
 

ก ำหนดกำร eGovernment Forum 2017 
Theme: Digitize Thailand:  Shaping Future Government 

วันที ่16-17 สิงหำคม 2560 ณ ห้องวำยุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 
โรงแรมเซ็นทรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ 

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ as of 17.05.17        1

  

Co-Hosted By: 

Day 1 August 16, 2017 
เวลำ ห้องสัมมนำใหญ่ 

08.00-09.00 น. ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ 
09.00-09.20 น. พิธีเปิดโครงการ eGovernment Forum 2017 

กล่ำวรำยงำน 
โดย   นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย  

09.20-10.00 น. กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Digitize Thailand : Shaping Future Government 
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย สู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ ให้ทุกภาคส่วนเข้าถึง มีส่วนร่วม พร้อมเดินหน้าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประโยชน์และศักยภาพให้กับประเทศ ปักหมุดอนาคตประเทศไทย สู่ประเทศพัฒนาแล้ว   
โดย   พลอากาศเอกประจิน   จั่นตอง   รองนายกรัฐมนตรี *** 

10.00 – 10.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

10.30 – 11.00 น. กรณีศึกษำ 1   
11.00 – 11.50 น ปำฐกถำ 1 WTO’s Trade Facilitation Agreement Enters into Force:  All You Need to Know 

เมื่อโลกไม่ใช่ใบเดมิ เตรยีมพร้อมหรือยัง???  ข้อตกลงในกรอบของ World Trade Organization เกีย่วกับการ
อ านวยความสะดวกการคา้ ซึ่งประเทศไทยไดล้งนามผูกพันในบทบญัญัติ 23 มาตรา มีผลบังคับใช้แลว้ และ
เกี่ยวข้องกับการให้บริการภาครัฐในทุกมิติ ผูกพันกับการค้าระหวา่งประเทศท่ัวโลก  รัฐบาลไทยได้เตรยีมพร้อมหรือ
ยัง  
โดย  Dr. Yann Duval   Trade and Investment Division, Trade Facilitation Section United Nations         
       Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) *** 

11.50 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 – 13.30 น. กรณีศึกษำ 2   

13.30 – 14.10 น. ปำฐกถำ 2 : Why Do eGovernment Project not Achieve Final Goals? 
ฤากับดักประเทศไทย คือ ภาครัฐไม่สามารถก้าวข้ามไปสู่ eGovernment ได้อย่างแท้จริง เราก าลังเผชิญกับปัญหา
และอุปสรรคอะไร ท่ียังไมส่ามารถผลักดันใหโ้ครงการภายใต้ eGovernment ต่างๆ เดินหน้าได้อย่างเต็มสูบ “ต่าง
คนต่างคิด ต่างคนตา่งท า” แก้ไขได้อย่างไร 
โดย   คุณประทีป   กีรติเรขา  อธิบดีกรมที่ดิน *** 

14.10 – 14.40 น. กรณีศึกษำ 3   
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14.40 – 15.20 น. ปำฐกถำ 3 :  Open Government: Leading to A Transparent Government 
“รัฐที่น่าเช่ือถือ: ข้อต่อที่เคยขาดหายไป” ดิจิทลัเทคโนโลยจีะพลิกโฉมภาครัฐไทยให้กลับมาน าพาประเทศไทยได้อีก
ครั้ง ด้วยระบบราชการแบบเปิด พร้อมเชื่อมต่อกับโลกภายนอก พร้อมเปิดเผย พร้อมให้ตรวจสอบได้  
โดย    ดร.วิษณุ  ตัณฑวิรุฬห์  คณะกรรมการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ   
         กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   *** 

15.20 – 15.50 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

15.50 - 16.50 น. เสวนำ 1 :  Thailand Digital Government 4.0: Intergovernmental Integration and 
Interoperation 
ถึงเวลาปฏิรูปขนานใหญ่รอบทีส่อง เพื่อเปลี่ยนผ่านไปสูป่ระเทศในโลกท่ีหนึ่ง อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยัง่ยืน  มาร่วม

ถกอภิปราย “กระบวนการปฏริูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบบ” ส าหรบั Thailand Digital Government 4.0  

ร่วมเสวนำและด ำเนินรำยกำร  
โดย   รศ.ดร.อัศนีย์   ก่อตระกูล   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์    

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ *** 
16.50 – 19.00 น. Networking Cocktail Reception 

Day 2 August 17, 2017 
เวลำ ห้องสัมมนำใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. ปำฐกถำ 4:  Getting Closer to the Citizens—At The Intersection of Mobile and Services Mind-
Set 
“ประชารัฐ ในฝัน” จะเกดิขึ้นได้อย่างเข้มแข็ง เมื่อช่องว่างระหว่างรฐัและประชาชน แคบลง  ด้วยการติดต่อสื่อสาร
และการเข้าถึงการให้บริการภาครฐั  สามารถเกดิขึ้นได้อย่างเท่าเทียม ทุกท่ี ทุกเวลา ด้วยความสะดวกรวดเร็ว  เรา
มาถึงจุดตัดที่ความล้ าสมยัของโทรศัพท์มือถือ จะเป็นตัวก าหนดว่า ประชาชนต้องการบริการอะไร อยา่งไร จาก
ภาครัฐ  
โดย  ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  *** 

09.40 – 10.10 น. กรณีศึกษำ 4   

10.10 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

10.40 – 11.10 น. กรณีศึกษำ 5    
11.10 – 12.10 น. เสวนำ 2 :   Uberization : Sample of Disruptive Economies: Are Government Ready for This? 

เอาหรือไม่เอา Uber ?  อีกหนึ่งกรณีของระบบเศรษฐกิจท่ีก าลังพลกิโฉมอย่างถอนรากถอนโคน มาพร้อมกับดิจิทลั
เทคโนโลยีครองโลก  เราจะไปสู่ Thailand 4.0 ได้หรือไม่ ?  Uber จะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบ ว่ารัฐไทยพร้อมรับมือ
กับนวัตกรรมได ้
ร่วมเสวนำและด ำเนินรำยกำร โดย 
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❖ คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์ กรรมการ  Thailand Tech Startup Association  *** 
ร่วมเสวนำ โดย 
❖ คุณวัชระ    เอมวัฒน์   นายก Thailand Tech Startup Association   *** 
❖ คุณพรทิพย์    กองชุน   กรรมการ Thailand Tech Startup Association   *** 

12.10 – 13.10 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.10 – 13.50 น. ปำฐกถำ 5 :  National Security Agenda: How to Build Cyber Security Capability for Thailand 

ยังทันไหม?  ประเด็นท้าทายรัฐบาลไทยในบริบทโลกปัจจุบันและอนาคต สงครามและการแข่งขันยุคใหม่ มิใช่ด้วย

อาวุธ หรือ มิใช่ด้วยเศรษฐกิจการค้าอีกต่อไป แต่คือสงครามแห่งข้อมูล สงครามไซเบอร์   เราสร้างทุนประเทศไทย

พร้อมรับมือสงครามนี้แล้วหรือยัง? อย่างไร 

โดย    คุณไชยเจรญิ อติแพทย์   President ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIOA)  *** 
13.50 – 14.20 น. กรณีศึกษำ 6 

14.20 – 15.10 น. ปำฐกถำ 6 :  Smarter Government for Citizens Safety Through Data Scientific Analytics 
“รัฐบาลรอบรู้”  ในยุคข้อมูลท่วมโลก  ในยุคแห่งสงครามข้อมูล ที่จะกลายเป็นทั้งประโยชน์มหาศาล และ มหันตภัย
ประหัตประหาร ได้ในเวลาเดียวกนั หากเราไม่สามารถรับมือกับการวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  
อย่างเข้าใจใน Insight อย่างวิทยาศาสตร์ และ อย่างเป็นระบบ 
โดย   ผศ.ดร.สันติธรรม    พรหมอ่อน อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี *** 

15.10 - 15.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี 

15.40 – 16.50 น. Debate :  Ease of Doing Business : Why is  So Vital for Thailand 4.0?  
วันน้ี คือโลกแห่ง One Country, One World  โลกเป็นหนึ่งเดียวแล้ว ในการที่เราจะเช่ือมโยงกับประเทศอ่ืน เรา
ต้อง competitive ซึ่งตัวช้ีวัดในระดับโลกท่ีส าคญั ว่าประเทศไทยจะถูกปักหมุดหรือไม่ คือ ระดับความสะดวกใน
การท าธุรกิจ มาร่วมฟังอภิปรายวา่  ประเทศไทยจะขึ้นไปอยู่ล าดับต้นๆ ของตารางนี้ได้อย่างไร 
ร่วมเสวนำ  โดย 

❖ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ   *** 

❖ อธิบดีกรมศลุกากร  กระทรวงการคลัง   *** 

❖ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ  กระทรวงพาณิชย์   *** 

ด ำเนินรำยกำร โดย 

❖ ดร.ศักดิ์    เสกขุนทด    ผู้อ านวยการส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)  *** 
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