กำหนดกำร
งำนสัมมนำ “ก้าวสู่ Digital Government ภายใต้นโยบาย Digital Economy”
โดย กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) (EGA)
วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น ๔ อำคำรคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรำมำกำร์เด้น วิภำวดี กรุงเทพฯ
เวลา
๐๘:๐๐ - ๐๘:๓๐ น.
๐๘:๓๐ - ๐๘:๔๕ น.
๐๘:๔๕ – ๐๙:๔๕ น.
๐๙:๔๕ – ๑๐:๐๐ น.

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๕ น.
๑๐.๑๕ – ๑๑.๐๐ น.

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

หัวข้องาน
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้บริหำร หัวหน้ำส่วนรำชกำร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนลงทะเบียน
กล่ำวรำยงำน
นายพรชัย รุจิประภา
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
กล่ำวเปิดงำน และพิธีเปิดงำน
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
พร้อมกำรปำฐกถำพิเศษ หัวข้อ “บูรณำกำร Digital รองนำยกรัฐมนตรี
Government ภำยใต้นโยบำย Digital Economy”
พิธีส่งมอบอุปกรณ์ Card Reader เพือ่ สนับสนุนงำน นายพรชัย รุจิประภา
บูรณำกำรกำรให้บริกำรประชำชน (Smart Service) รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
นางสาวปาจรีย์ ซาลิมี
ผู้ช่วยผู้ว่ำ (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
กำรประปำนครหลวง
รับประทำนอำหำรว่ำง
กำรเสวนำหัวข้อ “ควำมคำดหวังต่อบทบำทของ
ผู้ร่วมเสวนา
EGA ในกำรขับเคลื่อน Digital Government”
๑. รศ.ดร.วรำกรณ์ สำมโกเศศ
ประธำนกรรมกำรบริหำร
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
๒. พล.ต.ท.ประวุฒิ ถำวรศิริ
ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
๓. นำยมนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษำปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
ดาเนินการเสวนา โดย
นายโศภณ นวรัตนาพงษ์
ผู้ประกำศข่ำวสถำนีโทรทัศน์ MCOT
กำรเสวนำหัวข้อ “กำรบูรณำกำรศูนย์ข้อมูลภำครัฐ ผู้ร่วมเสวนา
(Data Center Consolidation)”
๑. รศ.ดร.ชิต เหล่ำวัฒนำ
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิทยำกำรหุ่นยนต์ภำคสนำม
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี
๒. ผศ.ดร.มนตรี วิบูลย์รัตน์
อำจำรย์วิทยำลัยบัณฑิตศึกษำกำรจัดกำร
มหำวิทยำลัยขอนแก่น ณ กรุงเทพมหำนคร
๓. นำยไชยเจริญ อติแพทย์
President ACIOA (ASEAN CIO ASSOCIATION)

เวลา

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น.
๑๓:๐๐ – ๑๓:๓๐ น.
๑๓:๓๐ – ๑๔:๐๐ น.

หัวข้องาน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน
กำรมอบนโยบำย “กำรบูรณำกำรข้อมูลบริหำร
สำหรับศูนย์ปฏิบตั ิกำรนำยกรัฐมนตรี
(Prime Minister’s Operation Center: PMOC)”
กำรบรรยำย “แนวทำงกำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ”

๑๓:๕๐ – ๑๔:๒๐ น.

กำรบรรยำย “แนวทำงกำรจัดทำมำตรฐำนข้อมูล
ภำครัฐ”

๑๔:๒๐ – ๑๔:๓๐ น.
๑๔:๓๐ – ๑๕:๓๐ น.

รับประทำนอำหำรว่ำง
กำรเสวนำหัวข้อ “กำรบูรณำกำรกำรให้บริกำร
ประชำชน (Smart Service)”

วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ดร.เฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำรพิเศษ
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง
ดาเนินการเสวนา โดย
นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์
รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

พลเอกสกล ชื่นตระกูล
ที่ปรึกษำนำยกรัฐมนตรี
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์
รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กำรมหำชน)
ผู้ร่วมเสวนา
๑. นำงวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยำ
ที่ปรึกษำกำรพัฒนำระบบรำชกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร
๒. นำงสำวปำจรีย์ ซำลิมี
ผู้ช่วยผู้ว่ำ (เทคโนโลยีสำรสนเทศ)
กำรประปำนครหลวง
๓. นำยสัญชัย เตชนิมิตวัช
รักษำกำร ผู้อำนวยกำรส่วนบริหำร
และพัฒนำเทคโนโลยีกำรทะเบียน
สำนักบริหำรกำรทะเบียน
กรมกำรปกครอง
ดาเนินการเสวนา โดย
ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อำนวยกำร
สำนักงำนรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)

หมำยเหตุ : กำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

--------------------------

(ร่ำง) กำหนดกำร
กำรประชุมผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง หรือ CIO (Chief Information Officer)
วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลำ ๑๐.๑๕ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องเวนด้ำ ๒ ชั้น ๒ อำคำรคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรำมำกำร์เด้น วิภำวดี กรุงเทพฯ
๑๐:๑๕ – ๑๒:๐๐ น.
(เฉพำะผู้บริหำรระดับ CIO)

กำรประชุมผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระดับสูง หรือ CIO (Chief Information Officer)

ประธานมอบนโยบายในที่ประชุม
หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล
รองนำยกรัฐมนตรี

--------------------------

