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 Day 1  August 29, 2018 
เวลำ ห้องสัมมนำใหญ่ 

08.00-10.00 น. 

 

ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ 

พิธีเปิดโครงการ eGovernment Forum 2018 อย่างเป็นทางการ 

กล่ำวรำยงำน 

โดย   นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย  

กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Digital Government : Towards Smarter Public Services 
โลกเปลี่ยน รัฐเปลี่ยน ประชาชนเปลี่ยน ดิจิทัลเทคโนโลยี พลิกโฉมหน้าการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องครองใจ
ประชาชน รัฐดิจิทัลไทย เดินหน้ามาถึงจุดไหน และก าลังจะก้าวต่ออย่างไร ใครก้าวน า และใครก้าวตาม 
โดย พลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี *** 

10.00 – 10.30 น พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

10.30 – 11.10 น. 

(40 นาที) 

 ปำฐกถำ 1 : Delivering Smarter Public Services with IoTs, Big Data and AI 
“รอไมไ่ด้ เร็วกว่านี้ และ ดีกว่านี้” วลีแห่งความคาดหวังที่ประชาชนมีต่อการบริการภาครัฐและการบรหิาร
ประเทศ ไม่ว่าจะชอบ หรือ ไม่ชอบ รัฐไทยก็ต้องเข้าสู่สนามแห่งเทคโนโลยีใหม่ที่เคลื่อนเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลก ไม่
ว่าจะเป็น IoTs, Big Data และ AI 
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 

11.10 – 11.40 น. กรณีศึกษา 1 :  

11.40 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 2 : Anticipating The National Data Privacy Laws 
ความกังวลใจเมื่อข้อมลูส่วนตัวเราถูกล่วงรู้ หรือ น าไปใช้โดยไม่ไดร้ับอนุญาต ก าลังกลายเป็นประเด็นส าคัญระดับ
โลก ที่ประชาชนตื่นตัว และรัฐบาลทุกประเทศให้ความส าคัญ และต่างพยายามหามาตรการและระเบียบในการ
รับมือ  ต้นแบบ Privacy Laws ประเทศไทย ควรมมีาตรฐานแบบไหน 
โดย คณุสรุางคณา วายภุาพ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) *** 

13.40 – 14.10 น. กรณีศึกษา 2 :  

14.10 – 14.50 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 3 : Reimaging Government Process in Digital Government Era 
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ภาครัฐไทย ต้องปรับ เปลี่ยน และ แปลงกระบวนการท างานอย่างรวดเร็ว ให้ทันกับการเปลี่ยนผ่านประเทศในทุก
มิติ เราก าลังจะก้าวข้ามทุกก าดักประเทศ เพ่ือรดุไปข้างหน้าพร้อมกับดิจิทัลเทคโนโลยี สู่การให้บริการอัจฉริยะได้
อย่างไร เพราะนี่คือเงื่อนไขส าคัญแห่งอนาคตประเทศ 
โดย คณุเมธินี เทพมณี เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน *** 

14.50 – 15.20 น. กรณีศึกษา 3 :  

15.20 - 15.50  น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี  

15.50 – 17.00 น. 

(70 นาที) 

เสวนำ1  :   Innovation Management: Managing Customer Services in Public Enterprises 
“ไม่มีการเปลีย่น ไมม่ีนวัตกรรม”  นวัตกรรมไมส่ามารถเกิดในบริบทแห่งการปรับปรุงกระบวนการเท่านั้น  การ
ให้บริการสาธารณะของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ต้องท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมหนา้ ซึ่งตอ้งมี 
Innovation+Technology+Change ขับเคลื่อนไปพร้อมกันเท่านั้น    
ร่วมเสวนำ โดย 
❖ คุณชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง *** 
❖ คุณชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ ์ผูเ้ชี่ยวชาญการประปานครหลวง  
❖ คุณประยูร ช่วยแก้ว ผู้อ านวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ *** 
ด ำเนินรำยกำร โดย 
❖ คุณธรรมนูญ เวชวิทยาขลัง เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย *** 

17.00 – 19.00 น. Networking Cocktail Reception 

Day 2 August 30, 2018 
เวลำ ห้องสัมมนำใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 4 : IoT Roadmap : Empowering eGovernment to Effective Citizen-Services 
ปฐมบทใหม่แห่งอินเทอร์เน็ต  เมือ่ทุกสรรพสิ่งก าลังถูกนวัตกรรมมาให้เช่ือมต่อกันอย่างไรรู้ปแบบ ไรพ้รมแดน  
Internet of Things เทคโนโลยเีปลี่ยนโลกท่ีจะมาปฏิรปูการให้บรกิารประชาชน  ประเทศไทยมี Roadmap ใน
เรื่องนี้หรือยัง  อย่างไร 
โดย พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน)  

09.40 – 10.10 น. กรณีศึกษา 4 :  

10.10 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

10.40 – 11.50 น. เสวนำ2  :   Updating The Future of Cryptocurrency in Thailand 
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(70 นาที) “จะปล่อย หรือ จะควบคุม”  ครปิโตเคอเรนซี  ปรากฏการณ์ทางการเงินในรูปแบบท่ียังไม่มีกฎเกณฑจ์ะ
ควบคุมดูแล  ไมผ่ิดกฎหมาย แตร่ฐัก็ไม่ได้สนับสนุน นวัตกรรมทางการเงินดิจิทลันี้ ไปถึงไหนแล้ว และมีประโยชน์
จริงหรือไม่   
ร่วมเสวนำ โดย 

❖ คุณรณดล นุ่มนนท์ ผู้ช่วยผู้วา่การ สายก ากับสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย *** 
❖ คุณทิพยสดุา ถาวรามร รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ *** 
❖ นายกสมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย *** 
ด ำเนินรำยกำร โดย 

❖ คุณณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ ที่ปรึกษาสมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย *** 
11.50 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.40 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 5 :  The Public Sector’s Journey to The Cloud 
รัฐดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าสู ่Government Cloud เตม็รูปแบบ เป้าหมายที่เราก าลังขับเคลื่อนมุง่ไปนี้ ณ 
เวลานี้ เราอยู่ตรงที่ใด ทุกองคาพยพของรัฐ เราก าลังอยู่บนเส้นทางเดียวกันหรือไม ่
โดย ดร.วิษณุ ตณัฑวริุฬห์ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและ 
สังคม *** 

13.40 – 14.20 น. 

(40 นาที) 

ปำฐกถำ 6 : Outdating and Duplicating Legislation Need to Be Removed 
กฎหมายทีล่้าหลัง ซ้ าซ้อน และมมีากจนเกินความจ าเป็นนั้น  คืออปุสรรคอันใหญ่หลวงในการเดินหน้าประเทศไทย 
4.0 ในยุคที่พลวัตดิจิทัลเทคโนโลยกี าลังกวาดล้างทุกอย่างที่ขวางกั้น  และกฎระเบียบ กฏหมายที่ไมส่อดรับกับยุค
สมัย ก็ถึงเวลาต้องกิโยตินเช่นกัน 
โดย รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

14.20 - 14.50  น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

14.50 – 15.50 น. 

(70 นาที) 

Debate Panel  :  How Can Big Data Make Government’s Services Smarter?  

สะท้อนสองมุมมอง แสวงหาจุดตา่ง ท่ีจะร่วมเดินหนา้ Big Data แห่งชาติ เราจะไปกันในแนวทางใด จะใช้งานกัน

แบบไหน เจ้าภาพคือใคร และจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่   

ร่วมเสวนำ โดย 

❖ อธิบดีกรมการปกครอง *** 
❖ อธิบดีกรมศลุกากร *** 
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❖ ผู้อ านวยการกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสลุ กระทรวงการต่างประเทศ *** 
❖ ผศ.(พิเศษ)นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้อ านวยการศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวง

สาธารณสุข  
ด ำเนินรำยกำร โดย 

❖ คุณไชยเจรญิ อติแพทย์ President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA) *** 
  


