Theme: Digital Economy
The Transformation of Business and Society
August 6-7, 2015
Day 1

9.00-9.30

August 6, 2015
Ministerial Keynote Address : Digital Government : The Eco-System for Better
Thailand
วันนีร้ ัฐบาลพร ้อมผลักดัน แล ้วหรือยัง ????? ภายใต ้การเดินหน ้าสู่ Digital Economy นัน
้ Digital
Government คือคียเ์ วิรด์สาคัญยิง่ ในการเป็ น Eco System ทีส
่ าคัญ ทีจ
่ ะผลักดันให ้การขับเคลือ
่ น
ทุกภาคสว่ น เป็ น One Single Nation ภาครัฐจะต ้องเดินหน ้าให ้เกิด National Single Window ให ้
ทุกเครือข่ายข ้อมูล ทางานร่วมกันแบบมีมาตรฐานเดียวกัน และทะลุถงึ กันหมด เป็ น Connected
Government ให ้ได ้

ั รุจป
ื่ สาร
โดย นายพรชย
ิ ระภา รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ

9.30-10.00

Keynote Address 1 : Digital Government Initiatives
้
ภาครัฐ หรือ รัฐบาลต ้องเริม
่ ฟั ง และตอบโจทย์ประชาชนโดยใชเทคโนโลยี
เราได ้ก ้าวข ้ามจากยุค
่ ค
Citizen Centric มาสูย
ุ Citizen Driven แล ้วอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต ้การเดินหน ้าสู่ Digital
Economy คาถามทีย
่ ังค ้างคาใจประชาชนสว่ นใหญ่ คือ “ประโยชน์ถงึ ประชาชนสว่ นใหญ่คอ
ื อะไร
?? แล ้วรัฐบาลกาลังจะทาอะไรต่อ ??” มาร่วมค ้นหาคาตอบจากหลายหลายโครงการทีก
่ าลัง
ผลักดัน และเดินหน ้าอยู่

ื่ สาร
โดย นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ

10.00-10.30

Keynote Address 2 : Government Approach to assisted digital
ปราศจาก NSW Policy : National Single Window เราคงไม่สามารถก ้าวไปสู่ Digital Economy
ได ้เลย หน่วยงานสาคัญทีเ่ ป็ นองค์กรขับเคลือ
่ นในเรือ
่ งนี้ จะมาเล่าให ้ฟั งว่า National Single
Window ทีถ
่ อ
ื เป็ นหัวใจหลักของ Digital Government นั น
้ มีองค์ประกอบสาคัญ 3 สว่ นนั น
้ 1.
Standard: Open Data 2. eAuthentication และ 3. Security นัน
้ เรากาลังผลักดันถึงไหน??
ด ้วยกลไกอะไร ???

โดย นางสุรางคณา วายุภาพ ผู ้อานวยการสานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์ (องค์การ
มหาชน)

Keynote Address 3 : Crowd Funding : National Initiative For Digital Economy.
10.30-10.50

10.50-11.20

โดย นางทิพยสุดา ถาวรามร รองเลขาธิการ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ ักร ับประทานอาหารว่าง และ ชมสว่ นแสดงนว ัตกรรมเทคโนโลยี
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Panel Discussion 1 : Crowd Funding in Thailand for Public Sector

ื่ ถือในการระดม
ใครๆก็ทาการระดมทุนได ้ แต่จะเป็ นไปได ้ไหม หากหน่วยงานรัฐบาลทีม
่ ค
ี วามน่าเชอ
้ อ
สูงสุดจะนาการระดมทุบแบบ CrowdFunding มาใชเพื
่ ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศให ้ก ้าวหน ้า
เร็วยิง่ ขึน
้ บนเศรษฐกิจดิจท
ิ ัล
โดย
ี ี สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
นาย กาพล ศรธนะรัตน์ ผู ้อานวยการไอซท
11.20-12.00
ตลาดหลักทรัพย์
ั ฤทธิเ์ ดชขจร ผู ้อานวยการ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสแ์ ละคอมพิวเตอร์
 ดร. ศรัณย์ สม
แห่งชาติ
ั ดิ์ ผู ้สร ้าง Sinwattana CrowdFunding Platform
 นาย ไชยศริ ิ กังวาลยศศก
ผู ้ดาเนินรายการ คุณ ไชยเจริญ อติแพทย์ President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA)
12.00-13.00

พ ักร ับประทานอาหารกลางว ัน
Panel Discussion 2 : Establishing Intra-Agency Governance to Improve
Delivery of Digital Services
อะไร และ อย่างไร ถึงจะตอบโจทย์ ??? ถ ้าประชาชนอยากเห็นและได ้รับการบริการ ผ่านรูปแบบ
Digital Government ซงึ่ จะต ้องทาได ้แบบ Multi-Channel Intra Agency ภาครัฐต ้องมี การ
ื่ มต่อทีด
แลกเปลีย
่ นเชอ
่ ี Interopability Standard ทีท
่ ก
ุ คนต ้องมุง่ หน ้าไป เพือ
่ ให ้การบริการทีด
่ ี
มีมาตรฐาน ทีป
่ ระชาชนต ้องการ ร่วมมาหาคาตอบ เพือ
่ เริม
่ ลงมือ

13.00-14.00

14.00-14.20

โดย

ื่ สาร
ดร มนู อรดิดลเชษฐ์ ทีป
่ รึกษา ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
ั ผู ้อานวยการฝ่ ายนโยบายและระบบการชาระเงิน ธนาคารแห่ง
นายบัญชา มนูญกุลชย
ประเทศไทย
 ICT Industry Leader
ผู ้ดาเนินรายการ
ดร ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคม ATCI



Leadership Capability-Track
The Changing Role of the CDO (Chief Digital Officer)
ผู ้บริหารต ้องครบเครือ
่ งทัง้ Innovation และ Strategic Alignment สามารถกาหนดทิศทางการ
ลงทุน การเดินหน ้าในยุค Digital ได ้ ต ้องรอบด ้านทัง้ 4 I : Innovation, Intelligent,
Infrastructure และ Integration

โดย บริษัท ไซแมนเทค (ประเทศไทย) จากัด
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14.20-14.40

Technology Capability-Track
Cloud Computing Implications : Strategies and Policy
ตอกย้าว่า Cloud Computing มีบทบาทสาคัญอย่างไร ทีม
่ แ
ี รงผลักดันต่อ Digital Economy ใน
เชงิ ของการขับเคลือ
่ น Connectivity ทัง้ หมดของกระบวนการ Eco-System

โดย ICT Industry Leader

14.40-15.00

Technology Capability-Track
Mobile Solutions: Device Management and Applications
อย่างไร? และ อะไร? คือการปฏิวต
ั ก
ิ ารใช ้ Mobile technology ใหม่ๆ เพือ
่ รองรับ Business
Process + Intelligent Software ให ้สอดคล ้องกับการเป็ น Eco-System for better Thailand
ต ้องเป็ น Software Defined Application

โดย ICT Industry Leader

พ ักร ับประทานอาหารว่าง และ ชมสว่ นแสดงนว ัตกรรมเทคโนโลยี

15.00-15.30

15.30-15.50

Technology Capability-Track
Big Data Analytics: Real Time and Insight
การมี Analytical Thinking สาคัญยิง่ ยวดอย่างไร?? เพราะเรากาลังจะพาไปสู่ Big Data ในเชงิ
ของการ Implication ในรัฐบาลทีก
่ าลังเดินหน ้า Digital Economy

โดย

SAP Thailand Ltd.

Executive Panel Discussion 3 : Shift to an Enterprise-Wide Asset
Management and Procurement Model
้
้
ิ ธิภาพ ต่างคนต่างทา ล ้วนแล ้วแต่เป็ นประเด็นขึน
ลงทุนซ้าซอน
ใชงานไม่
เต็มประสท
้ มาเสมอ เมือ
่
ื้ จัดหา เพือ
จะมีการจัดซอ
่ การลงทุนในโครงการ ICT ต่างๆ ของภาครัฐ มาร่วมฟั งแนวคิด และ
วิธก
ี าร ว่าทาอย่างไร จากนีไ
้ ป การลงทุนด ้าน ICT จะต ้อง share resources ได ้ ยุตแ
ิ ผนงาน การ
้
ลงทุนทีซ
่ ้าซอน
เราต ้องเริม
่ จากอะไร จาก Mission อย่างไร และจะนาไปสู่ ICT procurement
ด ้วยระบบวิธก
ี ารพิเศษใหม่ได ้อย่างไร ในยุคทีเ่ ดินหน ้า Digital Economy
15.50-16.50

โดย

16.50-18.30

Networking Cocktail Reception

ั ยงค์ พัวพงศกร ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย
นายชย
(ICTSEC)
 ดร. วิษณุ ตัณฑวิรฬ
ุ ห์ ทีป
่ รึกษาคณะกรรมการกิจการกระจายเสยี ง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช)**
 ICT Industry Leader
ผู ้ดาเนินรายการ
คุณดิลก คุณะดิลก ประธานฝ่ ายกิจกรรม สมาคม ATCI
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Day 2

9.00-9.30

August 7, 2015
Keynote Address 4 : Civil Service Reform Plan
่ ารเป็ น
เรากาลังจะ reengineer กระบวนการในการให ้บริการประชาชนอย่างไร ?? เราเดินหน ้าสูก
Thailand Gateway แล ้วหรือยัง ?? เราจะเลิกการปฏิบัตก
ิ ารต่างๆ ทีเ่ ป็ น Waste Process ได ้
อย่างไร ?? พร ้อมกับการมีแนวคิดว่า There is No Wrong Law นัน
้ จะชว่ ยปฏิรป
ู วิธก
ี ารคิด
ปฏิบัต ิ ขัน
้ ตอน ของกระบวนการราชการได ้อย่างไร ???

โดย เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

Panel Discussion 4 : Improve Priority Customer-Satisfaction by Mobility
้
ทาให ้ง่าย ให ้เข ้าถึงได ้สะดวก ใชประโยชน์
จาก เทคโนโลยี Mobile Service การบริการต่างๆ ของ
ั ผัสกับประชาชนจานวนมาก และเป็ นสงิ่ พืน
ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีต
่ ้องสม
้ ฐาน จาเป็ น และ
ต ้องการมากทีส
่ ด
ุ คือการได ้รับบริการด ้าน Public Health มาร่วมฟั ง เคสตัวอย่าง ทีห
่ น่วยงาน
เหล่านี้ สามารถพัฒนาการให ้บริการ ผ่าน Mobility อย่างง่ายๆ แต่บริการประชาชนได ้เป็ นอย่างดี
และ จานวนมาก
9.30-10.30

โดย

ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการบริหารสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
(องค์การมหาชน) (สรอ.)
 คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ อุปนายกสมาคม ATCI
 นายมีธรรม ณ ระนอง ผู ้จัดการฝ่ ายสง่ เสริมการตลาด Enterprise
สานักงานสง่ เสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
ผู ้ดาเนินรายการ
คุณดิลก คุณะดิลก ประธานฝ่ ายกิจกรรม สมาคม ATCI


พ ักร ับประทานอาหารว่าง และ ชมสว่ นแสดงนว ัตกรรมเทคโนโลยี

10.30-11.00

11.00-12.00

Panel Discussion 5 : Promote Safety and Security Adoption of New
Technologies
สงั คมและประชาชนคลางแคลงใจ ว่า ภายใต ้การเดินหน ้า นโยบาย Digital Economy นัน
้ การ
ปรับปรุงกฏหมายต่างๆ เพือ
่ ให ้พร ้อมในการนาพาประเทศเข ้าสู่ Digital Economy เต็มรูปแบบ ซงึ่
มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นตัวทะยานและขับเคลือ
่ นนัน
้
การปรับปรุงกฏหมายต่างๆ ให ้ทัน ให ้รองรับ
ต่อสภาวะการณ์ข ้างหน ้านี้ รัฐบาลเดินหน ้าไปถึงไหนแล ้ว

โดย

ั ชนะ มิตรพันธ์ รองผู ้อานวยการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็คทรอนิกส ์
ดร.ชย
(องค์การมหาชน)
ี่ วชาญทางระบบคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย
 คุณปริญญา หอมเอนก ผู ้เชย
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สารสนเทศ
 บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ั สจ
ั จะไพบูลย์กจิ เลขาธิการ สมาคม ATCI
ผู ้ดาเนินรายการ
คุณศุภชย
12.00-13.00

13.00-13.20

13.20-13.40

พ ักร ับประทานอาหารกลางว ัน
Leadership Capability-Track
Streaming government processes and service delivery through Digital Technology
ั กระบวนการขัน
ิ ธิภาพทวีคณ
Less & Less Paper?? เราจะกระชบ
้ ตอน แต่เพิม
่ ประสท
ู กันได ้
อย่างไร ?? ลองมาฟั งกรณีตัวอย่าง ทีด
่ าเนินการไปแล ้ว อย่างได ้ผล

โดย ICT Industry Leader

Technology Capability-Track
Internet of Every Things creates Privacy Challenges
ความเป็ นสว่ นตัวของฉั น จะถูกรุกล้าหรือไม่?? คาถามและความกังวลข ้อใหญ่ของประชาชน และ
สงั คม

โดย ICT Industry Leader

13.40-14.00

Technology Capability-Track
What does the Internet of Things mean for Security
่ ค
ภาครัฐ จะหาจุดสมดุลย์อย่างไร ระหว่างความมั่นคงปลอดภัยข ้อมูลของชาติ เมือ
่ เราเข ้าสูย
ุ
Internet of Every Things

โดย ICT Industry Leader

14.00-14.20

Leadership Capability-Track
Digitize Government Services
NSW National Single Window กาลังจะนาพาพวกเราไปไหน?? คล ้ายเหมือน One Stop
ั ฤทธ์แล ้ว
Service หรือไม่ มาฟั งกรณีตัวอย่าง ทีไ่ ด ้ดาเนินการอย่างมีผลสม

โดย ICT Industry Leader
14.20-14.50

พ ักร ับประทานอาหารว่าง และ ชมสว่ นแสดงนว ัตกรรมเทคโนโลยี

**วิทยากรอยูร่ ะหว่างการเรี ยนเชิญ ข้ อมูล ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2558

5/6

Theme: Digital Economy
The Transformation of Business and Society
August 6-7, 2015

14.50-15.20

Technology Capability-Track
The Rising Strategic Risks of Cyberattacks
ี่ ง วิธก
มหันตภัยแห่งการจูโ่ จมทาง Cyber แนวโน ้ม ความเสย
ี ารเฝ้ าระวัง ทาอย่างไร? ถึงจะ
สามารถรับมือได ้อย่าง ปลอดภัย ไม่ชะล่าใจ และไม่ตน
ื่ ตระหนก

โดย ICT Industry Leader

15.20-16.30

Official Wrap Up : Moving Forward to Digital Thailand, Action Step from
eGovernment Forum 2015
ร่วมกันเดินหน ้าประเทศไทย ทีจ
่ ะขับเคลือ
่ นด ้วย Digital Economy เรามีบทสรุป บทนาเสนอ
แผนปฏิบัตห
ิ รือข ้อเสนอแนะอย่างไร ?? จากเวทีแห่งการอภิปรายอย่างเข ้มข ้น ตลอด 2 วันนี้
ี งสะท ้อนทีส
และเราควรจะนาเสนอต่อรัฐบาล เพือ
่ เป็ นเสย
่ าคัญ

โดย




คุณไชยเจริญ อติแพทย์ President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA)
คุณจารัส สว่างสมุทร ผู ้อานวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู ้ดาเนินรายการ

ดร ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคม ATCI

**วิทยากรอยูร่ ะหว่างการเรี ยนเชิญ ข้ อมูล ณ วันที่ 14 กรกฏาคม 2558
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