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วันที่ 22-23 พฤศจิกำยน 2560 ณ ห้องวำยุภักษ์ 2-4 ชั้น 4
โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
Day 1
เวลำ
08.00-09.00 น.
09.00-09.20 น.
09.20-10.00 น.

10.00 – 10.30 น

10.30 – 11.00 น.
11.00 – 11.40 น.

November 22, 2017
ห้องสัมมนำใหญ่
ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ
พิธีเปิดโครงกำร กล่าวรายงาน
โดย คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชษฐ อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : A Digital Vision of Local Government Together With The
Right Logistics Definition : The Important Key to Thailand 4.0
เมื่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะต้องถูกขับเคลื่อนอย่างจริงจัง และ Thailand 4.0 คือ หมุดปักประเทศไทยที่
สาคัญในแผนที่โลก ทาอย่างไร เพื่อให้แนวทางการพัฒนานี้ ทุกภาคส่วนของประเทศไทย จะต้องก้าวไป
พร้อมๆ กัน ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง Digital Technology ที่ทั้งกาลังเข้ามาเป็น tools ที่จาเป็นในการ
พัฒนาทุกๆ ด้าน และพร้อมจะ disrupt ในเวลาเดียวกัน ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันนั้น
โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ปำฐกถำ 1 : Digital Local Government: The Transformation to Fiscal Decentralization
ท้องถิ่นดิจิทัล เปรียบดุจ “คบไฟ” ส่องทางให้ทุกนโยบายของรัฐ เดินเข้าถึงประชาชนอย่างแท้จริง ภายใต้
ความท้าทายสารพัดแห่งการปฏิรูป และ เราจะเปลี่ยนผ่านกระบวนการกระจายอานาจ ให้เกิดประสิทธิภาพ
ของการมี การได้ และ การใช้งบประมาณ อย่างไร??
โดย นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

11.40 – 13.00 น.

กรณีศึกษำ 1 : Smart City Solutions and Applications
โดย สมาชิ ก สมาคมซอฟต์ แวร์เอกชนไต้ หวั น : Information Service Industry Association of R.O.C.
(CISA)
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

13.00 – 13.30 น.

กรณีศึกษำ 2 : How to manage the information for cities
โลกในยุคดิจิตอล ที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารอย่างมากมาย ทั้งจริงและเท็จ เราจะเข้าถึงและจัดการให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัยได้อย่างไร

14.00 – 17.30 น.

โดย คุณนิรันดร์ ฐากุลอัครพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โอกิ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จากัด
Innovation and Sustainable Development Tour
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16.30 – 19.30 น.
Day 2
เวลำ
09.00 – 10.10 น.
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1. Smart Metropolitan Model : Bangkok Administration
1.1 เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ควบคุมระบบน้าท่วม กรุงเทพมหานคร
2. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
การจะพัฒนาเมืองและท้องถิ่น เพื่อให้ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ และสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้น เรามีความจาเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจตัวชี้วัดเหล่านี้ คือ
W = Well Being การอยู่ดีกินดีของประชาชน
I = Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคที่เข้าถึง
S = Service การบริการจากภาครัฐ ที่ตอบโจทย์และประชาชนเข้าถึง
E= Economy ภาคธุรกิจที่เติบโต แข็งแรง อย่างยั่งยืน
ไปพบกับโมเดล ของการพัฒนาท้องถิ่น ที่เป็นต้นแบบ และ ตอบคาถามว่า เราจะไปถึงเป้าหมายทั้ง WISE ได้
อย่างไร กับการศึกษาดูงาน
1. ศูนย์ควบคุมระบบน้าท่วม กรุงเทพมหานคร
2. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)
Networking Cocktail Reception
November 23, 2017
ห้องสัมมนำใหญ่
เสวนำ 1 : On Route to Smart City
“สมาร์ทซิตี้ ในแบบของเรา” การมีโมเดล “ประชารัฐระดับท้องถิ่น” คือคาตอบและเส้นทางที่จะผลักดัน
“ประเทศไทย 4.0” ให้ใกล้เคียงความจริงและเป็นไปได้ มาร่วมถกอภิปราย ว่า “ท้องถิ่นเรา ควรจะเป็น
สมาร์ทซิตี้ในรูปแบบใด”
ร่วมเสวนา โดย
➢ ดร.ณรงค์ ตนานุวฒ
ั น์ กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทเชียงใหม่พัฒนาเมือง
➢ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี
จากัด (มหาชน)
➢ ดร. เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จากัด
ดาเนินรายการ โดย
• คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.40 – 11.20 น.
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ปำฐกถำ 2 : A Smart Collaboration Model for Local Development Community
ต่อแต่นี้ไป ด้วยยุทธศาตร์ประเทศไทย 4.0 จะไม่มีใครถูกละทิ้งไว้เบื้องหลัง รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจัง
ที่จะสร้างโมเดล “ประชารัฐระดับท้องถิ่น” เพื่อเชื่อมความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ให้เกิดกับประชาชนทุกคน
ทุกท้องถิ่น
โดย นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
ปำฐกถำ 3 : eBidding & eMarket Now in Action? The Reform of Government
Procurement Process
ที่สุดแห่งความท้าทายกระบวนการปฏิรูป การจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นรูปธรรม ความสะดวก มาตรฐาน และ
ความโปร่งใส ที่ต้องคู่ขนานกันไป มาร่วมผ่าทางตันของกฎระเบียบและวิธีปฏิบัติ เพื่อเดินหน้าอย่างราบรื่น
โดย นางสาวณิติญาภรณ์ อิ่มใจ นักวิชาการคลังชานาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
Debate Panel : How to Develop Local Community in parallel EEC
จุดเปลี่ยนสาคัญอีกครั้ง หากการพัฒนา EEC เป็นไปตามแผน จะเปลี่ยนบริบทประเทศ เหมือนเช่นคราว

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.40 น.
(40 นาที)

13.40 – 14.40 น.

Eastern Seaboard ที่สร้างความรุ่งโรจน์ชัชวาลให้กับประเทศมากว่า 30 ปี ท้องถิ่นแต่ละแห่ง จะพัฒนา
ควบคู่ไปกับ EEC ได้อย่างไร ทาอย่างไรที่จะไม่ตกขบวน “One Belt One Road หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ที่
จะเชื่อมต่อโลกเข้าด้วยกัน ในอนาคตอันใกล้นี้

14.40 - 15.20 น.

ร่วมเสวนา โดย
➢ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
➢ ดร.ประสพโชค นิ่มเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางสมบูรณ์ และอุปนายกสมาคม
สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย
ดาเนินรายการ โดย
• ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตาบลบางเสร่ และประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
Lucky Draw ลุ้นรับ IPAD จำกงำน Thailand Local Government Summit 2017

15.20 เป็นต้นไป

รับประทำนอำหำรว่ำง จบกำรประชุม
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