Co-Hosted By:

กำหนดกำร Thailand Local Government Summit 2016
สัมมนำวิชำกำร : นวัตกรรม ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย อย่ำงยั่งยืน
แนวคิดหลัก : Towards a Sustainable Local 4.0 ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย 4.0 อย่ำงยั่งยืน
วันที่ 23-24 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องวำยุภักษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
23-พ.ย.-59

ห้องสัมมนำใหญ่

08.00-09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดงาน

09.00-09.15 น.

กล่าวรายงาน
โดย คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ : Digital Technology Implication : Towards a Smart and
Sustainable Thailand

09.15-10.00 น.

10.00 – 10.40 น.

ดิจิทัล เทคโนโลยีกาลังจะพลิกโฉมหน้าโลก และประเทศไทยของเรากาลังจะเปลีย่ นผ่านสู่ชาติแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ครั้งแรกของประเทศไทย จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขับเคลื่อนด้วยแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุ่งหน้าสู่
ประเทศไทย 4.0

โดย นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ปาฐกถา 1 : Designing Better Future; Reform Thailand Local Government : What do people
want?
วิสัยทัศน์ใหม่ เปิดโลกทัศน์การปกครองท้องถิ่นใหม่ พร้อมรับทุกความท้าทาย และบริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อน
ขึ้น วาระแห่งการบริหารท้องถิ่น เพื่อบริการประชาชน อย่างครองใจประชาชน

โดย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ***
10.40 – 11.10 น.

พักรับประทานอำหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ปาฐกถา 2 : Local Government’s role in fostering national productivity and innovation

11.10 – 11.50 น.

เปี่ยมด้วยขีดความสามารถในการแข่งขัน และ ถึงพร้อมด้วยนวัตกรรม เพื่อมุ่งสู่ ประเทศไทย 4.0 คนไทยอยู่ดี กินดี มีความ
เสมอภาคและเป็นธรรม ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย นายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
11.50 – 13.00 น.
13.00 – 13.50 น.
13.50 – 14.10 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การประกวดการนาเสนอผลงานการบริหารท้องถิ่นดีเด่นด้วยดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อเมืองแห่งอนาคตชิงโล่
รางวัลเกียรติยศและเชิดชูเกียรติ
จาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กรณีศึกษา 1 “เทคโนโลยีการศึกษายุคใหม่เพื่อชุมชน”
โดย คุณวีรชน วังกาวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
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แนวคิดหลัก : Towards a Sustainable Local 4.0 ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย 4.0 อย่ำงยั่งยืน
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14.10 – 14.40 น.

กรณีศึกษา 2 “IT Digital Literacy for Local Government “
โดย คุณวิรวรรณ ไพศาลนิธิกุล หัวหน้าฝ่ายการตลาด
บริษัท เออาร์ไอที จากัด

14.40 - 15.10 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
ปาฐกถา 3 : Part II : Bangkok: Future City of Green Environment, Social Innovation and
Business Growth

15.10 - 15.50 น.

กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวฉันใด กรุงเทพมหานคร มหานครแห่งเอเชีย ก็มีเรื่องราวมากมายให้เราเรียนรู้ จากวิถีทาง
แห่งการพัฒนา และ การแก้ปญ
ั หาอย่างต่อเนื่อง ด้วยประชากรกว่า 13 ล้านคน กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมของประเทศ
ไทยมากกว่าที่เราคาดคิด

โดย นายประสพสุข พิมพโกวิท ผู้อานวยการกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
สานักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร
15.50 – 21.00 น.

นาคณะ อปท. เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องน้าพระบรมโกศ ณ พระบรมมหาราชวัง
(ทุกท่านต้องไปรับบัตรคิวและต่อแถวค่ะ)
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ห้องสัมมนำใหญ่
ปาฐกถา 4 : From eBidding & eMarket to What’s Next? The reform of local government
procurement process

09.00 – 09.40 น.

“หลากหลายแห่งคาว่า ที่สดุ ” การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นมากที่สดุ บ่อยที่สุด และใช้เวลามากที่สุด ใน
กระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน รัฐบาลเร่งกระบวนการปฏิรูปการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้บูรณาการอย่างเป็น
มาตรฐานเดียวกันให้เร็วที่สดุ ระเบียบวิธีการใหม่ตา่ งๆ มีอะไร คืออะไร และท้องถิ่นต้องเตรียมอย่างไร มาร่วมหาคาตอบ

โดย นางสาวชุณหกิจ สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
ปาฐกถา 5: Digital Local Government, support from Central Government; Progress and
Challenges
09.40 – 10.20 น.

จะไม่มีใครถูกละทิ้งไว้เบื้องหลัง เตรียมพร้อมในการเดินหน้ารัฐบาลท้องถิ่นดิจิทัลอย่างไร ให้ทั่วถึง เท่าเทียม เพื่อให้ประโยชน์
แห่งการบูรณาการเศรษฐกิจและสังคม ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีนเี้ ข้าถึงประชาชนทุกตารางนิ้วของประเทศไทย รัฐบาลกลางได้
เตรียมความพร้อมอะไรไว้ ให้ท้องถิ่น

โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
10.20 – 10.50 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
เสวนา 2: Digital Economy empower Village Self Community
สังคมสงบสุข ประชาชนอยู่ดีกินดี ใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า คือ เป้าหมายแห่งการก้าวเข้าสู่ยุคสังคมและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยดิจิทัล เราจะมาหาคาตอบในการใช้ดิจิทัล สร้างพลังขับเคลื่อนชุมชนแห่งการพึ่งพิงตนเองอย่างยั่งยืน

10.50 – 12.00 น.

โดย
 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 นายสุรสิทธิ์ ทองรวย นายกเทศมนตรี เทศบาลตาบลวังดิน
 นางจิรพา กุลชาติวิชิต สถิติจังหวัดนครราชสีมา
ดาเนินรายการโดย
คุณกัลยา แสวงหาบุญ เลขานุการคณะทางาน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.45 น.

บรรยายพิเศษ :แอปพลิเคชัน G-News และ G-Chat
โดย วิทยากรจากสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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ปาฐกถา 6 : Digital Technology for Natural Disaster Management
13.45 - 14.30 น.

เราจะต้องรับมือกับภัยพิบัติให้ได้ อย่างไม่ตื่นกลัว แต่ไม่ชะล่าใจ ความเตรียมพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการวิเคราะห์
ประเมินอย่างชาญฉลาดเท่านั้น ที่จะรับมือกับยุคแห่งข้อมูลข่าวสารท่วม มาจากทุกทิศทาง ทุกรูปแบบ และ
ตลอดเวลา ความท้าทายคือ เราจะใช้ข้อมูลไหน เพื่อการตัดสินใจ

โดย นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้าและบารุงรักษา)
กรมชลประทาน
14.30 - 15.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
Debate เสวนา : Challenges in realizing Digital Transformation
จะปฏิรปู ได้ ต้องเปลี่ยนวิธีคิด และ เปลี่ยนเดี๋ยวนี้ ความท้าทายที่สดุ แห่งการบริหารราชการแผ่นดิน และดูแลประชาชนใน
ยุคดิจิทัลนี้ คือการปฏิรูปทุกกระบวนการทางาน และ ทุกกระบวนความคิด เพราะดิจิทลั จะมาเร็วกว่าที่เราคิด และจะพลิก
โฉมหน้าโลกใบนี้ และเราไม่สามารถอยู่ในระบบโครงสร้างเดิมได้อีกต่อไป

15.00 – 16.10 น.

โดย
 นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

 ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ดาเนินรายการโดย
คุณกัลยา แสวงหาบุญ เลขานุการคณะทางาน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
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