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Day 1
เวลำ
08.00-10.00 น.

August 29, 2018
ห้องสัมมนำใหญ่
ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ
พิธีเปิดโครงการ eGovernment Forum 2018 อย่างเป็นทางการ
กล่ำวรำยงำน

โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Addressing Thailand Transformation Progress : Moving to The
New Economy

โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
10.00 – 10.30 น

พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 – 11.10 น.

ปำฐกถำ 1 : Delivering Smarter Public Services with IoTs, Big Data and AI
“รอไม่ได้ เร็วกว่านี้ และ ดีกว่านี้” วลีแห่งความคาดหวังที่ประชาชนมีต่อการบริการภาครัฐและการบริหาร
ประเทศ ไม่ว่าจะชอบ หรือ ไม่ชอบ รัฐไทยก็ต้องเข้าสู่สนามแห่งเทคโนโลยีใหม่ที่เคลื่อนเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ไม่
ว่าจะเป็น IoTs, Big Data และ AI

(40 นาที)

โดย คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11.10 – 11.40 น. กรณีศึกษำ 1: The Impact of Social Media in Public Relations for Government

โดย คุณชีพธรรม คาวิเศษณ์ I ผู้รว่ มก่อตั้งทีมดิจิทัล I คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
11.40 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.40 น. ปำฐกถำ 2 : Anticipating The National Data Privacy Laws
ความกังวลใจเมื่อข้อมูลส่วนตัวเราถูกล่วงรู้ หรือ นาไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต กาลังกลายเป็นประเด็นสาคัญระดับ
(40 นาที)
โลก ที่ประชาชนตื่นตัว และรัฐบาลทุกประเทศให้ความสาคัญ และต่างพยายามหามาตรการและระเบียบในการ
รับมือ ต้นแบบ Privacy Laws ประเทศไทย ควรมีมาตรฐานแบบไหน

โดย คุณชาติชาย สุทธาเวศ รองผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
13.40 – 14.10 น. กรณีศึกษำ 2 : AI Enabled Government

โดย คุณรพีพงศ์ ประเสริฐสิทธิกุล Business Consulting Manager บริษัท แซส ซอฟท์แวร์ ไทยแลนด์ จากัด
14.10 – 14.50 น. ปำฐกถำ 3 : Reimaging Government Process in Digital Government Era
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(40 นาที)

ภาครัฐไทย ต้องปรับ เปลี่ยน และ แปลงกระบวนการทางานอย่างรวดเร็ว ให้ทันกับการเปลี่ยนผ่านประเทศในทุก
มิติ เรากาลังจะก้าวข้ามทุกกาดักประเทศ เพื่อรุดไปข้างหน้าพร้อมกับดิจิทัลเทคโนโลยี สู่การให้บริการอัจฉริยะได้
อย่างไร เพราะนี่คือเงื่อนไขสาคัญแห่งอนาคตประเทศ

โดย คุณเมธินี เทพมณี เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
14.50 – 15.20 น. กรณีศึกษำ 3 : “Government Platform to Digital Technology with Atos Services”
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา เราในส่วนของภาครัฐจะมีการปรับเปลีย่ นเพื่อรับมืออย่างไรกับโลก
ยุคดิจิทัล ดังนั้น เราจึงต้องมีการวางพื้นฐานโครงสร้างองค์กรอย่างไร

โดย คุณปริญญา วัชระกิติพงศ์ ผู้อานวยการที่ปรึกษาโครงการและวางระบบ บริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์
เซอร์วิสเซส จากัด
15.20 - 15.50 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
15.50 – 17.00 น. เสวนำ1 : Innovation Management: Managing Customer Services in Public Enterprises
“ไม่มีการเปลีย่ น ไม่มีนวัตกรรม” นวัตกรรมไม่สามารถเกิดในบริบทแห่งการปรับปรุงกระบวนการเท่านั้น การ
(70 นาที)
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมหน้า ซึ่งต้องมี
Innovation+Technology+Change ขับเคลื่อนไปพร้อมกันเท่านั้น
ร่วมเสวนำ โดย
❖ คุณชิงชัย เอี่ยมสิทธิพันธุ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้านครหลวง
❖ คุณชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์ รองผู้ว่าการการประปานครหลวง
❖ คุณพนิดา ทองสุข ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตาแหน่งรองผู้อานวยการฝ่ายบริหาร องค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
17.00 – 19.00 น. Networking Cocktail Reception
Day 2
เวลำ

August 30, 2018
ห้องสัมมนำใหญ่

09.00 – 09.40 น. ปำฐกถำ 4 : IoT Roadmap : Empowering eGovernment to Effective Citizen-Services
ปฐมบทใหม่แห่งอินเทอร์เน็ต เมือ่ ทุกสรรพสิ่งกาลังถูกนวัตกรรมมาให้เชื่อมต่อกันอย่างไร้รูปแบบ ไร้พรมแดน
(40 นาที)
Internet of Things เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่จะมาปฏิรปู การให้บริการประชาชน ประเทศไทยมี Roadmap ใน
เรื่องนี้หรือยัง อย่างไร
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โดย พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จดั การใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)
09.40 – 10.10 น. กรณีศึกษำ 4 : “Big Data & AI”
โดย คุณธนานันต์ ชาติยานนท์ วิทยากรพิเศษจาก บริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จากัด
10.10 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
10.40 – 11.50 น. เสวนำ2 : Updating The Future of Cryptocurrency in Thailand
(70 นาที)
“จะปล่อย หรือ จะควบคุม” คริปโตเคอเรนซี ปรากฏการณ์ทางการเงินในรูปแบบที่ยังไม่มีกฎเกณฑ์จะ
ควบคุมดูแล ไม่ผิดกฎหมาย แต่รฐั ก็ไม่ได้สนับสนุน นวัตกรรมทางการเงินดิจิทลั นี้ ไปถึงไหนแล้ว และมีประโยชน์
จริงหรือไม่
ร่วมเสวนำ โดย
❖ คุณชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
❖ คุณทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
❖ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ กรรมการบริหารสมาคมฟินเทคประเทศไทย
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
11.50 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.40 น. ปำฐกถำ 5 : The Public Sector’s Journey to The Cloud
รัฐดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าสู่ Government Cloud เต็มรูปแบบ เป้าหมายที่เรากาลังขับเคลื่อนมุง่ ไปนี้ ณ
(40 นาที)
เวลานี้ เราอยู่ตรงที่ใด ทุกองคาพยพของรัฐ เรากาลังอยู่บนเส้นทางเดียวกันหรือไม่

โดย ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
13.40 – 14.20 น. ปำฐกถำ 6 : Outdating and Duplicating Legislation Need to Be Removed
กฎหมายทีล่ ้าหลัง ซ้าซ้อน และมีมากจนเกินความจาเป็นนั้น คืออุปสรรคอันใหญ่หลวงในการเดินหน้าประเทศไทย
(40 นาที)
4.0 ในยุคที่พลวัตดิจิทัลเทคโนโลยีกาลังกวาดล้างทุกอย่างที่ขวางกั้น และกฎระเบียบ กฏหมายที่ไม่สอดรับกับยุค
สมัย ก็ถึงเวลาต้องกิโยตินเช่นกัน

โดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
14.20 - 14.50 น. กรณีศึกษำ 5 : Cyber Security Transformation for a Cloud Generation
โดย Mr. Xin Meng Solutions Engineer - Cloudflare, Inc. บริษัท ซอฟท์เดบู จากัด
(พร้อมรับประทานอาหารว่าง เสิรฟ์ ในห้องประชุม)
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14.50 – 15.50 น. Debate Panel : How Can Big Data Make Government’s Services Smarter?
(70 นาที)

สะท้อนสองมุมมอง แสวงหาจุดต่าง ที่จะร่วมเดินหน้า Big Data แห่งชาติ เราจะไปกันในแนวทางใด จะใช้งานกัน
แบบไหน เจ้าภาพคือใคร และจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
ร่วมเสวนำ โดย
❖ นายวิเชียร ชิดชนกนารถ รองอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
❖ นายธนพล หวังอ้อมกลาง ผู้อานวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
❖ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ดำเนินรำยกำร โดย
❖ ดร.วิษณุ ตัณฑวิรุฬห์ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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