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Day 1
เวลำ
09.00-09.30 น.

November 26, 2018
ห้องสัมมนำใหญ่
ลงทะเบียนเข้ำร่วมสัมมนำ
พิธีเปิดโครงการ Thailand Local Government Summit 2018 อย่างเป็นทางการ
กล่ำวรำยงำน
โดย นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

09-30-10.00 น.

กล่ำวเปิดงำนพร้อมปำฐกถำพิเศษ : Successful Digital Local Government Transformation
หนึ่งองศาขยับ ปรับเปลี่ยนประเทศไทย ดิจิทัลเทคโนโลยีจะพลิกผันการพัฒนาประเทศผ่านการกระจายอานาจ

10.00 – 10.30 น

แห่งการปฏิรูปเศรษฐกิจ และ สังคม ประชาชนไทยอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ ยั่งยืนได้อย่างไร?
โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ***
พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 – 11.10 น.

ปำฐกถำ 1 : Transforming Local Government to Address People Needs
ท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศเข้มแข็ง การยกระดับการกระจายอานาจท้องถิ่นต้องเดินหน้า ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(40 นาที)
ท้องถิ่นไม่เพียงต้องรับฟังปัญหา ตอบสนองสิ่งที่คนในท้องถิ่นต้องการเท่านั้น งบประมาณและแผนการบริหาร
ท้องถิ่น ต้องมาจากเสียงของประชาชน ดิจิทัลเทคโนโลยี จะเข้ามาช่วยอย่างไร
โดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***
11.10 – 11.40 น. กรณีศึกษำ 1:
11.40 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.30 น. กรณีศึกษำ 2 :
13.30 – 14.00 น. กรณีศึกษำ 3 :
14.00 – 14.30 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
14.30 – 17.30 น. Innovation and Sustainable Development Tour
ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับนวัตกรรมและการท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) ***
2. ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ***
3. โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ***
4. True Digital Park ***
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กรุณาเลือก 1 สถานที่ (โปรดระบุ  ในเอกสารแนบการลงทะเบียน)
17.30 – 19.00 น.
Networking Cocktail Reception
Day 2
เวลำ

November 27, 2018
ห้องสัมมนำใหญ่

09.00 – 10.10 น. เสวนำ1: Disruptive Business Model to Solve Local Challenges Through Innovation
มองโลก มองเรา หลายประเทศในโลกนี้ ประสบความสาเร็จอย่างมากในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ญี่ปุ่น
(70 นาที)
เกาหลี หรือ อินโดนีเซีย แต่ละเมืองของประเทศเหล่านี้ ล้วนมุ่งมั่นแข่งกันพัฒนา นาพาให้ทั้งประเทศรุดหน้า
ประเทศไทยเรา กาลังจะมีโมเดลในแบบที่ไม่แพ้ชาติใดในโลก
ร่วมเสวนำ โดย
➢ ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ กรรมการผูจ้ ัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทเชียงใหม่พัฒนาเมือง ***
➢ คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย กรรมการผู้จดั การใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ช ทวี จากัด
(มหาชน) ***
➢ ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จากัด ***
ดำเนินรำยกำร โดย
➢ ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตาบลบางเสร่ และประธานคณะกรรมการประสานงานท้องถิ่นเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) ***
10.10 – 10.40 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
10.40 – 11.20 น. ปำฐกถำ 2 : Digital Government Act, The Future of Citizen-Driven Services
(40 นาที)
ปฏิรูปกฎหมาย จุดเปลี่ยนประเทศไทย ต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง บ้านเมืองจะเปลี่ยนโฉมไปอย่างไร หลัง
การปฏิรปู กฎหมาย พรบ รัฐบาลและท้องถิ่นดิจิทลั จะเดินหน้าเข้าหาประชาชนอย่างไร ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด
โดย นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ***
11.20 – 11.50 น. กรณีศึกษำ 4 :
11.50 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
13.00 – 13.40 น. ปำฐกถำ 3 : Ease of Accessing to Local Government Services
เจตนารมณ์ทสี่ าคัญของการปฏิรูปประเทศครั้งสาคัญ คือทาอย่างไรให้ประชาชนเข้าถึงการบริการจากภาครัฐได้
(40 นาที)
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สะดวกที่สุด สอดคล้องกับบริบทแห่งท้องถิ่น ดิจิทัลเทคโนโลยีคือกลไกสาคัญที่ในวันนี้
ไม่มี ไม่ใช้ ไม่ได้
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โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อานวยการ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ***
13.40 - 14.10 น. กรณีศึกษำ 5 :
14.10 – 15.20 น. Debate Panel: Comprehensive, End-to-End Approach in Rural Development
(70 นาที)

คงไม่ง่าย แต่ต้องเริ่ม ที่จะพลิกแผ่นฟ้าด้วยฝ่ามือ ทางออกที่ดีที่สุด ในวันนี้ คือ เร่งหาต้นแบบในการพัฒนาท้องถิ่น
ทั่วประเทศอย่างเข้มข้น และเข้มแข็ง ด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี และเจาะเฉพาะเรื่อง เช่น ยกระดับรายได้ การศึกษา
บริการภาครัฐ และ การเข้าถึงบริการสาธารณสุข ความต้องการทีม่ าจากท้องถิ่น ต้องได้รับการสนับสนุนและ
ตอบสนอง อย่างไร อย่างเป็นรูปธรรม
ร่วมเสวนำ โดย
➢ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ***
➢ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ***
➢ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ***
ดำเนินรำยกำร โดย

➢ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ***
15.20 – 15.50 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง (และเดินทำงกลับโดยสวัสดิภำพ)
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