เอกสารแนบ ๑

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง
ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ปั จ จุ บั น การบริ ห ารงานราชการในยุค ดิจิทัล มีความจาเป็นที่ห น่ว ยงานภาครัฐ ต้ องก าหนด
นโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่ อนองค์กรให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงนโยบายของภาครัฐ ซึ่งผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าใจ และสามารถ
กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกทั้ง สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ กากับดูแลและติดตามภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิรูป
การป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับนโยบายดิจิทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคม และนาไปสู่การยกระดับการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สรอ. ได้ ดาเนิ น การจั ดทาแผนการดาเนินการจัดฝึ กอบรมหลักสู ตรหลักสู ตรเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหาร
ระดับสูง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ
1. หลักการและเหตุผล
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 คณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารรับความเห็นจากสานักงาน ก.พ. ที่เห็นควรให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
ผู้รับผิดชอบดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร CIO แทนสานักงาน ก.พ. ซึ่ง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กระทรวงฯ ได้ดาเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐแล้วจานวน
4 รุ่น คือ รุ่นที่ 25 - 28 และจากนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อ
วัน ที่ 18 กัน ยายน พ.ศ. 2557 ในส่ ว นของนโยบายในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัล และวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศอย่ างจริ งจั ง ซึ่งจะทาให้ ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลก
สมัยใหม่ได้ ทั้งด้านการผลิต และการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง และการใช้ดิจิทัลให้รองรับการให้บริการ
ของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสาร และบันเทิง ตลอดจนการใช้
ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดังนั้น กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารจึ ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ วัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม ดิ จิ ทั ล 6 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ( ที่ ม า :
http://www.digitalthailand.in.th เอกสารประกอบการประกอบการประชุมคณะกรรมการเตรียมการ
ด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559)
 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคุลมทั่วประเทศ
 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
 พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ที่มา: http://www.digitalthailand.in.th
และจากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลดังกล่าวซึ่งส่งผลต่อการปรับตัวของภาครัฐที่จะต้องพัฒ นา
กระบวนการทางานให้สอดคล้องกับการพัฒนาของภาคเอกชนในการนาเอาดิจิทัล มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้ ดังนี้ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐจึงควร
ได้รั บ การเสริ มสร้ างศักยภาพด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารให้ ส อดรับ กับแนวนโยบาย
ดังกล่าว โดยมุ่งหวังให้สามารถสร้างวิสัยทัศน์ในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนา
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการเตรียมความพร้อมที่ จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ ดารง
ตาแหน่ งประเภทบริ ห าร สร้ างวิสั ยทัศน์ สร้างภาวะความเป็นผู้ นาภายใต้ห ลั กธรรมาภิบาล การใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง ประโยชน์ ที่ มี ต่ อ
ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
และมติ ครม. เมื่ อ วั น ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2559 เห็ น ชอบต่ อ (ร่ า ง) แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมและ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) เพื่อเป็น
กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และให้ทุกกระทรวง กรม
รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลระยะ 3 ปี ของหน่วยงานแทนการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเดิม
และให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ที่ให้ทุกกระทรวง ทบวง และหน่วยงาน
อิสระ จัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดทาแผน 3 ปี และปรับทุกปีตามความ
เหมาะสม และให้เสนอแผนของหน่วยงานควบคู่ไปกับการของบประมาณด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
งบประมาณรายจ่ายประจาทุกปี

จากความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงได้มอบหมายให้
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ดาเนินการจัด การอบรมหลักสูตรเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และ
ผู้บริหารระดับสูง ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
2. ชื่อและรายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
รายละเอียดหลักสูตร คือ หลักสูตรที่จะอบรมให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงาน
ของรัฐ
 รองหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้
ดูแลรับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง (ระดับ 10 ขึ้น ไปเดิม) ได้แก่ ที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิ ผู้ตรวจ
ราชการอธิบดี รองปลัด ปลัดกระทรวง
3. วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
3.1. วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดับสู งภาครัฐ มีความรู้ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนามาใช้ในการทางานของ
ภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการบริหาร
โครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
 เพื่อสร้ างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดาเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
 เพื่อให้ ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสู งภาครัฐ สามารถวิเคราะห์ ส ภาวการณ์
ปัจจุบันที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้เป็น
อย่างดี
 เพื่อให้เกิดเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐอันจะทาให้การ
ประสานงานโครงการด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารระหว่ า งหน่ ว ยงานเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
 เพื่อให้สามารถกาหนดแผนแม่บทเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารหรือแผนการ
ดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนนโยบายดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลได้
 เพื่อให้ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง (ระดับ 10 ขึ้นไปเดิม) ได้แก่ ที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิ
ผู้ตรวจราชการอธิบดี รองปลัด ปลัดกระทรวง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนามาใช้ในการทางานของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน

ระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการบริหารโครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนามาใช้ในการทางานของภาครัฐ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการบริหารโครงการ
ต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 มีการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
 มีการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการดาเนินการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ
 มีเครือข่ายของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐอันจะทาให้การประสานงาน
โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 สามารถกาหนดแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลได้
 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ สามารถวิเคราะห์สภาวการณ์ ปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและพร้อมรับมือกับทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตได้เป็นอย่างดี
 ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง (ระดับ 10 ขึ้นไปเดิม) ได้แก่ ที่ปรึกษาผู้ทรงวุฒิ ผู้ตรวจ
ราชการอธิ บ ดี รองปลั ด ปลั ด กระทรวง มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศตาม
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนามาใช้ในการทางานของภาครัฐเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ระยะยาวและการบริการของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งการบริหารโครงการต่างๆ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ชื่อวิชาที่จะอบรม
วิชา (หัวข้อ) ที่จะการอบรมในหลักสูตรได้มีการจัดลาดับหัวข้อที่จะบรรยายในหลักสูตรเป็น
ล าดับ และแบ่ งเป็ นหมวดหมู่ เพื่อให้ ผู้ บริห ารที่เข้าร่วมการอบรมได้เข้าใจเนื้อหาและสามารถลาดับ
ความคิ ด ได้ ท าให้ ง่ า ยต่ อ การท าความเข้ า ใจ ตลอดจนสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ
หัวข้อในการอบรมของหลักสูตรฯ นี้ โดยในแต่ละหัวข้อจะอธิบายให้เกิดความต่อเนื่องและ
ความเปลี่ยนแปลงของการบริหารราชการในยุคดิจิทัลที่ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องเข้าใจ และสามารถ
กาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร อีกทั้ง สามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการ กากับดูแลและติดตามภายใต้หลักธรรมาภิบาล ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การปฏิรูป
การป้ องกัน และปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับนโยบายดิจิทั ล เพื่ อ

เศรษฐกิจและสังคม และนาไปสู่การยกระดับการบริการประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่สอดคล้อง
กับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยเนื้อหาการบรรยายได้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับ
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ ที่จะทาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบและเข้าใจในเนื้อหาทั้งหมดโดยมี หัวข้อ
การอบรม ดังนี้
หลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง
ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ครั้งที่
หัวข้อการอบรม
1
o นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่มีผลกระทบ
กับการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
o การปฏิบัติราชการภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2
o Business Process, Re-engineering, Leadership and Change
Management
o การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “Business Process, Re-engineering,
Leadership and Change Management” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 1)
3
o การศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสริมเครือข่ายผู้บริหาร
4
o Sourcing Management
o การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “Sourcing Management”
(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 2)
5
o กฎหมาย ระเบียบ และอุปสรรคการในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
o การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “กฎหมาย ระเบียบ และอุปสรรคการในการ
ขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 3)
6
o อภิปรายเสนอแนวคิด “ปัจจัยที่ขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล”(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 4)
 ยุทธศาสตร์องค์กรที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล
 ผู้บริหารระดับสูง
 ทรัพยากรในหน่วยงาน
o อภิปรายเสนอแนวคิด และสรุปแนวคิดเพื่อการนาเสนอ
หมายเหตุ รายละเอียด หัวข้อ และกาหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตารางการอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
และผู้บริหารระดับสูง ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
ครั้งที่
1
(ห้องแคนนา 1)

วันและเวลา
วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.

หัวข้อการอบรม
พิธีการเปิดอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ และผู้บริหารระดับสูง
ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ
(1) Business Process, Re-engineering,
Leadership and Change Management

วิทยากร
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

วันพฤหัสที่ 8 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.

(3) Sourcing Management

นายไชยเจริญ อติแพทย์

เวลา 13.00 – 16.00 น.

(4) อภิปรายในหัวข้อ “Sourcing Management”
(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 1)

3

วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2559

4
(ห้อง ออคิด)

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559
เวลา 09.00 – 12.00 น.

(5) ศึกษาดูงานและกิจกรรมส่งเสริมเครือข่าย
ณ แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
(6) นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
นโยบายรัฐบาลดิจิทัล ที่มีผลกระทบกับการ
บริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ
(7) การอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “Business
Process, Re-engineering, Leadership and
Change Management” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 2)
(8) กฎหมาย ระเบียบ และอุปสรรคการในการ
ขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(9) อภิปรายในหัวข้อ “กฎหมาย ระเบียบ และ
อุปสรรคการในการขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล” (แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 3)
(10) นาเสนอแนวคิด และพิธีมอบประกาศนียบัตร
พร้อมกล่าวปิดอบรม

ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์
นางเมธินี เทพมณี
นายไชยเจริญ อติแพทย์
ทีมงาน สรอ.

เวลา 13.00 – 16.00 น.
2
(ห้องแคนนา 1)

เวลา 13.00 – 16.00 น.
5
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559
(ห้อง Executive 5) เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.

6
วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2559
(ห้อง Executive 5) เวลา 09.00 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.

ดร. สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ผู้อานวยการหลักสูตรวิทยา
ศาสต์มหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(2) การปฏิ บั ติ ร าชการภายใต้ น โยบายดิ จิ ทั ล เพื่ อ ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด
เศรษฐกิจและสังคม

(11) อภิปรายเสนอแนวคิด “ปัจจัยที่ขับเคลื่อน
หน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
(แบ่งกลุ่มปฏิบัติ 4)
o ยุทธศาสตร์องค์กรที่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลดิจิทัล
o ผู้บริหารระดับสูง
o ทรัพยากรในหน่วยงาน
(12) อภิปรายเสนอแนวคิดและสรุปแนวคิด

ดร.กษิติธร ภูภราดัย
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
ดร.อมฤต เหล่ารักพงษ์
นายไชยเจริญ อติแพทย์
นายไชยเจริญ อติแพทย์
นายไชยเจริญ อติแพทย์
ดร. นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคาชัย
นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร
ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์

หมายเหตุ ตารางการอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างเรียนเชิญวิทยากร และรอการตอบรับการบรรยายจากวิทยากรแต่ละท่าน

