สิ่งที่ส/งมาดวย ๑

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี
าร ้แจงสวนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากําลังคน
ใหมีทักษะดานดิจิทัลเพื่อการไปสูดิจิทัลไทยแลนด#
------------------------------------๑. ที่มา
คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ
ใ นการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๒๖ กั น ยายน ๒๕๖๐ มี ม ติ เ ห็ น ชอบแนวทาง
การพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป-นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่
สํานักงาน ก.พ. เสนอ โดยมีมีวัตถุประสงค+เพื่อใหภาครั
ภาครัฐมีกําลังคนที่มีทักษะดานดิจิทัลที่เหมาะสมที่จะเป-นกลไก
ขับเคลื่อนที่สําคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป-นรัฐบาลดิจิทัล และใหขาราชการและบุ
และ ขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถ
ปรับตัวใหเท/าทันกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี มีความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรม
ที่ ค าดหวั งในบริ
งในบริ บ ทของการปรั บ เปลี่ ย นเป- น รั ฐ บาลดิ จิ ทัล และสามารถนํ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใชใหเกิ ด
ประโยชน+สูงสุด แนวทางดังกล/าวครอบคลุ
ครอบคลุมการดําเนินการระหว/างป> พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ และครอบคลุม
ขาราชการพลเรือนสามัญและผูปฏิบัติงานในกระทรวง กรม และเจาหนาที่หน/วยงานของรัฐ ขาราชการ
ฝ5ายพลเรือน ตลอดจนขาราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมด โดยมอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมและหน/วยงานในสังกัด สํานักงาน ก.พ.
ก สํานักงาน ก.พ.ร. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค+การมหาชน)
เป-นหน/วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนการดําเนินการเพื่อใหเป-นไปตามมติ
ไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล/าว
แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป-น
รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ตามมติค ณะรัฐ มนตรีดัง กล/า ว ระบุว/ าในการสรางและพั
การสรางและพั ฒนากํ าลั งคนดานดิ จิ ทัลภาครั ฐเพื่ อ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป-นรัฐบาลดิจิทัล ขาราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะดานดิจิทัลที่ควรใหการ
ส/งเสริมและพัฒนา ๕ มิติการเรียนรู ๗ กลุ/มทักษะ โดยทัทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
จะประกอบดวย ความรู ความสามารถ ประสบการณ+ และคุณลักษณะใด และขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
กลุ/มใดควรไดรับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใดบาง ใหเป-นไปตามที่คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
กําหนด และใหสถาบั
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค+การมหาชน) ร/วมกับสํานักงาน ก.พ. จัดทํารายละเอียดทักษะดาน
ดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐพรอมทั
พรอมทั้งจัดใหมีการประเมินทักษะดานดิจิทัลใหแก/ขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐตามที่ ก.พ. กําหนด และต/อมา ก.พ. ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑
ไดมีมติเห็นชอบกับทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป-นรัฐบาลดิจิทัล
ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอ
เพื่อใหเป-นไปตามเจตนารมณ+ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล/าว สํานักงาน ก.พพ. จึงไดกําหนดจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการชีชี้แจงส/วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพั
งการพัฒนากําลังคนใหมีทักษะดานดิจิทัลเพื่อการไปสู/
ดิจิทัลไทยแลนด+ เพื่อสรางความเขาใจอย/
สรางความเขาใจ างต/อเนื่องใหแก/ผูบริหารและเจาหนาที
จาหนาที่ผูเกี่ยวของของส/
วของของ วนราชการ
และหน/วยงานของรัฐ ในเรื่องทัทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ และแนวทางการพั
และ
ฒนา

๒
กํา ลังคนใหมีทักษะดานดิ จิทัลเพื่ อการไปสู/ดิ จิ ทัล ไทยแลนด+ รวมทั้งเพื่ อนํ า เสนอแนวคิ ดและกรณี ตัว อย/ า ง
การดําเนินการของหน/วยงาน ในการพัฒนากําลังคนใหมีทักษะดานดิจิทัลและการสรางองค+กรดิจิทัลเพื่อการ
ไปสู/ ดิ จิ ทัล ไทยแลนด+ เพื่ อใหส/ ว นราชการและหน/ ว ยงานของรั ฐ ไดนํ าไปปรั บใชในการดํ า เนิ น การไดอย/ า ง
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการและความจําเป-นของแต/ละหน/วยงาน
๒. วัตถุประสงค#
๒.๑ เพื่อใหผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐของ
หน/วยงานต/าง ๆ มีความเขาใจทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ และแนวทางการพัฒนา
กําลังคนใหมีทักษะดานดิจิทัลเพื่อการไปสู/ดิจิทัลไทยแลนด+ และสามารถนําแนวทางฯ ดังกล/าวไปดําเนินการได
อย/างเหมาะสม
๒.๒ เพื่อนําเสนอแนวคิดและกรณีตัวอย/างการดําเนินการของหน/วยงานในการพัฒนากําลังคนให
มีทักษะดานดิจิทัล และการสรางองค+กรดิจิทัลเพื่อการไปสู/ดิจิทัลไทยแลนด+ เพื่อใหส/วนราชการและหน/วยงาน
ของรัฐที่สนใจไดนําไปใชในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด
๓. กลุมเป0าหมาย
ประกอบดวยขาราชการหรื อบุ คลากรภาครั ฐ ของส/ ว นราชการและหน/ ว ยงานของรั ฐ ต/ า ง ๆ
ซึ่งรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวของกับการพัฒนากําลังคนใหมีทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
หน/วยงานละ ๓ คน จํานวนประมาณ ๖๐๐ คน ดังต/อไปนี้
(๑) ผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ สูง ประจํากระทรวง กรม (CIO) หรือผู รับผิดชอบ
ภารกิจดานการเทคโนโลยีดิจิทัลของหน/วยงาน
(๒) ผูรับผิดชอบภารกิจดานการบริหารและพัฒนาบุคลากรของหน/วยงาน
(๓) ผูรับผิดชอบภารกิจดานแผนงานและงบประมาณของหน/วยงาน
๔. กําหนดการสัมมนาฯ
วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐและ
อาคารศูนย+สัมมนา (อาคาร ๓) สํานักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
๕. กิจกรรมภายในงาน
เช/ น การปาฐกถาพิ เศษโดยผู ทรงคุ ณวุ ฒิ การชี้แจงเกี่ ย วกับ การพั ฒ นาทั กษะดานดิ จิ ทัล ของ
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป-นรัฐบาลดิจิทัล และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ/มย/อย
และนิทรรศการนําเสนอขอมูล เป-นตน

๓
๖. ที่ปรึกษาโครงการ
๖.๑ นางเมธินี เทพมณี
๖.๒ นายภาณุ สังขะวร
๖.๓ นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต+

เลขาธิการ ก.พ.
รองเลขาธิการ ก.พ.
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน

๗. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศูนย+ประสานการพัฒนาขาราชการพลเรือน
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ.
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๘, ๐ ๒๕๔๗ ๑๘๑๔
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๕๒
----------------------------------------

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงส/วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากําลังคนใหมีทักษะดานดิจิทัลเพือ่ การไปสู/ดิจิทลั ไทยแลนด+

