
 

 
 

(ร่าง) ก าหนดการสัมมนา GovChannel Roadshow 2017 : 
Digital Local Government ขับเคลื่อนราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็ว ทันใจ 

วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. 
ณ ห้อง CGV 1 โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว แอนด์ คอนเว็นชั่น ถ.เชียงใหม่-ล าปาง ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

----------------------------------------------------------- 
เวลา ก าหนดการและกจิกรรม 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
๐๘.๓๐ – ๐๘.๕๐ น. ฉายวิดีโอ GovChannel Series  

 
๐๘.๕๐ – ๐๙.๐๐ น. 

กล่าวต้อนรับ 
โดย     นายกฤษณ ์ธนาวณิช 
         รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

 
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. 

กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน  
โดย     ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 
         ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

๐๙.๑๕ – ๐๙.๒๐ น. ฉายวิดีโอ Digital Government Vision 2021 
 

๐๙.๒๐ – ๐๙.๕๐ น. 
กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อน Digital Local Government สู่ Digital Thailand” 
โดย     ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  
         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ น. บันทึกภาพร่วมกันเป็นท่ีระลึก 
๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น. คณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณหน้าห้อง CGV 1  

พักรับประทานอาหารว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐.๑๕ - ๑๒.๐๐ น. 
 

ห้อง CGV 1  ห้อง ฝูเป่า 
๑๐.๑๕ - ๑๑.๑๕ น.  การเสวนา “ราชการทันสมัยกับ
งานบริการดิจิทัลเพื่อประชาชนที่รวดเร็ว ทันใจ” 
โดย นายสงัด ปัถวี 
        รองเลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
        ดร.นพ.ไพโรจน์ บุญศิริค าชัย  
        รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
 นายพิชัย ศรีเสาวภาค  
        ผู้อ านวยการฝ่ายปฏิบัติการ   
        บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 
 นายชูชีพ พงษ์ไชย 
 หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
  
ผู้ด าเนินรายการ 
       นายอุสรา วิสารทานนท์ 
        ผู้อ านวยการฝ่ายที่ปรึกษาด้านบริการ 
        ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ประชุมหารือเรือ่ง ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัลระดับภูมิภาคและท้องถิ่น  
โดย    
      ผู้อ านวยการ 
      สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล  
      ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
           
      ผู้บริหาร 
       สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม ่
  

 ๑๑.๑๕ - ๑๒.๐๐ น.   การบรรยายเรื่อง “GovChannel 
ศูนย์กลางบริการภาครัฐส าหรับประชาชน”  
โดย  นางไอรดา เหลืองวิไล 
       รองผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
       
 และ กิจกรรม lucky draw ร่วมลุ้นรับของที่ระลึก    
 ชิ้นพิเศษแทนค าขอบคุณจาก EGA 

 



 

- ๒ - 
 

เวลา ก าหนดการและกจิกรรม  
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.         รับประทานอาหารกลางวัน  

(เฉพาะแขก ๑๕๐ ท่านท่ีลงทะเบียนล่วงหน้าทาง www.ega.or.th เพื่อส ารองท่ีน่ังเข้าร่วมฟังในห้องสัมมนา) 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ห้อง CGV 5 
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน Digital Local Government ของจังหวัดเชียงใหม่  

โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในท่ีประชุม 

หมายเหตุ:  ก าหนดการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ega.or.th/
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(ร่าง) ก าหนดการพิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) 
วันที่ ๒๔ – ๒๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. 
ณ บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่ ต.หนองป่าคร่ัง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

*********************************** 
 
วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. พิธีเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ณ จังหวัดเชียงใหม ่
 โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
  นายกฤษณ์ ธนาวณิช       รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
  นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
    นายอศัวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่
     บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 
 

๑๕.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.  - กิจกรรมทดลองใช้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk)  
        ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว พร้อมรับของที่ระลึก 
 - พบหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเคลื่อนที่ จากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
    
 
วันเสาร์ที่ ๒๕  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. - กิจกรรมส่งเสรมิการทดลองใช้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 
(Government Smart Kiosk) บิ๊กซี เอ็กซต์ร้า สาขาเชียงใหม่ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว     
พร้อมรับของที่ระลึก  และกิจกรรมลุ้นรับของรางวลัผู้โชคดีจากการใช้บริการภาครัฐผ่าน  
ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ   

       
๑๔.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. - กิจกรรมส่งเสรมิการทดลองใช้บริการภาครัฐผ่านตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 

(Government Smart Kiosk) บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า สาขาเชียงใหม่ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว     
พร้อมรับของที่ระลึก  และกิจกรรมลุ้นรับของรางวลัผู้โชคดีจากการใช้บริการภาครัฐผ่าน  
ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ   

 

........................................................................................................... 
หมายเหตุ  

 ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่สนใจใช้บริการของ EGA สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเจ้าหน้าที่ภายในงาน และ
แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการส าหรับหน่วยงานภาครัฐได้ที่ contact@ega.or.th โดยระบุว่ารับทราบบริการดังกล่าว
จากงาน GovChannel Roadshow 2017 

 ลงทะเบียนสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ กรุณาส ารองที่น่ังล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.ega.or.th  (รับจ านวนจ ากัด) 
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการร่วมสัมมนา (ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก) กรุณาเบิกต้นสังกัด 

 

mailto:contact@ega.or.th
http://www.ega.or.th/

