Co-Hosted By:

กำหนดการ Thailand Local Government Summit 2020
Theme: Inspiring Innovative Smart Local Government
วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องวายุภักษ์ 5 - 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอน
เวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
As of 09.08.63

Day 1
เวลา
08.00-10.00 น.

November 25, 2020
ห้องสัมมนาใหญ่
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา
พิธีเปิดโครงการ Thailand Local Government Summit 2020 อย่างเป็นทางการ
กล่าวรายงาน
โดย นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลั ไทย (DUGA)
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ: Inspiring Innovative Smart Local Government
ฉากทัศน์ใหม่ประเทศไทย ท้องถิน่ จะอยู่ตรงไหน นวัตกรรมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและบริการประชาชนคือหัวใจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท และใกล้ชิดประชาชนสูงสุด นวัตกรรมเพื่อมุ่งไปสู่ท้องถิ่นดิจิทัลจึงมีความสำคัญยิ่ง
ในการพัฒนาพื้นที่และครองใจประชาชน
โดย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ***

10.00 – 10.30 น

พักรับประทานอาหารว่าง และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี

10.30 – 11.10 น.

ปาฐกถา 1: Reforming Local Government with Digital Transformative Thinking
ในอนาคตข้างหน้า องค์กรท้องถิ่นจะเผชิญกับความท้าทายหลายประการ ประชาชนจะเรียกร้องมากขึ้น มีความ
(40 นาที)
ต้ อ งการที่ ซั บ ซ้ อนมากขึ ้น ต้ อ งการให้ ท้ อ งถิ ่ นลงรายละเอีย ดและต้ องการการบริห ารที ่ต อบโจทย์มากขึ้น
ตอบสนองเร็วขึ้นด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ส่งผลให้วิธีคิดและการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่น ต้องปรับ
กระบวนทัศน์ใหม่ทั้งหมด อะไรคือ รูปแบบการบริหารท้องถิ่น ที่ประชาชนต้องการ
โดย ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ***
11.10 – 11.30 น. กรณีศึกษา 1: โดย Sponsor
11.30 – 12.10 น. ปาฐกถา 2: The Future of Open Data and AI: What Do People Want
(40 นาที)

สถานการณ์โรคระบาดอุบัติใหม่ ซึง่ ได้เปลี่ยนทุกฉากทัศน์ไปอย่างสิ้นเชิง ประชาชนจะตกงานนับล้านๆ คน และ
บางส่วนจะกลับสู่ภมู ิลำเนาในท้องถิ่น คำถามคือการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐและการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี AI
ปัญญาประดิษฐ์ จะสามารถวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน งานอะไร งานประเภทใด ที่จะสามารถดูดซับ
ประชาชนที่จะอพยพจากเมืองกลับสู่ท้องถิ่นได้หรือไม่
โดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ***

12.10 – 13.10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
13.10 – 14.20 น. เสวนา1: The Role of National Platforms: Take Digital Public Services, Further and Faster
(70 นาที)
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การปฏิบัตริ าชการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในแต่ละวัน ทำอย่างไรให้เกิดการ”ซ้ำเสริม แต่ไม่ซ้ำซ้อน” กับหน่วยงานของ
รัฐบาลกลาง เพราะโลกในยุคใหม่ ประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นไม่สามารถล่าช้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนหรือ
ขอใช้ข้อมูลระหว่างท้องถิ่นกับรัฐส่วนกลาง หรือ การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันใหม่ๆ ในการบริการประชาชน หน่วยงานใดที่
เป็นศูนย์กลางในการให้ท้องถิ่นได้เข้าไปขอใช้ได้เลย โดยไม่ต้องพัฒนาใหม่ เพื่อความคุ้มค่าในเชิงงบประมาณ และเวลา
ร่วมเสวนา โดย
❖ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ***
❖ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ***
❖ กระทรวงการคลัง ***
❖ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ***
14.20 – 14.50 น. กรณีศึกษา 2: โดย Sponsor
14.50 – 16.05 น. นำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือก การใช้ Innovation เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(นำเสนอหน่วยงานละ 15 นาที ทั้งหมด 7 หน่วยงาน)
Day 2
November 26, 2020
เวลา
ห้องสัมมนาใหญ่
09.00 – 09.40 น. ปาฐกถา 3: Innovating Local Government: Citizens Value vs Public Value
(40 นาที)

เราจะปล่อยให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตาม “ธรรมชาติและยถากรรม” หรือ จะเปลี่ยนโดย “กำหนดทิศทาง” ท้องถิ่น
ไทยต้องตระหนักว่าเป็นหน่วยการปกครองและการบริหาร ที่มีความสำคัญและใกล้ชดิ กับประชาชนมากที่สุด ท้องถิ่น
ต้องใส่ใจนวัตกรรม ต้องตอบสนองประชาชนในฐานะเป้าหมายและผู้เป็นเจ้าของให้เกิดศรัทธา และให้สานพลังการ
พัฒนาเมืองแบบมีทิศทาง ทั้งประชาชนและชุมชนต้องเข้าใจถึงคุณค่าร่วมทั้งสองมิตินี้ และไปด้วยกัน

โดย คุณธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น
09.40 – 10.10 น. ปาฐกถา 4: UN Local Government Index: Guideline & Reflection for Thailand
(40 นาที)
เพราะทุกการพัฒนา ทุกภารกิจ การมีตัวชี้วัด คือเครื่องมือในการสะท้อน และ วัดผล ว่าทุกเป้าหมายนั้นได้เดินทางไปถึง
ตรงจุดใด และที่สำคัญ ปัจจัยความสำคัญคืออะไรบ้าง องค์การสหประชาชาติได้กำหนดตัวชี้วัด การบริหารและพัฒนา
ท้องถิ่นทั่วโลก เพื่อเป็นแนวทางและผลสะท้อนของแต่ละประเทศ คะแนนประเทศไทยเราอยู่ที่ใด และท้องถิ่นทั่วโลกวัด
กันที่ปัจจัยใด
โดย คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ***
10.10 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง และ ชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
10.40 – 11.50 น. เสวนา2: Post Covid - 19 Key Policies Updates
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(70 นาที)

Covid - 19 ทำให้ทั้งโลกรวมทั้งประเทศไทย ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ทุกนโยบาย ทุกมาตรการ รวมทั้งการพัฒนา
ขับเคลื่อนประเทศในทุกมิติ ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมล้วนต้องกระชับ และปรับเปลีย่ นใหม่หมด เช่น การส่งเสริมการค้า
การลงทุนกันใหม่อย่างไร ด้านสาธารณสุข ด้านยุทธศาสตร์ในเชิงพื้นที่ โมเดลหลังโควิดจะเป็นรูปแบบใด
ร่วมเสวนา โดย
❖ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ***
❖ กระทรวงสาธารณสุข ***
❖ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ***
❖ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ***
11.50 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน และชมส่วนแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยี
13.00 – 13.40 น. ปาฐกถา 5: Breaking Barriers to Local Government Innovation
ต้องทลายทุกข้อจำกัด และอุปสรรค “ประเทศไทย” เรามีการวางแผนมากพอแล้ว ถึงเวลาเดินหน้าปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ผล
(40 นาที)
ที่แท้จริง ถึงเวลาต้องลงมือทำให้มีตัวอย่างมาก ๆ และการพัฒนาเมืองต้องไม่คิดจากรัฐบาลส่วนกลาง จากกระทรวง จาก
กรม เราต้องให้ประชาชนในพื้นที่เป็นผู้คิดและออกแบบเอง ผ่านพลังผู้นำท้องถิ่น
โดย คุณพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ***
13.40 – 14.10 น. รับประทานอาหารว่าง (และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ)
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