หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9
(e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO#9)
โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดจี ีเอ)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในยุคที่สังคมและเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ
จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชน และภาคธุรกิจ
ที่เปลี่ยนไป ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงที่
ต้องแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวตลอดเวลา การเป็นผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัล จึงต้องมีความรู้
ความเข้าใจถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ และสามารถนำองค์กรให้ ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นตลอดเวลาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ อีกทั้งยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถกำหนดทิศทาง วาง
ยุทธศาสตร์ นโยบายและบริหารจัดการองค์กรให้เปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย และแผนระดับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA) ได้จัด
ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
เพื่อเป็นแกนหลักในการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย และสอดคล้องกับ แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่ อการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่เสนอโดยสำนักงานข้าราชการและพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อให้บุคลากร
ภาครัฐทุกระดับมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่ เพียงพอและพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล
โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มติ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบให้ สพร. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสู ง
(e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO) เพื่อเป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐเพื่อการเป็น ผู้นำดิจิทัลโดยเฉพาะ และได้มีการจัดอบรมมาอย่างต่อเนื่องเป็น
ประจำทุกปีถึง 8 รุ่นแล้วตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ซึง่ หลักสูตร e-GCEO นี้ได้ออกแบบขึ้นโดยมุ่งเน้น
ให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐเข้าใจถึงทิศทาง นโยบาย และแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างถ่องแท้
อีกทั้งในแต่ละปีสถาบัน TDGA ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาและแนวทางการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถ
รองรับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ด้วย นอกจากผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
แล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
ระหว่างผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมด้วยกันเองด้วย ตลอดจนการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย
และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้
1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้เรียนรู้ เข้าใจถึงบทบาทของการเป็นผู้นำยุคดิจิทัลที่สามารถกำหนดนโยบาย
และยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ได้รู้จัก เรียนรู้ถึงการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อการทำงานและบริห าร
จัดการในรูปแบบต่างๆ กฎหมายดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินในยุคดิจิทัล และร่วมกันขับเคลื่อน
องค์กรภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ช่วยให้ประชาชนสามารถติดต่อ ใช้บริการของภาครัฐได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสตรวจสอบได้
3. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กร
จากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษา
ดูงานทั้งในและต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม
4. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ระหว่างกัน
และร่วมกันจัดทำโครงการหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปการทำงานหรือการบริหารราชการใน
รูปแบบใหม่ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารผู้เข้าอบรมที่เข้มแข็ง และนำไปสู่ความร่วมมือในการบูรณาการ
การทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วขึ้น
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
1. ข้าราชการพลเรือนผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.1. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
1.2. ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ (ระดับกระทรวง)
ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเทียบเท่า
2. ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานของรัฐฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรอัยการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ (เทียบเท่าตำแหน่งประเภทบริห าร
ระดับสูงหรือระดับซี 10 เดิมขึ้นไป)
3. ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานรัฐที่เป็นนิติบุคคล
4. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ
5. ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานภายใต้ 3 เหล่าทัพ และตำรวจ และ/หรือที่มีชั้นยศ
ตั้งแต่ระดับ พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือพลตำรวจตรี ขึ้นไป
6. บุคคลซึ่งคณะกรรมการหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นสมควรเข้ารับการอบรม เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มี บทบาท
สำคัญในการกำหนดนโยบายหรือบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ
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ระยะเวลาการฝึกอบรม
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันศุกร์บ่าย)
เวลา 13.30 - 17.30 น. รวม 16 สัปดาห์
สัปดาห์

ครั้งที่

สัปดาห์ที่ 1
3 มี.ค.66

1

สัปดาห์ที่ 2
10 มี.ค.66

2

สัปดาห์ที่ 3
17-18 มี.ค.
66
สัปดาห์ที่ 4
24 มี.ค.66

3
4

สัปดาห์ที่ 5
31 มี.ค.66

5

สัปดาห์ที่ 6
7 เม.ย.66

6

สัปดาห์ที่ 7
21 เม.ย.66
สัปดาห์ที่ 8
28 เม.ย.66
สัปดาห์ที่ 9
5 พ.ค.66
สัปดาห์ที่
10
6-13
พ.ค.66

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม
พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 และ ปาฐกถาพิเศษ โดย
13.30 - 17.30 น.
หัวข้อ “วิสัยทัศน์ภาครัฐยุคใหม่เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่
รัฐบาลดิจิทัล”
Session 1: นโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย
13.30 - 17.30 น.
Session 2: Decoding Digital Leadership: ถอดรหัสการ
เป็นผู้นำในยุคดิจิทัล
กิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศ : หน่วยงานรัฐ/เอกชนที่ประสบความสำเร็จในการ
พัฒนาทางด้านดิจิทัล
กิจกรรมสัมพันธ์ GCEO รุ่นที่ 9 ณ ต่างจังหวัด จำนวน 2 วัน 1 คืน
13.30 - 17.30 น. Smart Government : รัฐบาลอัจฉริยะ
Session 1: Turning Design Thinking into Strategy
Session 2: Workshop 1: ระดมสมองเพื่อการจัดทำ
13.30 - 17.30 น.
โครงการหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล
Session 1: Technology Mega Trends: The future of
government technology
13.30 - 17.30 น.
Session 2: Disruptive Innovation for Digital
Government

7

13.30 - 17.30 น. กฎหมายสำคัญเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

8

13.30 - 17.30 น. The Future of Technology Regulation

9

13.30 - 17.30 น. บริหารองค์กรและคนในยุค Next Normal

10

กิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ
ศึกษาดูงานหน่วยงานรัฐ/เอกชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านดิจิทัล
ณ กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป

3

สัปดาห์
สัปดาห์ที่
11
19 พ.ค.66
สัปดาห์ที่
12
26 พ.ค.66
สัปดาห์ที่
13
2 มิ.ย.66
สัปดาห์ที่
14
9 มิ.ย.66
สัปดาห์ที่
15
16 มิ.ย.66
สัปดาห์ที่
16
23 มิ.ย.66

ครั้งที่

เวลา

หัวข้อการฝึกอบรม

11

13.30 - 17.30 น. Data-Driven Organization

12

13.30 - 17.30 น. ถอดบทเรียนที่ได้จากการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

13

13.30 - 17.30 น. Cyber Security for Digital Government CEO

14

13.30 - 17.30 น. Project Pitching

15

13.30 - 17.30 น.

16

▪ นำเสนอโครงการหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
13.30 - 17.30 น. ▪ พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง(รอส.) รุ่นที่
9

Workshop 2: การจัดทำโครงการหรือข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

หมายเหตุ:
1) การเข้าร่วมศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการจบหลักสูตรฯ
2) กำหนดการศึกษาฝึกอบรม และการศึกษาดูงานต่างประเทศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากอยู่
ระหว่างดำเนินการประสานงานและรอการตอบรับจากสถานที่ศึกษาดูงาน ทั้งนี้ กำหนดการที่ชัดเจนและ
รายละเอียดต่างๆ จะแจ้งให้ผู้เข้ารับการอบรมรับทราบต่อไป
3) สถาบันฯ จัดอาหารมื้อเย็นสำหรับผู้เข้าอบรมเพื่อรับประทาน พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันหลังเสร็จสิ้นการ
อบรมทุกครั้ง

4

สถานทีจ่ ัดอบรม
ณ โรงแรมระดับชั้นนำในกรุงเทพมหานคร (แจ้งให้ทราบภายหลัง)
กำหนดการรับสมัคร
สามารถลงทะเบียนสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ลงทะเบียนสำรองที่นั่งที่ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/
หรือ Scan QR Code

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม 435,000 บาทต่อท่าน (รวม VAT 7%) รวมค่าใช้จ่ายการอบรมตลอด
หลักสูตรและการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ณ กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป (ตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ
และพักห้องเดี่ยว) ค่าลงทะเบียนดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ กิจกรรมอื่นใดนอกเหนือจากที่หลักสูตร
กำหนดไว้
หมายเหตุ : การศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป) มีระยะเวลาเดินทางโดยเครื่องบิน
มากกว่า 9 ชม. จะเป็นการเดินทางด้วยบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ สำหรับผู้ที่ประสงค์ เดินทางด้วยบัตรโดยสารชั้น
ประหยัด กรุณาติดต่อสอบถามอัตราค่าลงทะเบียนจากสถาบัน TDGA เพิ่มเติม
การชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
1. ท่านสามารถโอนเงินค่าลงทะเบียนการอบรมเข้าบัญชีในนาม
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013 - 0 – 20735 - 7 ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา
(กรุณาโอนเงินก่อนวันเปิดอบรมอย่างน้อย 7 วัน)
2. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ขอความกรุณาให้ท่าน
2.1 สแกนใบนำฝาก (Pay-in Slip) โอนเงิน
2.2 ระบุชื่อผู้บริหารที่ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม
2.3 ระบุชื่อหน่วยงาน และที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ
2.4 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (ของหน่วยงาน) 13 หลัก
3. ส่งเอกสารที่มีรายละเอียดตามข้อที่ 2 มายัง e-mail: tdga-g1_division@dga.or.th
4. กรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอย่างน้อย 15 วัน
ก่อนการอบรม มิฉะนั้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริงในการบริหารจัดการโครงการฯ
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สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณอิทธิรัมภ์ อิทธิสุขนันท์ หมายเลขโทรศัพท์ 080-045-3501
คุณโชติมา รอชัยกุล
หมายเลขโทรศัพท์ 080-045-3011
คุณทัชวรรณ โอภาสขจรเดช หมายเลขโทรศัพท์ 080-045-3329
หรือ E-mail : tdga-g1_division@dga.or.th
ดำเนินการฝึกอบรมโดย
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy) สำนักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
ที่อยู่ ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถ.รางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th
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