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หลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.O” 
 ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.O  
 อบรม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ          2 -  4 กรกฎาคม 2561   (3วัน)                     
 อบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย              5 - 7 กรกฎาคม 2561  (3วัน)  

 ด่านศุลกากรแม่สาย  

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในเอเชีย คุณภาพและมาตรฐานสากล 

 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร “สวนสมุนไพรใหญ่สุด”  

สวนพฤกษศาสตร์ล ้าค่า หายาก ห้องแล็บทดลองวิจัย  โรงงานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐานสากล 

 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ( สถาบันสอนภาษาจีนใหญ่ที่สุดในอาเซียน ) 

 ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน  ก่อตั้ง โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) 

 วัดร่องขุ่น วิจิตรอลังการดังสวรรค์ที่มีอยู่จริง  ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย 
โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ศิลปินแห่งชาติ 

หลักการและเหตุผล 
นโยบายรัฐบาลส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพเพ่ือให้สามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงด้านความสัมพันธ์ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การค้าและ

การไหลเวียนของทรัพยากรซึ่งมีขอบเขตกว้างมากข้ึนในการก้าวเข้าสู่อาเซียน 

ระบบราชการในหน่วยงานทุกระดับจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นระบบราชการที่

ทรงประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นย า โปร่งใส สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของสังคมโลก ภูมิภาค

และประชาชน ภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ ในลักษณะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายและคาดหวังประสิทธิผล

ได้ โดยระบบบริหารจัดการภาครัฐ ควรเป็นระบบที่เอ้ือให้เกิดประสิทธิภาพ ลดความซ้ าซ้อน ลดขั้นตอน 

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ

ประเทศไทย 

การประกาศนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศของรัฐบาล การบริหารราชการแผ่นดินตาม

กรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ผ่านความร่วมมือจาก

หัวหน้าส่วนราชการและ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงบุคลากรในสังกัดทุกระดับ ในการขับเคลื่อนประเทศไทย 

“สู่ Thailand 4.O” ด้วยกรอบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยใช้แนวทางสานพลังประชารัฐ มุ่งเน้นการมีส่วน

ร่วมทั้งจากภาคเอกชน ประชาชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา 
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นโยบาย Thailand 4.O จึงเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรม เพ่ือการยกระดับ

โครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้ก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นนโยบายในภาพกว้าง โดยในส่วนของ

รายละเอียดต้องให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาคนเป็นส่วนที่ส าคัญที่สุด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือ

ต่อการพัฒนานวัตกรรม (Soft Infrastructure)  และกฎระเบียบของรัฐรวมถึงงบประมาณส าหรับการวิจัย

พัฒนา ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมส าหรับคนไทยในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ตามทิศทางการพัฒนา 

Thailand 4.O จะประกอบด้วยการสร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม

และภาคบริการเป้าหมาย ด้วยการเสริมความเข้มแข็งผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด การเชื่อมประเทศ

ไทยสู่ประชาคมโลกด้วยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐานเชิงเครือข่าย โครงสร้าง

พ้ืนฐานทางปัญญา โครงสร้างพื้นฐานสังคมและกลไกการบริหารจัดการ 
เพ่ือการตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้ร่วมมือกับ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) การพัฒนานวัตกรรม “คลัง4.O” หรือ Gov-Connect Platform 

โดย กระทรวงการคลัง มีความคาดหวังว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมการบริการด้านการเงินของภาครัฐ รูปแบบ

ใหม่ที่ทันสมัย และสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการด าเนินงาน และเอ้ือต่อการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติของกระทรวงการคลัง และการพัฒนาระบบการเงิน 

การคลังของประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่ยั่งยืน ต่อไป 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาสู่ “คลัง 4.O” 

นวัตกรรมการบริการด้านการเงินของภาครัฐ 

  การพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยี 

ควบคู่กับการพัฒนาทักษะด้านการบริหาร ให้กับ

บุคลากรภาครัฐ ถือเป็นหนึ่งในวาระส าคัญของการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และการเตรียมความ

พร้อมด้านผู้ปฏิบัติงานในภาครัฐ ส่งผลต่อการ

ยกระดับคุณภาพการบริการแก่ประชาชน รวมถึง

เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อ “ภาครัฐ ยุค 4.O” 

ที่น านวัตกรรมทางเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการ

ท างานของภาครัฐ และช่วยเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร

กับประชาชนและภาคเอกชน ผ่านเทคโนโลยีบน

ระบบ Cloud Computing ของภาครัฐ 
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หลักสูตรบริหารภาครัฐ 4.O จะน าเสนอการศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรม “คลัง 4.O” 

Gov-Connect Platform ซ่ึงประกอบด้วยระบบงาน 3 งานหลัก ดังนี้ 

o ระบบ MOF PRIVATE CLOUD:  ระบบการให้บริการส้าหรับการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับ 

Enterprise  ส าหรับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ การจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ (ซื้อ/จ้าง/

ควบคุม)การจัดการด้านการเงิน การจัดการด้านการบัญชี และการจัดการด้านบุคลากรภาครัฐ โดยทุก

ส่วนมุ่งเน้นเพ่ือบูรณาการข้อมูล ส าหรับสนับสนุนต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร ส่งผลต่อการพัฒนา

ประสิทธิภาพของภาครัฐ                                                                                                                                                                              

o ระบบ BUSINESS CONNECT (e-Vendor): ระบบบริการเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมภาครัฐ กับ

เอกชนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับให้บริการในการท าธุรกรรมระหว่างภาครัฐ กับเอกชน เป็น

ระบบ Portal เ ชื่ อมต่ อกั บระบบ  MOF PRIVATE CLOUD ช่ วยลดขั้ นตอน  ลดต้นทุนของ

ผู้ประกอบการในการท า ธุรกรรมกับภาครัฐ และการพัฒนาระบบข้อมูลด้านภาษีอากร ในการจัดท า 

และน าส่งข้อมูลภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่าน

ระบบการช าระเงินผ่านระบบ e-Payment 

o ระบบ PAYMENT GATEWAY: ระบบบริการการรับ-จ่ายเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือระบบ

บริการการช้าระเงินภาครัฐ ส าหรับให้บริการการจ่ายเงิน และการรับเงินจากภาครัฐ กับเอกชน ที่

ครอบคลุมถึงการจ่ายสวัสดิการต่างๆ ทั้งบุคลากรในภาครัฐ และประชาชน  เชื่อมต่อกับระบบ MOF 

PRIVATE  CLOUD และ BUSINESS CONNECT ช่วยลดขั้นตอนลดต้นทุนของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 

และประชาชน 

วัตถุประสงคข์องโครงการ 

1. เพ่ือให้ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเตรียมความ

พร้อมเพ่ือบริหารงานภาครัฐ4.0 มุ่งสู่นโยบาย Thailand 4.0 จากวิทยากรผู้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญระดับประเทศในแต่ละสาขา  

2. เพ่ือร่วมศึกษาต้นแบบ “ระบบคลัง 4.0” กระทรวงการคลัง ที่ได้ด าเนินการใช้งานจริง และ

แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มี

ประสบการณ์ พัฒนาองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ 

3. เพ่ือให้ผู้รับการอบรมรับรู้และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

สารสนเทศสังคมโลก เข้าใจถึงประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบริหารและปฏิบัติงาน 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม เรียนรู้และเข้าใจ เครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาทักษะด้านบริหาร

องค์กร4.O 
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5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมอบรม เป็นประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐ4.0 

กลุ่มเป้าหมาย 

บุคลากร ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานตามรัฐธรรมนูญ  
ประโยชน์ที่ผู้อบรมจะได้รับ 

1. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในภาระงาน  

2. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

3. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับความรู้ความเข้าใจในศักยภาพ ขอบเขตการใช้ ลักษณะการบริหารจัดการ 

ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของผู้มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

4. ผู้เข้ารับการอบรม จะได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กร4.O 

5. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรที่เข้าร่วมอบรม เป็นประโยชน์ในการบริหารงานภาครัฐ4.0 

 

ก้าหนดการอบรมหลักสูตรและการศึกษาดูงานในประเทศ 
 อบรม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ           2 -  4 กรกฎาคม 2561   (3วัน) 
 อบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย               5 - 7 กรกฎาคม2561   (3วัน)  

 ด่านศุลกากรแม่สาย  

 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในเอเชีย คุณภาพและมาตรฐานสากล 

 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการด้านสุขภาพแบบผสมผสานระหว่างแพทย์
แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก มีทั้งแพทย์แผนไทย-แผนจีน ที่มีคุณภาพไว้เป็นที่พ่ึงให้กับ
สังคม  

 มหาวิทยาลัยนวัตกรรมพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร “สวนสมุนไพรใหญ่สุด”  

สวนพฤกษศาสตร์ล ้าค่า หายาก ห้องแล็บทดลองวิจัย  โรงงานผลิตยาสมุนไพรมาตรฐานสากล 

 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ( สถาบันสอนภาษาจีนใหญ่ที่สุดในอาเซียน ) 

 ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน  ก่อตั้ง โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) 

 วัดร่องขุ่น วิจิตรอลังการดังสวรรค์ที่มีอยู่จริง  ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย 
โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ศิลปินแห่งชาติ 

* ทั้งนี้รายละเอียดในการเดินทางจะแจ้งให้ทราบในล าดับต่อไป 
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หลักสตูร“บริหารภาครัฐ4.0” หนา้ 5 จาก 13 

 
 

มิติใหม่ของการบริหารรัฐกิจและองคก์รสู่ความย่ังยืน  

โดย 

ดร.สุรชัย ศรีสารคาม 

     อดีตปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

          ปัจจุบันด้ารงต้าแหน่งคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน 

 และการบริการภาครัฐ  กระทรวงมหาดไทย 

   ผู้คิดค้นระบบทะเบียนราษฎร์และเลขประจ าตัว 13 หลัก 

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก 

The Computer world Smithsonian award 1990 

The Best Government it Project 2000 

Merit Best of E-Government & Service 2001 

 

 

 

 

 

 
งบประมาณ 4.O  
คุณสุรยุทธ  ศรีประเสริฐ 

 ที่ปรึกษาส้านักงบประมาณ 

 

             
 

 

-ก าหนดการอบรม วันที่ 1- 

หลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.O” 
ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

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

08.00 – 08.30 น.                 ลงทะเบียนผู้อบรม และ รับมอบ IPAD (พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

08.30 – 09.00 น.                   พิธีเปิดการอบรม / VDO PRESENTATION / แนะน้าผู้เข้าอบรม      

 

09.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร The Glass House (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 

13.00 – 16.00 น. 
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หลักสตูร“บริหารภาครัฐ4.0” หนา้ 6 จาก 13 

 
 

 
พรบ.จัดซื อจัดจ้าง ฉบับใหม่ 

โดย 

คุณยรรยง ราชานนท์ 

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ้านวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

กรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฏหมายและระเบียบข้อบังคับ 

 

 

 
พรบ.การเงิน การคลัง ป ี2561 

โดย 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

กระทรวงการคลัง 

 
 

                                                             

 

 

 

-ก าหนดการอบรม วันที่ 2- 

หลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.O” 
ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

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

 

08.00 – 8.30 น.                      ลงทะเบียนผู้อบรม (พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

08.30 – 09.00 น.                    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ THAILAND 4.O            

09.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร The Glass House (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 

13.00 – 16.00 น.    
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หลักสตูร“บริหารภาครัฐ4.0” หนา้ 7 จาก 13 

 
 

คลัง 4.O  Gov-Connect Platform 
โดย 

อาจารย์ กฤษณา ประกอบชีพ 

ที่ปรึกษาโครงการ GovConnect คลัง 4.O กระทรวงการคลัง 

หัวหน้าคณะท างานผู้ออกแบบพัฒนาต้นแบบกระบวนงาน 

บริหารจัดการภาครัฐ  Government Business Process 

และระบบบริหารจัดการภาครัฐ  Government ERP

 

 

 
 

 

 
HR 4.O 

การพัฒนาบุคลากร Thailand 4.O 
โดย 

คุณกรศิริ พิณรัตน ์

อดีต รองอธิบดีกรมศุลกากร  

นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ 

(ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร) 

 

 

 

 

 

 
 

 

             
-ก าหนดการอบรม วันที่ 3- 

หลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.O” 
ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. 

ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 

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

08.00 – 8.30 น.                      ลงทะเบียนผู้อบรม (พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

08.30 – 09.00 น.                    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ THAILAND 4.O                          

09.00 – 12.00 น. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร The Glass House (บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ) 

 

13.00 – 16.00 น.     
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หลักสตูร“บริหารภาครัฐ4.0” หนา้ 8 จาก 13 

 
 

 

ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ “ด่านศุลกากรแม่สาย”  

CUSTOMS 4.O 

       ใช้เทคโนโลยีเอกซเรย์ สกัดสินค้าผิดกฎหมายเข้าประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

 

-ก าหนดการอบรม วันที่ 4- 

หลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.O” 
ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 

วันพฤหัสบดี ที่ 5 กรกฎาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

 

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

 

08.00 – 12.00 น.     ผู้เข้าอบรม คณะผู้บริหาร คณะท างาน  พร้อมกันที่ สนามบิน 

         ออกเดินทางไปจังหวัดเชียงรายโดยเครื่องบิน  
                           (เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที) 
         พร้อมการต้อนรับและเดินทางอ้านวยความสะดวก โดย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
13.00 – 16.30 น.                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18.00 น.                   รับประทานอาหาร  
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หลักสตูร“บริหารภาครัฐ4.0” หนา้ 9 จาก 13 

 
 

 

      ต้อนรับและแนะน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “องค์ความรู้ที่จ้าเป็นส้าหรับผู้บริหาร” 

ได้รับเกียรติ โดย ประธาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ  

อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 หนังสือพิมพ์ไทมส์  ในส่วนของ Higher Education Supplement 
ได้จัดอันดับ  มหาวิทยาลัยชั นน้าที่มีชื่อเสียงระดับโลก 

ได้รับการลงคะแนนให้ “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” 

 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสวยที่สุดในประเทศ 

 เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสวยที่สุดในเอเชีย 

       มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 

 

 

 
 

 
 

-ก าหนดการอบรมและศึกษาดูงาน วันที่ 5- 
หลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.O” 

ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

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

07.00 น.                           รับประทานอาหารเช้า 

08.30 – 09.00 น.                แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ THAILAND 4.O            

09.00 – 12.00 น               

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.00 น.               รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 17.00 น.             ศึกษาดูการบริหารจัดการและโครงการพิเศษ  

                                      “มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง” 
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หลักสตูร“บริหารภาครัฐ4.0” หนา้ 10 จาก 13 

 
 

                           

 ดูงาน “ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน”  

ก่อตั้ง โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ท่าน ว.วชิรเมธี) พระนักคิด นักเขียน นักเทศน์ และนักพัฒนาสังคม

ชื่อดังของประเทศไทย  เพ่ือเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก”  

(International Meditation Center) และยังเป็นที่ตั้งของ 

 ส านักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย, สถาบันวิมุตตยาลัย, มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์  
(สถาบันการศึกษาทางเลือกเพ่ือการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) 
 

 ดูงาน “วัดร่องขุ่น” 

ถือเป็นสถานทีส่วยงามวิจิตรอลังการดังสวรรค์ที่มีอยู่จริง  ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย 

โฆษิตพิพัฒน์ จิตรกรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ในปี พ.ศ. 

2554  ที่อุทิศตนสร้างวัดอันยิ่งใหญ่นี้ขึ้นเพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา มีความโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ทางศิลปะ 

และสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการตระการตาแห่งเชียงราย 

 

 

 

  

 
 
 
 

-ก าหนดการอบรมและศึกษาดูงาน วันที่ 6- 
หลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.O” 

ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.0 

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย 

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

07.00 น.                 รับประทานอาหารเช้า 

08.00 – 12.00 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 17.00 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยเครื่องบิน  
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หลักสตูร“บริหารภาครัฐ4.0” หนา้ 11 จาก 13 

 
 

 

 
 

หลักสูตร “บริหารภาครัฐ 4.O”ด้วยต้นแบบนวัตกรรมการบริหารประเทศ คลัง 4.O 
 อบรม ณ โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ  2 - 4 กรกฎาคม 2561 (3วัน) 

 อบรมและศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย      5 - 7 กรกฎาคม 2561 (3วัน) 
 

วิธีการสมัคร   ส่งใบสมัครและแนบเอกสาร มายัง e-mail : INSDA.org@gmail.com 

1. จดหมายจากผู้บริหารหน่วยงาน  เรื่อง ขอส่งรายช่ือผู้เข้าอบรม 

2. ใบสมัคร  (สามารถส่งใบสมัครที่แนบมานี้  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักสูตร ได้ที่  

www.insda-org.com) 

3. รูปถ่าย    (แนบไฟล์รูป .JPG  เพ่ือสมัคร และโครงการจะจัดท า “ท าเนียบรุ่นผู้อบรม”)  
4. ส้าเนาบัตรประชาชน   

 หมดเขตรับสมัครและช้าระค่าธรรมเนียมอบรม  22 มิถุนายน 2561 (เวลาท้าการ) 
 
การช้าระค่าธรรมเนียม 
 กรุณาโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลัง  

                    ในนาม “โครงการให้บริการทางวิชาการ สมาคมเครือข่ายไอซีที เพื่อการพัฒนาสังคม”  
                    เลขที่บัญชี 068-0-13159-0     หมายเลขผู้เสียภาษี 099-3-00032818-3  
 ส่งหลักฐานการโอนเงิน (พร้อมระบุชื่อผู้อบรม, มือถือ, หน่วยงาน, ที่อยู่ในการออกใบเสร็จให้ชัดเจน) 

                    มายัง e-mail : INSDA.org@gmail.com 

ค่าธรรมเนียม ตลอดหลักสูตร 74,000 บาท รวมค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้  

 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 % 

 ค่าอบรมบรรยายและสัมมนา (กรุงเทพฯ และ จังหวัดเชียงราย) 

 ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม  

 ค่าศึกษาดูงานในประเทศ จังหวัดเชียงราย 

 ค่าเครื่องบินโดยสาร ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงราย  

 ค่าที่พัก ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงราย (3วัน2คืน) 

 ค่าอาหาร ของว่าง เครื่องดื่ม 

 ค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นราคาเหมาจ่ายส าหรับการลงทะเบียน 
การฝึกอบรมและศึกษาดูงานในประเทศตลอดทั้งหลักสูตร 

*** การเบิกค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียม)  ส้าหรับการเข้าอบรม และศึกษาดูงานในประเทศ หน่วยงาน

สามารถพิจารณาด้าเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของแต่ละหน่วยงานให้กับผู้เข้าอบรมในสังกัดได้ 

mailto:INSDA.org@gmail.com
http://www.insda-org.com/
mailto:INSDA.org@gmail.com
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เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร 

ผู้ที่จะผ่านการอบรมตามหลักสูตร และได้รับวุฒิบัตร จะต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้ 
มีเวลาอบรมและเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามหลักสูตร คือ  
เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมดในหลักสูตร  
(หรือขาดได้ไม่เกิน 2 หัวข้ออบรม) และศึกษาดูงานในประเทศตามหลักสูตร 

 

สถานที่ฝึกอบรม   
                     โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพ (Eastin Grand Hotel Sathorn Bangkok) 
              สถานที่ตั้ง : 33/1 ถนนสาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120   
การเดินทาง    

(1)  เดินทางโดยรถยนต์ รถของหน่วยงาน  โรงแรมอยู่ติดถนนใหญ่ (ถนนสาทร)  
 สะดวกลงหน้าโรงแรม หรือจอดรถ ภายในอาคารโรงแรม  

           ประทับตราที่จอดรถ บริเวณโต๊ะลงทะเบียน ด้านหน้าห้องอบรม  
(2)  เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS (ลงสถานีสุรศักดิ)์ ด้านหน้าโรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ 
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คณะกรรมการหลักสูตร 

1. คุณชัยสิทธิ ภูวภิรมณ์ขวัญ  กรรมการ 
2. คุณเกษม นาชัยเวียง   กรรมการ 
3. คุณเอ้ือมบุญ ไกรฤกษ์   กรรมการ 
4. คุณอาวุธ วรรณวงศ์   กรรมการ 
5. คุณวรัชญ์ เพชรร่วง   กรรมการ 
6. คุณนพพร ประภาอาภรณ์  กรรมการ 
7. คุณเกียรติศักดิ์ กิตติธัญวงศ์  กรรมการ (ผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม) 
8. คุณกฤษณา ประกอบชีพ   กรรมการ 
9. คุณกิตติยา กิตติธัญวงศ์            เลขานุการ 

                ฝ่ายฝึกอบรม 
1. คุณเจริญ อ้นสว่าง   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม 
2. คุณกิตติยา กิตติธัญวงศ์            ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม 
3. คุณรัชชา เชาวน์ศิร ิ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายฝึกอบรม 

 

ติดต่อ            061-480-9122  e-mail : INSDA.org@gmail.com  

                   LIND ID : insda-academy 
 

สนับสนุนโดย   กระทรวงการคลัง , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)  

         บริษัท กสท. โทรคมนาคม จ้ากัด (มหาชน) , Oracle (Thailand) 

บริหารโดย      สมาคมเครือข่ายไอซีทีเพื่อการพัฒนาสังคม (INSDA) www.insda-org.com  
 
หมายเหตุ :  

  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหลักสูตร วิทยากร วัน เวลาอบรม ตารางดูงาน 
    ตามความเหมาะสม  

  ในกรณีไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 20 วัน   
    ท าการก่อนวันอบรม มิฉะนั้น ทางหลักสูตรขอคิดค่าธรรมเนียมหลักสูตรทั้งหมด 

 กรณีช าระค่าธรรมเนียมการอบรม หลังประกาศปิดรับสมัครการอบรม (22 มิถุนายน 2561)  
อาจมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดอบรมและค่าเดินทางศึกษาดูงานในประเทศเพ่ิมเติม 
ซึ่งผู้เขา้อบรมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

mailto:INSDA.org@gmail.com
http://www.insda-org.com/

