
 
 

กำหนดการ eGovernment Forum 2021  
Theme: Intelligent and Data-Driven Government 

วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2564 (Online Conference) 
                As of 21.06.64 

1 
 

Co-Hosted By:  

Day 1 August 25, 2021 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 
09.30 - 10.00 น. 

 

พิธีเปิดโครงการ eGovernment Forum 2021 อย่างเป็นทางการ 
กล่าวรายงาน โดย  
คุณกิตติพงษ์ เลิศวนางกูร นายกสมาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย (DUGA) 
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ: Intelligent and Data-Driven Government 
ได้เวลา “ประเทศไทยต้องขับเคลือ่นด้วยพลังข้อมูล” และ “ด้วยองค์กรรัฐท่ีใช้ข้อมูลอย่างเตม็พลัง” จึงสำคัญอย่างไร? และ 
พวกเราพร้อมขนาดไหน? ต้องปรบัอะไร?  
โดย ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสังคม 

10.00 – 10.20 น. พักเบรค 

10.20 - 11.00 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 1: Transforming the Future of Digital Public Services 
It is a matter of trust สำหรับประชาชนแล้ว การได้รับการดูแลและบริการที่ดีจากรัฐ นั่นคือเรื่องเดยีวกับความเช่ือมั่น
และไว้ใจในองค์กรของรัฐ และรัฐบาล Digital Public Services จึงสำคัญยิ่งในการบริหารประเทศ เพราะเมื่อประชาชนผูก
โยง “การไดร้ับบริการ vs ความเชื่อมั่น” การปรับกระบวนการให้บรกิารภาครัฐเป็น Digital & Citizen First ทั้งองคาพยพ
จึงต้องทำและเร่งด่วน เริ่มและทำอย่างไร? 
โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องค์การมหาชน)  

11.00 - 11.30 น. Use Case by Sponsor 1: 
11.30 - 12.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 2: Actionable Steps for Using Data to Deliver Better Services to Citizens 
อุปสรรคที่ยังฉุดรั้งองค์กรรัฐท่ีจะเดินหน้าสู่ Data-Driven Society คือ “การไม่มีข้อมูล” เราอยากเห็นการนำ “Data” มาใช้
บริการประชาชน เพื่อไม่ให้เกิด “Drama” และใช้ “Fact” เพื่อไม่ให้เกิด “Fake” ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคม คำถาม
คือ Data จะมาจากไหน? จนเราสามารถใช้เป็น Fact เพื่อคาดการณ์และออกแบบนโยบายประเทศอย่างไร? กระบวนการ
อย่างเป็นขั้นเป็นตอนนี้เริ่มอย่างไร? 
โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  

12.10 – 13.10 น. พักกลางวัน 
13.10 – 13.50 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 3: Effective Use of Data & Sharing Across Government (TPMAP) 
บริหารราชการแผ่นดินแบบ Targeting & Evidence Based Policy อีกหนึ่งโครงการของรัฐที่เกิดจากการตั้งคำถามง่ายๆ 
ว่า “ใครคือคนจน?” “คนจนอยู่ที่ไหน?” “ปัญหาของคนจนคืออะไร?” และ “จะแก้ปัญหาคนจนอย่างยั่งยืนได้อย่างไร?” 
ของ TPMAP ระบบบริหารจดัการข้อมูลการพัฒนาคนแบบช้ีเปา้ ไดแ้ก้ปัญหาอะไรของประเทศอย่างไร? และจะพัฒนาต่อใน
มิติที่หลากหลาย กว้างและลึกอยา่งไร? 
โดย ดร.วันฉัตร สุวรรณกติติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
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13.50 - 14.20 น. Use Case by Sponsor 2: 
14.20 – 14.40 น. พักเบรค 
14.40 – 15.50 น. 
(70 นาที) 

เสวนา1: Collaborative Best Practice Across Government Programs with Citizens Engagement  
เราได้เห็นพลังของความร่วมมือกนัของทุกภาคส่วนในการช่วยให้ประเทศไทยฝ่าวิกฤติโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งการ
ร่วมมือกันแบบนี้จะเป็นโมเดลสำหรับการแกไ้ขปัญหาด้านอื่นๆ ของประเทศ เพียงแตต่้องมีเจ้าภาพและกระบวนการที่
ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนได้จริง “นโยบายต้องชัด และระเบียบไม่ขัดข้อง”  
ร่วมเสวนา โดย: 
❖ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  
❖ ดร.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง *** 
❖ คุณอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
❖ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ดำเนินรายการ โดย: 
❖ คุณกัลยา แสวงหาบุญ เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) 

Day 2 August 26, 2021 
เวลา ห้องสัมมนาใหญ่ 

09.00 – 09.40 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 4: Digital Capability Development   
รัฐบาลดิจิทัลต้องขับเคลื่อนด้วยทกัษะดิจิทัล และความสามารถดิจทิัล Digital Capability ถือเป็นองค์ประกอบหลักและ
สำคัญทีสุ่ด เพื่อให้องค์กรภาครัฐนัน้บรรลุแผนงานตาม Digital Government Maturity Model ตัวช้ีวัดสำคญันี้ Digital 
Capability เพื่อข้าราชการและบคุลากรภาครัฐท้ังหมดเดินหน้าถึงไหนแล้ว? 
โดย คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  

09.40 – 10.10 น. Use Case by Sponsor 3: 
10.10 – 10.30 น. พักเบรค 
10.30 – 11.10 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 5: Meeting Post Covid Citizen NEEDs through Data and Digital 
โลกหลังการระบาดโควิด-19 จะเป็นตัวเร่งให้ประชาชนทุกคนตระหนักว่า การดำเนินชีวิตจากนี้จะไม่เหมือนเดิม แล้วอะไร
จะเกิดขึ้นต่อไป ทุกคนจะหันไปตั้งคำถามใหญ่ๆ กับภาครัฐ ว่าการเตรียมความพร้อมที่จะดูแล ฟ้ืนฟู เยยีวยา ความบอบช้ำ
ทางเศรษฐกิจและสังคมในครั้งนี้ ภาครัฐพร้อมไหม? มาตรการคืออะไร?  ด้วย data และ digital ที่มีอยู่ รัฐบาลจะนำพา
ประเทศเดินหน้าต่อ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที 
โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากลุ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะหแ์ละบรหิารข้อมลูขนาดใหญ่ภาครฐั  

11.10 – 12.20 น. 
(70 นาที) 

เสวนา2: National Data Strategy : Using Data to Improve Citizens Experience 
ยุทธศาสตร์ข้อมูลชาติ เครื่องมือทรงพลัง อันจะบ่งช้ีวิสัยทัศน์ประเทศ เป็นแนวทางซึ่งเมื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว
จะสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและงานบริการประชาชนได้อย่างทรงประสิทธิภาพ รวมไปถึงการสร้าง
ประสบการณ์ที่ดี เกิดความเช่ือมั่นและไว้ใจ ประเทศไทยจะออกแบบ National Data Strategy อยา่งไร? 
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นำเสวนา โดย: 
❖ คุณวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดจิิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
❖ คุณทรงพล ใหมส่าลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครฐั สำนักงานสถิติแห่งชาต ิ
❖ คุณณัฐชยา พงศ์อัครวัฒน์ นักวิชาการอาวุโสฝ่ายนโยบายด้านการกำกับดูแลที่ดี สถาบันวิจัยเพื่อการพฒันาประเทศไทย 

(ทีดีอาร์ไอ)  
❖ ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการกลุม่วิจัยวิทยาการข้อมลูและการวเิคราะห์ ศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิส์และ

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  
12.20 – 13.20 น. พักกลางวัน 
13.20 – 14.00 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 6: Accelerating the Pace : The Impact of Covid-19 on Digital Infrastructure 
เมื่อโควิดมาเยือน โลกท้ังใบก็แทบจะต้องเคลื่อนทุกองคาพยพจากโลกกายภาพไปสู่โลกดิจิทลั ระดับการใช้งานผ่านเครือข่าย
และโครงสร้างดิจิทัลไดเ้พิ่มทวีอย่างมหาศาลในอัตราเร่ง ในฐานะทีไ่ด้ริเริ่มการประมูล 5G เป็นประเทศแรกของอาเซียน   
5G โอกาส ก้าวเร่ง ประเทศไทย ได้เร็วขนาดไหน? 
โดย คุณสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ  

14.00 – 14.10 น. พักเบรค 
14.10 – 14.30 น. 
(20 นาที)  

Innovation Presenting 1: การนำเสนอนวัตกรรม ประมวลผล & ประยุกต์ ข้อมูลภาครัฐ 
โดย: คุณกล้า ตั้งสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท ไวซไ์ซท์ (ประเทศไทย) จำกัด *** 

14.30 – 14.50 น. 
(20 นาที)  

Innovation Presenting 2: การนำเสนอนวัตกรรม ประมวลผล & ประยุกต์ ข้อมูลภาครัฐ 
โดย: วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ***  

 


