วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 5 - 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
จัดโดย
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หลักการและเหตุผล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความสาคัญมากขึ้นทั้ งในด้านการพัฒนาพื้นที่ การจัดการบริการ
สาธารณะให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นกลไกสาคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยที่รากฐาน และนับตั้งแต่
กระแสของการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น ในช่วง พศ 2540 เป็นต้นมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
ปรับ ตัวและพัฒ นาอยู่ ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามการทางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเผชิญกับ
ปัญหาและอุปสรรคหลายประการ นอกจากนั้นด้วยบริบทใหม่ของประเทศและสถานการณ์โลกได้กลายเป็น
ภาวะคุ ก คามและความท้ า ทายใหม่ ข องผู้ น าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ประเด็ น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความ
ขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งประเด็นเหล่านี้มีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ภายใต้บริบท
เหล่ านี้ ผู้น าและบุ คคลากรขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจาเป็นต้องพัฒ นากระบวนทัศน์ ใหม่ในการ
ทางาน เพื่อก้าวเข้าสู่ ยุคสังคมโลก Digital Economy บนพื้นฐานของการพัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบ Digital
& Innovation for Green Society ตามกระแสหลักสากลในบริบทประเทศไทย พร้อมด้วยการปรับระบบ
คิดให้ทันต่อพัฒนาการในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งคือหัวใจ เพื่อพัฒนาไปสู่สังคมดิจิทัลตามมาตรฐานสากลอัน
เป็นจุดมุ่งหมายเชิงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่สังคมยั่งยืน Smart City
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมและพัฒนา ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิด “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ด้วยแนวคิด
“พัฒ นา” อย่างต่อเนื่องในแนวทาง “บูรณาการ” โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่นาพาท้องถิ่น ตนไปสู่
Green Society ประชาชนอยู่ดีกินดี มีการใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
2. เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค คลากรองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ท ราบถึ งความก้ าวหน้ า และการ
ประยุกต์ใช้ป ระโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒ นาท้องถิ่นของตน จาก Smart
Province สู่ Smart Thailand
3. เพื่อเป็นเวทีให้บุคคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ แนวคิด
ในการพัฒนา และบริหารจัดการท้องถิ่น ในยุคดิจิทัล ด้วยการผนวกนวัตกรรม ให้เหมาะสมกับ
บริบทแห่งท้องถิ่นของตน
ขอบเขต
▪ ประเด็ น เกี่ ย วกั บ ความท้ าทายใหม่ ที่ เรีย กร้อ งให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ต้ อ งสนใจและ
เตรียมพร้อมรองรับ เช่น สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน โลกในยุคดิจิทัล
และ Innovation for Green Society
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▪ ประเด็นเกี่ย วกับ การรู้เท่าทัน และประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ ดิจิทัล เพื่อบูรณาการการพั ฒ นา
ท้องถิ่น อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ความเจริญ
▪ ประเด็นในการตระหนั กถึงการพัฒ นาอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมทั่วประเทศ ด้วยแนวคิด Smart
City for Thailand 4.0 เพื่อเดินหน้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกในอนาคตอันใกล้นี้
ระยะเวลาในการจัดงาน วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561
สถานที่การจัดงาน
อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องประชุมวายุภัก ษ์ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
งบประมาณค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียนจากผู้เข้ารับ การอบรม คนละ 5,900 บาท (ห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น ค่ากระเป๋าและเอกสารในการอบรม ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทน
วิท ยากร (ไม่ ร วมค่ าที่ พั ก อาหารเช้ า อาหารเย็น และค่ าเดิ น ทาง) โดยผู้ เข้ ารับ การอบรมสามารถเบิ ก
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับ
การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ (๑) และข้าราชการสามารถเบิกค่าลงทะเบียนตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.
2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
วิธีชาระค่าลงทะเบียน
กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มการลงทะเบียน พร้อมแนบเอกสารการชาระเงิน (Pay in slip)
ส่งกลับมาที่ 02-661-7757 (แฟกซ์) หรือ (อีเมล) Tanya@absolutealliances.com ,
Pimphatsara@absolutealliances.com
ชาระค่าลงทะเบียนโดยโอนเงินค่าลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันประชุมสัมมนาฯ เข้าชื่อบัญชี บริษัท
แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
•
ธนาคารกรุงไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขาอาคารเสริมมิตร เลขที่บัญชี 085-0-12124-8
•
ธนาคารกรุงเทพ บัญชีออมทรัพย์ สาขาถนนอโศกมนตรี เลขที่บัญชี 925-0-07304-7
•
ธนาคารกสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ สาขา สุขุมวิท 33 (บางกะปิ) เลขที่บัญชี 003-2-42408-4
รับใบเสร็จรับเงินที่หน้างาน และกรุณานาใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) มายื่น ณ จุดการเงินหน้างาน
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หมายเหตุ: การยกเลิกการลงทะเบียน จะสมบูรณ์ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น และทาการยกเลิก
ก่อน 7 วันทาการ ก่อนวันสัมมนา (ผู้ร่วมสัมมนาจะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืนแต่คงสิทธิ์ที่จะได้รับกระเป๋า
และเอกสารประกอบการสัมมนา)
รูปแบบการจัดงาน
▪ การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ “นวัตกรรม และ ดิจิทัล ขับเคลื่อนท้องถิ่นไทย
ยั่งยืน”
▪ การชมนิทรรศการในส่วนแสดงนวัตกรรม และ ดิจิทัลเทคโนโลยี
▪ การเข้าชมห้องนิทรรศการจาลอง การใช้นวัตกรรม และ ดิจิทัล เพื่อนาพาสู่ Green Society
and Smart City ต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
นาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเยี่ยมชมโครงการต่างๆ เช่น
▪ บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
▪ โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
▪ ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
▪ True Digital Park

กลุ่มเป้ าหมาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
▪ บุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ทราบถึงประโยชน์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรม และ ดิจิทัล
อย่างบูรณาการ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนอย่างเหมาะสม และ ยั่งยืน
▪ กระตุ้น สร้างความตระหนัก และตื่นตัว ว่าการบริหารจัดการ และพัฒ นาท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นท้องถิ่นที่มีการพัฒนาอย่างเท่าถึง เท่าเทียม และอย่างยั่งยืนนั้นนวัตกรรมมีบทบาทสาคัญอย่าง
ยิ่งยวด และสอดคล้องกับ นโยบาย การขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วย Thailand 4.0
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▪ ผู้บ ริห ารองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ได้รับทราบ และเข้าใจ วิสั ยทัศน์ นโยบายการขับเคลื่ อน
ท้องถิ่นด้วย นโยบาย Smart City and Thailand 4.0 พร้อมประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน
โครงสร้างการจัดงาน
ร่วมจัดโดย
▪ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
▪ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
ร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการโดย
▪ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
▪ สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อยู่ระหว่างเรียน
เชิญ)
▪ สถาบันพระปกเกล้า (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
▪ กรุงเทพมหานคร (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
▪ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
▪ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
▪ สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
▪ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (อยู่ระหว่างเรียนเชิญ)
รายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
• นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์
รองปลัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ประธาน)
• นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (รองประธาน)
• ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กรรมการ)
• นายพสุ โลหารชุน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กรรมการ)
• นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์
ปลัดกรุงเทพมหานคร (กรรมการ)
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• นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรรมการ)
• นายพิพัฒน์ วรสิทธิดารง
นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (กรรมการ)
• น.อ.ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง
คณะกรรมการกาหนดยุทธศาสตร์และนโยบายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม และ อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(กรรมการ)
• คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ)
• คุณดิลก คุณะดิลก
กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (กรรมการ)

เลขานุการการจัดงาน และบริหารการจัดงานโดย
บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จากัด
159/21 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ซอย 21 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2661-7750 โทรสาร 0-2661-7757
อีเมล: Tanya@absolutealliances.com ; Info@absolutealliances.com
เว็บไซต์: www.Thailand-Local-government-Summit.com
เฟซบุก๊ : Thailand-Local-Government-Summit
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