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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ก้าวสูร่ ะบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ”
..........................................................
1. ที่มา
รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ที่มีภารกิจ
สาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้ เจริ ญ สามารถรั บ มือ กับ โอกาสและภั ยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่เปลี่ ยนแปลงอย่างเร็ว รุ นแรง
ในศตวรรษที่ 21 ได้ โ ดยได้ กาหนด “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิ สั ย ทัศน์ เชิ งนโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ
เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ ประเทศไทย 4.0 สานักงาน ก.พ.ร ได้ศึกษา และนาเสนอแนวทาง
ที่จะส่งเสริม ให้ ภาครัฐ ก้าวสู่ การเป็น ระบบราชการ 4.0 โดยจะต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Good Governance for Better Life)
หมายความว่า ระบบราชการต้องปรั บเปลี่ ย นแนวคิด และวิธีการทางานใหม่เ พื่อพลิกโฉม (Transform)
ให้ ส ามารถเป็ น ที่เชื่อถือไว้ว างใจ และเป็ นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted
Government) ดังนี้
1. ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการทางาน (Open and Connected Government)
โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ หรือมีการแบ่งปันข้อมูล ซึ่งกันและกัน
และสามารถเข้า มาตรวจสอบการทางานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่ว นร่ว ม และโอนถ่ายภารกิจที่ภ าครัฐ ไม่ควรดาเนินการเองออกไปให้แก่
ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับ
การทางานแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกัน
ก็ยังต้องเชื่อมโยงการทางานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการ
บริ ห ารส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น เปิ ด กว้ า งและเชื่ อ มโยงกัน (Open & Connected
Government)
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องทางานในเชิงรุก
และมองไปข้ า งหน้ า โดยตั้ ง ค าถามกั บ ตนเองเสมอว่ า ประชาชนจะได้ อ ะไร มุ่ ง เน้ น แก้ ไ ขปั ญ หา
และตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน โดยไม่ ต้ อ งรอให้ เ ข้ า มาติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก าร หรื อ ร้ อ งขอ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Services) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐ
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน (Personalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอานวยความสะดวก โดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทางราชการเพื่อให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการ
ได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง
เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ
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3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้องทางาน
อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือ ความคิดริเริ่มและประยุกต์
องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า
มี ค วามยื ด หยุ่ น และความสามารถในการตอบสนองกั บ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ ได้ อ ย่ า งทั น เวลาตลอดจน
เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความเป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมทั้งทาให้ข้าราชการ
มีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน
นอกจากหลักการแนวคิด ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยัง ได้ระบุปัจจัยแห่งความสาเร็จของ
ระบบราชการ 4.0 อีก 3 ประการ ประกอบด้ว ย 1) การสานพลังระหว่างภาครัฐ และภาคส่ว นอื่น ๆ
ในสัง คม (Collaboration) 2) การสร้า งนวัต กรรม (Innovation) และ 3) การปรับ เข้า สู่ค วามเป็น
ดิจิทัล (Digitization / Digitalization)
เมื่อได้กาหนดหลักการแนวคิด และปัจจัยแห่งความสาเร็จของการปรับเปลี่ยนองค์การภาครัฐ
เป็น ระบบราชการ 4.0 แล้ว ได้มีก ารศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเพื่อใช้ในการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ
การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้แก่ การนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาปรับปรุงเพื่อให้สอดรับ
กับหลักการแนวคิดและปัจจัยแห่งความสาเร็จของระบบราชการข้างต้น ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ได้มีการจาแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ พื้น ฐาน (Basic) ระดับ ก้า วหน้า (Advance) และระดับ
พัฒนาจนเกิดผล (Significance) และยกระดับสู่เป้าหมายการเป็นระบบราชการ 4.0 ต่อไป
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริม
องค์ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 แก่ผู้ที่รับผิดชอบการพัฒนาองค์การ
ให้มีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงลึก รวมทั้ง ได้รับทราบแนวทางการประยุกต์เกณฑ์ดังกล่าว
เพื่อนาไปปรับปรุงองค์การของตนเองได้อย่างเหมาะสม อันจะส่งผลให้องค์การก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
สถาบั น ฯ จึ ง ได้ จั ด ท าโครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ลึ ก หลั ก สู ต ร “ก้ า วสู่ ร ะบบราชการ 4.0 อย่ า งยั่ ง ยื น
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ” ขึ้น
2. วัตถุประสงค์หลักสูตร
1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รายหมวด
และสามารถนาไปพัฒนาหน่วยงานของตนเองให้ก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ได้อย่างแท้จริง
2) เพื่อ เสนอแนะแนวทางการประยุ กต์เกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ 4.0 รายหมวด
เป็นสู่แนวทางปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานตนเอง
3) เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในการผลักดันหน่วยงานภาครัฐให้ปรับเปลี่ ยนรูปแบบการปฏิบัติราชการ
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล
3. กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1) ผู้รับผิดชอบ/กากับดูแลงานพัฒนาระบบราชการประจาส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชน
2) ผู้รับผิดชอบการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
3) บุคคลที่สนใจ และทาหน้าที่เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ/หน่วยงาน (Change Agent)
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4. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม และสถานที่ในการจัดศึกษาอบรม
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2562
ณ ห้ อ ง Kensington Ballroom ชั้ น 5 และห้ อ ง The Mulberry Room A ชั้น 10
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
5. รายละเอียดโครงสร้างและเนื้อหาหลักสูตร
ประกอบด้วย 8 หัวข้อวิชา ดังนี้
1) แนวคิดพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
โดย รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
2) แนวทางการดาเนินการสาหรับการนาองค์การ ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
3) แนวทางการดาเนินการสาหรับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
4) แนวทางการด าเนิ น การส าหรั บ การมุ่ ง เน้ น ผู้ รั บ บริ ก ารและผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
5) แนวทางการดาเนินการสาหรับการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิพุธ อ่องสกุล
6) แนวทางการดาเนินการสาหรับการมุ่งเน้นบุคลากรระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย อาจารย์ปานจิต จินดากุล
7) แนวทางการดาเนินการสาหรับการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. วิพุธ อ่องสกุล
8) แนวทางการดาเนินการสาหรับผลลัพธ์การดาเนินการ
โดย อาจารย์ปานจิต จินดากุล
6. วิธีการฝึกอบรม
1) บรรยาย โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ด้านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
2) กรณีศึก ษาจากหน่วยงานภาครัฐที่ ผลการดาเนินงานสอดคล้องกับ เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0
3) การแลกเปลี่ยนตอบข้อซักถาม
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7. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) องค์ ก ารมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ระบบราชการ 4.0 และเทคนิ ค
การปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2) บุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบาย
ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐ
3) องค์การสามารถสนองนโยบายของรัฐได้อย่างรวดเร็ว
4) ผู้ เข้ า รั บ การอบรมได้ มี โ อกาสแลกเปลี่ ย นแนวคิ ดประสบการณ์ ร ะหว่ า งผู้ เ ข้ า รับ การอบรม
ซึ่งมาจากต่างหน่วยงาน อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต
9. อัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตร
ท่านละ 12,500 บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้น ประกอบด้ว ย ค่าธรรมเนียมวิชาการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเอกสาร
ค่ า อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเขี ย นและกระเป๋ า ใส่ เ อกสาร ทั้ ง นี้ ไม่ ร วมค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทางมาศึ ก ษาอบรม
และค่าธรรมเนียมดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10. การลงทะเบียน
ผู้ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนหลักสูตรได้ โดยส่งใบลงทะเบียน (ตามแนบ) ไปที่
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)”
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2141 9021 และ 0 2141 8998
E-mail : pmqa4.0newgen@igpthai.org
ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ นางสาวปาริชาติ คมขา และนางสาวเจนจิรา ช้างแก้ว
โทร. 0 2141 9021, 0 2141 8998 หรือ 08 6328 7302

หลักสูตร “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ”
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11. วิธีการชาระค่าลงทะเบียน
ชาระโดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขที่บัญชี : 955-0-09554-1
***โดยผู้สมัครจะต้องชาระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง***
หมายเหตุ เมื่ อ ท่ า นช าระค่ า ลงทะเบี ย นเรี ย บร้ อ ยแล้ ว กรุ ณ าส่ ง เอกสารหลั ก ฐานการโอนเงิ น
โดยระบุ ผู้ เข้ ารั บ การฝึ กอบรมและหน่ ว ยงาน มายั ง E-mail : pmqa4.0newgen@igpthai.org ทั้ง นี้
ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2141 9021 และหากต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ นางสาวปาริชาติ คมขา และนางสาวเจนจิรา ช้างแก้ว โทร. 0 2141 9021,
0 2141 8998 หรือ 08 6328 7302
…………………………………………………………………………….
หมายเหตุ: กาหนดการ สถานที่ และค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

หลักสูตร “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ”

ใบสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
“ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (ภาพรวม)”
1. รายละเอียดการศึกษาอบรม (ท่านละ 12,500 บาท/รุ่น)
 รุ่นที่ 3 วันที่ 23 – 26 เมษายน 2562
ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5 และห้อง The Mulberry Room A ชั้น 10
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ
 รุ่นที่ 4 วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องราชด้าเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
2. ชื่อหน่วยงาน...................................................................................................................................................................
ที่อยู่หน่วยงาน..................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
3. มีความประสงค์จะเข้าร่วมการศึกษาอบรม จ้านวน.....................................ท่าน ดังนี้
3.1 ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................
ต้าแหน่ง...........................................................กอง/สังกัด............................................................................
โทรศัพท์/มือถือ................................................E-mail ……………………………………...………….………………...
3.2 ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................
ต้าแหน่ง...........................................................กอง/สังกัด............................................................................
โทรศัพท์/มือถือ................................................E-mail ……………………………………...………….……………….....
3.3 ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................................
ต้าแหน่ง...........................................................กอง/สังกัด............................................................................
โทรศัพท์/มือถือ................................................E-mail ……………………………………...………….……………….....
4. ผู้ประสานงานของหน่วยงานผู้สมัคร...............................................................................................................................
โทร................................................โทรสาร.........................................E-mail ..............……………….………………..….........
5. ใบเสร็จรับเงินให้ออกในนาม (โปรดระบุชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจน)
รับเงินจาก.............................................................................................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
6. การช้าระค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี) จ้านวน............................บาท
ชื่อบัญชี “สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 955-0-09554-1
หมายเหตุ : 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรมสามารถเบิกจ่ายจากหน่วยงานต้นสังกัดได้
2) ขั้นตอนการสมัครจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อผู้สมัคร ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการช้าระเงิน
3 ) โ ป ร ด ส่ ง ใ บ ส มั ค ร เ ข้ า รั บ ก า ร ศึ ก ษ า อ บ ร ม แ ล ะ ห ลั ก ฐ า น ก า ร โ อ น เ งิ น ไ ด้ ที่ E-mail :

pmqa4.0newgen@igpthai.org
4) กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี
5) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.igpthai.org
สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กรุณาติดต่อ นางสาวปาริชาติ คมข้า และนางสาวเจนจิรา ช้างแก้ว
โทร. 0 2141 9021, 0 2141 8998 หรือ 08 6328 7302 E-mail : pmqa4.0newgen@igpthai.org

แบบฟอร์มหลักฐานการโอนเงินหลักสูตร
“ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ”

ชื่อ.....................................................................................นามสกุล...........................................................................
ตาแหน่ง............................................................................หน่วยงาน/สังกัด..............................................................
อาเภอ...............................................................................จังหวัด..............................................................................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ..........................................................เบอร์โทร(ที่ทางาน)..........................................................
1. การชาระเงินลงทะเบียน ท่านละ 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
 รุ่นที่ 3 วันที่ 23 – 26 เมษายน 2562
 รุ่นที่ 4 วันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562

โดยชาระผ่านธนาคารกรุงไทย ณ ที่ทาการธนาคาร หรือ ตู้ ATM
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร บี)
ชื่อบัญชี : สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขที่บัญชี : 955-0-09554-1
2. ส่ ง หลั ก ฐาน การโ อนเงิ น มาที่ นางสาวปาริ ช าติ คมข า และนางสาวเจนจิ ร า ช้ า งแก้ ว E-mail :
pmqa4.0newgen@igpthai.org และสามารถตรวจสอบหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
08 6328 7302 หรือ โทร. 0 2141 9021, 0 2141 8998
*โปรดนาหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง/สาเนา มาติดต่อเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินในวันลงทะเบียนด้วย*

สาเนาหลักฐานการโอนเงิน

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาอบรมได้ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

กาหนดการศึกษาอบรม
หลักสูตร “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 23 - 26 เมษายน 2562 ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5 และห้อง The Mulberry Room A ชั้น 10
โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้า กรุงเทพฯ
9.00 – 12.00 น.

แนวคิดพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
24 เม.ย. 62
แนวทางการดาเนินการสาหรับการนาองค์การ
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
25 เม.ย. 62
แนวทางการดาเนินการสาหรับการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล
26 เม.ย. 62 แนวทางการดาเนินการสาหรับการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์

13.00 – 16.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
วันที่
23 เม.ย. 62

แนวทางการดาเนินการสาหรับการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล
แนวทางการดาเนินการสาหรับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
แนวทางการดาเนินการสาหรับการมุ่งเน้นบุคลากร
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
อาจารย์ปานจิต จินดากุล
แนวทางการดาเนินการสาหรับผลลัพธ์การดาเนินการ
โดย
อาจารย์ปานจิต จินดากุล

หมายเหตุ
1) ลงทะเบียนเวลา 8.00 น. – 9.00 น.
2) พักรับประทานอาหารว่าง - เวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.30 น. – 14.45 น.
3) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
4) วันที่ 23 , 25 – 26 เม.ย. 62 ศึกษาอบรม ณ ห้อง Kensington Ballroom ชั้น 5 และวันที่ 24 เม.ย. 62 ศึกษาอบรม ณ ห้อง The Mulberry Room A ชั้น 10
5) กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กาหนดการศึกษาอบรม
หลักสูตร “ก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) ” รุ่นที่ 4
ระหว่างวันที่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องราชดาเนิน โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
9.00 – 12.00 น.

แนวคิดพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0
โดย
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
22 พ.ค. 62
แนวทางการดาเนินการสาหรับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
23 พ.ค. 62 แนวทางการดาเนินการสาหรับการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล
24 พ.ค. 62
แนวทางการดาเนินการสาหรับผลลัพธ์การดาเนินการ
โดย
อาจารย์ปานจิต จินดากุล

13.00 – 16.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา
วันที่
21 พ.ค. 62

แนวทางการดาเนินการสาหรับการนาองค์การ
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
แนวทางการดาเนินการสาหรับการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
แนวทางการดาเนินการสาหรับการมุ่งเน้นบุคลากร
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
อาจารย์ปานจิต จินดากุล
แนวทางการดาเนินการสาหรับการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
ระดับ Basic/ Advance/ Significance
โดย
ผศ.ดร. วิพุธ อ่องสกุล

หมายเหตุ
1) ลงทะเบียนเวลา 8.00 น. – 9.00 น.
2) พักรับประทานอาหารว่าง - เวลา 10.30 น. – 10.45 น. และ เวลา 14.30 น. – 14.45 น.
3) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 น. – 13.00 น.
4) กาหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

