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โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture 

และการสร้างความเข้าใจต่อเครื่องมือสื่อสารภาครัฐในยุกต์ดิจิทัล  
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด” 

 
หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ให้
ความส าคัญกับการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กร
ไปสู่การบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยใช้ ICT หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือส าคัญของการพัฒนา การบูรณา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนด าเนินงาน เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงด้านธุรกิจ ลดความซ  าซ้อนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสนับสนุนการด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์กร เพ่ือก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ทันสมัย ทันเวลา และรองรับการขยายงานของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในอนาคต  

 
จากเหตุดังกล่าวข้างต้น คณะผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข ร่วมกับ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: 
TDGA) ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดโครงการอบรม
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยโครงการอบรมฯ ในครั งนี  ได้แบ่งการอบรมออกเป็น 
2 หัวข้อหลักๆ ได้แก่ 1) การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture และ 2) การสร้างความเข้าใจ
ต่อเครื่องมือสื่อสารภาครัฐในยุกต์ดิจิทัล ส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการ
จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรที่มุ่มเน้นการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรในด้านกระบวนการธุรกิจ (Business) และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) อย่างเป็นระบบ ตั งแต่ระดับนโยบาย วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ 
พันธกิจ และขั นตอนกระบวนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรให้
สามารถสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการในอนาคต และเพ่ือเน้นการสร้างความเข้าใจและวิเคราะห์ เพ่ือเป็นแนวทางการตัดสินใจ 
วางแผนงานการน าไปใช้กับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เพ่ือประกอบการตัดสินใจในบริบทงานของตนเอง 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้เข้าใจแนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ที่เชื่อมโยงระหว่าง

พันธกิจองค์กรในด้านต่างๆ (Business) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  
2. เพ่ือให้ทราบแนวทางการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับการบริหารงานที่เป็นภารกิจของ

องค์กรในด้านต่างๆ เช่น ด้านกระบวนการทางธุรกรรมขององค์กร กลุ่มระบบงาน กลุ่มทางเทคนิค อย่าง
เป็นระบบตั งแต่ในระดับปฏิบัติการไปจนถึง นโยบายขององค์กร เพ่ือขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถ
ด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือให้ทราบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไอทีขององค์กรให้ไปสู่ความเป็นจริงด้วยวิธีบริหารจัดการ
อย่างเป็นระบบ โดยการผลักดันการปฏิรูปกระบวนการท างาน และผลักดันการออกแบบพัฒนาระบบ
สารสนเทศขององค์กรด้วยหลักการ EA ให้ประสบผลส าเร็จ 
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4. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจในเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารภาครัฐในยุกต์ดิจิทัล อาทิ GovChanel และ GChat 
และสามารถมองเห็นประโยชน์ในการน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. เพ่ือให้ได้เห็นศักยภาพของเครื่องมือการสื่อสารภาครัฐเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการงานของส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดต่อไปในอนาคต 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ข้าราชการและบุคคลากรส านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม 

และเป็นก าลังคนที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย 
Thailand 4.0 

2. ท าให้ข้าราชการและบุคคลากรของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยน
เปลี่ยนของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารน าเทคโนโลยีดิจิทัลม่าใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
รูปแบบการอบรม 

การรับฟังการบรรยายจากวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทั งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจน
ประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่างๆ (Case Study) ร่วมกับวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
จ านวนวันอบรมและสถานที่ในการอบรม 

ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2560 (จ านวน 3 วัน 2 คืน) ณ โรงแรมอะริสตั น (Ariston) สุขุมวิท 
24 กรุงเทพฯ  
 
จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรม 

รับจ านวนจ ากัด 76 ท่านเท่านั น 
หมายเหตุ: พิจารณาล าดับตามที่ลงทะเบียนผ่านทาง https://www.ega.or.th//th/contentlist/930/12168 
และขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามดุลยพินิจของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่เป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
 
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายให้ โดยท่านที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ต้องมีค าสั่งอนุมัติตัวบุคคลจากต้น
สังกัด และไม่ติดภารกิจใดๆ ในระหว่างการด าเนินโครงการฯ พร้อมทั งให้น าส่งในวันที่เริ่มการอบรมวันแรก 
 
เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ 

ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป และขอสงวนสิทธิ์การปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครเต็มจ านวน (76 ท่าน)  ผ่านทาง
เว็บไซต์ https://www.ega.or.th//th/contentlist/930/12168 
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ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
สรอ. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 25860 เวลา 10.00 น. เป็น

ต้นไป หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็นไปตามดุลยพินิจของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีเ่ป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับผู้
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ 
 
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) 
นางสาวศริิพร  พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ 081 985 0471 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์: bda@ega.or.th 
 
 

*********************************************** 
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ก าหนดการอบรม 
โครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture 

และการสร้างความเข้าใจต่อเครื่องมือสื่อสารภาครัฐในยุกต์ดิจิทัล  
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด” 

วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 60 (จ านวน 3 วัน 2 คืน) 
ณ โรงแรมอะริสตั้น (Ariston) สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 

 
วันแรก - การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture 
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 
เวลา    รายละเอียด 
10.00 น.    ลงทะเบียน และ Check in 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น.  อบรม (1)  
16.00 – 18.00 น.  Relax 
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารค่ า  
 
วันที่สอง - การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย Enterprise Architecture 
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 
เวลา    รายละเอียด 
08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 
09.00 – 12.00 น.  อบรม (2)  
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น.  อบรม (3)  
16.00 – 18.00 น.  Relax 
18.00 – 19.00 น.  รับประทานอาหารค่ า 
 
วันที่สาม - การสร้างความเข้าใจเพื่อใช้งานเครื่องมือสื่อสารภาครัฐในยุกต์ดิจิทัล 
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
เวลา    รายละเอียด 
08.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน 
08.30 – 11.30 น.  อบรม (4)  
11.30 – 12.00 น.  Check out 
12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
 

************************************ 
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ก ำหนดกำรจะประกำศอีกครั้งผ่ำนทำงหน้ำหน้ำเว็บไซต์ http://ega.or.th/training/193      
อีกครั้ง ขออภัยในควำมไม่สะดวกมำ ณ โอกำสนี้ 
 
หมำยเหตุ: 
 วันที่ 7 พฤศจิกายน 60 (วันแรกของการอบรม) 
o มีเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
o มีพักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30 – 14.45 น.  
o มีเลี้ยงรับรองอาหารเย็น เวลา 18.00 – 19.00 น. 
 วันที่ 8 พฤศจิกายน 60 (วันที่สองของการอบรม) 
o มีพักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น. 
o มีเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. 
o มีเลี้ยงรับรองอาหารเย็น เวลา 18.00 – 19.00 น. 
 วันที่ 9 พฤศจิกายน 60 (วันสุดท้ายของการอบรม) 
o มีพักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 – 10.30 น. 
o มีเลี้ยงรับรองอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 

ก าหนดการอาจจะมีการเปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาในการจัดอบรม ทั้งนี้ 
อยู่ในระหว่างการประสานงานกับวิทยากร 
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แผนท่ีสถานที่จัดอบรมและที่พัก 
โครงการอบรมพัฒนาทกัษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
หัวข้อ “การบริหารยุทธศาสตรอ์งค์กรด้วย Enterprise Architecture 

และการสร้างความเขา้ใจตอ่เครื่องมือสื่อสารภาครัฐในยุกตด์ิจิทัล 
ส าหรับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด” 

วันท่ี 7 - 9 พฤศจิกายน 60 (จ านวน 3 วัน 2 คืน) 
ณ โรงแรมอะริสตั้น (Ariston) สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 

 
 

 
 
 
ท่านสามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่หมายเลข 02 259 0960 
 


