ทักษะด(านดิจิทัลของข(าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป@นรัฐบาลดิจิทัล
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560
เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด(านดิจิทัลของข(าราชการและบุคลากรภาครัฐ

คำนำ
คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม เมื ่ อ วั น ที ่ 26 กั น ยายน 2560 มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การ
รFางแนวทางการพัฒนาทักษะดMานดิจิทัลของขMาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปQน
รัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยไดMกำหนดทักษะดMานดิจิทัลที่ขMาราชการและบุคลากรภาครัฐ
ควรไดMรบั การสFงเสริมและพัฒนาเปQน 5 มิติการเรียนรูM 7 กลุFมทักษะ ในการนี้ ไดMมอบหมายใหMคณะกรรมการ
ขMาราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดทักษะดMานดิจิทัลของขMาราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งประกอบดMวย
ความรูM ความสามารถ ประสบการณ_ และคุณลักษณะ รวมทั้งกำหนดใหMขMาราชการและบุคลากรภาครัฐ
กลุFมใด ควรไดMรับการพัฒนาทักษะดMานดิจิทัลใด และใหMสำนักงาน ก.พ. รFวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค_การมหาชน) จัดทำรายละเอียดทักษะดMานดิจิทัลของขMาราชการและบุคลากรภาครัฐดMวย
คณะกรรมการขMาราชการพลเรือน ในการประชุมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ไดMพิจารณาและ
มีมติเห็นชอบทักษะดMานดิจิทัลของขMาราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามที่สำนักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค_การมหาชน) รFวมกันเสนอ โดยไดMพิจารณากำหนดทักษะดMานดิจิทัลสำหรับขMาราชการและ
บุคลากรภาครัฐกลุFมตFาง ๆ ไดMแกF ผูMบริหารระดับสูง อำนวยการกอง ผูMปฏิบัติงานดMานนโยบายและวิชาการ
ผูMปฏิบัติงานดMานบริการ ผูMปฏิบัติงานดMานเทคโนโลยีดิจิทัล และผูMปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติงานในหนFวยงาน
ภาครัฐที่อยูFระหวFางการปรับเปลี่ยนองค_กรไปสูFการเปQนรัฐบาลดิจิทัล 3 ระยะ ไดMแกF ระยะเริ่มแรก (Early)
ระยะกำลังพัฒนา (Developing) และระยะสมบูรณ_ (Mature) เพื่อนำไปใชMเปQนกรอบในการเตรียมความ
พรMอมและเพิ่มพูนศักยภาพขMาราชการและบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปQนรัฐบาลดิจิทัล และสามารถปรับตัวใหMเทFาทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีเพื่อการไปสูFดิจิทัลไทยแลนด_
ในการนี้ เพื่อใหMขMาราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสFวนราชการ หนFวยงานของรัฐ และ
หนFวยงานที่เกี่ยวขMองมีความเขMาใจและสามารถนำทักษะดMานดิจิทัลของขMาราชการและบุคลากรภาครัฐไป
ใชMใหMเกิดประโยชน_สูงสุดตามเจตนารมณ_ดังกลFาว สำนักงาน ก.พ. จึงจัดทำแนวทางการนำทักษะดMาน
ดิจิทัลของขMาราชการและบุคลากรภาครัฐไปปรับใชMในระดับองค_กรและระดับบุคคล ประกอบการใชMงาน
ตFอไป
สำนักงาน ก.พ.
มิถุนายน 2562
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)
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สารบัญ
คำนำ
สารบัญ
อินโฟกราฟOก (Infographic)
บทนำ
ทักษะด(านดิจิทัลของข(าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป@นรัฐบาลดิจิทัล
1) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
2) สิ่งที่สFงมาดMวย
หมวดที่ 1 บททั่วไป 1
หมวดที่ 2 ทักษะดMานดิจิทัลของขMาราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปQนรัฐบาลดิจิทัล
หมวดที่ 3 รายละเอียดทักษะดMานดิจิทัลสำหรับกลุFมขMาราชการและ
บุคลากรภาครัฐในหนFวยงานที่มีพัฒนาการดMานดิจิทัล ๓ ระยะ
- ทักษะดMานดิจิทัลของขMาราชการและบุคลากรภาครัฐ
สำหรับองค_กรที่มีพัฒนาการดMานดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early)
- ทักษะดMานดิจิทัลของขMาราชการและบุคลากรภาครัฐ
สำหรับองค_กรที่มีพัฒนาการดMานดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing)
- ทักษะดMานดิจิทัลของขMาราชการและบุคลากรภาครัฐ
สำหรับองค_กรที่มีพัฒนาการดMานดิจิทัลระยะสมบูรณ_ (Mature)
คำอธิบายทักษะด(านดิจิทัล
การนำทักษะด(านดิจิทัลไปปรับใช(
1) แนวทางการนำทักษะดMานดิจิทัลไปปรับใชMในระดับองค_กร
2) แนวทางการนำทักษะดMานดิจิทัลไปปรับใชMในระดับบุคคล
คำนิยามศัพทd
คำถาม คำตอบ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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ทักษะด'านดิจิทัลของข'าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป?นรัฐบาลดิจิทัล
ลักษณะเฉพาะ
ของทักษะด'านดิจิทัล

ที่มา

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เห็นชอบ

1. ทักษะทั่วไป (Generic Skill) เพื่อการปรับเปลี่ยนเป?น
รัฐบาลดิจิทัล ไมBใชBทักษะเฉพาะทางสำหรับวิชาชีพ
(Professional Skill)

"แนวทางการพัฒนาทักษะด'านดิจิทัลของข'าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป?นรัฐบาลดิจิทัล"
และได'มอบหมายให'สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคaการมหาชน) รBวมกับสำนักงาน ก.พ.
จัดทำรายละเอียดทักษะด'านดิจิทัลของข'าราชการและบุคลากรภาครัฐ

2. จำแนกทักษะด'านดิจิทัลตามความพร'อมและพัฒนาการ
ของหนBวยงานของรัฐในการปรับเปลี่ยนเป?นองคaกรดิจิทัล
3 ระยะ ได'แกB

วัตถุประสงคa
เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป?นรัฐบาลดิจิทัล
เพื่อให'ข'าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะด'านดิจิทัลเปtาหมายที่ชัดเจน
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เพื่อให'สBวนราชการและหนBวยงานของรัฐ มีเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรให'มีทักษะดิจิทัลที่เหมาะสม

เปtาหมาย

และตามกลุBมข'าราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 กลุBม ได'แกB

Open and Connected
Government
รัฐบาลที่มีการเชื่อมโยงการทำงานและ
เปzดเผยข'อมูล เน'นการมีสBวนรBวมของ
ประชาชน

Smart Government for
Citizen

Digital Culture

รัฐบาลที่มีรูปแบบการทำงานที่มี
รัฐบาลที่มีความสร'างสรรคa
ประสิทธิภาพและตรงกับความต'องการ ยืดหยุBน ใช'ข'อมูลเพื่อการตัดสินใจ
ของประชาชน
และมีธรรมาภิบาล

E

ผู#บริหารระดับสูง

S

ผูท# ำงานด#านบริการ

M

ผูอ# ำนวยการกอง

T

ผูป# ฏิบัติงานด#าน
เทคโนโลยีดิจิทัล

A

ผูท# ำงานด#านนโยบาย
และวิชาการ

O

ผูป# ฏิบัติงานอื่น

ทักษะด'านดิจิทัลของข'าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ประกอบด'วย 5 องคaประกอบที่จะสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป?นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้
สมรรถนะ** หมายถึง คุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรมที่ทำให#บุคคลสร#าง
ผลงานได#โดดเดTนในองคEการ
จำนวน 4 หนBวยสมรรถนะ

01

05
สมรรถนะ

ความสามารถ

องคaประกอบ
ทักษะด'านดิจิทัล

04
คุณลักษณะ หมายถึง นิสัย
ความชอบ และแรงจูงใจของ
บุคลากรที่สTงผลตTอความพึงพอใจ
ในการทำงานและความสำเร็จในงาน
จำนวน 5 หนBวยคุณลักษณะ

ความสามารถ* หมายถึง กลุTมพฤติกรรมที่บุคลากร
ภาครัฐควรแสดงออกเพื่อให#สามารถปฏิบัติตาม
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
จำนวน 39 หนBวยความสามารถ

ความรู'

คุณลักษณะ

ประสบการณa
03

02

ความรู' หมายถึง ความเข#าใจเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ
จำนวน 23 หนBวยความรู'

ประสบการณa หมายถึง สิ่งที่เคยปฏิบัติ
เคยกระทำ เคยสัมผัส หรือได#พบเห็นมาในอดีต
จำนวน 18 หนBวยประสบการณa

* ความสามารถเปDนองคEประกอบหลักของทักษะด#านดิจิทัล
** สมรรถนะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู# ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเปDนสำหรับตำแหนTงข#าราชการพลเรือนสามัญ

ทักษะด9านดิจิทัลของข9าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ความสามารถเป*นองค.ประกอบหลักของทักษะด9านดิจิทัล
ส<วนความรู9 ประสบการณ. และคุณลักษณะรวมถึงสมรรถนะเป*นองค.ประกอบเสริม
เพื่อให9บุคคลมีความสามารถในการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังที่อ9างถึงได9

1
DLit

DLit100 เข9าถึงและตระหนักดิจิทัล
DLit200 ใช9งานเครื่องมือดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต9นสำหรับการทำงาน
DLit300 ใช9ดิจิทัลเพื่อการทำงานร<วมกัน
DLit400 ประยุกต.ใช9เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงาน
DLit500 ผลิตชุดข9อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ (Open Public Data)
DLit600 ใช9ข9อมูลระหว<างหน<วยงาน
DLit700 ใช9โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห.ข9อมูลสำหรับงานประจำ

DG

Digital Literacy

2

Digital Governance,
Standards,
and Compliance

DT

DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด9านดิจิทัล
DG200 กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติที่ดีด9านดิจิทัล
DG300 ประยุกต.ใช9กรอบการดำเนินงานร<วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส. (e-Government Interoperability Framework)
DG400 ปฏิบัติตามข9อตกลงระดับการให9บริการและการทำงานร<วมกันระหว<างหน<วยงานที่เกี่ยวข9อง (Service-Level Agreement)
DG500 บริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)
DG600 จัดทำ แก9ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปรับเปลี่ยนไปสู<รัฐบาลดิจิทัล

Digital Technology

DS

39

หน<วย
ความสามารถ

DL

Digital
Transformation

Strategic and Project
Management

Digital Leadership

7

6

DT100 ใช9เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ<านสู<องค.กรดิจิทัล
DT200 จัดทำสถาปÉตยกรรมองค.กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ<านสู<รัฐบาลดิจิทัล
DT300 กำกับการใช9งานสถาปÉตยกรรมองค.กร (Enterprise Architecture)
DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต<อเนื่องการให9บริการแบบดิจิทัล
DT600 วิเคราะห.ข9อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความและหาข9อสรุปที่เป*นประโยชน.ต<อการตัดสินใจ
DT700 พัฒนาซอฟต.แวร.ตามแนวทางพลวัตรปรับต<อเนื่อง

4

Digital Service and
Process Design

SPM
DTr

3

5

DS100 กำหนดกรอบการให9บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ
DS200 วางกลยุทธ.การให9บริการสมาร.ทดิจิทัลและนำสู<การปฏิบัติ
DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ
DS400 สร9างเครือข<ายเพื่อสร9างนวัตกรรมบริการดิจิทัล
DS500 สร9างนวัตกรรมบริการแก<นที่ใช9การได9และสำเร็จได9 ในระยะเวลาสั้นและใช9ทรัพยากรน9อยที่สุด
DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให9บริการดิจิทัลได9อย<างต<อเนื่อง
DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการบริการและการทำงานดิจิทัล

SPM100 กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร.ดิจิทัลและทิศทางเพื่อพัฒนาองค.กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข9อมูลและการทำงานข9ามหน<วยงาน
SPM200 ออกแบบองค.กรดิจิทัล (Future Design)
SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสำหรับองค.กรดิจิทัล
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต9รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning)
SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล
SPM600 ทบทวนโครงการและปzดโครงการ

DL100 นำการพัฒนาคนพันธุ.ใหม< (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค.กรดิจิทัล
DL200 นำการพัฒนาการทำงานร<วมกันเป*นทีมแบบข9ามหน<วยงาน (Across Boundaries)
DL300 เก<งกระบวนงาน เข9าใจองค.กรดิจิทัล และสื่อสารต<อยอดการเปลี่ยนแปลง

DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ<านสู<รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู<องค.กรดิจิทัล
DTr300 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู<องค.กรดิจิทัลได9อย<างต<อเนื่องและยั่งยืน

แนวทางการนำทักษะด9านดิจิทัลไปใช9
ระดับองค.กร

5

4

3

Transform

ส<งเสริมสนับสนุนให9บุคลากรนำศักยภาพด9าน
ดิจิทัลมาใช9พัฒนางาน บริการ และองค.กร

พัฒนาบุคลากรตามแนวทาง 70: 20 : 10

5

นำทักษะด9านดิจิทัลไปใช9
ในการพัฒนางาน บริการ และองค.กร

4

พัฒนาทักษะด9านดิจิทัล
ตามแนวทาง 70 : 20 : 10

3

วิเคราะห.ความต9องการในการพัฒนา
และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

2

ระบุทักษะด9านดิจิทัลที่จะเป*นของตน

1

วิเคราะห.และระบุบทบาท
พฤติกรรมที่คาดหวัง และกลุ<มบุคลากรของตน

จัดทำแผนพัฒนาทักษะที่จำเป*นของบุคลากร
2

ระบุทักษะด9านดิจิทัลที่จำเป*นของหน<วยงาน
1

หน<วยงานของรัฐสามารถ
ปรับเปลี่ยนเป*นรัฐบาลดิจิทัล

ระบุเปíาหมายการปรับเปลี่ยนเป*นรัฐบาลดิจิทัล

หมายเหตุ การนำทักษะด2านดิจิทัลไปใช2ในระดับองค>กรและระดับบุคคล มีความเชื่อมโยงกันในแตKละขั้นตอน

ระดับบุคคล

จ

