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บทนำ 

ในป*จจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาและปรับเปลี ่ยนไปอยAางรวดเร็ว ดังจะเห็นไดGจาก  

การเกิดขึ้นของป*ญญาประดิษฐO (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีการพิมพOแบบสามมิติ (3D Printing) 

เทคโนโลยีการใชGทรัพยากรรAวมกันบนอินเทอรOเน็ต (Cloud) และเทคโนโลยีอากาศยานไรGคนขับ 

(Unmanned Aerial Vehicle) และอินเทอรOเน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) เปnนตGน  สAงผลทำใหG

สภาพแวดลGอมในการดำเนินชีวิต วิถีชีวิตของคนในสังคม รวมถึงพฤติกรรมของผูGบริโภคมีการเปล่ียนแปลง

ไปอยAางพลิกโฉม ขGาราชการและบุคลากรภาครัฐ ในฐานะผูGจัดทำนโยบายและยุทธศาสตรO จัดเตรียม

บริการขั้นพื้นฐานแกAประชาชน และดูแลรักษาความมั่นคงของประเทศและสังคม จึงตGองมีการพัฒนาและ

ปรับตัวใหGสามารถทำงานในภูมิทัศนOของสังคมแบบใหมAท่ีความตGองการของประชาชนและผูGรับบริการ 

มีการปรับเปลี่ยนไป โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตOใชGใหGเกิดประโยชนOสูงสุดแกAประชาชน สังคม 

และประเทศ 

โดยที่ “ทรัพยากรบุคคล” เปnนหนึ่งในป*จจัยแหAงความสำเร็จในการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยน

ภาครัฐเปnนรัฐบาลดิจิทัล คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม วันที่ 26 กันยายน 2560 จึงไดGมีมติ

เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะดGานดิจิทัลของขGาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนเปnนรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. นำเสนอ เพื่อใชGเปnนกรอบการพัฒนาขGาราชการและ

บุคลากรภาครัฐของสAวนราชการ หนAวยงานของรัฐ และองคOกรของรัฐที ่เปnนอิสระ ที ่อยู Aในกำกับของ 

ฝ�ายบริหาร ระหวAางป� พ.ศ. 2561 – 2565  

เพื่อใหGเปnนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที ่อGางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดGรAวมกับสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องคOการมหาชน) จัดทำรายละเอียดทักษะดGานดิจิทัลของขGาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนเปnนรัฐบาลดิจิทัล โดยนำองคOประกอบทักษะดGานดิจิทัลตามที่ระบุในมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และกรอบการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคOการมหาชน)  

มาปรับใชGในการจัดทำทักษะดGานดิจิทัล ในการน้ี ไดGมีการศึกษาวิเคราะหOขGอมูลที่เกี่ยวขGองทางทฤษฎีและ

แนวปฏิบัติที่ดีในตAางประเทศ มีการเชิญขGาราชการและบุคลากรซึ่งเปnนกลุAมเป�าหมายการพัฒนา จำนวน

มากกวAา ๒๐ คน มาประชุมรAวมกัน จำนวนมากกวAา ๔๐ ครั้ง เพื่อจัดทำและกลั่นกรองในรายละเอียดทักษะ
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ดGานดิจิทัล รวมทั้งไดGมีการสัมภาษณOเพื่อรับฟ*งความคิดเห็นจากผูGบริหารสAวนราชการเพื่อถอดบทเรียนจาก

ประสบการณO ข้ันตอนและกระบวนการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดGวย 

สำนักงาน ก.พ. ไดGนำทักษะดGานดิจิทัลที่จัดทำขึ้นดังกลAาว เสนอคณะกรรมการขGาราชการ

พลเรือน (ก.พ.) พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อกำหนดเปnนทักษะดGานดิจิทัล

สำหรับขGาราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยคาดหวังใหGบุคลากรภาครัฐ สAวนราชการ หนAวยงานของรัฐ 

และหนAวยงานที ่เกี ่ยวขGองไดGใชGเปnนแนวทางในการพัฒนากรอบความคิดและทักษะที ่จำเปnนใน 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและการใหGบริการของหนAวยงานใหGมีความทันสมัยเปnนองคOกรท่ี

สรGางสรรคOนวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชG มีการเชื่อมโยงขGอมูล การทำงานและการใหGบริการขGาม

หนAวยงาน ในลักษณะ Interoperability รวมทั้งมีการสรGางและพัฒนารัฐบาลแบบเป�ดที่ใหGประชาชน 

เขGามามีสAวนรAวมในกระบวนการทำงาน การตัดสินใจ และสามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐไดG 

ท้ังน้ี เพ่ือนำไปสูAการเปnนรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงมีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ ดังน้ี  

1.  รัฐบาลแบบเป0ดและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) ซึ่งมุAงเนGน 

ใหGเกิด 

(1) การบูรณาการกระบวนงานและขGอมูลระหวAางหนAวยงานภาครัฐ เพื่อสรGางคุณคAา

รAวมกันระหวAางหนAวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

(2) การเป�ดเผยและใหGบริการขGอมูลท่ีเปnนประโยชนOแกAประชาชน 

(3) การมีสAวนรAวมของภาคสAวนตAาง ๆ ทั ้งรัฐ เอกชน และประชาชนในการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

2. รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึดประชาชนเปRนศูนยUกลาง (Smart Government for 

Citizen)   ซ่ึงมุAงเนGนใหGเกิด 

(1) การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำงานเพื่อนำไปสูAองคOกรที่มีประสิทธิภาพสูง 

โดยนำเทคโนโลยีมาใชGใหGเกิดประโยชนOสูงสุด 

(2) การพัฒนาการใหGบริการประชาชนและการอำนวยความสะดวกของภาครัฐสูA 

ความเปnนเลิศ ตรงกับความตGองการของประชาชน (Personalized Public Services) งโดยการสรGา สรรคO

นวัตกรรม (Innovation) 
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3. วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture) ซ่ึงประกอบดGวย 

(1) การริเร่ิมสรGางสรรคOส่ิงใหมA ๆ เพ่ือประชาชน 

(2) ความพรGอมรับปรับตัว คลAองแคลAว วAองไว ปรับเปล่ียนรวดเร็ว (Agility)   

(3) การทำงานรAวมกัน (Collaboration)  

(4) การใชGขGอมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Data Driven) 

(5) มีธรรมาภิบาล (Digital Governance) 

ในการนี้ เพื่อใหGขGาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถนำทักษะดGานดิจิทัลดังกลAาวไปใชG

สำหรับการพัฒนาบุคลากรไดGตรงตามเจตนารมณOของการจัดทำ สำนักงาน ก.พ. จึงไดGจัดทำ “คูAมือ

แนวทางการนำทักษะดGานดิจิทัลของขGาราชการและบุคลากรภาครัฐไปใชGในระดับองคOกรและระดับบุคคล” ข้ึน 

ประกอบดGวย  

• หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 1013.4/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื ่อง

ทักษะดGานดิจิทัลของขGาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปnนรัฐบาลดิจิทัล ที่สAวนราชการ

และหนAวยงานของรัฐ รวมถึงขGาราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถนำไปประกอบการวางแผนเพ่ือ

พัฒนาทักษะดGานดิจิทัลของบุคลากรไดG  

• แนวทางการนำทักษะดGานดิจิทัลไปปรับใชG เพื ่ออธิบายวิธีการในการนำทักษะ 

ดGานดิจิทัลดังกลAาวไปประยุกตOใชGท้ังในระดับองคOกรและระดับบุคคล  

• คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการนำทักษะดGานดิจิทัลไปปรับใชG โดยการอธิบายเทคนิค 

วิธีการและแนวทางในการนำทักษะดGานดิจิทัลดังกลAาวไปประยุกตOใชGท้ังในระดับองคOกรและระดับบุคคล  

• แบบฟอรOมการวางแผนพัฒนาทักษะดGานดิจ ิท ัลในระดับองคOกร (Human 

Resource Development Planning Template) และระดับบุคคล (Individual Development Plan 

Template)  

• รูปแบบการเรียนรูGและพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 ซึ่งสAวนราชการและหนAวยงานของรัฐ 

รวมท้ังขGาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถนำไปปรับใชGประกอบการวางแผนพัฒนาทักษะดGานดิจิทัลไดG 

 สำนักงาน ก.พ. หวังเปnนอยAางยิ่งวAาคูAมือแนวทางการนำทักษะดGานดิจิทัลของขGาราชการ

และบุคลากรภาครัฐไปใชGในระดับองคOกรและระดับบุคคลนี้ จะทำใหGทAานมีความรูG ความเขGาใจ และ
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สามารถนำทักษะดGานดิจิทัลไปใชGพัฒนาตนเอง เพื่อนรAวมงาน และบุคลากรที่เกี ่ยวขGอง ใหGสามารถ

ขับเคล่ือนการปรับเปล่ียนเปnนรัฐบาลดิจิทัลไดGเปnนผลสำเร็จ 

  

 

 


