ตอบข้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
1. กาหนดการเดินทาง (รายละเอียดสถานที่ที่คณะกาหนด)
ด้วยทางทีมงาน กาลังดาเนินการประสานขอความอนุเคราะห์ในการติดต่อสถานที่ศึกษาดูงานผ่านทาง
กระทรวงการต่างประเทศอยู่ในขณะนี้ และยังไม่ได้รับการ Confirm กลับมายังทีมงาน TDGA ว่าสามารถเข้าดู
งานตามสถานที่ศึกษาดูงานที่ทางทีมงาน TDGA ได้ Set ไว้ทั้งหมดหรือไม่ โดยในเบื้องต้นได้มีการกาหนด
สถานที่ศึกษาดูงาน ดังนี้
Date
Saturday,
24 March, 2018
Sunday,
25 March, 2018
Monday,
26 March, 2018

Tuesday,
27 March, 2018

Wednesday,
28 March, 2018
Thursday
29 March, 2018

Morning

Afternoon
ออกเดินทางจาก BKK – German

Sightseeing

Sightseeing

Federal Ministry of the Interior
o Subject: Current digitalization
initiatives in the German public
administrative sector.

The Royal Thai Embassy in Berlin, Germany
o หัวข้อ: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเฉพาะความ
ร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี

Central Innovation Program for SMEs
o หัวข้อ: การวางระบบศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง และมีการ
ลงทุนด้าน R&D อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลทางธุรกิจมากที่สุด

Federal Ministry of Transport and
Digital Infrastructure (BMVI)
o Subject: Data-driven optimization on
complex manufacturing processes.
o Subject: Innovation, Green Growth and
Global Bio economy.

สามารถเพิ่มดูงานได้อีก 1 ที่

Sightseeing

Börse Frankfurt (Frankfurt Stock
Exchange)
o Digital Security and the technologies
of the digital transformation
economy

Friday,
30 March, 2018

Frankfurt Main Finance
o The Frankfurt FinTech ecosystem

เดินทางกลับประเทศไทย

หมายเหตุ: Update ข้อมูลเมื่อวันที่ 02.02.61

ทั้งนี้ กรณีที่มีสถานที่ศึกษาดูงานข้างต้น ปฏิเสธไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมชม จะต้องจัดหาสถานที่ดูงานแห่ง
ใหม่ทดแทน เพื่อให้สามารถดูงานได้จานวนไม่ต่ากว่า 6 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการอบรมฯ
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2. สายการบิน ที่ระบุ (มีชั้นประหยัด กี่ที่นั่ง ชั้นธุรกิจจานวนกี่ที่นั่ง)
ด้วยโครงการอบรมฯ นี้ อยู่ในระหว่างช่วงการเปิดรับสมัครผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในช่วงเวลาที่ดาเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไปนั้น ทางทีมงาน TDGA จึงยังไม่
สามารถแจ้งจานวนที่แน่นอนได้ ทั้งนี้ สามารถให้ข้อมูลเป็นจานวนขั้น ต่าของคณะผู้บริหารที่เดินทางในครั้งนี้
คือ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ท่าน
ทั้งนี้ โครงการอบรมฯ ดังกล่าวนี้ จะปิดรับสมัครภายในจันทร์วันที่ 5 มีนาคม 2561 เมื่อปิดรับสมัคร
เรียบร้อยแล้ว จะทาให้สามารถทราบจานวนผู้บริหารระดับสูงที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ และสามารถ
ทราบประเภทของการเดินทางได้ว่าจะเดินทางด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดกี่ท่าน และชั้นธุรกิจกี่
ท่าน
อนึ่ง จากประสบการณ์จัดโครงการอบรมฯ ที่ผ่านมา เคยมีผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ขอไม่เดินทางไป
ศึกษาดูงาน ด้ว ยติดราชการกะทัน หั น จึ งจาเป็นที่จะต้ อ งมี การคืน ค่ าบริ ห ารจัด การในส่ ว นที่ ยัง ไม่ มี ก าร
ดาเนินการกลับคืนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
สาหรับ เรื่องสายการบินที่สอบถามเข้ามานั้น ตามปกติจะเดินทางด้วยสายการบินไทยเป็นหลัก ยกเว้นแต่
ในกรณีที่มีการเสนอสายการบินอื่นที่ดีกว่า ในราคาที่เท่ากัน พร้อมทั้งให้เหตุผลสนับสนุนในเรื่องการความ
สะดวกของการเดินทาง และเอื้อต่อการศึกษาดูงานตามที่ระบุไว้เป็นหลัก
3. สถานที่ดูงาน (การประสานงานที่ดูงาน คณะติดต่อหรือให้ บริษัทฯติดต่อ)
หาก บริษัทฯ ติดต่อ ดูงานด้านไหน ? หรือ ระบุสถานที่ดูงานไว้แล้ว เป็น ...............
สถานที่ศึกษาดูงานตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้น และทางทีมงาน TDGA ได้ดาเนินการขอความอนุเคราะห์
ให้ทางกระทรวงการต่างประเทศติดต่อประสานงานในการขอเข้าศึกษาดูงานอย่างเป็นทางการในเบื้องต้น แต่
ในขณะนี้ยังไม่ได้รับการ Confirm กลับมาแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ในกรณีที่ Agency มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับสถานที่ศึกษาดูงาน จะได้รับการ
พิจารณาให้คะแนนในเรื่องของความสามารถเพิ่มเติม ดังที่แสดงในตารางเกณฑ์การพิจารณาไว้แล้ว โดย TDGA
มีโจทย์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ “Digital Transformation”
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4. จานวนคนในคณะเดินทาง
จานวนขั้นต่าของคณะผู้บริหารที่เดินทางในครั้งนี้ คือ จานวนไม่น้อยกว่า 20 ท่าน ซึ่งคณะเดินทางศึกษา
ดูงาน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่สมัครเข้าร่วมการอบรม 2) ผู้บริหารระดับสูง
ของ สรอ. และเจ้าหน้าที่ของ สรอ.
1) ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่สมัครเข้าร่วมการอบรม
ด้วยโครงการอบรมฯ นี้ อยู่ในระหว่างช่วงการเปิดรับสมัครผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐที่
สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในช่วงเวลาที่ดาเนินการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไปนั้น ทางทีมงาน TDGA จึงยัง
ไม่สามารถแจ้งจานวนที่แน่นอนได้
ทั้งนี้ โครงการอบรมฯ ดังกล่าวนี้ จะปิดรับสมัครภายในจันทร์วันที่ 5 มีนาคม 2561 เมื่อปิดรับสมัคร
เรียบร้อยแล้ว จะทาให้สามารถทราบจานวนผู้บริหารระดับสูงที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ได้ และสามารถ
ทราบประเภทของการเดินทางได้ว่าจะเดินทางด้วยบัตรโดยสารเครื่องบินชั้ นประหยัดกี่ท่าน และชั้นธุรกิจกี่
ท่าน
อนึ่ง จากประสบการณ์จัดโครงการอบรมฯ ที่ผ่านมา เคยมีผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ขอไม่เดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ด้วยติดราชการกะทันหัน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการคืนค่าบริหารจัดการในส่วนที่ยังไม่มี การ
ดาเนินการกลับคืนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
2) ผู้บริหารระดับสูงของ สรอ. และเจ้าหน้าที่ของ สรอ.
ผู้บริหารระดับสูงของ สรอ. เป็นหัวหน้าคณะฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ สรอ. รวมจานวนไม่เกิน 4
ท่าน
5. หนังสือเดินทางที่ใช้เดินทางใช้หนังสือราชการหรือไม่
ด้วยโครงการอบรมฯ รับสมัครเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น จึงทาให้ส่วนใหญ่
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการอบรมฯ ถื อ Passport ราชการ แต่ จ ะมี บ างหน่ ว ยงาน อาทิ
ธนาคารกรุงไทย และอื่นๆ ที่หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้อานวยความสะดวกในการติดต่อและขอจัดทา Passport
ราชการให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด
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6. ตารางกาหนดราคากลางแบบแยกรายละเอียด
ด้วยทางทีมงาน TDGA ประสงค์ที่จะหาผู้รับจ้างที่สามารถบริหารจัดการได้ในกรอบวงเงินไม่เกินตาม
จานวนที่ระบุไว้ โดยอ้างอิงจากราคากลาง ดังนี้

7. ห้องพักอัพเกรด สาหรับหัวหน้าคณะหรือไม่
ทุกท่านที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะต้องได้รับการดูแลและบริการต่างๆ เป็นอย่างดี โดยเท่า
เทียมกันทุกท่าน
8. บัตรโดยสารเครื่องบินทางคณะให้เสนอแบบใด (ชั้นธุรกิจ หรือชั้นประหยัด)
หากในระบบไม่สามารถ Key ราคาบัตรโดยสารทั้ง 2 ประเภท คือ ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด ได้ จะ
ขอความกรุณาให้ Key ราคาบัตรโดยสารชั้นประหยัด
ทั้งนี้ เมื่อเดิน ทางจริ งจะมีผู้ บ ริ ห ารระดับสู งเดินทางด้ว ยบัตรโดยสารเครื่องบินทั้ ง 2 แบบ และ
สามารถจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากที่ปิดรับสมัครผู้บริหารระดับจากหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการอบรมฯ
แล้ว (ภายหลังวันที่ 5 มีนาคม 61)
อนึ่ง จากประสบการณ์จัดโครงการอบรมฯ ที่ผ่านมา เคยมีผู้บริหารระดับสูงบางท่าน ขอไม่เดินทาง
ไปศึกษาดูงาน ด้วยติดราชการกะทันหั น จึงจาเป็นที่จะต้องมีการคืนค่าบริหารจัดการในส่วนที่ยังไม่มี การ
ดาเนินการกลับคืนไปยังหน่วยงานต้นสังกัดด้วย
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9. รายการการเดินทางและสถานที่ดูงาน (ไม่มีระบุในระบบ e-GP)
ด้วยทางทีมงาน กาลังดาเนินการประสานขอความอนุเคราะห์ในการติดต่อสถานที่ศึกษาดูงานผ่านทาง
กระทรวงการต่างประเทศอยู่ในขณะนี้ และยังไม่ได้รับการ Confirm กลับมายังทีมงาน TDGA ว่าสามารถเข้าดู
งานตามสถานที่ศึกษาดูงานที่ทางทีมงาน TDGA ได้ Set ไว้ทั้งหมดหรือไม่ โดยในเบื้ องต้นได้มีการกาหนด
สถานที่ศึกษาดูงาน ดังนี้
Date
Saturday,
24 March, 2018
Sunday,
25 March, 2018
Monday,
26 March, 2018

Tuesday,
27 March, 2018

Wednesday,
28 March, 2018
Thursday
29 March, 2018

Morning

Afternoon
ออกเดินทางจาก BKK – German

Sightseeing

Sightseeing

Federal Ministry of the Interior
o Subject: Current digitalization
initiatives in the German public
administrative sector.

The Royal Thai Embassy in Berlin, Germany
o หัวข้อ: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยเฉพาะความ
ร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี

Central Innovation Program for SMEs
o หัวข้อ: การวางระบบศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง และมีการ
ลงทุนด้าน R&D อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดผลทางธุรกิจมากที่สุด

Federal Ministry of Transport and
Digital Infrastructure (BMVI)
o Subject: Data-driven optimization on
complex manufacturing processes.
o Subject: Innovation, Green Growth and
Global Bio economy.

สามารถเพิ่มดูงานได้อีก 1 ที่

Sightseeing

Börse Frankfurt (Frankfurt Stock
Exchange)
o Digital Security and the technologies
of the digital transformation
economy

Friday,
30 March, 2018

Frankfurt Main Finance
o The Frankfurt FinTech ecosystem

เดินทางกลับประเทศไทย
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ทั้งนี้ กรณีที่มีสถานที่ศึกษาดูงานข้างต้น ปฏิเสธไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมชม จะต้องจัดหาสถานที่ดูงานแห่ง
ใหม่ทดแทน เพื่อให้สามารถดูงานได้จานวนไม่ต่ากว่า 6 แห่ง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการอบรมฯ
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