โครงการฝึกอบรม DIGITAL LITERACY
กระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2561
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ ในหลักการร่างแนว
ทางการพัฒ นาทักษะด้านดิจิ ทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ ยนเป็นรัฐบ าลดิจิทัล
เพื่อให้ใช้เป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง และ ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ ให้มีการนาร่างแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกาลังคนในสังกัด
นอกจากนี้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้มีแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ในมิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น (Digital Literacy) ซึ่งได้ให้ความหมายของ
Digital literacy คือ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการ
นาเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทางาน
ร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทางาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ซึ่งครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ ได้แก่ 1) การใช้ (Use) 2) เข้าใจ (Understand) 3) การสร้าง (create)
4) เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้แบ่งประเภทของทักษะความเข้าใจและ
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง 9 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้งานคอมพิวเตอร์ 2) การใช้โปรแกรมประมวลคา 3) การใช้
โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล 4) การใช้งานอินเตอร์เน็ต 5) การใช้โปรแกรมตารางคานวณ 6) การทางานร่วมกัน
แบบออนไลน์ 7) การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย 8) การใช้โปรแกรมการนาเสนอผลงาน และ 9) การใช้
ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ในข้อ 4.8.4 กาหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึ กอบรมและพัฒ นาข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งจัดดาเนินการเพื่อให้ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามที่ ก.พ. จะกาหนด
กระทรวงการคลั ง จึ ง มี น โยบายที่ จ ะพั ฒ นาบุ ค ลากรของกระทรวงการคลั ง ทุ ก ระดั บ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY ให้สามารถใช้ปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการในสังกัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรของกระทรวงการคลัง
ให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY และสามารถนาวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ในฐานะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังด้าน DIGITAL LITERACY จึงได้จัดให้
มีการฝึกอบรมวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลัง โดยได้จัดให้มีการ
ฝึกอบรมเป็นประจาทุกปี
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หน้าที่ 1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังให้มีความรู้ความสามารถด้าน DIGITAL LITERACY ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อเตรียมบุคลากรซึ่งปฏิบัติงานด้านอื่น ให้มีความรู้ทางด้าน DIGITAL LITERACY และพร้อมที่
จะปฏิบัติงานกับโปรแกรมการทางาน และเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในอนาคต
3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ ให้สามารถนาวิทยาการและเทคโนโลยีขั้น
สูงมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4. เพื่อเผยแพร่ความรู้ ทางวิชาการด้าน DIGITAL LITERACY ให้กับทุกส่วนราชการ ในสังกัด
กระทรวงการคลัง
5. เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้พัฒนาความสามารถรองรับแผน
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไป
หลักสูตรการฝึกอบรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ได้กาหนดโครงการฝึกอบรม
วิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหลักสูตรวิชาต่าง ๆ สาหรับข้าราชการ ในสังกัด
กระทรวงการคลัง
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง
2. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาเบื้องต้นอย่างน้อยระดับ ปวช. ขึ้นไป
3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการฝึกอบรม และมีเวลาฝึกอบรมตามกาหนดเวลาในแต่ละหลักสูตร
4. เป็นผู้เตรียมตัวปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเป็นผู้ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม
ความรู้
การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก
1. ผู้สมัครต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดี หรือผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด และหน่วยงานต้นสังกัดต้อง
ทาหนังสือเสนอปลัดกระทรวงการคลัง แสดงความประสงค์ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม
พร้อมใบสมัคร
2. ผู้สมัครจะเลือกสมัครวิชาใด จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดแต่ละ
หลักสูตรวิชา
3. การยกเลิก หรือการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
จากหน่วยงานต้นสังกัดล่วงหน้า และผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมแทนจะต้องมีคุณสมบัติตาม
ข้อ 1 – 2 ด้วย
4. มีการทดสอบความรู้พื้นฐานก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
5. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะคัดเลือกบุคคลใน
สังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมเท่านั้นเข้ารับการฝึกอบรม โดยจะคัดเลือกผู้สมัครที่
หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมาเป็นลายลักษณ์อักษร และจะแจ้งให้ต้นสังกัดทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษรอีกครั้งหนึ่ง ก่อนการเปิดฝึกอบรมในหลักสูตรวิชานั้น ๆ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

หน้าที่ 2

วิธีการฝึกอบรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับฟังการบรรยาย / ฝึกปฏิบัติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
2. มีการทดสอบ/วัดผล ในวันสุดท้ายของการฝึกอบรม และจัดส่งผลการทดสอบ / วัดผลให้
หน่วยงานต้นสังกัดทราบพร้อมหนังสือส่งตัวกลับ
การประเมินผล
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละวิชาต้องเข้ารับการฝึกอบรมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาที่
ฝึกอบรมและจะต้องผ่านการทดสอบ/วัดผล ในหลักสูตรวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธิได้รับหนังสือ
รับรองผ่านการฝึกอบรมเมื่อจบหลักสูตร
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมาเข้ารับการฝึกอบรมช้ากว่าเวลาที่กาหนดได้ไม่เกิน 30 นาที ถ้าเกิน
30 นาที ในวันแรกของการเปิดการฝึกอบรม จะถือว่าสละสิทธิ์ และถ้าเกิน 30 นาที ในระหว่าง
การดาเนินการฝึกอบรม จะถือว่าขาดเรียนในวันนั้น
3. ในกรณีที่มีราชการเร่งด่วนไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ในวันหนึ่งวันใด จะต้องมีหนังสือ
รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
4. ในกรณีที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีกิจธุระจาเป็น หรือป่วยไม่อาจเข้ารับการฝึกอบรมได้ ให้ยื่นใบลา
ทุกครั้ง
อนึ่ง หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์จะได้หนังสือรับรองการฝึกอบรม สามารถจะขอรับ
หนังสือรับรองได้จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ใช้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประจาปีงบประมาณ 2561
วิทยากร
วิทยากรผู้บรรยายในหลักสูตรวิชาต่างๆ จะประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
สถานที่ฝึกอบรม
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 เลขห้อง 201 - 202 กรมสรรพสามิต
ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
คณะผู้ดาเนินการโครงการ
1. ผู้อานวยการโครงการ :
นายเฉลิมศักดิ์ เลิศวงศ์เสถียร

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

2. คณะผู้ดาเนินการโครงการ :
นางบุษกร
เณรสูงเนิน
นางอริน
เกียรติสถิตกุล
ว่าที่ร้อยโทจตุพล ไชยปัญหา
น.ส. กัลยาณี วรบุตร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
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หน้าที่ 3

น.ส.เบญจา
กลิ่นคาหอม
น.ส.จันทร์ทิมา เอื้ออารีย์สินสุข
นายสุรเชษฎ์ ช่วยไธสง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โทร. 0 2126 5900 ต่อ 3405,3403, 3352,3507,3506 และ 3222 โทรสาร 0 2273 9790
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