
 
 

  
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) หน้าท่ี 1/19 

 

โครงการการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
(Digital Government Transformation)  

ส าหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดจีีเอ) 

ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 
หลักการและเหตุผล 

 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาลในการเพ่ิมศักยภาพ
ทางการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ได้น ามาก าหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ระยะ 20 ปี ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 5 เมษายน 2559 ภายใต้วิสัยทัศน์
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และทรัพยากร
อ่ืนๆ เพ่ือขับเคลื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 
ส าหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล นั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับดังกล่าว ได้กล่าวถึง

การด าเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กร และการพัฒนา “ก าลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน 2 
ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนา
ก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ทีม่ีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน 
 

 
ที่มา: http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills 
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และจากความส าคัญดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) จึงได้
ร่วมกับ ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
(สคช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
(Digital Government Skill Development) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือจัดท าแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และได้มีการเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา 

 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบให้ส านักงานพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม “หลักสูตรรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง” เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง 
ได้แก่ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ      
ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถน าความรู้ที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ใน
การก าหนดนโยบายองค์กรเพ่ือยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม และมีความจ าเป็นเพ่ือน าไปใช้ในการบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการน าไปใช้ในการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบด้วย 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (Thailand Digital Government Academy: TDGA) 

ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีภารกิจในการ
พัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ปฏิบัติตามมติฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยจัดให้มีโครงการอบรมส าหรับ
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นไปตามนโยบายการพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” ตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 
1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (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) 
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 ทุกหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ได้เรียนเชิญให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภาครัฐ จึงจัดได้ว่าทั้ง 3 หลักสูตร เป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติราชการได้จริง และสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทั้ง 7 ทักษะ ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 
กันยายน 2560 ดังแสดงตามภาพด้านล่างนี้  
 

 
ที่มา: http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills 
 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลภาครัฐ 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 
1 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษา 
2 รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ ที่ปรึกษา 
3 นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ประธานกรรมการ 
4 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 
5 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ กรรมการ 
6 นายชัยณรงค์ โชไชย กรรมการ 
7 นางเมธินี เทพมณี กรรมการ 
8 นายทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการ 
9 นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการ 
10 นายภูมิ ภูมิรัตน กรรมการ 
11 ผู้แทนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรรมการ 
12 นางไอรดา เหลืองวิไล กรรมการและเลขานุการ 
13 ผู้จัดการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) ทีมเลขานุการ 
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เงื่อนไขการผ่านการอบรม 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมการอบรมที่จะได้รับการพิจารณาว่าผ่านการอบรม และได้รับประกาศนียบัตร 

จ าเป็นต้อง 
 มีเวลาเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมดที่หลักสูตร

ก าหนดไว้ 
 ด าเนินการจัดท าแผนงานหรอืโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ 

และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหลักสูตร 
 เข้าร่วมการอบรมนอกสถานที่ (ภายในประเทศ) และร่วมศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ 
 เข้าร่วมการน าเสนอแผนงานหรือโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ 

ค าอธิบาย 
o โครงการในลักษณะ Digital Transformation Program หมายถึง หน่วยงานได้จัดท าโครงการที่

เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการการท างาน (Process) หรือ การปรับเปลี่ยนทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากร (Digital Workforce) หรือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน (Agile / 
LEAN) เป็นต้น 

 
กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) กรอบแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร

ส าหรับปีงบประมาณ 2562 ดังแสดงตามภาพ 

 
 
 

องค์ประกอบ 5 ด้านของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่รัฐบาลดิจิทัล 

ทักษะดิจิทัลฯ  
ตามมติ ครม. โดย
ส านักงาน ก.พ. 

แผนนโยบาย / กฎหมาย / 
ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวขอ้งกับ
การขับเคลื่อนรฐับาลดิจทิัล 

องค์ประกอบที่ใช้ในการ
เปลี่ยนผ่านหนว่ยงาน

ภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 

การถอดบทเรียนความส าเร็จ
ในการเปลี่ยนผ่านสูร่ฐับาล

ดิจิทัล 

เทคโนโลยีดิจทิัลที่ใช้สนับสนนุ
ในการเปลี่ยนผ่านสูร่ฐัดิจทิัล 
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โดยมีวิธีด าเนินการจัดอบรม ดังต่อไปนี้ 
 การรับฟังการบรรยายจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 40%) 
 การรับฟังและร่วมวิเคราะห์กับผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน (Coaching) 
 การเสวนาร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้องกับกรณีศึกษาในยุคดิจิทัล 
 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่างๆ (Case Study)  
 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมการอบรม  

(Management Workshop) 
 การถอดบทเรียนความส าเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลจากการศึกษาดูงานทั้งในและ

ต่างประเทศ   
 

การรับสมัคร 
 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม  
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13148 เพ่ือส ารองที่นั่ง หรือ  
2. Scan QR Code                               เพ่ือส ารองที่นั่ง 

 
 
 
 
 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร 
4. ลงนามในใบสมัคร 
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) 

และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g@dga.or.th 
 
การช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 

 
1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม  
 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 - 0 – 20735 - 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา 
(กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน) 
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2. เมื่อช าระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน 
2.1 สแกนใบน าฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน  
2.2 ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม  
2.3 ระบชุื่อหน่วยงาน และที่อยู่ส าหรับออกใบเสร็จ 
2.4 เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก 

3. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail: tdga-g@dga.or.th 
4. กรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 15 วัน 
 ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ 

 
********************************************************* 
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โครงการการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
(Digital Government Transformation)  

ส าหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 2562  
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดจีีเอ) 

ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
 

 
 

ชื่อหลักสูตร 
จ านวน 
(ชั่วโมง) 

จ านวนครั้งของ 
การอบรม 

เปิดรับสมัคร 

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 
 
อบรมระหว่างวันท่ี 29 มีนาคม ถึง วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 

89 15 ครั้ง 
อบรมทุกวันศุกร์ 

ครึ่งวัน 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
และ/หรือ 

จนกว่าท่ีน่ังจะเต็ม 
 

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 
(e-Government Executive Program: e-GEP) 
 
อบรมระหว่างวันท่ี 18 เมษายน ถึง วันท่ี 15 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

158 15 ครั้ง 
อบรมทุกวันพฤหัสบดี 

เต็มวัน 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 

หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Transformation Program: DTP) 
 
อบรมระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม ถึง วันท่ี 5 กันยายน 2562 
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

178 15 ครั้ง 
อบรมทุกวันพฤหัสบดี 

เต็มวัน 
เวลา 09.00 – 16.00 น. 
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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 เพ่ือส ารองที่นั่ง หรือ  
2. Scan QR Code                               เพ่ือส ารองที่นั่ง 

 
 
 
 
 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร 
4. ลงนามในใบสมัคร 
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) 

และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g@dga.or.th 
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หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 

 
หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ 

ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือเทียบเท่า สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมไปใช้ในการก าหนดนโยบายองค์กรเพ่ือ
ยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเป็นผู้น าด้านดิจิทัลที่สามารถก าหนดทิศทางขององค์กร รวมถึง
กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน หรือการให้บริการที่
น าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้ 
 
วัตถุประสงค์ 

 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงรับทราบแนวทางการยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงาน

ราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการภาคประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส 
 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้นโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน และน าไปประยุกต์เพ่ือใช้ก าหนดนโยบายองค์กร 
 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพ่ือการปฏิรูปการ
บริหารงานราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล  
 

5. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจแนวทางการจัดการข้อมูลรวมถึงน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดใช้ประโยชน์
สูงสุด 
 

6. เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถก าหนดนโยบายในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการ
ยกระดับการให้บริการโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการไปช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน 
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คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 

1. ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1.1 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทประเภทบริหารระดับสูง (เทียบเท่า ซี 10 เดิม)  
1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (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 และหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อที ่1 
 

3. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 

4. ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใต้ 3 เหล่าทัพ และต ารวจ ที่มีชั้นยศ อัตรา
เงินเดือน พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก หรือพลต ารวจเอก [ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบต าแหน่งอย่างอ่ืนเท่ากับการด ารงต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือน] 
 

5. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
ระยะเวลาการอบรม 

 

อบรมระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 อบรมสัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันวันศุกร์)
เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จ านวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม จ านวนครั้ง 
การอบรมในประเทศ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 
(อบรมทุกวันศุกร์ ครึ่งวันบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น.)    

12 

กิจกรรมการบูรณาการการท างานร่วมกันแบบเครือข่ายส าหรับผู้บริหารระดับสูง 1 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ นอร์เวย์ และเดนมาร์ก 1 
การน าเสนอโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ  1 

รวม 15 
หมายเหตุ:  
 การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ 
 ก าหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการ

ตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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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 เพ่ือส ารองที่นั่ง หรือ  
2. Scan QR Code                               เพ่ือส ารองที่นั่ง 

 
 
 
 
 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร 
4. ลงนามในใบสมัคร 
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางราชการ (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 เป็นราคาเหมาจ่ายส าหรับการลงทะเบียนอบรมตลอดโครงการฯ รวมการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศแล้ว 
o ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ 
o ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
o ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าตั๋วโดยสารออก เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้บริหารที่เข้า

ร่วมการอบรมทั้งคณะ ดังนั้น ตั๋วโดยสารจึงออกเป็นตั๋วคณะ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการออก
ตั๋วโดยสารเอง (ตั๋วเดี่ยว) และการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ 

o กรณีเดินทางแบบตั๋วเดี่ยว (ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะ) ต้องช าระเพ่ิมขั้นต่ าเป็นจ านวนเงิน 
50,000 บาท/ท่าน/เที่ยว หรือมากกว่าในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 

o สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ  
********************************************************* 
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หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 
(e-Government Executive Program: e-GEP) 

 
หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหาร

ระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมอบรมไปใช้ในการก าหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับ
องค์กรที่สามารถให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการ รวมถึงการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบด้วย  
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย 
 

2. เพ่ือเป็นผู้น าการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

3. เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 

4. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” 
 

5. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
 

6. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือ
สามารถวางแผนงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิทัลที่เหมาะสม 
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 

1. ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1.1 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี 9 เดิม)  
1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี 9 เดิม)  
1.3 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป 
1.4 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ 

ได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก/ฝ่าย รองอธิบดี หรือเทียบเท่า 
[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551] 

 

2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1 
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3. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
ระยะเวลาการอบรม 

 

อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2562 อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวัน
พฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จ านวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

กิจกรรม จ านวนครั้ง 
การอบรมในประเทศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า 
(อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.)    

12 

กิจกรรมการบูรณาการการท างานร่วมกันแบบเครือข่ายส าหรับผู้บริหารระดับสูง 1 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 8 วัน 7 คืน ระหว่างวันที่ 8 - 15 มิถุนายน 2562 

1 

การน าเสนอโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ 1 
รวม 15 

หมายเหตุ:  
 การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ 
 ก าหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการ

ตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
สถานที่อบรม 

 

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพฯ 
 
การรับสมัคร 

 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม  
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13148 เพ่ือส ารองที่นั่ง หรือ  
2. Scan QR Code                               เพ่ือส ารองที่นั่ง 

 
 
 
 
 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร 
4. ลงนามในใบสมัคร 
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5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางราชการ (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 เป็นราคาเหมาจ่ายส าหรับการลงทะเบียนอบรมตลอดโครงการฯ รวมการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศแล้ว 
o ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ 
o ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
o ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าตั๋วโดยสารออก เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้บริหารที่เข้า

ร่วมการอบรมทั้งคณะ ดังนั้น ตั๋วโดยสารจึงออกเป็นตั๋วคณะ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการออก
ตั๋วโดยสารเอง (ตั๋วเดี่ยว) และการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ 

o กรณีเดินทางแบบตั๋วเดี่ยว (ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะ) ต้องช าระเพ่ิมขั้นต่ าเป็นจ านวนเงิน 
50,000 บาท/ท่าน/เที่ยว หรือมากกว่าในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 

o สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
 

********************************************************* 
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หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Transformation Program: DTP) 

 
หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

อันประกอบไปด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการท างาน (Process) หรือการปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากร (Digital Workforce) หรือ การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน (Agile / LEAN) เป็นต้น          
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการท างาน การออกแบบการให้บริการ การด าเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงท าให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์องค์กรและรัฐบาลดิจิทัล 
 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถออกแบบกระบวนการที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 

3. เ พ่ือให้ผู้บริหารมีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัลที่มีความเกี่ยวข้องกับการจากการจัดท า
สถาปัตยกรรมองค์กรและน าไปประยุกต์เพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริการ 

 

4. เพ่ือให้ผู้บริหารเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพ่ือการปฏิรูปการบริหารงาน
ราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล  
 
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 
 

ผู้บริหารที่ดูแลงานยุทธศาสตร์องค์กร หรือผู้บริหารที่ดูแลแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แก่ 

1. ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ 
2. ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) หรือ 
3. ผู้อ านวยการส านัก/ฝ่าย หรือ 
4. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี

ประสบการณ ์หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
 
ระยะเวลาการอบรม 

 

อบรมระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 5 กันยายน 2562 อบรมสัปดาห์ละหนึ่งวัน (ทุกวัน
พฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยอบรมทั้งหมด จ านวน 15 ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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กิจกรรม จ านวนครั้ง 
การอบรมในประเทศ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า 
(อบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 16.00 น.)    

12 

กิจกรรมการบูรณาการการท างานร่วมกันแบบเครือข่ายส าหรับผู้บริหารระดับสูง 1 
การศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
จ านวน 7 วัน 6 คืน ระหว่างวันที่ 6 – 12 กรกฎาคม 2562 

1 

การน าเสนอโครงการที่ขับเคลื่อนให้เกิด Digital Transformation ภาครัฐ 1 
รวม 15 

หมายเหตุ:  
 การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ 
 ก าหนดการดูงานต่างประเทศ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการประสานงาน และรอการ

ตอบรับจากสถานที่ดูงานต่างประเทศ หากมีการเปลี่ยนแปลง ทีมงานฯ ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
สถานที่อบรม 

 

ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพฯ 
 
การรับสมัคร 

 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม  
1. ลงทะเบียนทาง https://www.dga.or.th//th/contentlist/930/13148 เพ่ือส ารองที่นั่ง หรือ  
2. Scan QR Code                               เพ่ือส ารองที่นั่ง 

 
 
 
 
 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร 
4. ลงนามในใบสมัคร 
5. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางราชการ (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 + พักคู ่ราคา 250,500 บาทต่อท่าน 
 แบบที่ 4 บินชั้นธุรกิจ + พักเดี่ยว ราคา 268,500 บาทต่อท่าน 

 
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว  
o ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมต่อท่าน และราคารวม VAT ร้อยละ 7 แล้ว 
o เป็นราคาเหมาจ่ายส าหรับการลงทะเบียนอบรมตลอดโครงการฯ รวมการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศแล้ว 
o ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางราชการ 
o ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
o ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าตั๋วโดยสารออก เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้บริหารที่เข้า

ร่วมการอบรมทั้งคณะ ดังนั้น ตั๋วโดยสารจึงออกเป็นตั๋วคณะ สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการออก
ตั๋วโดยสารเอง (ตั๋วเดี่ยว) และการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ 

o กรณีเดินทางแบบตั๋วเดี่ยว (ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะ) ต้องช าระเพ่ิมขั้นต่ าเป็นจ านวนเงิน 
50,000 บาท/ท่าน/เที่ยว หรือมากกว่าในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายเกินกว่า 50,000 บาทข้ึนไป 

o สพร. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
 

********************************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) หน้าท่ี 18/19 

 

แผนที่สถานที่จัดอบรม 
 

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 6 
(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 

ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ 
 
 

 
 

 
ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ 
โทรศัพท์: 02 680 9999 

 
 
 
 
 
 



 
 

  
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) หน้าท่ี 19/19 

 

แผนที่สถานที่จัดอบรม 
 

หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 9 
(e-Government Executive Program: e-GEP) 

และ  
หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Transformation Program: DTP) 
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ า กรุงเทพฯ 

 

 
 
ท่านสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ 
โทรศัพท์: 02 309 9999 
 


