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หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 11 
(e-Government Executive Program: e-GEP) 

โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ (ทีดีจีเอ) 
ภายใต้การด าเนินงานของส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 

ระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 2 กันยายน 2564 
 

หลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพ่ือให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหาร
ระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการก าหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย  
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย 
2. เพ่ือเป็นผู้น าการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล 
3. เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
4. เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” 
5. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  
6. เพ่ือพัฒนาทักษะด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือ 
      สามารถวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจทิัลที่เหมาะสม 

 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
 

1. ข้าราชการพลเรือนผู้ด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
1.1 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับต้น (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)  
1.2 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง (เทียบเท่า ซี 9 เดิมขึ้นไป)  
1.3 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป 
1.4 ผู้ด ารงต าแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษได้แก่ ผู้อ านวยการส านัก/ฝ่าย รองอธิบดี  
หรือเทียบเท่า[ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551] 

 

2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
ซ่ึงด ารงต าแหนง่เทียบเท่าข้าราชการพลเรือนตามข้อ 1 
 

3. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้าร่วมการฝึกอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ หรือมีผลงานอันเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
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ระยะเวลาการฝึกอบรม 
 

ฝึกอบรมระหว่าง วันที่  22 เมษายน ถึ ง วันที่  2  กันยายน 2564 สัปดาห์ละหนึ่ ง วัน  
(ทุกวันพฤหัสบดี) เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยฝึกอบรมทั้งหมด จ านวน 15 ครั้ง  

 

คร้ังท่ี หัวข้อการฝึกอบรม 

Module 1 : Exploring Digital Government Transformation 

ครั้งท่ี 1 
- พิธีเปิดฝึกอบรม และ บรรยายในหัวข้อรัฐบาลดจิิทัลมีความส าคัญตอ่การขับเคลื่อนประเทศอยา่งไร 

-    การเช่ือมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร ์และแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

ครั้งท่ี 2 -    กิจกรรมพัฒนา Digital Mindset and Leadership ณ ต่างจังหวัด 

ครั้งท่ี 3 
-    เครื่องมือประเมินระดับความพร้อมและวดัความส าเร็จในการพฒันารัฐบาลดิจิทัล Digital Government 

-    กรณีศึกษาบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลือ่น Digital Transformation  

Module 2 : Digital Technology Trends, Laws ,and Data Analytics 

ครั้งท่ี 4 
-    เทคโนโลยีแห่งอนาคตที่เปลี่ยนโลกสูยุ่คดิจิทลั   

-    แนวทางและวิธีการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลส าหรับรฐับาลดิจิทลั  

ครั้งท่ี 5 

-    กฎหมายส าคญัที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั และการขับเคลื่อนประเทศสูด่ิจิทัลไทยแลนด์ฉบับ 
ล่าสดุ เช่น (ร่าง) พ.ร.บ. การบรหิารงานและการให้บริการภาครัฐผา่นระบบดิจิทลั, (ร่าง) พ.ร.บ. ว่าด้วยการ
รักษาความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร ์และ (ร่าง) พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น 

-    อภิปราย: เกีย่วกับการประยุกต์ใช้กฎหมายฯ ในภาครัฐ 

ครั้งท่ี 6 
-    คิดแบบ Start up 

-    Technology and Regulation 

ครั้งท่ี 7 
-    การบริหารจัดการและใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ 

-    Workshop: แนวทางและกระบวนการวิเคราะห ์ใช้ข้อมูลภาครฐั 

Module 3 : Designing for Digital Success 

ครั้งท่ี 8 -    การศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพฒันารัฐบาลดิจิทัล 

ครั้งท่ี 9 -    ถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานการประยุกต์ใช้ 

ครั้งท่ี 10 
-    แนวทางการท า Digital Transformation 1 

-    Workshop: Digital Transformation by Design thinking 

ครั้งท่ี 11 -    แนวทางการท า Digital Transformation 2 
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คร้ังท่ี หัวข้อการฝึกอบรม 

-    Workshop: Digital Transformation by Agile, Lean 

ครั้งท่ี 12 
-    นวัตกรรมการออกแบบบริการ (Innovation and Service Design) 

-    อภิปราย: นวัตกรรมการออกแบบบริการ (Innovation and Service Design) 

ครั้งท่ี 13 
-    การออกแบบและจดัท าพิมพ์เขียวองค์กรยุคดิจิทัล  (Digital Blueprint Analysis and Creation) 

-    Workshop: จัดท าพมิพ์เขียวองค์กร ยุคดิจิทัลในระดับ High Level (Digital Blue Print Analysis and 
Creation) 

Module 4 : Project Pitching  

ครั้งท่ี 14 
-    การจัดท าแผนงานโครงการเชงิบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนระดับชาติและ
นโยบายรัฐบาล 

ครั้งท่ี 15 
-    น าเสนอ : โครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ 

-    พิธีปิดและมอบประกาศนยีบตัรหลักสูตร EGEP 11  

หมายเหตุ:  
1. ก าหนดการ และหัวข้อการฝึกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม  
2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงกจิกรรมการเดินทางศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ และ/หรือปรับราคาค่าลงทะเบียน

เข้าร่วมกิจกรรมฯ หรือยกเลิกกิจกรรมฯ ในกรณีที่มผีู้ร่วมกิจกรรมฯ ไม่ถึง 20 ท่าน โดยทีดีจีเอจะแจ้งให้ผู้สมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า  

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับราคาค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดงูาน ณ ต่างประเทศ ลดลง และ/หรือเพิ่มขึ้น  
ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ คา่ตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเช้ือเพลิง คา่ประกันภยัสาย
การบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ฯลฯ โดยทีดีจเีอจะแจ้งให้ผูส้มัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทราบล่วงหน้า 

4. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงวนัท่ีเดินทางศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ ์
โดยค านึงถึงความปลอดภยัของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นส าคญั โดยทดีจีีเอจะแจ้งให้ผูส้มัครเข้าร่วมกิจกรรมทราบ
ล่วงหน้า 

 
 

สถานทีฝึ่กอบรม 
 

ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ (สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
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การรับสมัคร 
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และ/หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม  
1. ลงทะเบียนส ารองที่นั่งท่ี https://www.dga.or.th/th/contentlist/930/14692 หรือ  
2. Scan QR Code                                

 
 

 

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล และเลือกหลักสูตรที่ท่านสนใจสมัคร ลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
พร้อมลงนาม 

4. สแกนใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบส าเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) 
และะส่งมายังจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: tdga-g_division@dga.or.th 
 

การช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 
 
1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม  
 ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 - 0 – 20735 - 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา 
(กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน) 

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_division@dga.or.th 
4. กรณีท่ีไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 15 วัน 
 ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ 

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


