
                                                                                    

 

 

         
 

                                                                        
 

     ข่าวประชาสมัพนัธ ์ 
                                                                                     8 กรกฎาคม 2559    

 
EGA เดินหน้าจดัโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City  

  ร่วมขบัเคล่ือนราชการทนัสมยั เพ่ือประชาชนทนัสมยั  
                    ดนัมหาสารคาม “สู่เมืองดิจิทลั”แห่งแรกของไทยในระดบัภมิูภาค   
 

“EGA” เดินหน้าจดัโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วม
ขบัเคล่ือนราชการทนัสมยั เพ่ือประชาชนทนัสมยั ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 สานต่อการให้บริการภาครฐัสู่
ระดบัภูมิภาค กบัการพฒันาศูนย์กลางการบริการภาครฐัสู่ประชาชน GovChannel ยกระดบัการ
บริหารงานและบริการประชาชนให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขานรบันโยบายเศรษฐกิจยุคดิจิทลั พร้อมให้
ความรู้งานบริการต่างๆ ของ EGA ตัง้เป้าปีน้ี 4 จงัหวดั ทุกภมิูภาคทัว่ประเทศ ดนั จ.มหาสารคาม สู่
จงัหวดัต้นแบบ “เมืองดิจิทลั” แห่งแรกของไทยในระดบัภมิูภาค   
 

นางไอรดา เหลืองวไิล รองผู้อ านวยการส านักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส์  หรอื EGA เผยว่า EGA        
ไดด้ าเนินการจดัโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขบัเคลื่อนราชการ
ทนัสมยั เพื่อประชาชนทนัสมยั เพื่อตอกย ้าความส าคญัของการพฒันาระบบศูนยก์ลางบรกิารภาครฐัส าหรบั
ประชาชน หรอื GovChannel และเพื่อร่วมกนัพฒันาระบบราชการยุคใหม่ให้เกิดการบรกิารที่เป็นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน ทัง้นี้ EGA ได้จดังานสมัมนาและโรดโชว์ต่อเนื่องเป็นปีที ่3 แลว้ โดยปีนี้มแีผนทีจ่ะจดัโรด
โชวค์รอบคลุม 4 จงัหวดั 4 ภมูภิาคทัว่ประเทศ ไดแ้ก่ จ.มหาสารคาม จ.ราชบุร ีจ.ชลบุร ีและ จ.นครสวรรค ์โดย
ในปีนี้ได้ก าหนดจดังานครัง้แรกที่ จ.มหาสารคาม เนื่องจากเป็นจงัหวดัในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ให้
ความส าคญัและสนับสนุนนโยบาย Digital Economy มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นจงัหวดัแรกที ่EGA ไดท้ดลอง
ติดตัง้ตู้ Government Kiosk ที่ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เพื่อบริการประชาชน และร่วมขบัเคลื่อน               
จ.มหาสารคามสู่จงัหวดัต้นแบบ “เมอืงดจิทิลั” แห่งแรก ของประเทศไทยในระดบัภูมภิาค พรอ้มแนะน าและ
วธิกีารตดิตัง้และใชง้านแอปพลเิคชนั G-News และแอปพลเิคชนั GAC ซึง่เป็นประโยชน์กบัประชาชนอกีดว้ย 

 

ส าหรบักลุ่มเป้าหมายของการจดังานในครัง้นี้  ประกอบด้วย ประชาชนทัว่ไป หน่วยงานราชการ           
นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชน ในจ.มหาสารคาม ประมาณ 200 ท่าน โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ           
ผู้ว่าราชการจงัหวดัมหาสารคาม ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดงาน โดยการจดังานครัง้นี้ผู้เข้าร่วมสมัมนา    
ไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ 

 
 

 
 



                                                                                    

 

 

         
 

 

 
ทัง้นี้ภายในงานมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเขา้ถงึบรกิารอเิลก็ทรอนิกสข์องภาครฐัไดง้่าย และทัว่ถงึ

โดยแบ่งการบรกิารออกเป็น 3 ส่วนหลกั ไดแ้ก่  
 

ส่วนท่ี 1 : GovChannel  ศูนยก์ลางในการเขา้ถงึขอ้มลูและบรกิารอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐัของหน่วยงาน
ต่างๆ ได้จากจุดเดยีว เพื่อการยกระดบัคุณภาพชวีติ และการเขา้ถงึบรกิารสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุก
กลุ่ม ทุกทอ้งถิน่ อยา่งทัว่ถงึและเท่าเทยีม โดยม ี3 ช่องทาง ประกอบดว้ย   

 ช่องทางแรกเวบ็ไซต ์GovChannel.go.th ภายในเวบ็ไซตน์ี้จะพบกบัทางเชื่อมโยงไปสู่เวบ็ไซต์อื่นอกี
หลายเวบ็ไซต์อื่นที่รวบรวมข้อมูลและบรกิารภาครฐัไว้ด้วยกนั ยกตวัอย่างเช่น เว็บไซต์ภาษีไปไหน 
หรอื govspending.data.go.th กเ็ป็นหนึ่งในเวบ็ไซต์หลกัทีถู่กรวมไวใ้น GovChannel.go.th “ภาษีไป
ไหน”เป็นระบบขอ้มลูการใชจ้า่ยงบประมาณของภาครฐั ซึง่เป็นบรกิารใหม่ทีพ่ฒันาขึน้ตามมตทิีป่ระชุม
คณะกรรมการต่อต้านการทุจรติแห่งชาต ิเพื่อใหป้ระชาชนไดเ้ขา้ดูว่าภาครฐัน าเงนิภาษขีอเราไปใชท้ า
โครงการอะไรกนับา้ง และภาครฐัพรอ้มเปิดเผยขอ้มลูใหป้ระชาชนรบัทราบ 

 ช่องทางท่ี 2 : โมบายแอปพลิเคชนั GAC ซึ่งเป็นศูนยก์ลางแอปพลเิคชนัภาครฐั เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถค้นหาแอปพลิเคชันภาครัฐ และดาวน์ โหลดลงบนอุปกรณ์สื่อสาร
อเิลก็ทรอนิกสไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ ซึง่ในช่องทางที ่2 นี้กม็บีรกิารใหม่อกีตวัหนึ่งชื่อว่า “G-News” : แอป
พลเิคชนัที่ประชาชนสามารถใช้เป็นช่องทางรบัข่าวสารที่ส าคญั อย่างถูกต้อง แม่นย า และเชื่อถอืได้
หน่วยงานภาครฐั   

 ช่องทางท่ี 3 : Government Kiosk หรอืตู้บรกิารเอนกประสงคข์องรฐั เป็นช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลู
และบรกิารภาครฐัได้ด้วยบตัรประชาชนเพยีงใบเดยีว ทุกท่านสามารถพบกบัตู้จรงิได้ที่มหาสารคาม
แลว้ที ่บิก๊ซ ีมหาสารคาม ซึง่เรากจ็ะมกีารเปิดจุดให้บรกิารของตู้ Government Kiosk ช่วงบ่ายวนันี้
ทีบ่ ิก๊ซดีว้ย 
 

ส่วนท่ี ๒: ประกอบดว้ยบรกิารโครงสรา้งพืน้ฐานที ่EGA จดัเตรยีมไวใ้หบ้รกิารหน่วยงานภาครฐั โดยไม่คดิ
ค่าใชจ้า่ย เช่น 

 GIN: Government Information Network เครอืข่ายสื่อสารขอ้มูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครฐั ซึ่ง
น าเสนอในส่วนของ GIN Conference ระบบห้องประชุมทางไกลที่ทนัสมยั สะดวก และที่ส าคญั
ปลอดภยั มไีวเ้พื่อใหบ้รกิารหน่วยงานราชการเท่านัน้  

 G-Cloud: บรกิารคลาวด์ภาครฐั เป็นโครงสรา้งพื้นฐานบนอนิเทอรเ์น็ตแบบใช้ทรพัยากรร่วมกนั และ
เป็นระบบทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัสงู  

 MailGoThai: ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครฐั ที่มีความ
ปลอดภยัทางขอ้มลูสงู 
 
 

https://govchannel.go.th/
http://govspending.data.go.th/
https://apps.go.th/ApplicationDetails.aspx?appId=499e56af-eefe-48c4-9c7f-dd5851358e6b


                                                                                    

 

 

         
 

 
 
 G-Chat : แอปพลิเคชันที่ได้รบัการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรบั

หน่วยงานภาครฐัผ่านอุปกรณ์สื่อสารอเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่คีวามมัน่คงและมคีวามปลอดภยัของขอ้มลูใน
ระดบัสากล  

 G-CERT: Government Computer Emergency and Readiness Team ศูนยป์ระสานงานความ
มัน่คงปลอดภยัสารสนเทศภาครฐั มหีน้าที่หลกัในการจดัการและตอบสนองเหตุการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบั
ความปลอดภยัทางคอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ยของหน่วยงานภาครฐั 

 

ส่วนท่ี 3 : การน าเสนอภาพรวมของการบริการจากหน่วยงานพนัธมิตร ดงัน้ี 
 

 บรษิทั ขอ้มูลบตัรเครดติแห่งชาต ิจ ากดั ก็ยกบูธมาเพื่อใหบ้รกิารประชาชนทุกท่านตรวจสอบสุขภาพ
ทางการเงนิของตนเองไดโ้ดยไมเ่สยีค่าใชจ้่าย 

 ส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ ซึง่ไดน้ าบธูทีร่บัเรือ่งรอ้งเรยีน มาไวท้ีน่ี่ดว้ยเพื่อรบัเรื่องรอ้งเรยีนจากชาว
มหาสารคาม       

 

บรกิารทัง้หมดนี้ EGA พรอ้มทีจ่ะเขา้มาสนับสนุนและผลกัดนัใหจ้งัหวดัมหาสารคามก้าวเขา้สู่ Smart 
City ร่วมขบัเคล่ือนราชการทนัสมยั เพ่ือประชาชนทนัสมยั 
 

ดา้น ดร.โชคชยั เดชอมรธญั ผู้ว่าราชการจงัหวดัมหาสารคาม  กล่าวว่า จ.มหาสารคาม เป็นเมอืงที่มี
การพฒันาทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมกีารก าหนดยุทธศาสตรแ์ละวสิยัทศัน์ของจงัหวดั
ให้สอดคล้องกบันโยบายเศรษฐกิจยุคดจิทิลั เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงสามารถ
รองรบัการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ตลอดจนการเพิม่ศกัยภาพการแข่งขนัในประชาคมอาเซยีน ภายใต้วสิยัทศัน์ 
“เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ ศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวฒันธรรม 
ประชาชนมีคณุภาพชีวิตทีดี่”   

 

นอกจากนี้ยงัไดว้างแนวทางเพิม่ประสทิธภิาพการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของจงัหวดัใหม้ี
ความพรอ้มเขา้สู่ระบบรฐับาลดจิทิลั (Digital Government) โดยไดร้บัการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากบรกิารต่างๆ 
ของ EGA เริม่จากการน าระบบเครอืข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครฐั หรอื GIN  (Government 
Information Network) และ G-Cloud ระบบบริการคลาวด์ภาครฐั ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานบน
อินเทอร์เน็ตแบบใช้ทรพัยากรร่วมกนัที่มคีวามมัน่คงปลอดภยัสูง รวมถึง MailGoThai ระบบจดหมาย
อเิลก็ทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่วยงานภาครฐั ที่มคีวามปลอดภยัของข้อมูล และG-Chat (จแีชท)     
ซึง่เป็นแอปพลเิคชนัที่ไดร้บัการพฒันาขึน้เพื่อใชเ้ป็นระบบตดิต่อสื่อสารแบบออนไลน์ส าหรบัหน่วยงานภาครฐั
ผ่านอุปกรณ์สื่อสารอเิลก็ทรอนิกส ์ทีม่คีวามมัน่คงและมคีวามปลอดภยัของขอ้มลูในระดบัสากล เขา้มาช่วยเสรมิ
ประสทิธภิาพการท างานให้ง่ายและคล่องตวัมากขึน้ ช่วยให้สามารถพฒันาบรกิารประชาชนให้ได้รบับรกิารที่
สะดวก รวดเรว็ เพิม่ขึน้ดว้ย   



                                                                                    

 

 

         
 

                      
 
อยา่งไรกด็เีพื่อเดนิหน้าร่วมขบัเคลื่อนราชการทนัสมยั เพื่อประชาชนทนัสมยัจ.มหาสารคาม จงึไดข้าน

รบันโยบายการปรบัเปลี่ยนภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตรห์ลกัของแผนดจิทิลัเพื่อ
เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่นับเป็นจงัหวดัแรกของภูมภิาคนี้ทีไ่ดน้ าโครงการ GovChannel ศูนยก์ลางในการเขา้ถงึ
ขอ้มลูและบรกิารอเิลก็ทรอนิกสภ์าครฐัของหน่วยงานต่างๆ ไดจ้ากจดุเดยีว เพื่อการยกระดบัคุณภาพชวีติ และ 
การเขา้ถงึบรกิารสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกทอ้งถิน่ อย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีม ตลอดจนเพื่อให้
ประชาชนใช้เป็นช่องทางเขา้สู่ขอ้มูลและบรกิารภาครฐัได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา จงึได้ร่วมกบัห้างสรรพสนิค้า   
บิก๊ซ ีซเูปอรเ์ซน็เตอร ์จ.มหาสารคาม ตดิตัง้ตู ้Government Kiosk หรอื ตู้บรกิารเอนกประสงคข์องรฐัไวบ้รกิาร
ประชาชนทีไ่ม่สะดวกในการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต ใชเ้ป็นช่องทางการเขา้ถงึขอ้มูลและบรกิารภาครฐัไดด้้วยบตัร
ประชาชนเพยีงใบเดยีว  
 

นอกจากการนี้ประชาชนยงัสามารถเข้าถึงบริการภาครฐั โดยการโหลดโมบายแอปพลิเคชนัผ่าน
ศูนย์กลางแอปพลเิคชนัภาครฐั หรอื GAC ที่รวบรวมแอปพลิเคชนัต่างๆ ของหน่วยงานภาครฐัไว้ด้วยกัน       
ซึง่รองรบัการใชง้านไดท้ัง้ระบบปฏบิตักิาร iOS และ Android ทีม่แีอปพลเิคชนัใหด้าวน์โหลดถงึ 11 หมวดหมู่
บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา หมวดการเงิน ภาษี และธุรกิจ เป็นต้น 
โดยเฉพาะแอปพลเิคชนั G-News ทีเ่ป็นช่องทางข่าวสารส าคญัทีส่ ื่อสารโดยตรงจากภาครฐั ทีถู่กต้อง แม่นย า 
และเชื่อถอืได ้มาใหบ้รกิารชาวจงัหวดัมหาสารคามไดด้าวน์โหลดใชง้านกนัไดภ้ายในงานนี้อกีดว้ย  

 

“การจดังานสมัมนาครัง้นี้ถอืว่าเป็นการวางรากฐานส าคญัในการพฒันาจ.มหาสารคามสู่การเป็น Smart 
City และ Happiness City ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้ดา้น เศรษฐกจิ การเมอืง สิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่ว รวมทัง้การ
เผยแพร่วฒันธรรม ตลอดจนการพฒันาเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท างานให้เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
หลกัของแผนดิจทิลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม เพื่อเสรมิสร้างความทนัสมยัในการบรหิารงานของหน่วยงาน
ราชการ และการใหบ้รกิารเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม” ผูว้่าราชการจงัหวดัมหาสารคาม กล่าว  

 

อยา่งไรกด็เีพื่อตอกย า้การทีจ่.มหาสารคามจะเดนิหน้าเขา้สู่ความเป็น Smart Citizen Smart City อย่าง
เป็นรปูธรรม ดว้ย GovChannel แลว้ EGA ยงัผนึกก าลงัจากพนัธมติร อาทิ สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาต ิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม 
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เขา้รว่มพฒันาคุณภาพชวีติของคนมหาสารคามใหด้ยีิง่ขึน้ต่อไป  
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