
                      
   

กำหนดการงานสัมมนา “Digital Government Summit 2022”  
วันเสารท์ี่ ๒๘ - วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น.  

ณ แฟชั่นฮอลล์ ช้ัน ๑ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ 
 

เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันเสารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  (พิธีเปิด) 

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
(๖๐ นาที) 
 
 
 
 
 

แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนลงทะเบียน 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๐๕ น. 
(๕ นาท)ี 

พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อมรับชมวีดิทัศน์เปิดภาพรัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย 

 ๑๑.๐๕ – ๑๑.๑๕ น. 
(๑๐ นาที) 

รายงานความก้าวหน้ารัฐบาลดิจิทัล 
และกล่าวรายงาน 
 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล 

  ๑๑.๑๕ – ๑๑.๔๕ น. 
  (๓๐ นาที) 

กล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ 
“ก้าวต่อไปของการเป็นรัฐบาลดจิิทัล” 

นายอนุชา นาคาศัย 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 

  ๑๑.๔๕ - ๑๑.๕๐ น. 
  (๕ นาที) 

พิธีเปิดงาน “Digital Government Summit 
2022” อย่างเป็นทางการ   

นายอนุชา นาคาศัย 
รัฐมนตรปีระจำสำนกันายกรัฐมนตรี 
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธช์ัย 
ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ทําหนา้ทีป่ระธานกรรมการสำนกังานพฒันารัฐบาล
ดิจิทัล 
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทลั 

  ๑๑.๕๐ – ๑๑.๕๕ น. 
  (๕ นาที) 

พิธีเปิดสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล
(DIGI : Data Innovation and Governance 
Institute) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนุชา นาคาศัย 
รัฐมนตรปีระจำสำนกันายกรัฐมนตรี 
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธช์ัย 
ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
ทําหนา้ทีป่ระธานกรรมการสำนกังานพฒันารัฐบาล
ดิจิทัล 
ดร.สุพจน์ เธียรวุฒ ิ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารฐับาลดิจิทลั 
นายณฐัวัชร์ วรนพกุล 
รองผู้อำนวยการสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
นายมนต์ศักดิ ์โซ่เจริญธรรม 
ผู้อำนวยการสถาบนันวัตกรรมและธรรมาภบิาลข้อมลู 
และผู้บริหารข้อมูลระดบัสูง 
 
 
 
 
 



 ๑๑.๕๕ – ๑๒.๐๕ น. 
  (๑๐ นาที)  

• พิธีมอบรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล 
• พิธีมอบรางวัลประกวดการใชป้ระโยชน์จาก

ข้อมูลภาครัฐในการวิเคราะห์เชิงลึก (Data 
Analytic) ในโครงการ DIGI Data Camp 
"ค่ายสานฝันปั้นอัศวินข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 
๒๕๖๕" 
 

นายอนุชา นาคาศัย 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
 
 

  ๑๒.๐๕ - ๑๒.๓๐ น. 
  (๒๕ นาที) 

คณะผู้บริหารเดินชมนิทรรศการ 

  ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 
  (๖๐ นาที) 

เสวนา # ๑ : Digital Government Platform : 
Digital ID (ระบบการยืนยันตัวตน) 

  “ประชาชนจะไดป้ระโยชนอ์ะไร? หน่วยงานรัฐจะ  
   ใช้อย่างไร?” 

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทัล 
นายสัญชัย เตชนิมิตวัช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโยโลยีสารสนเทศและระบบ
ข้อมูล กรมการปกครอง 
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข  
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
นายภุชพงค์ โนดไธสง 
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สดช.) 
 
ผู้ดำเนินรายการ 
นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ ์(คุณหนุ่ย) 

  ๑๕.๓๐ – ๑๕.๕๐ น. 
  (๒๐ นาที) 

บรรยาย # ๒ : One ID One SME : 
ผู้ประกอบการ SME จะได้ประโยชน์อะไร 

  รศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย 
  ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง    
  และขนาดย่อม (สสว.) 

 ๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. 
 (๙๐ นาที) 

เสวนา # ๓ : Innovation and Technology for 
Government  
(นวัตกรรมสำหรับรัฐบาลดิจทิัล) 

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล 
รองผู้อำนวยการสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจทัิล 
นายวรกาน ลิขิตเดชาศักดิ์ 
หัวหน้าเจ้าหน้าทีฝ่่ายเทคโนโลยเีครือข่ายโทรคมนาคม  
บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
นายโอม ศิวะดิตถ์ 
National Technology Officer บริษัท ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) จำกัด 
 
ผู้ดำเนินรายการ 
นายพงศส์ุข หิรัญพฤกษ์ (คุณหนุ่ย) 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 
(๖๐ นาที) 

 ช่วงศิลปิน 

 
 
 



วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  (วันที่ ๒) 
 

เวลา หัวข้อบรรยาย วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐.๓๐ –๑๐.๔๐ น. 
(๑๐ นาท)ี 

 ประชาสัมพนัธ์งาน พิธีกร 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
(๖๐ นาที) 

เสวนา # ๔ : Data Driven and Metaverse นายมนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม 
ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล 
และผู้บริหารข้อมูลระดบัสูง 
 
ผู้ดำเนินรายการ 
ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพนัธ์ 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
(๙๐ นาที) 
 

เสวนา # ๕ : Metaverse : โลกใบใหม่ในยุค
ดิจิทัล 

นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม  
นายกสมาคมการค้าดิจิทลัไทย (TDTA) 
นายโดม เจริญยศ 
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริษทั โดมคลาวด์ จำกัด  
นายไพโรจน์ ไววานิชกิจ  
รองประธานกรรมการ บริษัท VVR Asia 
นางสาวศิวลี บูรณสงคราม 
หัวหน้าส่วนงานบริหารแบรนดแ์ละสื่อสารการตลาด
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)                               
คุณองิ ศิริกุลบดี 
ผู้จัดการฝ่ายนโยบายสาธารณะ บริษัท Facebook 
Thailand by Meta 
 
ผู้ดำเนินรายการ 
คุณจิตต์สุภา ฉิน (คุณซู่ชิง) 

๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. 
(๖๐ นาที) 
 

เสวนา # ๖ Activate DG Metadata to 
Empower Innovation with Data 
Governance : เปิดโลกนวัตกรรมข้อมูลภาครัฐ
พลังใหม่ด้วย Data Governance 

นางไอรดา เหลืองวิไล 
รองผู้อำนวยการสำนักงานพฒันารัฐบาลดิจิทลั 
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข  
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
นายทรงพล ใหม่สาลี 
ผู้อำนวยการศนูย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
นายเกนุชา บุญเกิด 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ 
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  
กรมพัฒนาที่ดนิ 
 
ผู้ดำเนินรายการ 
คุณจุตติมา ภิญโญภาณุสกุล (คุณจูน) 



๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
(๖๐ นาที) 
 

เสวนา # ๗ : Local Gov : “ท้องถิ่นดิจิทัล” 
จิ๊กซอว์สำคัญสู่การเป็นรัฐบาลดจิิทัล 

ผศ.ดร.อนุรัตน์ อนันทนาธร  
ประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขายุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา 
ผศ.ดร. ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
นายพงษ์ศักดิ์ ย่ิงชนม์เจริญ  
นายกเทศมนตรีนครยะลา  
นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
ดร.เพ่ง บัวหอม  
ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ จังหวัดชลบุรี 
 
ผู้ดำเนินรายการ 
คุณจุตติมา ภิญโญภาณุสกุล (คุณจูน) 

๑๖.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

บรรยาย # ๘ :  เปิดมุมมอง Digital Asset การ
ลงทุนในยุคดิจิทัล 
• ทำความรู้จัก Digital Asset การลงทุนในยุค

ดิจิทัล 
• Digital Asset การลงทุนยุคดิจทิัล สำคัญ

อย่างไร  

คุณจิตตินันท์ ชาติสีหราช  
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร บริษทั โทเคน เอกซ์ จำกัด 

๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น 
(๓๐ นาที) 

บรรยาย # ๙ :  เปิดโลกเศรษฐกิจยุคดิจิทัล นายอริยะ พนมยงค์ 
ประธานบริหารสายงานนวัตกรรม  
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด  
และ CEO ผู้ก่อตั้งบริษัท Transformational 

๑๗.๓๐ - ๑๘.๑๕ น. 
(๔๕ นาที) 

เสวนา # ๑๐ : NFT โอกาสใหม่ของศิลปินยุค
ดิจิทัล  

นายสุรศักดิ์ ฤทธิ์ทองพิทักษ์   
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกบัตลาด สำนักงาน ก.ล.ต. 
นายสิทธิ ศรีชวาลา  
ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร KK Venture Company 
Limited 
นายสุมิตร สีมากุล 
ศิลปิน NFT 

๑๘.๓๐ – ๑๙.๓๐ น. 
(๖๐ นาที) 

ช่วงศิลปิน 

หมายเหตุ : กำหนดการข้างต้นอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 


