ภายใต้ แนวคิดหลัก
The Challenges of Government Innovation: Disruptive Government
วันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ. โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้ งวัฒนะ

จัดโดย
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หลักการและเหตุผล
บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปทาให้ เทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทมากขึ ้นในทุกมิตขิ องการทางานภาครัฐ
มากขึ ้น ทังในแง่
้
ของการให้ บริการประชาชน การบริการจัดการภาครัฐ และการกาหนดนโยบาย ปั จจุบนั ภาครัฐ
ทัว่ โลกต่างต้ องนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการปฏิบตั งิ านเพื่อให้ สามารถปรับตัวตามบริ บทที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น สามารถให้ บริ การประชาชนได้ ดีขึ ้น รวมทังสามารถ
้
ลดต้ นทุนในการดาเนินงานเพื่อให้ ค้ มุ ค่ากับภาษีและเพิ่มความโปร่งใสมากขึ ้น
ปั จจุบนั โลกเริ่มเข้ าสูย่ คุ ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ที่เทคโนโลยีดจิ ิทลั จะไม่ได้ เป็ นเพียงเครื่ อ งมือ
สนับสนุนการทางานอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ ากับชีวิตคนอย่างแท้ จริง และจะเปลี่ยนโครงสร้ างรูปแบบ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้ า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึงการมี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลไปอย่างสิ ้นเชิง ประเทศไทยจึงต้ องให้ เร่งนาเทคโนโลยีดจิ ิทลั มาใช้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ด้ วยตระหนักถึงความท้ าทายและโอกาสดังกล่าว ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้ องมีแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทลั ที่
มีความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในระดับประเทศที่สอดคล้ องกันระหว่างทุกหน่วยงาน
โดยมี
องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ กรอบการพัฒนา และแผนการดาเนินงาน (Roadmap) เพื่อเป็ นแนวทางการ
ยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทลั ของภาครัฐไทย

วัตถุประสงค์
1. Government Integration for Single View of Citizen เพื่อการบูรณาการภาครัฐ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดาเนินงาน เห็นข้ อมูลของประชาชนเป็ นภาพเดียว ที่จะสามารถตอบโจทย์
ด้ านการอานวยความสะดวกแก่ประชาชนได้ มากขึ ้น
2. Smart Operations มีการนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ดจิ ิทลั มาสนับสนุนการปฏิบตั งิ านของภาครัฐไทย เพื่อให้
สามารถดาเนินงานได้ อย่างถูกต้ องแม่นยา รวดเร็วและตรงจุดมากขึ ้น
3. Citizen-Centric Services ยกระดับงานบริ การภาครัฐ โดยคานึงถึงการให้ บริ การโยมี ประชาชนเป็ น
ศูนย์กลางให้ มากที่สดุ
4. Driven Transformation เกิดการสนับสนุนให้ เกิ ดการขับเคลื่ อนไปสู่การเปลี่ ยนแปลง โดยมุ่ง เน้ นสู่
ผลสัมฤทธิ์ ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็ นรัฐบาลดิจิทลั ด้ วยการนาเทคโนโลยีมาใช้ ในการพัฒนาประเทศ
อย่างแท้ จริง
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รู ปแบบการจัดงาน eGovernment Forum 2016
โดยมีรูปแบบของการจัดงาน ประกอบด้ วย
1. งานอบรมสัมมนาทางวิชาการ
1.1. การปาฐกถาพิ เ ศษ และเสวนาพิ เ ศษระดับ สูง โดย รองนายกรั ฐ มนตรี และ รั ฐ มนตรี ว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2. การปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ
1.3. การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทงจากภาครั
ั้
ฐ และเอกชน
1.4. การสัมมนาวิชาการนาเสนอหัวข้ อเทคโนโลยีและโซลูชนั่
1.5. การถ่ายทอดประสบการณ์ จากผู้เชี่ ยวชาญ ความก้ าวหน้ า และประโยชน์ จ ากเทคโนโลยี จ าก
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้ ไอซีที
2. Meet the CIOs: ICT SEC
3. PPP Breakfast Forum
4. Workshop 45 Min. (Topic Cyber Security)
5. Technology Showcase ส่วนแสดงเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการด้ านไอซีที
6. Networking Dinner งานเลี ้ยงรับรอง เลี ้ยงสังสรรค์ แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนา
และเตรี ยมความพร้ อมของระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มเป้าหมาย (20 กระทรวง, 75 รั ฐวิสาหกิจ, 39 องค์ การมหาชน)
 ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกระทรวง/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
 ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละกรม/ทบวงและสานักงาน
 ผู้อานวยการสานักงานฝ่ ายต่างๆ
 วิศวกรระบบคอมพิวเตอร์ /ผู้ชานาญการระบบ
 นักวิชาการชานาญการด้ านต่างๆ
 เจ้ าหน้ าที่ในกระทรวง/ทบวง/กรม/รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
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งบประมาณค่ าใช้ จ่าย
ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ ารับการอบรม คนละ 4,900 บาท (สี่พนั เก้ าร้ อยบาทถ้ วน) เพื่อจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ย
ในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋ าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนวิทยากร (ไม่
รวมค่าที่พกั อาหารเช้ า อาหารเย็น และค่าเดินทาง) โดยสาหรับข้ าราชการสามารถเบิกค่ าลงทะเบียนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยค่ าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่ างประเทศ
พ.ศ. 2549 และที่แก้ ไข

วิธีชาระค่ าลงทะเบียน
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ มการลงทะเบียน พร้ อมแนบเอกสารการชาระเงิน (Pay in slip)
ส่งกลับมาที่ (แฟกซ์) 02-6617757 หรื อ (อีเมล์) Tanya@absolutealliances.com ,
info@absolutealliances.com
ชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้ าชื่อบัญชี บริ ษัท
แอ๊ บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด



ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาอโศกมนตรี เลขที่บญ
ั ชี 925-0-07304-7 หรื อ
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขมุ วิท 33 (บางกะปิ ) เลขที่บญ
ั ชี 003-2-42408-4
รับใบเสร็จรับเงินที่หน้ างาน และกรุณานาใบหักภาษี ณ ที่จา่ ย (ถ้ ามี) มายื่น ณ จุดลงทะเบียนหน้ างาน

หมายเหตุ: การยกเลิกการลงทะเบียน จะสมบูรณ์ต้องแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเท่านัน้ และทาการยกเลิกก่อน 7 วันทาการ ก่อนวันสัมนา (ผู้ร่วม
สัมมนาจะไม่ได้ รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้ รับเอกสารสัมมนา)

สิ่งที่คาดว่ าจะได้ รับจากการจัดงานในครั ง้ นี ้
การยกระดับภาครัฐไทยสูก่ ารเป็ นรัฐบาลดิจิทลั จะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ทกุ ภาคส่วน ทังภาคประชาชน
้
ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐ โดยภาคประชาชนนอกจากจะได้ รับบริ การที่สะดวกรวดเร็ วมากยิ่งขึน้ แล้ ว
บริการที่ได้ รับยังมีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความต้ องการรายบุคคล และตรงตามสิทธิมากยิ่งขึ ้นด้ วย ภายใต้ กรอบการ
รักษาความปลอดภัยจากการคุกคามภายในและภายนอกประเทศที่มีมาตรฐาน สาหรับภาคธุรกิจ การยกระดับ
ภาครัฐไทยสู่การเป็ นรัฐบาลดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดค่าใช้ จ่ายและการติดต่อภาครัฐ แต่ยงั เป็ นการสร้ าง
ปั จจัยแวดล้ อมให้ เอื ้อต่อการดาเนินธุรกิจ ตังแต่
้ การวางแผนธุรกิจ เริ่ มต้ นธุรกิจ ดาเนินกิจการ ไปจนถึงขยาย
ธุรกิจ รวมทังเพิ
้ ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการให้ ทดั เทียมกับระดับสากล อันจะนาไปสู่การ
เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี ้ การยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็ นรัฐบาลดิจิทลั ยังก่อให้ เกิดการบูร
ณาการภายในภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาภพ เพิ่มความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน เพิ่มความโปร่งใสสในการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ และช่วยให้ หน่วยงานภาครัฐพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยมีเทคโนโลยีสนับสนุน เพื่อสร้ าง
เสถียรภาพให้ ประเทศไทยสามารถด้ าวไปอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
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โครงสร้างการจัดงาน
ร่วมจัดโดย
 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็ นทางการ
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (ICTSEC)
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)
 สภาความมันคงแห่
่
งชาติ
 กรมประชาสัมพันธ์
 สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ
 กรมศุลกากร
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ Advisory Council
 พลเอกทวีป เนตรนิยม
เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (ที่ปรึกษา) อยูใ่ นระหว่างรอการตอบรับ
 พลตารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (ที่ปรึกษา)
 นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ประธาน)
 ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรรมการ)
 คุณสุรางคณา วายุภาพ
ผู้อานวยการ สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (กรรมการ)
 คุณไชยเจริ ญ อติแพทย์
President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA) (กรรมการ)
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 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อานวยการสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมาชน) (กรรมการ)
 รศ.ดร. ธนชาติ นุม่ นนท์
นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ)
 นางทองอุไร ลิ ้มปิ ติ
รองผู้วา่ การด้ านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
ผู้อานวยการฝ่ าย บริษัท ล็อกซ์เล่ย จากัด (มหาชน) (กรรมการ)
 นายมีธรรม ณ ระนอง
ผู้จดั การฝ่ ายการตลาด 1 สานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
บริษัท แอ๊ บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขมุ วิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 โทรสาร 0-2661-7757
โทรศัพท์มือถือ 086-339-4652
อีเมล์ : Tanya@absolutealliances.com,Info@absolutealliances.com
เว็บไซต์ : www.egovernmentforum.com
เฟซบุ๊ค : EGovernment-Forum

6

