
 
 

  
หลักสตูรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๓ หน้าท่ี ๑ / ๖ 

 

โครงการอบรม 
หลักสูตรรัฐบาลอเิล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที ่๓ 

(e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO) 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) (สรอ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดโครงการอบรม “หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง” เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ 
(ระดับกระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม
ไปใช้ในการก าหนดนโยบายองค์กรเพ่ือยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล น าเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความจ าเป็นไป
ใช้เป็นแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงการน าไปใช้ในการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการเพ่ือป้องกันแก้ไข
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย 
 
  ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ภายใต้ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงปฏิบัติตามมติฯ ดังกล่าว โดยการจัดให้มีโครงการอบรมหลักสูตร “รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓” ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถรับทราบแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงาน 
                 ราชการแผ่นดินภายใต้นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาล 
                 ดิจิทัลของประเทศไทย เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่การบริการภาคประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  
                 และโปร่งใส 

 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรภายใต้นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
      สังคม และสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  

 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้าใจกฎหมายดิจิทัล (Cyber Laws) ที่มีความเก่ียวข้องกับการบริหาร 
                ราชการแผ่นดิน และน าไปประยุกตเ์พ่ือใช้ก าหนดนโยบายและยุทธ์ศาสตร์องค์กร  
 ๒.๔ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงเกิดแนวคิดในการบูรณาการระบบงานราชการเพ่ือการปฏิรูปการบริหารงาน 
                ราชการในหน่วยงานตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล  
 ๒.๕ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าใจแนวทางการจัดการข้อมูลรวมถึงน าข้อมูลไปใช้ให้เกิดใช้ประโยชน์สูงสุด 
 ๒.๖ เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถก าหนดแนวทางนโยบายในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพ่ือ 
                 ยกระดับการให้บริการโดยให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา  
                 อนุญาตของทางราชการไปช่วยยกระดับการให้บริการประชาชน 
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๓. กลุ่มเป้าหมาย 
 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัด รองปลัด ผู้ตรวจราชการ (ระดับ
กระทรวง) อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเทียบเท่า  
 
๔. ประโยชน์ทีผู่้เข้ารับการอบรมจะได้รับ 

๔.๑ ได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาล 
                 ดิจิทัลของประเทศไทย กฎหมายดิจิทัล (Cyber Laws) ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ 
                 แผ่นดิน และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเก่ียวข้องกับการบริหารราชการ  
 ๔.๒ ได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงานการบริหารงานราชการและเอกชนของต่างประเทศ 
 ๔.๓ ได้รับรู้แนวความคิดและวิธีการในการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในองค์กร เพ่ือน าไปใช้ให้  
                 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๔.๔ ได้รับรู้แนวคิดและวิธีการในการบูรณาการระบบงานราชการเพ่ือการปฏิรูปตามแนวทางทาง 
                 รัฐบาลดิจิทัล 

๔.๔ ได้รับโอกาสในการเสนอแนวทางการพัฒนา ปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อ  
       คณะรัฐมนตรี 
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๕. คณะกรรมการหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง / หน่วยงาน ต าแหน่ง 

๑ รศ.ดร.วรากรณ์  สามโกเศศ 
ประธานกรรมการบริหาร 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ  

๒ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
ที่ปรึกษาอาวุโส 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

ประธานกรรมการ  

๓ ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ 
กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

กรรมการ 

๔ นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ 

๕ นายวิสูตร ประสิทธิ์ศิริวงศ์ 
เลขาธิการ  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

กรรมการ 

๖ นายมนูญ สรรค์คุณากร ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ ในเครือเซ็นทรัล  กรรมการ  

๗ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด 
ผู้อ านวยการ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

กรรมการและ
เลขานุการ 
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๖. รายละเอียดของหลักสูตร 
  เพ่ือให้การอบรมหลักสูตร“รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๓ สัมฤทธิ์ผล     
สรอ. จึงได้ออกแบบหลักสูตรนี้ ส าหรับผู้บริหารระดับสูงน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยเนื้อหาหลักสูตรฯ ประกอบ
ไปด้วย 
 

 วิชาหลัก 
o แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย  
o เทคโนโลยีสารสนเทศกับความเปลี่ยนแปลงภายใต้แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
o กฎหมายดิจิทัล (Cyber Laws) ที่มีความเก่ียวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน  

 
 วิชารอง 
o การบูรณาการระบบงานราชการตามแนวทางทางรัฐบาลดิจิทัล 
o แนวทางการจัดการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ของข้อมูล 
o เพ่ือให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถก าหนดแนวทางนโยบายในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้เพื่อ

ยกระดับการให้บริการเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ 

o การอภิปรายกรณีศึกษาของหน่วยงานภาครัฐ 
o การศึกษาดูงานต่างประเทศ 

 
๗. ระยะเวลาในการอบรม 

ก าหนดการจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 อบรมสัปดาห์ละ ๑ วัน ทุกวันศุกร์ (ครึ่งวัน)  
 อบรมในประเทศ จ านวน ๙ ครั้ง  
 ศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวน ๒ ประเทศ คือ ประเทศเอสโตเนีย และประเทศสวีเดน  

จ านวน ๑ ครั้ง (๘ วัน)  
 สัมมนาและมอบประกาศนียบัตร จ านวน ๑ ครั้ง  
 รวมระยะเวลาการอบรมทั้งหมด จ านวน ๑๑ ครั้ง 

หมายเหตุ: ก าหนดการอบรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม  
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๘. ค่าลงทะเบียน 
 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมตลอดหลักสูตร ราคา ๓๙๐,๐๐๐ บาทต่อท่าน 

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว 

 รวม VAT 7% แล้ว 
 เป็นราคาเหมาจ่ายส าหรับการลงทะเบียนฝึกอบรมตลอดโครงการฯ  
 รวมการศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวน ๒ ประเทศ คือ ประเทศเอสโตเนีย  

และประเทศสวีเดน 
 เป็นราคาส าหรับเดินทางโดยสายการบินชั้นประหยัด (Economic Class) และพักเดี่ยว 
 กรณีประสงค์เดินทางโดยสายการบินชั้นธุรกิจ (Business Class) มีค่าลงทะเบียนเพ่ิมเติมอีก 

๑๓๐,๐๐๐ บาท 
 
๙. เงื่อนไขของการผ่านการอบรม 
 ผู้เข้าร่วมอบรมที่จะได้รับการพิจารณาว่าผ่านการอบรม และได้รับประกาศนียบัตร จ าเป็นต้อง 

 มีเวลาเข้าร่วมการอบรมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 เข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศ  

 

๑๐. วิธีการด าเนินการอบรม 
 การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิในรูปแบบเชิงเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อภิปรายจากกรณีศึกษา

แนวทางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน (ร้อยละ ๗๐ ของระยะเวลาการอบรม) 
 ศึกษาดูงานต่างประเทศ  (ร้อยละ ๒๐ ของระยะเวลาการอบรม) 
 การบรรยายเชิงเสวนา (ร้อยละ ๑๐ ของระยะเวลาการอบรม) 

 
๑๑. การรับสมัคร 

 รับจ านวนจ ากัดเพียง ๒๕ ท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม 
 สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 

o นายเอก โอฐน้อย หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๐ ๒๗๖ ๗๗๗๙  
o นางสาวศิริพร พงศ์วิญญู หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๑ ๙๘๕ ๐๔๗๑ 

หรือ e-mail: bda@ega.or.th   
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ค าแนะน า 
 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ https://www.ega.or.th//th/contentlist/930/10391  

เพ่ือส ารองที่นั่ง 
 กรอกใบสมัครเข้าร่วมการอบรมด้วยลายมือบรรจงหรือพิมพ์ (พร้อมลงนามก ากับ) 
 สแกนใบสมัครเข้าร่วมการอบรมพร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าเงิน) และส่งมายัง

email: bda@ega.or.th 
  
หมายเหตุ:  

 สรอ. เป็นหน่วยงานราชการ ได้รับยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ ๓ 
 อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว 
 ข้าราชการมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และเข้าร่วมอบรมโดยไม่ถือเป็นวันลา 
 กรณีไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันท าการก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะ

คิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ    
 การดูงานต่างประเทศ ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ  ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์

ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ, ค่าน้ าหนัก
กระเป๋าสัมภาระท่ีหนักเกินสายการบินก าหนด  

 ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงก าหนดการฝึกอบรมตามความเหมาะสม และราคาค่าเดินทาง  ในกรณีที่มีการ
ปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือสลับก าหนดการและ/หรือสถานที่ศึกษาดูงานได้ตามความเหมาะสม   
ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่รับประทานอาหารบางมื้อและหรือไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืน
ได ้เพราะการช าระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับสมัครก่อนก าหนด หากมีผู้สมัครเกินจ านวนที่ก าหนดไว้  
 


