ร่ างกาหนดการสัมมนางาน eGovernment Forum 2016
Theme : The Challenges of Government Innovation : Disruptive Government
วันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ณ ห้ องวายุภักษ์ 5-7 ชัน้ 5
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ
Day 1
เวลา
08.00-09.30 น.

09.30 – 11.00 น.

August 3, 2016
ห้ องสัมมนาใหญ่
ลงทะเบียนเข้ าร่ วมสัมมนา
พิธีเปิ ดโครงการ eGovernment Forum 2016 อย่ างเป็ นทางการ
กล่ าวรายงาน
โดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ***
กล่ าวเปิ ดงานพร้ อมปาฐกถาพิเศษ : Digitize Thailand : Shaping The Future Government. What’s Next
ถึงเวลาที่ภาครัฐต้ อง ปรับ เปลีย่ น แปลง อย่างรวดเร็ ว และ รุนแรง??? เพราะประเทศไทยกาลังอยูใ่ นช่วงเปลีย่ นผ่านที่
สาคัญ เรากาลังจะก้ าวข้ ามทุกอุปสรรคที่ฉดุ รัง้ ความเจริ ญของประเทศมานานกว่าทศวรรษนี ้ได้ อย่างไร? การเปลีย่ นแปลง
ด้ านเทคโนโลยีอจั ฉริ ยะอย่างรวดเร็ วจะเป็ นเงื่อนไขสาคัญสาหรับอนาคตประเทศไทย
โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ***
เสวนาพิเศษระดับสูง : Disruptive World & Disruptive Government : Is Government Ready for this?
โลกแบนราบและทุกอย่างถูกทลายลง ด้ วยดิจิทลั เทคโนโลยี รัฐนาวาที่จะนาพาประเทศไทย ฝ่ ากระแสและคลืน่ แห่ง
โลกาภิวฒ
ั น์ที่เชี่ยวกรากนี ้ได้ อย่างไร ? เราพร้ อม เรานาหน้ า หรื อเรากาลังต้ องวิ่งเพื่อให้ รอด
ร่ วมเสวนา โดย
 พลอากาศเอกประจิ น จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี
 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ดาเนิ นรายการ

11.00 – 11.30 น.

โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ทีป่ รึ กษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
พักรับประทานอาหารว่ าง และ ชมส่ วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

11.15 – 12.15 น.

ห้ องประชุมย่ อยบีบี 406 : Meet the CIOs

11.30 – 12.00 น.

12.00 – 13.00 น.

ปาฐกถา 1 : The Future of Cyber Security: Rebalancing between Security & Facilitation
สนามรบในยุคดิจิทลั ได้ ปฎิวตั กิ ารดูแลปกป้องประเทศในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มิติด้านความมัน่ คง ในขณะเดียวกัน
ต้ องฝ่ ากระแสการกดดันเรี ยกร้ องเรื่ อง สิทธิ และ เสรี ภาพ เราจะเผชิญกับความท้ าทายนี ้อย่างไร
โดย นางสุรางคณา วายุภาพ ผูอ้ านวยการ
สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30 – 15.00 น.
13.00 – 13.20 น.

ห้ องประชุมย่ อยบีบี 406 : Meet the ICT SEC
กรณีศึกษา 1 Premier Sponsors

13.20 – 13.40 น.

กรณีศึกษา 2 Premier Sponsors : โดย บริ ษัท เทรนด์ไมโคร (ประเทศไทย) จากัด

13.40 – 14.00 น.

กรณีศึกษา 3 Premier Sponsors

***อยูใ่ นระหว่างเรี ยนเชิญ
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พักรับประทานอาหารว่ าง และ ชมส่ วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

14.30 – 15.00 น.

ปาฐกถา 2 : Connected Government : The Transition to Citizen Centricity
ภายใต้ Connected Government รัฐจะต้ องปฎิรูปเพื่อให้ ประชาชนเข้ าถึง กฎหมาย การสาธารณสุข การปฏิรูปการศึกษา
และเข้ าถึงทรัพยากร ได้ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียม ความท้ าทายในการผลัดกันการบูรณาการข้ อมูลที่ต้องประสบ เพื่อให้
เดินหน้ าสอดคล้ องกับแผนยุทธศาสตร์ ชาติ
โดย ดร.นพวรรณ ตันพิ พฒ
ั น์ Vice-President
PTT Global Chemical Public Company Ltd. ***
เสวนา 1 : Cyber Security Literacy : Consequences of Its Ignorance
Case Study จริ งที่แสดงให้ เห็นว่า ไม่มีความปลอดภัยอีกต่อไป เมื่อเราอยูใ่ นโลกไซเบอร์ เรามีโอกาสถูกคุกคาม และ ทา
ร้ าย ละเมิด จากอาชญากรรมไซเบอร์ ทังในทางตรง
้
และทางอ้ อม และทุกนาที ทังในมิ
้ ติทางเศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คง
ทุกภาคส่วนมีบทบาทหน้ าทีใ่ นการสร้ าง การตระหนัก แบบไม่ตระหนก พร้ อมมาตรการรับมือ
ร่ วมเสวนา โดย

15.00 – 16.00 น.




นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ***
ดร.ชัยชนะ มิ ตรพันธ์ รองผูอ้ านวยการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิ เล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)

ดาเนินรายการ
โดย คุณไชยเจริ ญ อติ แพทย์ President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA) ***
16.50 – 19.00 น.

Networking Cocktail Reception

***อยูใ่ นระหว่างเรี ยนเชิญ
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Day 2
เวลา
09.00 – 09.30 น.

August 4, 2016
ห้ องสัมมนาใหญ่
ปาฐกถา 3 : Big data analysis for the Disruptive Government
เราจะจัดการกับ โลกแห่งอภิมหาข้ อมูลนี ้ได้ อย่างไร อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ? ร่วมรับฟั ง Case Study ที่นา่ สนใจใน
การนาเอาข้ อมูลมหาศาล หลากรูปแบบ ไร้ ระเบียบ ในระดับ World Insight เพื่อเปิ ดมโนทัศน์ในการรับมือการก้ าวเข้ าสู่
disruptive government เพราะหมดเวลากับการดูข้อมูลเพื่อ history และเราต้ องดูเพื่อพยากรณ์ future
โดย นายสุพจน์ โตวิ จกั ษณ์ชยั กุล อธิ บดีกรมทรัพยากรน้า ***

09.30 – 10.30 น.

เสวนา 2 : Organizational Change Management in the Disruptive World
รัฐจาเป็ นต้ องมี และ ต้ องทาให้ เกิด การเปลีย่ นแปลงองค์กรแบบพลิกโฉมหน้ า ถึงจะพร้ อมสาหรับโลกที่ทลายราบลงในทุก
มิติ และการเปลีย่ นแปลงแบบพลิกโฉมหน้ าได้ นนั ้ ต้ องมี Innovation + Technology+ Change เป็ นตัว ขับเคลือ่ นในทุก
ระดับ
ร่ วมเสวนา โดย
 นางสาวผ่องพรรณ เจี ยรวิ ริยะพันธ์ อธิ บดีกรมพัฒนาธุรกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ***
 นายสนิ ท พรหมวงษ์ อธิ บดีกรมการขนส่งทางบก ***
 นางหิ รญ
ั ญา สุจินยั เลขาธิ การสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ***
ดาเนินรายการ
โดย คุณศุภชัย สัจจะไพบูลย์กิจ เลขาธิ การสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

10.30 – 12.00 น.

10.30 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.

ห้ องประชุมย่ อยบีบี 406 : Cyber security Tech
09.45-10.00 น. บรรยายพิเศษ 45 นาที
โดย วิ ทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
10.00-11.15 น. บรรยายพิเศษ 45 นาที
โดย วิ ทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
11.15-12.00 น. บรรยายพิเศษ 45 นาที
โดย ดร.กษิ ติธร ภูภราดัย ผู้อานวยการฝ่ ายอาวุโส ฝ่ ายวิจยั นโยบาย
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
พักรับประทานอาหารว่ าง และ ชมส่ วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

อภิปรายร่ วม : The Future of Connected World : The Pathway of Citizen Participation
ในโลกแห่งดิจิทลั ที่เชื่อมโยงและเชื่อมต่อทุกคนทุกที่ทกุ เวลานัน้ ประชาชนสามารถใช้ เทคโนโลยีในการให้ บริ การประชาชน
ด้ วยกันเอง อย่างมีจิตสาธารณะ ไม่จาเป็ นต้ องรอการบริ การจากภาครัฐเท่านัน้ มาฟั งเรื่ องราวจาก Application ดีๆ ที่
ให้ บริ การส่วนรวม จากประชาชนพลเมืองเต็มขัน้ รัฐจะสามารถต่อยอดจากเรื่ องราวเหล่านี ้ได้ อย่างไร
อภิปรายร่ วม โดย


นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิ การสถาบันการแพทย์ฉกุ เฉิ นแห่งชาติ ***
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12.00 – 13.00 น.
13.00 – 15.45 น.

 คุณกิ ตติ นนั ท์ อนุพนั ธ์ CEO บริ ษัท Anywhere to go ***
พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.12 น.

ห้ องประชุมย่ อยบีบี 406 : Cyber security Tech
13.00-13.45 น. บรรยายพิเศษ 45 นาที
โดย วิ ทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ
13.45-14.30. บรรยายพิเศษ 45 นาที
โดย นริ นทร์ ฤทธิ์ เปรมอภิ วฒ
ั โนกุล ผูเ้ ชี ่ยวชาญด้านการเจาะระบบและการรักษาความปลอดภัยองระบบคอมพิวเตอร์
14.30-15.15 น. บรรยายพิเศษ 45 นาที
โดย คุณปริ ญญา หอมเอนก ผูเ้ ชี ่ยวชาญทางระบบคอมพิวเตอร์ และความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
Innovation Slots 12 minutes 1 : Executive Sponsors

13.12 – 13.24 น.

Innovation Slots 12 minutes 2 : Executive Sponsors

13.24 – 13.36 น.

Innovation Slots 12 minutes 3 : Executive Sponsors

13.36 – 13.48 น.

Innovation Slots 12 minutes 4 : Executive Sponsors

13.48 – 14.00 น.

Innovation Slots 12 minutes 5 : Executive Sponsors

14.00 - 14.30 น.

พักรับประทานอาหารว่ าง และ ชมส่ วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

14.30 – 15.00 น.

อภิปรายร่ วม : Open Data Platform : from Disruptive Technology to Disruptive Government
โดย

15.00 – 16.00 น.

 ผูต้ รวจราชการพิ เศษประจาสานักนายกรัฐมนตรี สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 นายแพทย์ฆนัท ครุธกุล แพทย์ประจาศูนย์หวั ใจ หลอดเลือดและเมแทบอลิ ซึม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
Debate : Lesson Learnt of Real Example Government Use of Base Platfom
สะท้ อนสองมุมมองที่แตกต่างกัน มาร่วมฟั งอภิปราย แชร์ ประสบการณ์ ตัวอย่างจริ ง กรณีการใช้ จริง ของ การใช้ Cloud
Base Platform ในหน่วยงานภาครัฐ สาเร็ จ ล้ มเหลว เดินหน้ า หรื อ ชะลอ เพื่อทิ ้งท้ ายให้ คด
ิ ต่อ
ร่ วมเสวนา โดย





ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผูอ้ านวยการสานักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ***
นางสาววิ ไลลักษณ์ ชุลีวฒ
ั นกุล ผูอ้ านวยการสานักงานสถิ ติแห่งชาติ ***
นางทองอุไร ลิ้ มปิ ติ รองผูว้ ่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิ น ธนาคารแห่งประเทศไทย ***
ดร.วิ ษณุ ตัณฑวิ รุฬห์ คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิ วเตอร์ ของรัฐ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ***
ดาเนินรายการ
โดย รศ.ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ***
***อยูใ่ นระหว่างเรี ยนเชิญ
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