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1. แนวคิด 
          ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ หรือ Digital Literacy กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทุกประเทศให้
ความส าคัญ เนื่องจากโลกได้เปลี่ยนแปลงสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและกลายเป็นรากลึกในทุกด้านของชีวิต ทั้งอาชีพ 
การท างาน ชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศต่างๆในหลายประเทศทั่วโลก การ
พัฒนาสมรรถนะด้านไอทีของประชากรจึงเป็นหัวใจหลักในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ  
 

2. หลักการและเหตผุล  
 ประเทศไทยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประชากรและภาคธุรกิจเพิ่มสูงข้ึนตามกระแสโลก โดยเฉพาะ
การใช้งานคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที ่ตลอดจนถึงการใช้งานอินเตอร์เน็ตอันเป็นหัวใจส าคัญ รัฐบาลไทยจึง
ได้วางนโยบายปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย แผนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 - 2564 โดยหนึ่งใน 6 ยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (Digital 
Workforce) เพื่อพร้อมรับเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ภาพรวมด้านการใช้งานด้านดิจิทัลของประชากรไทยพบว่า อัตราส่วนระหว่างผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตกับ
ประชากรของประเทศไทยอยู่ที่ 56% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยจากทั่วโลก โดยประเทศไทยมีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่า 38 
ล้านคน และจ านวนดังกล่าวนี้ใช้งานโซเชียลมีเดียทั้งหมด โดยมีผู้ใช้โทรศัพย์มือถือ จ านวน 47 ล้านคน คิดเป็น 
69% ของประชากรทั้งประเทศ มีหมายเลขโทรศัพท์ที่จดทะเบียนทั้งหมด จ านวน 82.8 ล้านหมายเลข คิดเป็น 
122% ของประชากรทั้งหมด 
             จากข้อมูลการสัมมนาภายในงาน Thailand Social Awards 2016 พบว่าคนไทยใช้เฟสบุ๊ค จ านวน 41 
ล้านคน เพิ่มข้ึน 17% คิดเป็น 60% ของประชากรไทย และมีเฟสบุ๊คเพจ จ านวน 7 แสนเพจ นอกจากนั้นคนไทย
ยังใช้ Line จ านวน 30 ล้านคน อินสตาแกรม 7.8 ล้านคน เพิ่มข้ึน 74% ทวิตเตอร์ 5.3 ล้านคน เพิ่มข้ึน 18% ซึ่ง
จากข้อมูลทั้งหมดพบว่าประชากรไทยมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลสูงและกลายเป็นส่วนส าคัญของชีวิต 
             ส าหรับด้านธุรกิจ ความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลมีความส าคัญเพิ่มสูงข้ึน จากการส ารวจของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ พ.ศ.2558 พบว่ามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานประกอบการ สัดส่วนของ
สถานประกอบการที่มีพนักงานจ านวนมากว่า 51 คน มีการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 96.3% และส าหรับธุรกิจ
ขนาดใหญ่ที่มีพนักงานจ านวนมากกว่า 200 คน มีการใช้คอมพิวเตอร์ถึง 99.6% 
             ถึงแม้ตัวเลขการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของประชากรไทยจะสูงข้ึน แต่ความท้าทายของประเทศไทย คือ 
ศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน รวมไปถึงประชาชนทั่วไป จากการส ารวจในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา พบว่าผู้สมัครงานจ านวน 49% เข้าใจว่าตนเองมีทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการ
ท างาน "ดีมาก" และจ านวน 29% กล่าวว่าตนเองมีทักษะความรู้อยู่ในระดับ "ดี" แต่หลังจากน าเอากลุ่มคนตัวอย่าง
เข้าทดสอบทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน พบว่ามีเพียงจ านวน 25% เท่านั้น ที่มีทักษะ
ความรู้ดิจิทัลในระดับดีและดีมาก สามารถสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานสากล หรือประกาศนียบัตรรับรอง
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ระดับมาตรฐานสากล ซึ่งจากผลการส ารวจนี้แสดงให้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่ยัง
ขาดความรู้และทักษะดิจิทัลในการใช้งานจริงเป็นจ านวนมาก 

โครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล  
(IDDL - International Digital Driving License Project)  
ด้วยหลักสูตรวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล  

ICDL - International Computer Driving License  
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่จ าเป็น  

(Digital Literacy) ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
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 ในปัจจุบัน Digital Literacy ของประชากรไทยอยู่ที่ระดับ 11% ในขณะที่ประชากรของประเทศ
สิงคโปร์ที่เป็นผูน้ าด้านไอทีของภูมิภาคมี Digital Literacy อยู่ที่ระดับ 80% และประเทศมาเลเซยีอยู่ที่ระดับ 40% 
             การปรับโครงสร้างพื้นฐานเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เพื่อยกระดับภาคเศรษฐกิจของ
ประเทศและมุ่งปฏิรูปประเทศไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) จึงต้องมุ่งเน้นด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นประเด็นส าคัญที่สุด เพราะเมื่อวิทยาการทางเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล ะมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้เกิดความท้าทายต่อคนท างาน หรือ Workforce ที่ต้องรับมือตามศักยภาพของ
เทคโนโลยีให้เท่าทัน การยกระดับพื้นฐานความรู้ความสามารถด้านดิจิทัลจึงเป็นเรื่องส าคัญที่สุดและเป็นพลัง
มหาศาลในการขับเคลื่อนประเทศสู่การแข่งขันระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            ส าหรับประเทศไทย สิ่งที่ส าคัญที่สุดในเวลานี้ คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านดิจิทัลอย่างถูกต้อง
และมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์เพื่อการท างานอย่างแท้จริง ไม่ใช่ใช้เพื่อการสื่อสารและโซเชียลมีเดียเพียงมิติ
เดียว จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา รวมทั้งประชาชน
โดยทั่วไป 
            มูลนิธิประเทศสีเขียวจึงได้จัดท าโครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล (IDDL 
- International Digital Driving License Project) ด้วยหลักสูตรวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับ
มาตรฐานสากล ICDL - International Computer Driving License เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่จ าเป็น (Digital Literacy) ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 โดยน าโปรแกรมหลักสูตร
และชุดข้อสอบประเมินทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL (The International Computer Driving License) 
มาสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพแรงงานหรือยุทธศาสตร์พัฒนาทุนมนุษย์ ตามนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
เพื่อร่วมน าประเทศไทยก้าวไปสู่ Digital Thailand หรือ Thailand 4.0 ในรูปแบบการพัฒนายกระดับและระบบ
การสอบรับรองทักษะดิจิทัลที่มีมาตรฐานระดับโลก โดยไม่จ ากัดทักษะความรู้เพียงซอฟต์แวร์เดียว สามารถเลือก
ทดสอบทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆก็ได้ เพราะโปรแกรม มุ่งหวังให้เกิดการใช้งานทักษะทางคอมพิวเตอร์อย่าง
ถูกต้อง และใช้งานได้จริงในการท างานทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับเช่ียวชาญ 
            เป้าหมายของการพัฒนาก าลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ต้องมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์วัยท างานให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 
รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ในทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 
            นอกจากการอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะด้านไอทีแล้ว ในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงสหประชาชาติและ
ยูเนสโก ยังมีการสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านไอทีโดยใช้วุฒิบัตรรับรองความสามารถ ด้าน
คอมพิวเตอร์ระดับมาตรฐานสากล เป็นเกณฑ์สากล ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านไอทีให้สูงข้ึนและเป็น
แรงผลักดันให้ทรัพยากรมนุษย์ถูกพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เป็นเกณฑ์ส าหรับ
คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพส าหรับยุคดิจิทัล ในขณะเดียวกันก็เป็นเสมือนอีกใบเบิกทางสู่โอกาสงานและโอกาส
ความก้าวหน้าและรายได้ที่ดีกว่าส าหรับนักศึกษาจบใหม่และผู้ที่ก าลังมองหาโอกาสงานใหม่ๆ 
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3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีคุณภาพและมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทในภูมิภาคอาเซียนในการเป็นศูนย์กลาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.2 เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดรับนโยบายปฏิรูป
ประเทศไทย "Digital Thailand" และ "Thailand 4.0" ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 -
2564 และรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 3.3 เพื่อเตรียมก าลังคนส าหรบัเศรษฐกิจและสังคมดจิิทลั (Digital Workforce) 
 3.4 เพื่อสนบัสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องกบัการพฒันากรอบมาตรฐานทักษะคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย 
 3.5 เพื่อสนบัสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมลูเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 3.6 เพื่อส่งเสริมการใช้และการส่งมอบโปรแกรมที่มีการรบัรองคุณภาพทั่วโลก 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ในทุกสาขาอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ
ให้มีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญระดับมาตรฐานสากล 
 4.2 สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วัยท างาน นักศึกษา และนักศึกษาจบใหม่ให้มีความสามารถในการสร้าง 
สรรค์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพ 
 4.3 สร้างและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา เพื่อรองรับและพัฒนาไปสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา 
 4.4 สร้างและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานและความเช่ียวชาญให้กับลู กเสือทุกระดับช้ัน ที่เป็นสมาชิก
โครงการ Scout go Green หรือ Scout Forest Conservation and Environment เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ
ใช้ในการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
 4.5 สร้างและส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ เพื่อรองรับและ
พัฒนาเกษตรกร ซึ่งเป็นก าลังส าคัญที่จะท าให้ประเทศไทยเป็น "ครัวโลก" ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 

5. พื้นทีด่ าเนินงาน 
           ด าเนินงานโครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ( IDDL - International 
Digital Driving License Project) ด้วยหลักสูตรวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล ICDL - 
International Computer Driving License เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีพื้นฐานที่
จ าเป็น (Digital Literacy) ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเริ่มด าเนินการที่
กรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆที่เป็นศูนย์กลางของในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ แล้วค่อยกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียง  
 

6. จุดเด่น 
            โครงการ IDDL มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 
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7.  แนวทางการด าเนินงาน 
    7.1 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ IDDL ระหว่างมลูนิธิประเทศสีเขียว กับ หน่วยงานหรอืองค์กร
ที่เข้าร่วมโครงการฯ 
 7.2 ประสานและประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยกระทรวง ทบวง กรม สถาบันการ  
ศึกษา มหาวิทยาลัย องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน ผู้น าท้องถ่ิน ผู้น าชุมชน ผู้น าเกษตรกร
รวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป ที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ 
 7.3 ประสาน ติดต่อกลุ่มเป้าหมาย หรือหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อจัดเตรียม
ความพร้อมหรือเพิ่มคณะท างาน ผู้เช่ียวชาญ และครูผู้สอน รองรับปริมาณหรือจ านวนที่เพิ่มขึ้นของผู้สนใจเข้าร่วม
โครงการฯ 
 7.4 จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ IDDL ระหว่างมูลนิธิประเทศสีเขียว กับ สถาบันการศึกษา 
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นเครือข่ายศูนย์อบรมและสอบ ICDL 
 7.5 ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ IDDL ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เป็นศูนย์เครือข่ายอบรม
และสอบ รวมทั้งภาคส่วนต่างๆที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
 7.6 ด าเนินการจัดอบรมและสอบครูผูส้อน เพื่อให้ได้รับวุฒิบัตร ICDL ซึ่งเป็นการสรา้งความเช่ือมั่นใหก้ับผู้ที่เข้า
ร่วมโครงการ IDDL 
 7.7 ด าเนินการจัดอบรมและสอบผู้เข้าร่วมโครงการ IDDL ตามภูมิภาคต่างๆที่มีศูนย์เครือข่ายอบรมและสอบ 
ของมูลนิธิประเทศสีเขียว 
 7.8 จัดส่งผู้เช่ียวชาญจากส่วนกลาง ลงพื้นที่ในทุกภูมิภาคที่มีศูนย์เครือข่ายการจัดอบรมและสอบ  เพื่อให้
ค าปรึกษาและแนะน าครูผู้สอน 
 7.9 การสรปุและประเมินผลการด าเนินงาน 
 

8. ระยะเวลาด าเนนิงาน 
            เริ่มด าเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

9. วิธีการด าเนินงาน 
            ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ IDDL ซึ่งคัดเลือกมาจากสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นศูนย์เครือข่ายอบรมและสอบ ของมูลนิธิประเทศสีเขียวในทุกภูมิภาค เพื่อ
ด าเนินการจัดอบรมและสอบ รวมทั้งการจัดต้ังทีมงานจากส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อด าเนินงาน หรือจัดกิจกรรม
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามแนวทางการด าเนินงานและวัตถุประสงค์ของโครงการ IDDL 
 

10. หน่วยงานทีร่ับผดิชอบ 
            มูลนิธิประเทศสีเขียวเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการ IDDL 
 

11. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 
 11.1 ประเทศไทยมีบุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
 11.2 ประเทศไทยมีความพร้อมของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรลุตามเจตนารมณ์
ของนโยบายปฏิรูปประเทศไทย "Digital Thailand" และ "Thailand 4.0" ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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ดิจิทัล พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564 และพร้อมส าหรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 11.3 ประเทศไทยมีก าลงัคนพรอ้มส าหรับเศรษฐกจิและสังคมดิจิทลั (Digital Workforce) 
 11.4 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับการพฒันากรอบมาตรฐานทักษะ
คอมพิวเตอร์ในภูมิภาคอาเซียน 
 11.5 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพฒันางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารในภูมิภาคอาเซียน 
 11.6 ประเทศไทยมีผูท้ี่ผ่านการอบรมและสอบ เพื่อรบัประกาศนียบัตรรบัรองความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ระดับมาตรฐานสากล จ านวน 300,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2564 
 

12. วิธีการเข้าร่วม 
 12.1 ติดต่อ ประสานงานเพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์อบรมและสอบ ในโครงการ IDDL ของมูลนิธิประเทศสี
เขียว ในกรณีที่เป็นสถาบันการศึกษา หรอืมหาวิทยาลัย 
 12.2 สมัครอบรมและสอบ ผ่านเครือข่ายศูนย์อบรมและสอบของมลูนิธิประเทศสีเขียว ในจังหวัดต่างๆของแต่
ละภูมิภาค 
 

13. วิธีการสนับสนุนงบประมาณ 
 13.1 ติดต่อ ประสานงานงานขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการรณรงค์และส่งเสริมการอบรมและสอบ  มายัง
มูลนิธิประเทศสีเขียว ในกรณีที่เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรภาคเอกชน 
 13.2 ให้การสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดอบรมและสอบ ของมลูนิธิประเทศสีเขียว ใน
กรณีที่เป็นหน่วยงาน หรือองค์กรภาครัฐ 
 13.3 โอนเงินสนับสนุนเข้าบัญชีธนาคารหรือสนับสนุนเป็นเช็คในนาม "โครงการ ไอดี ดีแอล" หรือ " IDDL 
Project” และ “มูลนิธิประเทศสีเขียว” หรือ GREEN COUNTRY FOUNDATION” 
 

14. การประชาสัมพนัธ์  
 14.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านเครอืข่ายศูนย์อบรมและสอบ ของมูลนิธิประเทศสเีขียว ประจ าจังหวัดต่างๆในแต่ละ
ภูมิภาค 
 14.2 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สือ่โทรทัศน์ และสื่ออเิล็คทรอนกิส์ 
 14.3 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook YouTube และเว็บไซต์ www.greencountryfoundation.org 
  

15. งบประมาณด าเนนิงานและจัดท ากิจกรรม 
           ใช้งบประมาณจนเสร็จสิ้นโครงการ IDDL (29 ธันวาคม 2564) เป็นเงิน จ านวน 5,400,000,000 บาท 
โดยแบ่งการด าเนินงาน เป็น 3 ระยะ คือ 
 

 
 
 
 

ระยะท่ี จัดอบรมและสอบเพ่ือให้ได้รับวุฒิบัตร ICDL จ านวน (คน) จ านวนเงิน (บาท) 
1 ภายในวันที่   9 มีนาคม พ.ศ. 2562 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 100,000 1,800,000,000 
2 ภายในวันที่   9 มกราคม พ.ศ. 2563 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563 100,000 1,800,000,000 
3 ภายในวันที่   9 มกราคม พ.ศ. 2564 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 100,000 1,800,000,000 
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การด าเนนิงานในปี พ.ศ. 2562 แบ่งเปน็ส่วนต่างๆ ดังนี ้
 

ส่วนท่ี การด าเนินงาน จ านวน (ชุด) จ านวนเงิน (บาท) 

1 ค่าจัดเตรียม จัดซื้อวุฒบิัตร 100,000 550,000,000 

2 ค่าใช้จ่ายส าหรบัการจัดเตรียมคณะท างาน 
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อการอบรมครูผูส้อน และค่าจัดอบรม  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายของบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ในการ
ด าเนินงาน ด าเนินกิจกรรม 

 432,470,000 
 

3 ค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ค่าด าเนินการจัดท า
ความร่วมมือ และจัดต้ังเครือข่ายศูนย์อบรมและสอบ 

 240,230,000 

4 ค่าใช้จ่ายส าหรบัการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ และการ
ประชาสมัพันธ์โครงการ IDDL 

 150,000,000 
 

5 ค่าด าเนินการ ค่าบรหิารงานโครงการ IDDL ของ
คณะท างาน คณะผู้เช่ียวชาญ คณะกรรมการ
ด าเนินงานและคณะกรรมการที่ปรึกษา 

 190,000,000 
 

6 ค่าติดตามประเมินผล     115,000,000 

7 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   122,300,000 

รวมค่าใช้จ่ายท้ัง 7 ส่วน เป็นเงิน รวมท้ังสิ้น 1,800,000,000 

(หน่ึงพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) 
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16. คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


