กําหนดการ
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงสวนราชการเกี่ยวกับ
แนวทางการพัฒนากําลังคนให"มีทกั ษะด"านดิจิทลั เพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด)
วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ และอาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ.
เวลา
กิจกรรม
๐๘.๐๐ – ๐๘.๕๐ น. ลงทะเบียน
๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น.

กลาวรายงาน
โดย นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น.

เป9ดการสัมมนา และปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง “การพัฒนาทักษะด%านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐกับการทํางานยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล”
โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีลงนามข"อตกลงความรวมมือ
๑. ข"อตกลงความรวมมือโครงการพัฒนาต"นแบบการสร"างและพัฒนา
กําลังคนภาครัฐเพื่อไปสูดิจิทัลไทยแลนด)
ระหว6างสํานักงาน ก.พ. กรมบังคับคดี และสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
๒. ข"อตกลงความรวมมือเกี่ยวกับการสร"างและพัฒนากําลังคนภาครัฐ
เพื่อไปสูดิจิทัลไทยแลนด) (TBC)
ระหว6าง สํานักงาน ก.พ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค=การมหาชน) และหน6วยงานที่เกี่ยวข%อง
หมายเหตุ รองนายกรัฐมนตรีให%เกียรติเป@นสักขีพยานลงนามในบันทึกข%อตกลงความร6วมมือ

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว6าง

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

การชี้แจง เรื่อง แนวทางการพัฒนากําลังคนให"มีทักษะด"านดิจิทัลเพื่อการไปสู
ดิจิทัลไทยแลนด)
โดย เจ%าหน%าที่สาํ นักงาน ก.พ.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

กิจกรรม

๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

สัมมนาเชิงปฎิบัติการกลุมยอย ณ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ.
ห"องที่ ๑ การออกแบบองค=กรดิจิทัล (Designing Digital Organization)
ห%อง ๓๕๐๑ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ.
โดย นายดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี ที่ปรึกษาด%านการออกแบบองค=กรดิจิทัล
และคณะ
อํานวยการจัดกิจกรรม โดย
นายครรชิต มาลัยวงศ= ราชบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร=, อ.ก.พ. ดิจิทัล
ห"องที่ ๒ “IDEATE : เลือกทักษะดิจิทัลให%เหมาะสมกับบุคลากร”
ห%องประชุมจินดา ณ สงขลา อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ.
โดย สํานักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค=การมหาชน)
อํานวยการจัดกิจกรรม โดย
นายมนู อรดีดลเชษฐ= กรรมการบริหารมูลนิธิ C&C เพื่อการศึกษา,
ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, อ.ก.พ. ดิจิทัล
ห"องที่ ๓ Re-imaging HR : การเตรียมคนและสรรหาอย6างไรให%ทันยุคดิจิทัล:
กรณีศึกษา “บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)”
ห%อง ๓๑๑๐ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ.
โดย คุณณัฏฐาลักขณ= สกุลปุณยาพร
ผู%อาํ นวยการอาวุโส ฝ`ายบริหารทรัพยากรมนุษย=และบริหารสํานักงาน
บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)
อํานวยการจัดกิจกรรม โดย
นางสาวนวลน%อย อุณหะโชค ที่ปรึกษาสํานักงาน ก.พ., อ.ก.พ. ดิจิทัล
นายบวรนันท= ทองกัลยา รองกรรมการผู%จัดการใหญ6
กลุ6มงานทรัพยากรบุคคล และบริหาร บริษัทน้ําตาลมิตรผล, อ.ก.พ. ดิจิทัล
ห"องที่ ๔ ผู%บริหารภาครัฐกับการสร%างองค=กรดิจิทัล : กรณีศึกษา “กรมบังคับคดี”
ห%อง ๓๕๐๒ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ.
โดย นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ=
รองอธิบดีกรมบังคับคดี
ดําเนินรายการ โดย อาจารย=อนุชิต ฮุนสวัสดิกุล
อํานวยการจัดกิจกรรม โดย
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี, อ.ก.พ. ดิจิทัล หรือผู%แทน
นายธัชพล โปษยานนท= Managing Director Strategic Accounts and
Digital Transformation Office, Cisco Systems – ASEAN, อ.ก.พ. ดิจิทัล

เวลา

กิจกรรม
ห"องที่ ๕ บอกเล6าประสบการณ=ผู%นําการเปลี่ยนแปลง : กรณีศึกษา “ระบบ Single
Window for Visa and Work Permit”
ห%อง ๓๒๐๖ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ.
โดย นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล ผู%อํานวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการส6งเสริมการลงทุน
ดําเนินรายการ โดย ศิริวรรณ ศิริอารยา
อํานวยการจัดกิจกรรม โดย
นายอานนท= ทับเที่ยง ประธานสาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล อ.ก.พ. ดิจิทัล
และประธานสาขาการจัดการโทรคมนาคมและบรอดคาสติ้ง บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล%าธนบุรี,
อ.ก.พ. ดิจิทัล
ห"องที่ ๖ Quick Win Initiatives : การพัฒนา Digital Workplace
ห%อง ๓๓๑๔ อาคาร ๓ สํานักงาน ก.พ.
โดย นางชุติมา สีบํารุงสาสน= ผู%อํานวยการฝ`ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท ไมโครซอฟท= (ประเทศไทย) จํากัด
อํานวยการจัดกิจกรรม โดย ผู%แทนเลขาธิการ ก.พ.ร. อ.ก.พ. ดิจิทัล

หมายเหตุ ๑) กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได%ตามความเหมาะสม
๒) อาหารว6างช6วงบ6าย ประมาณเวลา ๑๕.๐๐ น. บริเวณหน%าห%องกิจกรรมย6อย
๓) กลุ6มเปvาหมาย ได%แก6 ผู%รับผิดชอบภารกิจด%านการนโยบายและแผน ด%านการเจ%าหน%าที่ และ
ด%านเทคโนโลยีดิจิทัลของส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐ จํานวนประมาณ ๖๐๐ คน

