริกำร 
 ส ำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 

นำยพิเชฐ หนองช้ำง 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักฯ 

   สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 

๑๒.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. กิจกรรม lucky draw ร่วมลุ้นรับของท่ีระลึกชิ้นใหญ่แทนค าขอบคุณจาก EGA  
ณ บริเวณนิทรรศการหน้าห้องคอนเวนชั่น ๑ 

๑๒.๓๐ - ๑๓.๓๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน  
(เฉพาะแขก ๒๐๐ ท่านท่ีลงทะเบียนล่วงหน้าทาง www.ega.or.th เพื่อส ารองท่ีน่ังเข้าร่วมฟังในห้องสัมมนา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- ๓ - 
 
 
 
 

 
ก ำหนดกำรพิธีเปิดจุดบริกำรตู้อเนกประสงค์ของภำครัฐ 

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลำ ๑๕.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
ณ ห้ำงบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ มหำสำรคำม ต.ตลำด อ.เมือง จ.มหำสำรคำม  

*********************************** 
 
๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พิธีเปิดจุดบริการตู้อเนกประสงค์ของภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทยในระดับภูมิภาค 
 โดย ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ    ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม 
  นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
  นายชัยโรจน์  เชิดตระกูลยิ่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์  บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ 
 

๑๕.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.  -  ร่วมกิจกรรมแนะน าข้อมูลและบริการภาครัฐที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทดลองใช้บริการตู้
Government Kiosk ตู้แรก ในระดับภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมทั้งลุ้นรับของที่ระลึกในงาน 

 -  พบหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ จากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

############### 
 
* เนื้อหาประชาสัมพันธ์ :  ขอเชิญชวนชาวมหาสารคาม ร่วมขับเคลื่อนมหาสารคามสูจ่ังหวัดต้นแบบ “เมืองดิจิทัล” แห่งแรก 

ของประเทศไทยในระดับภูมิภาค ณ ห้างบิ๊กซี ซูเปอรเ์ซ็นเตอร์ มหาสารคาม พร้อมสอนการติดตั้ง
และใช้งานแอปพลิเคชัน G-News และแอปพลิเคชัน GAC ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชน 

 
 
หมำยเหตุ  

 ก ำหนดกำรอำจมีกำรปรับเปลี่ยนตำมควำมเหมำะสม 
 ในส่วนของหน่วยงำนภำครัฐที่สนใจใช้บริกำรของ EGA สำมำรถสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติมได้จำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในงำน 

และแจ้งควำมประสงค์ขอใช้บริกำรส ำหรับหน่วยงำนภำครัฐได้ที่ contact@ega.or.th โดยระบุว่ำรับทรำบบริกำร
ดังกล่ำวจำกงำน GovChannel Roadshow 2016 

 ลงทะเบียนสัมมนำฟรี ไม่มีค่ำใช้จ่ำย ทั้งนี้ รบกวนส ำรองท่ีนั่งล่วงหน้ำได้ที่หน้ำเว็บไซต์ www.ega.or.th  
(*รับจ ำนวนจ ำกัด) 

 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ในกำรร่วมสัมมนำ (ค่ำเดินทำง ค่ำที่พัก) เบิกต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@ega.or.th

