โครงการการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government Transformation)
สาหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดจี ีเอ)
ภายใต้การดาเนินงานของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
หลักการและเหตุผล
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์สาคัญของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพ
ทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ได้นามากาหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ระยะ 20 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้ างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากร
อื่นๆ เพื่อขับเคลื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
สาหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล นั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับดังกล่า ว ได้กล่าวถึง
การดาเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กร และการพัฒนา “กาลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน 2
ยุ ทธศาสตร์ คือ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 ปรั บ เปลี่ ยนภาครัฐ สู่ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒ นา
กาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทีม่ ีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน

ที่มา: http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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และจากความสาคัญดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) จึงได้
ร่วมกับ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
(สคช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
(Digital Government Skill Development) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อจัดทาแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิ จิทัล และได้มีการเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบให้สานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิ จิ ทั ล (องค์ ก ารมหาชน) (สพร.) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด โครงการอบรม “หลั ก สู ต รรั ฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง ” เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง
ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุ ณวุ ฒิ
ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ใน
การกาหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม และมีความจาเป็นเพื่อนาไปใช้ในการบูรณาการการทางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการนาไปใช้ในการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบด้วย
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA)
ภายใต้การดาเนินงานของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีภารกิจในการ
พัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ปฏิบัติตามมติฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยจัดให้มีโครงการอบรมสาหรับ
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล จานวน 3 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)
2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9
(e-Government Executive Program: e-GEP)
3. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital Transformation Program: DTP)

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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ทุกหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ได้เรียนเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภาครัฐ จึงจัดได้ว่าทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนา
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการได้จริง และสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทั้ง 7 ทักษะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 26
กันยายน 2560 ดังแสดงตามภาพด้านล่างนี้

ที่มา: http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภาครัฐ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – นามสกุล
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
นายมนู อรดีดลเชษฐ์
นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ
นายชัยณรงค์ โชไชย
นางเมธินี เทพมณี
นายทศพร ศิริสัมพันธ์
นายมนูญ สรรค์คุณากร
นายภูมิ ภูมิรัตน
ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
นางไอรดา เหลืองวิไล
ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ทีมเลขานุการ
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เงื่อนไขการผ่านการอบรม
ผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมที่จะได้รับการพิจารณาว่าผ่านการอบรม และได้รับประกาศนียบัตร
จาเป็นต้อง
 มีเวลาเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่หลักสูตร
กาหนดไว้
 ดาเนินการจัดทาแผนงานหรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ
และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลักสูตร
 เข้าร่วมการอบรมนอกสถานที่ (ภายในประเทศ) และร่วมศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ
 เข้าร่วมการนาเสนอแผนงานหรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ
คาอธิบาย
o โครงการในลักษณะ Digital Transformation Program หมายถึง หน่วยงานได้จัดทาโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทางาน (Process) หรือ การปรับเปลี่ยนทักษะด้าน
ดิ จิ ทั ล ของบุ ค ลากร (Digital Workforce) หรื อ การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท างาน (Agile /
LEAN) เป็นต้น
กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
สาหรับปีงบประมาณ 2562 ดังแสดงตามภาพ
ทักษะดิจิทัลฯ
ตามมติ ครม. โดย
สานักงาน ก.พ.
การถอดบทเรียนความสาเร็จ
ในการเปลี่ยนผ่านสูร่ ฐั บาล
ดิจิทัล

เทคโนโลยีดิจทิ ัลที่ใช้สนับสนุน
ในการเปลี่ยนผ่านสูร่ ฐั ดิจทิ ัล

แผนนโยบาย / กฎหมาย /
ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจทิ ัล

องค์ประกอบที่ใช้ในการ
เปลี่ยนผ่านหน่วยงาน
ภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล

องค์ประกอบ 5 ด้านของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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โดยมีวิธีดาเนินการจัดอบรม ดังต่อไปนี้
 การรับฟังการบรรยายจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 40%)
 การรับฟังและร่วมวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน (Coaching)
 การเสวนาร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาในยุคดิจิทัล
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่างๆ (Case Study)
 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
 การอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการอบรม
(Management Workshop)
 การถอดบทเรียนความสาเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลจากการศึกษาดูงานทั้งในและ
ต่างประเทศ
การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13148 เพื่อสารองที่นั่ง หรือ
2. Scan QR Code
เพื่อสารองที่นั่ง

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
4. ลงนามในใบสมัคร
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport)
และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g@dga.or.th
การชาระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 - 0 – 20735 - 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
(กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน)

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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2. เมื่อชาระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน
2.1 สแกนใบนาฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน
2.2 ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
2.3 ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สาหรับออกใบเสร็จ
2.4 เลขประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก
3. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail: tdga-g@dga.or.th
4. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ
*********************************************************

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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โครงการการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(Digital Government Transformation)
สาหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดจี ีเอ)
ภายใต้การดาเนินงานของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)
อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9
(e-Government Executive Program: e-GEP)
อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2562
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ
หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital Transformation Program: DTP)
อบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 5 กันยายน 2562
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)

จานวน
(ชั่วโมง)
89

จานวนครั้งของ
การอบรม
15 ครั้ง
อบรมทุกวันศุกร์
ครึ่งวัน
เวลา 13.00 – 16.00 น.

158

15 ครั้ง
อบรมทุกวันพฤหัสบดี
เต็มวัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

178

15 ครั้ง
อบรมทุกวันพฤหัสบดี
เต็มวัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
และ/หรือ
จนกว่าที่นั่งจะเต็ม

หน้าที่ 7/19

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
มือถือ 081 079 7209 (ทักษิณา: เปิ้ล) หรือ 095 662 9950 (พรเพ็ญ: เล็ก) หรือ 081 985 0471 (ศิริพร: ปุ๊ก)
email: tdga-g@dga.or.th
การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13148 เพื่อสารองที่นั่ง หรือ
2. Scan QR Code
เพื่อสารองที่นั่ง

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
4. ลงนามในใบสมัคร
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport)
และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g@dga.or.th

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)
หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่
ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือเทียบเท่า สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกาหนดนโยบายองค์กรเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเป็นผู้นาด้านดิจิทัลที่สามารถกาหนดทิศทางขององค์กร รวมถึง
กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงาน หรือการให้บริการที่
นาเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบแนวทางการยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงาน
ราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการภาคประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
2. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง สามารถก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รภายใต้ น โยบายดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
3. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน และนาไปประยุกต์เพื่อใช้กาหนดนโยบายองค์กร
4. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง เกิ ด แนวคิ ด ในการบู ร ณาการระบบงานราชการเพื่ อ การปฏิ รู ป การ
บริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล
5. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจแนวทางการจัดการข้อมูลรวมถึงนาข้อมูลไปใช้ให้เกิดใช้ประโยชน์
สูงสุด
6. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสู งสามารถกาหนดนโยบายในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ใ นการ
ยกระดับการให้บริการโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการไปช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่า ซี 10 เดิม)
1.2 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (เทียบเท่า ซี 10 เดิม)
ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า (เทียบเท่า ซี 10 เดิม)
[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551]
2. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่น
ของรัฐ ซึ่งดารงตาแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อที่ 1
3. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
4. ผู้ดารงตาแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใต้ 3 เหล่าทัพ และตารวจ ที่มีชั้นยศ อัตรา
เงินเดือน พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก หรือพลตารวจเอก [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตาแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดารงตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือน]
5. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลั กสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็น ผู้ ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ระยะเวลาการอบรม
อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อบรมสัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันวันศุกร์)
เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จานวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม
จานวนครั้ง
การอบรมในประเทศ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
12
(อบรมทุกวันศุกร์ ครึ่งวันบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)
กิจกรรมการบูรณาการการทางานร่วมกันแบบเครือข่ายสาหรับผู้บริหารระดับสูง
1
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ นอร์เวย์ และเดนมาร์ก
1
การนาเสนอโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ
1
รวม
15
หมายเหตุ:
 การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ
 กาหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการ
ตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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สถานที่อบรม
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ
การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13148 เพื่อสารองที่นั่ง หรือ
2. Scan QR Code
เพื่อสารองที่นั่ง

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
4. ลงนามในใบสมัคร
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport)
และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g@dga.or.th
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
มีให้เลือก 2 รูปแบบ
 แบบที่ 1 บินชั้นประหยัด + พักเดี่ยว ราคา 300,000 บาทต่อท่าน
 แบบที่ 2 บินชั้นธุรกิจ + พักเดี่ยว ราคา 405,000 บาทต่อท่าน
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว
o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมต่อท่าน และราคารวม VAT ร้อยละ 7 แล้ว
o เป็นราคาเหมาจ่ายสาหรับการลงทะเบียนอบรมตลอดโครงการฯ รวมการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศแล้ว
o ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ
o ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
o ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าตั๋วโดยสารออก เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมการอบรมทั้งคณะ ดังนั้น ตั๋วโดยสารจึงออกเป็นตั๋วคณะ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการออก
ตั๋วโดยสารเอง (ตั๋วเดี่ยว) และการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ
o กรณีเดินทางแบบตั๋วเดี่ยว (ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะ) ต้องชาระเพิ่มขั้นต่าเป็นจานวนเงิน
50,000 บาท/ท่าน/เที่ยว หรือมากกว่าในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
o สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ
*********************************************************
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9
(e-Government Executive Program: e-GEP)
หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหาร
ระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกาหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับ
องค์กรที่สามารถให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปั ญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย
2. เพื่อเป็นผู้นาการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล
3. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
4. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0”
5. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อพัฒนาทักษะด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือ
สามารถวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิทัลที่เหมาะสม
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. ข้าราชการพลเรือนผู้ดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.1 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี 9 เดิม)
1.2 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี 9 เดิม)
1.3 ผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป
1.4 ผู้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ
ได้แก่ ผู้อานวยการสานัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า
[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551]
2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ซึง่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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3. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ระยะเวลาการอบรม
อบรมระหว่ า งวั น ที่ 18 เมษายน ถึ ง วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2562 อบรมสั ป ดาห์ ล ะหนึ่ ง วั น (ทุ ก วั น
พฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จานวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม
จานวนครั้ง
การอบรมในประเทศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า
12
(อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.)
กิจกรรมการบูรณาการการทางานร่วมกันแบบเครือข่ายสาหรับผู้บริหารระดับสูง
1
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
1
จานวน 8 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2562
การนาเสนอโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ
1
รวม
15
หมายเหตุ:
 การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ
 กาหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการ
ตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
สถานที่อบรม
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ
การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13148 เพื่อสารองที่นั่ง หรือ
2. Scan QR Code
เพื่อสารองที่นั่ง

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
4. ลงนามในใบสมัคร
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport)
และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g@dga.or.th
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
มีให้เลือก 2 รูปแบบ
 แบบที่ 1 บินชั้นประหยัด + พักเดี่ยว ราคา 240,000 บาทต่อท่าน
 แบบที่ 2 บินชั้นธุรกิจ + พักเดี่ยว ราคา 274,000 บาทต่อท่าน
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว
o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมต่อท่าน และราคารวม VAT ร้อยละ 7 แล้ว
o เป็นราคาเหมาจ่ายสาหรับการลงทะเบียนอบรมตลอดโครงการฯ รวมการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศแล้ว
o ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ
o ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
o ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าตั๋วโดยสารออก เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมการอบรมทั้งคณะ ดังนั้น ตั๋วโดยสารจึงออกเป็นตั๋วคณะ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการออก
ตั๋วโดยสารเอง (ตั๋วเดี่ยว) และการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ
o กรณีเดินทางแบบตั๋วเดี่ยว (ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะ) ต้องชาระเพิ่มขั้นต่าเป็นจานวนเงิน
50,000 บาท/ท่าน/เที่ยว หรือมากกว่าในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
o สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ
*********************************************************

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital Transformation Program: DTP)
หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
อันประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทางาน (Process) หรือการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัล
ของบุ ค ลากร (Digital Workforce) หรื อ การปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการท างาน (Agile / LEAN) เป็ น ต้ น
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทางาน การออกแบบการให้บริการ การดาเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงทาให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์องค์กรและรัฐบาลดิจิทัล
2. เพื่อให้ผู้บริหารสามารถออกแบบกระบวนการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
3. เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามเข้ า ใจกฎหมายดิ จิ ทั ล ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การจากการจั ด ท า
สถาปัตยกรรมองค์กรและนาไปประยุกต์เพื่อใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริการ
4. เพื่อให้ผู้บริหารเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพื่อการปฏิรูปการบริห ารงาน
ราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
ผู้ บ ริ ห ารที่ ดู แ ลงานยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก ร หรื อ ผู้ บ ริ ห ารที่ ดู แ ลแผนยุ ท ธศาสตร์ ท างด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่
1. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) หรือ
3. ผู้อานวยการสานัก/ฝ่าย หรือ
4. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลั กสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็น ผู้ ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ระยะเวลาการอบรม
อบรมระหว่ า งวัน ที่ 16 พฤษภาคม ถึ ง วั น ที่ 5 กั น ยายน 2562 อบรมสั ป ดาห์ ล ะหนึ่ ง วัน (ทุ ก วั น
พฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จานวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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กิจกรรม
จานวนครั้ง
การอบรมในประเทศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า
12
(อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.)
กิจกรรมการบูรณาการการทางานร่วมกันแบบเครือข่ายสาหรับผู้บริหารระดับสูง
1
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
1
จานวน 7 วัน 6 คืน ระหว่างวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2562
การนาเสนอโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ
1
รวม
15
หมายเหตุ:
 การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ
 กาหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการ
ตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
สถานที่อบรม
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ
การรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13148 เพื่อสารองที่นั่ง หรือ
2. Scan QR Code
เพื่อสารองที่นั่ง

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
4. ลงนามในใบสมัคร
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport)
และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g@dga.or.th
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ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
มีให้เลือก 4 รูปแบบ
 แบบที่ 1 บินชั้นประหยัด + พักคู่ ราคา 216,500 บาทต่อท่าน
 แบบที่ 2 บินชั้นประหยัด + พักเดี่ยว ราคา 234,500 บาทต่อท่าน
 แบบที่ 3 บินชั้นธุรกิจ + พักคู่ ราคา 250,500 บาทต่อท่าน
 แบบที่ 4 บินชั้นธุรกิจ + พักเดี่ยว ราคา 268,500 บาทต่อท่าน
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว
o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมต่อท่าน และราคารวม VAT ร้อยละ 7 แล้ว
o เป็นราคาเหมาจ่ายสาหรับการลงทะเบียนอบรมตลอดโครงการฯ รวมการศึกษาดูงาน
ต่างประเทศแล้ว
o ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ
o ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
o ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าตั๋วโดยสารออก เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้บริหารที่เข้า
ร่วมการอบรมทั้งคณะ ดังนั้น ตั๋วโดยสารจึงออกเป็นตั๋วคณะ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการออก
ตั๋วโดยสารเอง (ตั๋วเดี่ยว) และการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ
o กรณีเดินทางแบบตั๋วเดี่ยว (ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะ) ต้อ งชาระเพิ่มขั้นต่าเป็นจานวนเงิน
50,000 บาท/ท่าน/เที่ยว หรือมากกว่าในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 บาทขึ้นไป
o สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ
*********************************************************

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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แผนที่สถานที่จัดอบรม
หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO)
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่
โทรศัพท์: 02 680 9999

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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แผนที่สถานที่จัดอบรม
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9
(e-Government Executive Program: e-GEP)
และ
หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
(Digital Transformation Program: DTP)
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ

ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่
โทรศัพท์: 02 309 9999

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
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