
 
 
 
 

 

กำหนดการ eGovernment Forum 2022 
Theme: Rewire the Government with Agility & Resilience 

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2565 (Online Conference) 

Co-Hosted By:  

Day 1 May 25, 2022 
เวลา  

08.40 – 09.30 น. เปิดห้อง Zoom Webinar 
09.30 - 10.00 น. 

 

พิธีเปิดโครงการ eGovernment Forum 2022 อย่างเป็นทางการ 
กล่าวรายงาน  
โดย เลขาธิการสมาคมผู้ใช้ดิจิทลัไทย (DUGA) 
กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ: Rewire the Government with Agility & Resilience 
ท่ามกลางการมรสมุหลายระลอกในการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดความท้าทายต่อระบบภาครัฐทั่วโลก รูปแบบการปรับ
องค์กรรัฐสู่การเป็น Agile และ Resilience ให้ว่องไว ปรับตัวขั้นสดุ และยดืหยุ่นพร้อมรับมือ ตอบสนองต่อทุกปัญหาอย่าง
ทรงประสิทธิภาพจึงจำเป็นยิ่ง 
โดย คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม *** 

10.00 – 10.20 น. พักเบรก  

10.20 - 11.00 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 1: Accelerating the Digitalization of Public Services 
หลายปีทีผ่่านมา digitalization ในภาคประชาชนระดับแมส เดินหน้าได้อย่างรวดเร็วด้วยนวัตกรรมการให้บริการผ่าน 
“แอปเป๋าตัง” เป็นตัวเปลี่ยนเกมการเปลีย่นผ่านท้ังผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการได้อย่างก้าวกระโดด มาร่วมถอดรหัสว่า 
นวัตกรรมนีจ้ะสามารถต่อยอดการเดินหน้า digital economy ของประเทศไทยได้อยา่งไร เป็นต้นแบบสำหรับบริการ
ภาครัฐอ่ืนในด้านไหน 
โดย คุณสมคิด จริานันตรตัน์ ที่ปรกึษากรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษทั ธนาคารกรุงไทย จำกดั (มหาชน) *** 

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

ปาฐกถา 2: Building a Hybrid Workforce and Transforming the Future of Work 
ภาครัฐในหลายประเทศเดินหน้าการลดขนาด และบุคลากร และยิ่งเมื่อเผชิญกับบททดสอบโรคระบาด การเดินหน้าอยา่ง
เข้มข้นด้วยการเปลีย่นผ่านนโยบายบุคลากรยิ่งเด่นชัดและเขม้ข้นข้ึน การให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี และการรองรับ
ปรับเปลีย่นสถานท่ีทำงานแบบ hybrid จึงเป็นโจทย์ใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิม ว่าแนวทางการจัดสรรบุคลากรด้วยทักษะแบบไหน 
จึงจะสามารถตอบสนองการให้บรกิารประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  *** 

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

ปาฐกถา 3: The Government’s As-a-Service Future-NextGov 
ภาครัฐแห่งอนาคต รูปแบบในการบริหารประเทศต้องคำนึงถึงการจดัหาบริการต่างๆ บนคลาวด์แบบครบวงจร ผ่านการ
บริการดจิิทัล เพิ่มความสามารถ ขนาดและรูปแบบของการให้บริการใหม่ๆ และย่นระยะเวลาในการส่งมอบบริการดิจิทัล
ต่างๆ ได้อยา่งรวดเร็ว ราบรื่น การบริหารประเทศในรูปแบบไซโลจะหมดไปได้ไหม ในอีกไม่นานจากนี้ 
โดย คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) *** 
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13.50 - 14.20 น. Use Case by Sponsor 2:             
14.20 – 14.30 น. พักเบรก 
14.30 – 15.40 น. 
(70 นาที) 

เสวนา1: Data and Public Trust 
“ข้อมูลเราปลอดภัยแคไ่หน เพื่อแลกกับการได้รับการบริการจากภาครัฐ” คำถามคลาสสิคที่มักจะเกิดขึ้นในใจของประชาชน  
เป็นสิทธิของประชาชนท่ีควรจะไดรู้้ ผ่านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ว่าภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องมีมาตรการ กระบวนการ 
จัดเก็บ ดูแล รักษา อย่างไร เพื่อดำรงไว้ซึ่งความไว้วางใจของประชาชน 
ร่วมเสวนา โดย: 
❖ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ *** 
❖ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง *** 
❖ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) *** 
❖ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสรมิการวิเคราะห์และบริหารข้อมลูขนาดใหญ่ภาครัฐ *** 

ดำเนินรายการ โดย: 
❖ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ *** 

Day 2 May 26, 2022 
เวลา  

09.00 – 09.40 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 4: Defining the Future of Emerging Technology in Government 
“เทรนด์เทคโนโลยีภาครัฐที่มาแน่ ๆ คืออะไร” ??? ปรากฏการณ์ครัง้สำคัญที่เป็นตัวเร่งการยกระดับภาครัฐ และท้าทาย
ความสามารถในการรับมือกับสารพันปัญหา ทำให้รัฐบาลทุกประเทศต่างมุ่งเดินหน้าการเป็นรัฐบาลดจิิทัลในระดบัความเร็ว
ขั้นสุด เทคโนโลยีใดในอนาคตอันใกล้นี้ท่ีภาครัฐจำเป็นต้องประยุกต์ใช้ ให้เหมาะกับบริบทประเทศ ประชาชน และ 
งบประมาณที่เหมาะสม 
โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Digital Transformation สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(สพธอ.) *** 

09.40 – 10.10 น. Use Case by Sponsor 3:  
10.10 – 10.50 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 5: 5G in Government: The Future of Hyperconnected Public Services 
เมื่อเราเข้าสูยุ่ค 5G เต็มรูปแบบและเต็มศักยภาพ น่ันหมายถึงการพัฒนาและให้บริการของภาครัฐ จะสามารถกระทำไดผ้่าน
เทคโนโลยี เครื่องมือ หรือ แพลตฟอร์มที่หลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการและบริการสาธารณะในรูปแบบอัตโนมัติอย่าง
ทั่วถึง ลดการพึ่งพาและใช้แรงงานคน มีความถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วของการบริการมากข้ึน 
โดย คุณเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  

10.50 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
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11.00 – 12.10 น. 
(70 นาที) 

เสวนา2: How the Metaverse will Redefine Politics, Government and Human-Right 
ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่? ช้าหรือเรว็? โลกเสมือนแห่งเมตาเวิรส์ก็ได้เดินทางมาถึงยุคคู่ขนานกับโลกจริง Virtual Real World 
คำถามคือ ภาครัฐไทยเห็นโอกาสและการเปลีย่นผ่านเทคโนโลยีครั้งสำคัญนี้ขนาดไหน สามารถเล็งเหน็ประโยชน์แห่งการ
แก้ไขปัญหาและต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม การบริการประชาชน หรือแม้กระทั่งสิทธิภาคประชาชนอย่างไร ? 
ร่วมเสวนา โดย: 
❖ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย *** 
❖ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ *** 
❖ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ *** 
❖ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด *** 
ดำเนินรายการ โดย: 
❖ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ *** 

12.10 – 13.10 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.10 – 13.40 น. Use Case by Sponsor 4: 
13.40 – 14.20 น. 
(40 นาที) 

ปาฐกถา 6: On the Path of National AI Strategy 
ยุทธศาสตร์ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ ที่รัฐบาลเดินหน้าอยา่งเต็มรูปแบบแล้วนั้น มีแผนปฏิบัติการไปแล้วอย่างไร มุ่งเน้น
เดินหน้าแก้ปัญหาและต่อยอดประเทศในด้านใด และความคบืหน้าในยุทธศาสตร์นี้ จะทำให้ภาครัฐทัง้องคาพยพมองเห็น
ภาพรวมของ AI กับการพัฒนาประเทศ ว่าเรากำลังจะเดินไปในทิศทางใด ?? 
โดย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ *** 

14.20 – 14.30 น. พักเบรก 
14.30 – 14.50 น. Innovation: 1  
14.50 – 15.10 น. Innovation: 2  

 

*** อยู่ระหว่างเรียนเชิญ *** 


