หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9
(e-Government Executive Program: e-GEP)
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ)
ภายใต้การดาเนินงานของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหาร
ระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมอบรมไปใช้ในการกาหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับ
องค์กรที่สามารถให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย
2. เพื่อเป็นผู้นาการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล
3. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
4. เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0”
5. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6. เพื่อพัฒนาทักษะด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือ
สามารถวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิทัลที่เหมาะสม
คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม
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]
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2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นของรัฐ
ซึง่ ดารงตาแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1
3. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม
ระยะเวลาการฝึกอบรม
อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2562 อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุก วัน
พฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จานวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
กิจกรรม
จานวนครั้ง
การฝึกอบรมในประเทศ 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
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ตารางการอบรม
ครั้งที่
ครั้งที่ 1
วันที่ 18/04/62
(9.00-16.00 น.)

หัวข้อการอบรม

พิธีเปิดการอบรม
รัฐบาลดิจิทัลมีความสาคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศอย่างไร
การเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพื่อการ
พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
ครั้งที่ 2
กิจกรรมการศึกษา ณ ต่างจังหวัด
วันที่ 24-25/04/62 - ศึกษาดูงานที่ KASIKORN Business-Technology Group
(9.00-16.00 น.) - ปฐมนิเทศ
- กิจกรรมสัมพันธ์
ครั้งที่ 3
บทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อน Digital
วันที่ 02/05/62 Transformation
(9.00-16.00 น.) อภิปราย: ประเด็นปัญหา อุปสรรคของการทา Digital
Transformation ในหน่วยงานภาครัฐ และแนวทางแก้ไขปัญหา
ครั้งที่ 4
เครื่องมือประเมินระดับความสาเร็จในการพัฒนา Digital
วันที่ 16/05/62 Government ในระดับสากล และประเทศไทย
(9.00-16.00 น.) คิดแบบ Start up
ครั้งที่ 5
แนวทางการทา Digital Transformation 1
วันที่ 23/05/62
(9.00-16.00 น.) Workshop: Digital Transformation by Design thinking
ครั้งที่ 6
แนวทางการทา Digital Transformation 2
วันที่ 30/05/62
(9.00-16.00 น.) Workshop: Digital Transformation by Agile, Lean
ครั้งที่ 7
การศึกษาดูงานต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
วันที่ 08-15/06/62 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ครั้งที่ 8
การถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
วันที่ 20/06/62 และการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
(9.00-16.00 น.) อภิปราย: เพื่อการประยุกต์ใช้กับประเทศไทย
ครั้งที่ 9
วันที่ 27/06/62
(9.00-16.00 น.)
ครั้งที่ 10
วันที่ 04/07/62
(9.00-16.00 น.)

-

การออกแบบและจัดทาพิมพ์เขียวองค์กรยุคดิจิทัล
(Digital Blue Print Analysis and Creation)
Workshop: จัดทาพิมพ์เขียวองค์กร ยุคดิจิทลั ในระดับ High Level
(Digital Blue Print Analysis and Creation)
จับกระแสเทคโนโลยีสาหรับรัฐบาลดิจิทัล เช่น Blockchain, IOT, AI
และ 5G เป็นต้น
อภิปราย: เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั สาหรับรัฐบาล
ดิจิทัล

-

วิทยากร
รองนายกรัฐมนตรี

-

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด

-

KASIKORN Business
Technology Group
ทีมสถาบัน TDGA

-

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

-

ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์
และทีมสถาบัน TDGA
นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร

-

นายเรืองโรจน์ พูนผล

-

ทีมงาน สคูลดิโอ (Skooldio)

-

ทีมงาน สคูลดิโอ (Skooldio)

-

ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ

-

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
นายชัยณรงค์ โชไชย
และทีมสถาบัน TDGA

-

-

ดร.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ

-

นายแดน ศรมณี
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ครั้งที่
ครั้งที่ 11
วันที่ 11/07/62
(9.00-16.00 น.)
ครั้งที่ 12
วันที่ 18/07/62
(08.30-16.00 น.)
ครั้งที่ 13
วันที่ 25/07/62
(9.00-16.00 น.)

ครั้งที่ 14
วันที่ 01/08/62
(9.00-16.00 น.)
ครั้งที่ 15
วันที่ 15/08/62
(9.00-12.00 น.)

หัวข้อการอบรม
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ข้อมูลภาครัฐให้เกิดประโยชน์ สูงสุด (Data Governance, Big Data, Data Analytics) และ
ตัวอย่างกรณีศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ
Workshop: แนวทางและกระบวนการวิเคราะห์ ใช้ข้อมูลภาครัฐ
นวัตกรรมการออกแบบบริการ (Innovation and Service Design) ศึกษาดูงานภายในประเทศ
-

วิทยากร
นายธัชพล โปษยานนท์
และทีมผู้เชี่ยวชาญร่วมจัดทา
Workshop

กฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และการ
ขับเคลื่อนประเทศสูด่ ิจิทัลไทยแลนด์ฉบับล่าสุด เช่น
(ร่าง) พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ
ดิจิทัล, (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
และ (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
อภิปราย: เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้กฎหมายฯ ในภาครัฐ
การจัดทาแผนงานโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการภาครัฐ ที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล

-

นายปริญญา หอมเอนก

-

นายณัฐวรรธน์ สุขวงศ์ตระกูล
สถาบัน TDGA
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

-

-

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รองนายกรัฐมนตรี

-

นาเสนอโครงการต้นแบบเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการ
ให้บริการภาครัฐฯ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม

นายอริยะ พนมยงค์
Microsoft Thailand

Update: 4/4/62

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 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
*********************************************************
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แผนที่สถานที่จัดฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9
(e-Government Executive Program: e-GEP)
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ

ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่
โทรศัพท์: 02 309 9999
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