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EGA เดิ นหน้ าจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City
ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย
ดันมหาสารคาม “สู่เมืองดิ จิทลั ”แห่งแรกของไทยในระดับภูมิภาค
“EGA” เดิ นหน้ าจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วม
ขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อ ประชาชนทันสมัย ต่ อเนื่ องเป็ นปี ที่ 3 สานต่ อการให้ บริ การภาครัฐสู่
ระดับภูมิภ าค กับการพัฒ นาศูนย์กลางการบริ การภาครัฐสู่ประชาชน GovChannel ยกระดับการ
บริ หารงานและบริ การประชาชนให้ ได้ ประโยชน์ สูงสุด ขานรับนโยบายเศรษฐกิ จยุคดิ จิทลั พร้อมให้
ความรู้งานบริ การต่ างๆ ของ EGA ตัง้ เป้ าปี นี้ 4 จังหวัด ทุกภูมิภาคทัวประเทศ
่
ดัน จ.มหาสารคาม สู่
จังหวัดต้นแบบ “เมืองดิ จิทลั ” แห่งแรกของไทยในระดับภูมิภาค
นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA เผยว่า EGA
ได้ดาเนินการจัดโครงการ GovChannel Roadshow 2016 : Smart Citizen Smart City ร่วมขับเคลื่อนราชการ
ทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย เพื่อตอกย้าความสาคัญของการพัฒนาระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐสาหรับ
ประชาชน หรือ GovChannel และเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบราชการยุคใหม่ให้เกิดการบริการที่เป็ นประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน ทัง้ นี้ EGA ได้จดั งานสัมมนาและโรดโชว์ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 3 แล้ว โดยปีน้ีมแี ผนทีจ่ ะจัดโรด
โชว์ครอบคลุม 4 จังหวัด 4 ภูมภิ าคทัวประเทศ
่
ได้แก่ จ.มหาสารคาม จ.ราชบุร ี จ.ชลบุร ี และ จ.นครสวรรค์ โดย
ในปี น้ีไ ด้ก าหนดจัด งานครัง้ แรกที่ จ.มหาสารคาม เนื่ อ งจากเป็ น จัง หวัด ในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนือ ที่ใ ห้
ความสาคัญและสนับสนุ นนโยบาย Digital Economy มาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นจังหวัดแรกที่ EGA ได้ทดลอง
ติดตัง้ ตู้ Government Kiosk ที่ห้า งบิ๊ก ซี ซูเ ปอร์เ ซ็น เตอร์ เพื่อ บริการประชาชน และร่ว มขับเคลื่อ น
จ.มหาสารคามสู่จงั หวัดต้นแบบ “เมืองดิจทิ ลั ” แห่งแรก ของประเทศไทยในระดับภูมภิ าค พร้อมแนะนาและ
วิธกี ารติดตัง้ และใช้งานแอปพลิเคชัน G-News และแอปพลิเคชัน GAC ซึง่ เป็นประโยชน์กบั ประชาชนอีกด้วย
ส าหรับ กลุ่ ม เป้า หมายของการจัด งานในครัง้ นี้ ประกอบด้ว ย ประชาชนทัว่ ไป หน่ ว ยงานราชการ
นิ ส ิต นั ก ศึก ษา และสื่อ มวลชน ในจ.มหาสารคาม ประมาณ 200 ท่ า น โดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็ นประธานในพิธเี ปิ ดงาน โดยการจัดงานครัง้ นี้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้

ทัง้ นี้ภายในงานมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ได้ง่าย และทัวถึ
่ ง
โดยแบ่งการบริการออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่
ส่วนที่ 1 : GovChannel ศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่ วยงาน
ต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติ และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุก
กลุ่ม ทุกท้องถิน่ อย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม โดยมี 3 ช่องทาง ประกอบด้วย
 ช่องทางแรกเว็บไซต์ GovChannel.go.th ภายในเว็บไซต์น้จี ะพบกับทางเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อ่นื อีก
หลายเว็บไซต์อ่นื ที่รวบรวมข้อมูลและบริการภาครัฐไว้ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ภาษีไปไหน
หรือ govspending.data.go.th ก็เป็ นหนึ่งในเว็บไซต์หลักทีถ่ ูกรวมไว้ใน GovChannel.go.th “ภาษี ไป
ไหน”เป็นระบบข้อมูลการใช้จา่ ยงบประมาณของภาครัฐ ซึง่ เป็ นบริการใหม่ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ ตามมติทป่ี ระชุม
คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าดูว่าภาครัฐนาเงินภาษีขอเราไปใช้ทา
โครงการอะไรกันบ้าง และภาครัฐพร้อมเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบ
 ช่ องทางที่ 2 : โมบายแอปพลิ เคชัน GAC ซึ่งเป็ นศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ ป ระชาชนสามารถค้ น หาแอปพลิเ คชัน ภาครัฐ และดาวน์ โหลดลงบนอุ ป กรณ์ ส่ือ สาร
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว ซึง่ ในช่องทางที่ 2 นี้กม็ บี ริการใหม่อกี ตัวหนึ่งชื่อว่า “G-News” : แอป
พลิเคชันที่ประชาชนสามารถใช้เป็ นช่องทางรับข่าวสารที่สาคัญ อย่างถูกต้อง แม่นยา และเชื่อถือได้
หน่วยงานภาครัฐ
 ช่ องทางที่ 3 : Government Kiosk หรือตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ เป็ นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
และบริการภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ทุกท่านสามารถพบกับตู้จริงได้ท่มี หาสารคาม
แล้วที่ บิก๊ ซี มหาสารคาม ซึง่ เราก็จะมีการเปิ ดจุดให้บริการของตู้ Government Kiosk ช่วงบ่ายวันนี้
ทีบ่ กิ๊ ซีดว้ ย
ส่วนที่ ๒: ประกอบด้วยบริการโครงสร้างพืน้ ฐานที่ EGA จัดเตรียมไว้ให้บริการหน่ วยงานภาครัฐ โดยไม่คดิ
ค่าใช้จา่ ย เช่น
 GIN: Government Information Network เครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่ วยงานภาครัฐ ซึ่ง
นาเสนอในส่ว นของ GIN Conference ระบบห้องประชุมทางไกลที่ทนั สมัย สะดวก และที่สาคัญ
ปลอดภัย มีไว้เพื่อให้บริการหน่วยงานราชการเท่านัน้
 G-Cloud: บริการคลาวด์ภาครัฐ เป็ นโครงสร้างพื้นฐานบนอินเทอร์เน็ตแบบใช้ ทรัพยากรร่วมกัน และ
เป็นระบบทีม่ คี วามมันคงปลอดภั
่
ยสูง
 MailGoThai: ระบบจดหมายอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ก ลางเพื่อ การสื่อ สารของหน่ ว ยงานภาครัฐ ที่ม ีค วาม
ปลอดภัยทางข้อมูลสูง

 G-Chat : แอปพลิเ คชัน ที่ไ ด้ร บั การพัฒ นาขึ้น เพื่อ ใช้เ ป็ น ระบบติด ต่ อ สื่อ สารแบบออนไลน์ ส าหรับ
หน่ วยงานภาครัฐผ่านอุปกรณ์ส่อื สารอิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ คี วามมันคงและมี
่
ความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระดับสากล
 G-CERT: Government Computer Emergency and Readiness Team ศูนย์ประสานงานความ
มันคงปลอดภั
่
ยสารสนเทศภาครัฐ มีหน้าที่หลักในการจัดการและตอบสนองเหตุการณ์ท่เี กี่ยวข้องกับ
ความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนที่ 3 : การนาเสนอภาพรวมของการบริ การจากหน่ วยงานพันธมิ ตร ดังนี้
 บริษทั ข้อมูลบัตรเครดิตแห่งชาติ จากัด ก็ยกบูธมาเพื่อให้บริการประชาชนทุกท่านตรวจสอบสุขภาพ
ทางการเงินของตนเองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน ซึง่ ได้นาบูธทีร่ บั เรือ่ งร้องเรียน มาไว้ทน่ี ่ีดว้ ยเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชาว
มหาสารคาม
บริการทัง้ หมดนี้ EGA พร้อมทีจ่ ะเข้ามาสนับสนุ นและผลักดันให้จงั หวัดมหาสารคามก้าวเข้าสู่ Smart
City ร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัย
ด้าน ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า จ.มหาสารคาม เป็ นเมืองที่ม ี
การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์และวิสยั ทัศน์ของจังหวัด
ให้สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจยุคดิจทิ ลั เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงสามารถ
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการเพิม่ ศักยภาพการแข่งขันในประชาคมอาเซียน ภายใต้วสิ ยั ทัศน์
“เป็ นแหล่ ง ผลิ ตสิ นค้ าเกษตร และอาหารคุณ ภาพ ศูนย์กลางบริ การทางการศึ กษาและวัฒ นธรรม
ประชาชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตทีด่ ี”
นอกจากนี้ยงั ได้วางแนวทางเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดให้ม ี
ความพร้อมเข้าสู่ระบบรัฐบาลดิจทิ ลั (Digital Government) โดยได้รบั การสนับสนุ นเป็ นอย่างดีจากบริการต่างๆ
ของ EGA เริม่ จากการนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่ วยงานภาครัฐ หรือ GIN (Government
Information Network) และ G-Cloud ระบบบริก ารคลาวด์ภ าครัฐ ซึ่ง เป็ น ระบบโครงสร้า งพื้น ฐานบน
อินเทอร์เน็ต แบบใช้ทรัพยากรร่วมกันที่มคี วามมันคงปลอดภั
่
ยสูง รวมถึง MailGoThai ระบบจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารของหน่ วยงานภาครัฐ ที่มคี วามปลอดภัยของข้อมูล และG-Chat (จีแชท)
ซึง่ เป็ นแอปพลิเคชันที่ได้รบั การพัฒนาขึน้ เพื่อใช้เป็ นระบบติดต่อสื่อสารแบบออนไลน์สาหรับหน่ วยงานภาครัฐ
ผ่านอุปกรณ์ส่อื สารอิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ คี วามมันคงและมี
่
ความปลอดภัยของข้อมูลในระดับสากล เข้ามาช่วยเสริม
ประสิทธิภาพการทางานให้ง่ายและคล่องตัวมากขึน้ ช่วยให้สามารถพัฒนาบริการประชาชนให้ได้รบั บริการที่
สะดวก รวดเร็ว เพิม่ ขึน้ ด้วย

อย่างไรก็ดเี พื่อเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนราชการทันสมัย เพื่อประชาชนทันสมัยจ.มหาสารคาม จึงได้ขาน
รับนโยบายการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็ นรัฐบาลดิจทิ ลั ซึ่งเป็ นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของแผนดิจทิ ลั เพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม ซึง่ นับเป็ นจังหวัดแรกของภูมภิ าคนี้ทไ่ี ด้นาโครงการ GovChannel ศูนย์กลางในการเข้าถึง
ข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆ ได้จากจุดเดียว เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติ และ
การเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิน่ อย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียม ตลอดจนเพื่อให้
ประชาชนใช้เป็ นช่องทางเข้าสู่ขอ้ มูลและบริการภาครัฐได้สะดวกทุกที่ ทุกเวลา จึงได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้า
บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ.มหาสารคาม ติดตัง้ ตู้ Government Kiosk หรือ ตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐไว้บริการ
ประชาชนทีไ่ ม่สะดวกในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ใช้เป็ นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ ได้ด้วยบัตร
ประชาชนเพียงใบเดียว
นอกจากการนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยการโหลดโมบายแอปพลิเ คชัน ผ่ า น
ศูนย์ก ลางแอปพลิเ คชันภาครัฐ หรือ GAC ที่รวบรวมแอปพลิเ คชันต่ างๆ ของหน่ ว ยงานภาครัฐไว้ด้ว ยกัน
ซึง่ รองรับการใช้งานได้ทงั ้ ระบบปฏิบตั กิ าร iOS และ Android ทีม่ แี อปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดถึง 11 หมวดหมู่
บริก าร เช่ น หมวดสุ ข ภาพ หมวดการเดิน ทาง หมวดการศึก ษา หมวดการเงิน ภาษี และธุ ร กิจ เป็ น ต้น
โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน G-News ทีเ่ ป็ นช่องทางข่าวสารสาคัญทีส่ ่อื สารโดยตรงจากภาครัฐ ทีถ่ ูกต้อง แม่นยา
และเชื่อถือได้ มาให้บริการชาวจังหวัดมหาสารคามได้ดาวน์โหลดใช้งานกันได้ภายในงานนี้อกี ด้วย
“การจัดงานสัมมนาครัง้ นี้ถอื ว่าเป็ นการวางรากฐานสาคัญในการพัฒนาจ.มหาสารคามสู่การเป็ น Smart
City และ Happiness City ได้เป็ นอย่างดี ทัง้ ด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สิง่ แวดล้อม การท่องเทีย่ ว รวมทัง้ การ
เผยแพร่วฒ
ั นธรรม ตลอดจนการพัฒนาเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานให้เป็ นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
หลัก ของแผนดิจทิ ลั เพื่อ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อ เสริมสร้างความทันสมัยในการบริหารงานของหน่ วยงาน
ราชการ และการให้บริการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยรวม” ผูว้ ่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กล่าว
อย่างไรก็ดเี พื่อตอกยา้ การทีจ่ .มหาสารคามจะเดินหน้าเข้าสู่ความเป็ น Smart Citizen Smart City อย่าง
เป็นรูปธรรม ด้วย GovChannel แล้ว EGA ยังผนึกกาลังจากพันธมิตร อาทิ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด มหาสารคาม สาธารณสุ ข จัง หวัด มหาสารคาม โรงพยาบาลมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนมหาสารคามให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
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