
 

 

 

คำอธิบาย 

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 

  



องค์ประกอบทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐ

เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ความสามารถ (2) ความรู ้(3) ประสบการณ์ 

และ (4) คุณลักษณะ 

ในการน้ี เพื่อให้ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการ

ปรับเปลี ่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลมีความครบถ้วน สมบูรณ์มากขึ ้น ได้มีการนำ “สมรรถนะของ

ข้าราชการ” ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที ่ 29 กันยายน 2552 เรื ่อง 

มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู ้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับ

ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้ประกอบบางส่วน ด้วย 

1. ความสามารถ หมายถึง กลุ ่มพฤติกรรมและความสามารถในการปฏิบัติงานที่
บุคลากรต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วง 

ทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน

เป็นรัฐบาลดิจิทัล ม ีความสามารถ เป็นองค์ประกอบหลัก จัดแบ่งเป็น 7 ด้าน 39 หน่วยความสามารถ 

(Unit of Capability) ดังน้ี 

ด้านที ่ 1 ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) หมายถึง ความสามารถในการนำประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อการ

พัฒนางานและพัฒนาองค์กร ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง เหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 7 หน่วยความสามารถ ดังน้ี 

• DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทลั 

• DLit200 ใช้งานเครื่องมอืด้านดิจิทลัหรือแอปพลเิคชันข้ันต้นสำหรบัการทำงาน 

• DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการทำงานร่วมกัน 

• DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจทิัลเพื่อการทำงาน 

• DLit500 ผลิตชุดข้อมลูเพือ่การบรกิารสาธารณะ (Open Public Data) 

• DLit600 ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

• DLit700 ใช้โปรแกรมดิจทิัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมลูสำหรับงานประจำ 

  



ด้านที ่ 2 ความสามารถด้านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

หมายถึง ความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจด้านนโยบาย

กฎหมาย และมาตรฐานต่าง ๆ เพื ่อการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงแนวทางการทำงานให้ดีข้ึน 

ประกอบด้วย 6 หน่วยความสามารถ ดังน้ี  

• DG100 ปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล  (Governance 

Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 

• DG200 กำก ับและตรวจสอบการปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย  กรอบ 

ธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล 

• DG300 ประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Interoperability Framework) 

• DG400 ปฏิบ ัต ิตามข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement; SLA) 

• DG500 บริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

• DG600 จัดทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยน

ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

ด้านที่ 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร 

(Digital Technology) หมายถึง ความสามารถในการคัดสรร เลือก หรือนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย

มาใช้ในองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กระบวน การดำเนินงาน และการให้บริการให้อยู่ในรูปแบบ

ดิจิทัล ประกอบด้วย 7 หน่วยความสามารถ ดังน้ี 

• DT100 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลีย่นผา่นสู่องค์กรดิจิทัล 

• DT200 จ ัดทำสถาปัตยกรรมองค ์กร (Enterprise Architecture) เพื่อ

รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 

• DT300 กำกับการใช้งานสถาปตัยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) 

• DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

• DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเน่ือง

การให้บริการแบบดิจิทัล 



• DT600  ว ิ เ ค ร า ะห ์ ข ้ อ ม ู ล  ( Data Analytics) เ พ ื ่ อ ต ี ค ว ามและ 

หาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 

• DT700 พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเน่ือง 

ด้านที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วย

ระบบดิจิทัลเพื ่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) 

หมายถ ึ ง  ความส าม า ร ถ ในก า รออกแบบและปร ับปร ุ ง กร ะบ วนกา รท ำ งานหรื อ 

การให้บริการ โดยคำนึงถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ เพิ่มความรวดเร็ว และลด

ข้อผิดพลาดต่าง ๆ  โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทลัที่เหมาะสมมายกระดับคุณภาพงานบริการ ประกอบด้วย 

7 หน่วยความสามารถ ดังน้ี 

• DS100 กำหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการ

ออกแบบกระบวนการ 

• DS200 วางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัติ 

• DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ 

• DS400 สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

• DS500 สร ้างนว ัตกรรมบริการแก ่นที ่ ใช ้การได ้และสำเร ็จได้ 

(Minimum Viable Service) ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

• DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อ

ยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง 

• DS700 บรหิารจัดการประสิทธิภาพการใหบ้ริการและการทำงานดิจิทลั 

ด้านที ่ 5 ความสามารถด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 

(Strategic and Project Management) หมายถึง ความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรดิจทิลั 

ท ั ้ ง ในม ิ ต ิของการสร ้ าง /บร ิหารการ เปล ี ่ ยนแปลง  องค ์ ก ร เพ ื ่ อ ไปส ู ่ อ งค ์กรด ิจ ิทัล  

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล การสื่อสารองค์กร การสร้างแนวร่วม/การมีส่วนร่วมของบุคลากร

ในทุกระดับ ประกอบด้วย 6 หน่วยความสามารถ ดังน้ี 

• SPM100 กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตรเ์พื่อพฒันาองค์กร

ดิจิทัลที่มีการเช่ือมโยงข้อมลูและการทำงานข้ามหน่วยงาน 

• SPM200 ออกแบบองค์กรดิจทิัล (Future Design) 

• SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรบัองค์กรดิจิทัล 



• SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจทิัล (Project 

Initiation and Planning) 

• SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทลั 

• SPM600 ทบทวนโครงการและปิดโครงการ 

ด้านที ่ 6 ความสามารถด้านผู ้นำดิจิทัล (Digital Leadership) หมายถึง 

ความสามารถในการเป็นผ ู ้นำองค ์กรด ิจ ิท ัล (Digital Leadership) ในม ิต ิของการทำงาน 

เป็นทีม การบริหารจัดการทีมที่มีคุณภาพ การตัดสินใจที่มีคุณภาพ การสื่อสาร จูงใจและเจรจา

ต่อรอง การกระตุ้นการเรียนรู้ และการเป็นแบบอย่าง (Role model) การพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่

บุคลากร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ประกอบด้วย 3 หน่วยความสามารถ ดังน้ี 

• DL100  นำการพัฒนาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) สำหรับพฒันา

องค์กรดิจิทลั 

• DL200 นำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน 

(Across Boundaries) 

• DL300  เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจทิัล และสื่อสารต่อยอดการ

เปลี่ยนแปลง 

ด้านที ่ 7 ความสามารถด้านการขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลงด้านดิจ ิทัล 

(Digital Transformation) หมายถึง ความสามารถในการขับเคลื ่อนองค์กรดิจ ิทัล ทั ้งใน 

มิติของการสร้าง/บริหารการเปลี่ยนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล การสร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัล การ

สื่อสารองค์กร การสร้างแนวร่วม/การมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ ประกอบด้วย 3 หน่วย

ความสามารถ ดังน้ี 

• DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 

Transformation) 

• DTr200 บรหิารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจทิัล 

• DTr300 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสูอ่งค์กรดิจทิัลได้อย่างต่อเน่ืองและ

ย่ังยืน 

หน่วยความสามารถ (Unit of Capability - UoC) ได้แก่ ผลลัพธ์ (Outcome) ของ

งานอาชีพหนึ่ง จะประกอบด้วย ความสามารถย่อย (Element of Capability - EoC) ได้แก่ งาน

ย่อยหรือข้ันตอนหลัก (Key Step) ต้ังแต่ 2 หน่วยความสามารถย่อยข้ึนไป และความสามารถย่อยหน่ึง



จะประกอบด้วย เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria - PC) ได้แก่ ข้อกำหนด มาตรฐาน 

หรือเงื่อนไข ที่ใช้ช้ีวัดคุณภาพของผลงานต้ังแต่ 2 เกณฑ์ข้ึนไป  

ตัวอย่าง  

ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบดิจิทัล
เพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) ประกอบด้วย ๗ หน่วย
ความสามารถ (UoC) โดยหน่วยความสามารถที่ 1 คือ “DS100 กำหนดกรอบการให้บริการแบบ
เชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ” ประกอบด้วย 2 ความสามารถย่อย (EoC) ได้แก่  
“DS101 ระบุประเด็นปัญหาและผลกระทบของปัญหาของกระบวนการทำงานและการให้บริการ
แบบแยกส่วน” และ “DS102 ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและกำหนดกรอบการให้บริการดิจิทัล
แบบเชื่อมโยง” โดยทั้ง 2 ความสามารถย่อยมีเกณฑ์การปฏิบติังาน ดังน้ี 
 
ความสามารถย่อย (Element of Capability) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 
DS101 ระบุประเด็นปัญหาและผลกระทบของ

ปัญหาของกระบวนการทำงานและการ
ให้บริการแบบแยกส่วน 

DS101.1 ระบุประเด็น ผลกระทบ และแยกแยะปัญหาของ
ระบบบริการปัจจุบันที่เกิดจากการแยกส่วน 

DS101.2 สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของประเด็นปัญหา
และผลกระทบได้อย่างมีเหตุผลร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

DS102 ระบุแนวทางในการแก้ปัญหาและ
กำหนดกรอบการให้บริการดิจิทัลแบบ
เช่ือมโยง 

DS102.1 ลำดับความสำคัญของปัญหาและกำหนดแนวทาง
แก้ปัญหาเพื่อบูรณาการกระบวนการให้บริการ 

DS102.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติการเชิงรุกและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาได้ทันเหตุการณ์
และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต 

DS102.3 เสนอแนวทางการบูรณาการกระบวนการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

อนึ่ง กรณีข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกำหนดว่าจะมีหน่วยความสามารถ (Unit of 

Capability - UoC) หน่วยใด ผู้นั้นจะต้องมีความสามารถย่อย (Element of Capability - EoC) และ

เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria - PC) ที่กำหนดเป็นส่วนประกอบของหน่วยความสามารถ

น้ันท้ังหมดด้วย รายละเอียดหน่วยความสามารถ ความสามารถย่อย และเกณฑ์การปฎิบัติงาน ปรากฎ

ตามหมวดที่ 2 ของทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล



ดิจิทัลตามมติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. ความรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเชิงวิชาการและวิชาชีพที่บุคลากรต้องมีเพื่อให้
สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วง จำแนกเป็น 2 กลุ่มย่อย 23 หน่วยความรู้ ดังน้ี  

2.1 ความรู้พ้ืนฐานเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ความรู้พื้นฐานที่บุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มควรต้องมีเพื่อการทำงานในบริบท

การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 5 เรื่อง ดังน้ี 

(1) เทคนิคการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่และการทำงานร่วมกัน 

(2) ความรู้ด้านการใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รวมถึง ประเด็นทาง
สังคม ความเป็นส่วนตัว และจริยธรรม 

(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการสำคัญเกี่ยวกับข้อมูล การเลือกใช้และการ
ตีความข้อมูล (Data Literacy) 

(4) ความรู้ด้านกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมาย
ดิจิทัลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(5) ความรู ้เกี ่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการทำงานและการ
ให้บริการของหน่วยงาน 

2.2 ความรู้ท่ีจำเป็นในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ความรู ้ที ่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ ่มควรต้องมี เพื ่อ

สนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล

ดิจิทัลได้ จำนวน 18 เรื่อง ดังน้ี 

(1) ความรู ้เกี ่ยวกับความเชื ่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
ประเทศกับหน่วยงาน และแผนการดำเนินงานขององค์กรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

(2) ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) 

(3) ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรและการกำกับดูแล (Enterprise 

Architecture) 

(4) ความรู้ด้านการจัดการโครงการ (Project Management) 



(5) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างทีม (Team Building) และจัดการ

เครือข่ายการทำงาน 

(6) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 
(Human Resource Management and Development) 

(7) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจดัการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
การวางแผนและการตัดสินใจ 

(8) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดี การสอนงาน (Coach 

and Mentor) และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

(9) ความรู ้ เก ี ่ยวก ับเทคนิคการบริหารผู ้ม ีส ่วนได ้เส ีย (Stakeholder 

Management) 

(10) ความรู้เกี่ยวกับการทำงานและประยุกต์ใช้งานแบบอไจล์ (Agile) 

(11) ความรู ้ด้านการกระบวนการขั้นตอนการจัดทำ แก้ไขเพิ ่มเติมและ
ยกเลิกกฎหมาย 

(12) ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงดิจทิัล (Digital Risk Management) 

(13) ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง
หน่วยงานเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

(14) เทคนิคการจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการและการทำงาน 
(Service-Level Agreement Management) 

(15) เทคนิคการออกแบบการให้บริการ 
(16) ความรู ้เกี ่ยวกับความมั ่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Cyber Security) 

(17) ความรู้ด้านการจัดการการให้บริการด้านไอที (IT Service Management) 

(18) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟท์แวร ์

3. ประสบการณ์ หมายถึง สิ่งที่บุคลากรเคยทำหรือความสำเร็จในอดีตที่บุคลากร

ต้องมีเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จลุล่วจำแนกเป็น 2 กลุ่มย่อย 18 หน่วยความรู้ ดังน้ี  

3.1 ประสบการณ์พ้ืนฐานเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
ประสบการณ์พ ื ้นฐานท ี ่บ ุคลากรภาคร ัฐท ุกกล ุ ่ มควรต ้องม ี เ พ ื ่ อ 

การทำงานในบริบทการเป็นรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 5 เรื่อง ดังน้ี 



(1) ประสบการณ์การใช้งานดิจิทัลในการทำงานและในชีวิตประจำวัน อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย 

(2) ประสบการณ์การใช้และตีความข้อมูลเพื่อการทำงาน 
(3) ประสบการณ์การให ้บร ิการตามภารก ิจของหน่วยงาน หร ือมี

ประสบการณ์ในการรวบรวม วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลความต้องการใช้งาน (Requirement) ของ

ผู้รับบริการหรือผู้ใช้งาน จนสามารถนำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของประชาชนหรือ

ผู้รับบริการมาปรับปรุงระบบการทำงานและการให้บริการได้ 

(4) ประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรองและ
ภารกิจสนับสนุนของส่วนราชการในระดับที ่เข้าใจภารกิจ กฎระเบียบ กระบวนงานและความ

เช่ือมโยงของส่วนงานต่าง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน 

(5) ประสบการณ์ในการตีความ และ/หรือ บังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมาย 
3.2 ประสบการณ์ท่ีจำเป็นในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 
ประสบการณ์ที ่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ ่มควรต้องมี เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาล

ดิจิทัลได้ จำนวน 13 เรื่อง ดังน้ี 

(1) ประสบการณ์การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน กลยุทธ์ของ

หน่วยงาน หรือแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Policy Making) 

(2) ประสบการณ์การนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน หรือกลยุทธ์ของ

องค์กรไปปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ (Implementation) 

(3) ประสบการณ์การประสานความร่วมมือหรือทำงานแบบเป็นเครือข่าย
กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือประชาชน เพื่อผลสำเร็จร่วมกัน 

(4) ประสบการณ์การใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ หรือเพื่อ
นำเสนอต่อผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

(5) ประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการ ควบคุม กำกับ โครงการของ

หน่วยงาน 

(6) ประสบการณ์การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 
(7) เคยเป ็นกรรมการหร ือปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ เก ี ่ ยวข ้องก ับงานด ้าน 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน 



(8) ประสบการณ์การบริหารจัดการคุณภาพองค์กรหรือคุณภาพของ
กระบวนงานหรือการบริการตามมาตรฐาน 

(9) ประสบการณ์การทำงาน การศึกษาด ูงาน หร ือการแลกเปลี ่ยน

ประสบการณ์พัฒนาองค์กร กับส่วนราชการที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล 

(10) ประสบการณ์การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture) 

(11) ประสบการณ์การบริหารจัดการระบบ IT ขององค์กร 

(12) ประสบการณ์การพัฒนาซอฟท์แวร ์
(13) ประสบการณ์การทำงานด้าน IT Security 

4. คุณลักษณะ หมายถึง นิสัย ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรที่ส ่งผลต่อ

ความพึงพอใจในการทำงานและความสำเร็จในงาน ประกอบด้วย 5 หน่วยคุณลักษณะ โดย

กำหนดให้ทั้ง 5 หน่วยคุณลักษณะเป็นคุณลักษณะพื้นฐานที่ข้าราชการทุกกลุ่มจำเป็นต้องมี

เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังน้ี 

(1) มุ่งเป้าหมาย คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ 
(2) เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ริเริ่ม สร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
(3) สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นกล้าตัดสินใจ  
(4) พร้อมรับความเสี่ยง รับผิดชอบ 
(5) มีคุณธรรมจริยธรรม 

5. สมรรถนะ หมายถึง คุณล ักษณะเช ิงพฤต ิกรรมท ี ่ เป ็นผลมาจากความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์การ ในการน้ี 

ได้นำสมรรถนะทางการบริหาร ตามหนังสือสำนักงาน ก .พ.  ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 

2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น

สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 สมรรถนะ มาใช้เพื่อการน้ีด้วย ดังน้ี 

(1) วิสัยทัศน์ (Visioning) 

(2) การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) 

(3) ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 

(4) การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) 



  



ทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ 6 กลุ่ม 18 บทบาท 

โดยทั่วไปการที่หน่วยงานภาครัฐหน่ีงจะปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้น้ัน ข้าราชการ

และบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มในหน่วยงานนั้น ซึ่งอาจจำแนกได้ 6 กลุ่มตามบทบาทและลักษณะงานที่

ปฏิบัติ ได้แก่ ผู ้บริหารส่วนราชการ (EXECUTIVE) ผู ้อำนวยการกอง (MANAGEMENT) ผู ้ทำงานด้าน

นโยบายและวิชาการ (ACADEMIC) ผู ้ทำงานด้านบริการ (SERVICE) ผู ้ปฏิบ ัต ิงานด้านเทคโนโลยี 

(TECHNOLOGIST) และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอื่น ๆ (OTHERS) จะต้องให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการปรับเปลี่ยนองค์กร  

มติคณะรัฐมนตร ีวันที ่26 กันยายน 2560 เรื่อง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ข อ ง ข ้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ บ ุ ค ล า ก ร ภ า ค ร ั ฐ เ พ ื ่ อ ป ร ั บ เ ป ล ี ่ ย น เ ป ็ น ร ั ฐ บ า ล ด ิ จ ิ ทั ล  

ได้กำหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มดังกล่าว 

สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่มคีวามพร้อมและพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนเปน็องค์กรดิจิทลัระยะต่าง ๆ  

รวม 3 ระยะ ได้แก่ องค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (EARLY) องค์กรที่มีพัฒนาการด้าน

ดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (DEVELOPING) องค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะสมบูรณ์ (MATURE) รวม 

18 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ดังน้ี   

กลุ่มข้าราชการ

และบุคลากร

ภาครัฐ 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวงั 

องค์กรที่มีพัฒนาการ

ด้านดจิิทัลระยะเริ่มแรก 

(Early) 

องค์กรที่มีพัฒนาการ

ด้านดจิิทัลระยะกำลัง

พัฒนา (Developing) 

องค์กรที่มีพัฒนาการ

ด้านดจิิทัลระยะ

สมบูรณ์ (Mature) 
ผู้บริหารระดับสูง 

(Executive) 
ผู้กระตุ้นและสร้างความ

ตระหนักรู้ถึงความสำคัญ

และการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีดิจิทัล  

ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กร

ด้านดิจิทัลภาครัฐ  

ผู้อำนวยการกอง 

(Management) 
ผู้ปรับเปล่ียนกระบวนงาน 

ด้านดิจิทัล 

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง 

ด้านดิจิทัลระดับองค์กร  
ผู้ขับเคล่ือนองค์กร 

แห่งดิจิทัล  

ผู้ทำงานด้านนโยบายและ 

งานวิชาการ 

(Academic) 

ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุน

นโยบาย  
นักคิดเพื่อการขับเคล่ือน

รัฐบาลดิจิทัล  



กลุ่มข้าราชการ

และบุคลากร

ภาครัฐ 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวงั 

องค์กรที่มีพัฒนาการ

ด้านดจิิทัลระยะเริ่มแรก 

(Early) 

องค์กรที่มีพัฒนาการ

ด้านดจิิทัลระยะกำลัง

พัฒนา (Developing) 

องค์กรที่มีพัฒนาการ

ด้านดจิิทัลระยะ

สมบูรณ์ (Mature) 
ผู้ทำงานด้านบริการ 

(Service) 

ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ผู้อำนวยความสะดวก 

ด้านดิจิทัลภาครัฐ 
ผู้นำด้านการบริการ

ภาครัฐ 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล

(Technologist) 

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ของหน่วยงาน 

ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยขีององค์กร ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ 

ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ภาครัฐ 

ผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

ชาญฉลาด 

ในการน้ี เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มในหน่วยงานสามารถดำเนินการ

ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังดังกล่าวได้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้กำหนด

ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐในหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะต่าง ๆ ไว้ รวม 18 ชุด สรุปได้ดังน้ี 

  

 

  



 

 

 

 

 

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับองค์กรที่มีพัฒนาการ 

ด้านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) 

  

   



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

 

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับองค์กรที่มีพัฒนาการ 

ด้านดิจิทัล ระยะกําลังพัฒนา (Developing) 

 

  



  



  



  



  



  



  



 

 

 

 

 

 

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับองค์กรที่มีพัฒนาการ 

ด้านดิจิทัล ระยะสมบูรณ์ (Mature)  



  



  



 



   



 



  



  



  



  



 


