งานสัมมนา
หัวข้อ “Cyber Security for Digital Government”
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
ภายใต้การด้าเนินงานของส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
1. หลักการและเหตุผล
ด้วย ปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงอิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็น
ทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทยที่จะปรับปรุงทิศทางการดาเนินงานของประเทศด้วยการใช้ประโยชน์สงู สุด
จากเทคโนโลยีดิจิทัล จากเหตุผลดังกล่าวนามาสู่การจัดทาแผนพัฒนาดิจิ ทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์ และได้กาหนดเป็นหกยุทธศาสตร์สาหรับการปรับเปลี่ยน “รัฐบาลดิจิทัล” โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล คือ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
“กาลังคน” และยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล จึงมีความจาเป็นต้องยกระดับการให้บริการให้มีประสิทธิภาพในหลายมิติไปพร้อมๆ กัน ทั้งนี้ การให้บริการ
ภาครัฐทางด้านดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพนั้น ต้องตะหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลทั้งหมด เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในการใช้บริการและการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านเครือข่ายและระบบสารสนเทศของหน่วยงานรัฐแก่ประชาชน
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การ
ดาเนินงานของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) มีภารกิจในการดาเนินการฝึกอบรมเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
เตรีย มความพร้อมและการพัฒนาทั กษะดิจิ ทัลให้ กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและส่ง เสริมให้ หน่วยงานภาครัฐ
ปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และตระหนักถึงความพร้อมของบุคลากรภาครัฐในทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัย
ของสารสนเทศ ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐยังขาดบุคลากรเชี่ยวชาญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ จึงทา
ให้เกิดความไม่เชื่อมั่นในระบบที่ภาครัฐดาเนินการให้บริการแก่ประชาชน นับเป็นปัญหาหลักในการขับเคลื่ อนประเทศ
ไทยไปสู่ดิจิทัล นั้น
จากความส าคั ญ ดั ง กล่ า ว ที ดี จี เ อ จึ ง ได้ จั ด งานสั ม มนาในหั ว ข้ อ “Cyber Security for Digital
Government” ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในยุคดิจิทัลขึ้น เพื่อให้บุคลากรภาครัฐได้มี
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ส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางในการรับมือภัยทางด้านความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศภาครัฐเพื่อนาไปปรับใช้
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความสาคัญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล
2.2 เพื่อให้สามารถนาแนวทางที่ได้จากเข้าร่วมงานสัมนนาฯ ไปประยุกต์ในการออกแบบนโยบายทางด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล
2.3 เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยภาครัฐผู้เชี่ยวชาญทางด้านความปลอดภัยในหน่วยงานภาครัฐที่สามารถ
ประยุกต์ใช้งานความรู้ แก้ไข แนะนา ให้คาปรึกษาได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 รองหัวหน้าส่วนราชการที่ดูแลกากับงานด้านนโยบายดิ จิทัล หรือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
3.2 ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือรักษาการ/เทียบเท่า หรือ
3.3 บุคลากรระดับชานาญที่มีประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้าน
เครือข่ายและการรักษาความปลอดภัย หรือกฎหมายทางด้ านรักษาความปลอดภัยมาอย่างน้อย 5 ปี
(หรือมีประสบการณ์จากการทางานด้านนี้มาอย่างน้อย 5 ปี)
4. รูปแบบการสัมมนา
สรุปข้อมูลที่ได้รับจากการสารวจทีไ่ ด้รับความอนุเคราะห์จากการลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฯ

การบรรยาย

4.1
4.2
4.3

เสวนา

แลกเปลีย่ นความคิดเห็น

การบรรยาย
การเสวนาของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารที่เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

5. วันที่และสถานที่
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
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6. ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สาหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรภาครัฐที่มีรายชื่อ ตาม “ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ” ที่จะ
ประกาศในวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ที่ลงทะเบียน
7. จ้านวนผู้เข้าร่วม
รับสมัครจานวนจากัดเพียง 280 ท่าน (ไม่เกิน 3 ท่านต่อหน่วยงาน)
7.1 ท่านสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
7.2 ประกาศรายชื่ อผู้ เข้าร่ว มงานสั ม มนาฯ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ที่ล งทะเบี ย นในวัน พุธ ที่ 24 ตุ ล าคม 2561
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป (รายชื่อที่ประกาศ จะประกาศโดยเรียงลาดับชื่อตามพยัญชนะ ก ถึง ฮ
7.3 และขอความกรุณาให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศได้โปรดจดจ้าล้าดับที่ตามประกาศฯ เพื่อความสะดวก
ในการลงทะเบียนแบบ QR Code ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน ณ วันที่จัดงานสัมมนาฯ)
7.4 ระบบจะปิดลงทะเบียนทันที เมื่อมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ครบตามจานวนที่กาหนดไว้ โดยจะ
พิจารณาจากลาดับที่ของผู้ที่กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ได้ครบถ้วนเป็นสาคัญ และขอ
อภัยสาหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
8.1 หน่วยงานภาครัฐได้ตระหนักถึงความสาคัญทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้ยุคดิจิทัล
8.2 สามารถประยุกต์หรือออกแบบนโยบายทางด้านความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรภายใต้แผนการเปลี่ยน
ผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
8.3 แนวทางการเตรียมความพร้อมของบุคลากรหน่วยภาครัฐเพื่อดาเนินงานทางด้านความปลอดภัย
9. ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจทิ ลั ภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ภายใต้การ
ดาเนินงานของสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
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10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หากท่านมีข้อสงสัย และ/หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
10.1 ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/13020/
หรือสแกน QR Code

10.2 ผ่านทาง Contact Center โทรศัพท์ 02 612 6060
10.3 ผ่านทาง email: bda@dga.or.th
11. หมายเหตุ
11.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และ/หรือกาหนดการตามความเหมาะสม และขออภัยหาก
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมิได้มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
11.2 ทั้งนี้ รายละเอียด และกาหนดการต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการ Update ผ่านทางเว็บไซต์
https://www.dga.or.th/th/contentlist/931/13020/
11.3 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ อยู่ในดุยพินิจของ สพร. เพื่อให้ทุกหน่วยงานทีไ่ ด้รับ
หนังสือเชิญได้รับโอกาสในการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ อย่างเหมาะสม และทั่วถึง และขออภัยสาหรับความ
ไม่สะดวกในครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้ด้วย

หน้าที่ 4/8

ก้าหนดการ
งานสัมมนาในหัวข้อ “Cyber Security For Digital Government”
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ
จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (TDGA)
ภายใต้การด้าเนินงานของส้านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.
เวลา
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.10 น.

09.10 – 09.30 น.

09.30 – 10.15 น.

10.15 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.

รายละเอียด
ลงทะเบียน
กล่าวรายงานที่มาโครงการฯ
โดย นายชัชวาล ชิดชัยมงคล
ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ “Cyber Security For Digital Government”
โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
บรรยายพิเศษ “โครงสร้างข้อมูลพื้นฐานด้านความมัน่ คงปลอดภัยภาครัฐ”
โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด
ผู้อานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รับประทานอาหารว่าง
การเสวนาในหัวข้อ
“นโยบาย กระบวนงาน และการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐ
ด้าน Cyber Security ภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”
นาการเสวนาโดย
 น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ
รองปลัดกระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
 นางสุดารัตน์ กิจสิพงษ์
ผู้อานวยการสานักวางแผนและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 นายอารยะ สวัสดิชัย
รักษาการผู้จัดการศูนย์ประสานงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
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เวลา

12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.30 น.

14.30 – 14.45 น.
14.45 – 16.00 น.

15.50 – 16.00 น.

รายละเอียด
ดาเนินรายการโดย
 นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร
ผู้อานวยการฝ่ายวิศวกรรมและปฎิบัติการ
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
รับประทานอาหารกลางวัน
การเสวนาในหัวข้อ
“การเตรียมความพร้อมในเรื่องทักษะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ในยุคดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”
นาการเสวนาโดย
 นายสาวิตร สุทธิพันธ์
Vice President, Enterprise Business Huawei Technologies (Thailand) Co., LTD
 ดร. ต้อง ศรีคชา
ส่วนพัฒนาและอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิชาการทีโอที
 นายนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ดาเนินรายการโดย
 นายเอก โอฐน้อย
ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
สานักงานพัฒนาพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (องค์การมหาชน)
รับประทานอาหารว่าง
การเสวนาในหัวข้อ
“การเตรียมความพร้อมในเรื่องทักษะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ในยุคดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” (ต่อ)
นาการเสวนาโดย
 นายสาวิตร สุทธิพันธ์
Vice President, Enterprise Business Huawei Technologies (Thailand) Co., LTD
 ดร. ต้อง ศรีคชา
ส่วนพัฒนาและอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันวิชาการทีโอที
 นายนรินทร์ฤทธิ์ เปรมอภิวัฒโนกุล
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัย
ดาเนินรายการโดย
 นายเอก โอฐน้อย
ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ
สานักงานพัฒนาพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (องค์การมหาชน)
กล่าวสรุปและปิดงาน
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หมายเหตุ:
 กาหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากอยู่ในระหว่างการเรียนเชิญ และการรอตอบ
รับจากวิทยากร
 การแต่งกายแต่งกายสุภาพ สวมสูท หรือแจ็คเก็ต สุภาพสตรีสามารถสวมกระโปรง หรือกางเกงได้
 ที่จอดรถสามารถจอดรถได้บริเวณชั้น 8 และชั้น 9 (สาหรับชั้น 10 เฉพาะรถที่มีหลังคาสูง)
และกรุณานาบัตรจอดรถติดตัวเพื่อประทับตราจอดรถได้บริเวณจุดลงทะเบียนหน้างาน
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แผนที่สถานที่จัดงานสัมมนา
หัวข้อ “Cyber Security for Digital Government”
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องเมย์แฟร์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพฯ

ที่อยู่:
559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ห้างพาลาเดียม หรือห้างประตูน้าเซ็นเตอร์ (เก่า) (โรงแรมอยู่ตรงข้าม ข้าวมันไก่ประตูน้า)
สามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่:
หมายเลขโทรศัพท์ 02 309 9999
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