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องคCประกอบทักษะด0านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปBนรัฐบาลดิจิทัล 

ทักษะด)านดิจิทัลที่จำเป4นของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป4น

รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด)วย 4 องคEประกอบหลัก ได)แกH (1) ความสามารถ (2) ความรู) (3) ประสบการณE และ (4) 

คุณลักษณะ 

ในการนี้ เพื่อให)ทักษะด)านดิจิทัลที่จำเป4นของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื ่อการ

ปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัลมีความครบถ)วน สมบูรณEมากขึ้น ได)มีการนำ “สมรรถนะของข0าราชการ” 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว27 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 เร่ือง มาตรฐานและแนวทางการ

กำหนดความรู) ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป4นสำหรับตำแหนHงข)าราชการพลเรือนสามัญ มาใช)

ประกอบบางสHวน ด)วย 

1. ความสามารถ หมายถึง กลุHมพฤติกรรมและความสามารถในการปฏิบัตงิานท่ีบุคลากรต)อง

มีเพ่ือให)สามารถปฏิบัติงานได)สำเร็จลุลHวง 

ทักษะด)านดิจิทัลท่ีจำเป4นของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป4น

รัฐบาลดิจิทัล มี ความสามารถ เป4นองคEประกอบหลัก จัดแบHงเป4น 7 ด)าน 39 หนHวยความสามารถ (Unit of 

Capability) ดังน้ี 

ด0านที ่ 1 ความสามารถด0านความเข0าใจและใช0เทคโนโลยีด ิจิทัล (Digital 

Literacy) หมายถึง ความสามารถในการนำประสบการณEด)านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช)เพ่ือการพัฒนา

งานและพัฒนาองคEกร ด)วยการประยุกตEใช)เทคโนโลยีดิจิทัลอยHางถูกต)อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด)วย 7 หนHวยความสามารถ ดังน้ี 

• DLit100 เข)าถงึและตระหนักดิจิทัล 

• DLit200 ใช)งานเคร่ืองมือด)านดจิิทัลหรือแอปพลเิคชันขั้นต)นสำหรับการทำงาน 

• DLit300 ใช)ดิจิทัลเพ่ือการทำงานรHวมกัน 

• DLit400 ประยุกตEใช)เคร่ืองมือดจิิทัลเพ่ือการทำงาน 

• DLit500 ผลิตชดุข)อมูลเพ่ือการบริการสาธารณะ (Open Public Data) 

• DLit600 ใช)ข)อมูลระหวHางหนHวยงาน 

• DLit700 ใช)โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะหEข)อมูลสำหรับงานประจำ 
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ด0านที่ 2 ความสามารถด0านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย 

และมาตรฐานการจ ัดการด 0านด ิจ ิท ัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) หมายถึง 

ความสามารถในการสื ่อสาร ถHายทอด และประยุกตEใช)ความรู) ความเข)าใจด)านนโยบายกฎหมาย และ

มาตรฐานตHาง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงแนวทางการทำงานให)ดีขึ้น ประกอบด)วย 6 หนHวย

ความสามารถ ดังน้ี  

• DG100 ปฏ ิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมาย  กรอบธรรมาภ ิบ าล  (Governance 

Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ท่ีดีด)านดิจิทัล 

• DG200 ก ำ ก ั บ แ ละตร วจ สอบการปฏ ิ บ ั ต ิ ต าม กฎ หมา ย  ก รอบ 

ธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติท่ีดีด)านดิจิทัล 

• DG300 ประยุกตEใช)กรอบการดำเนินงานรHวมกันสำหรับพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสE (e-Government Interoperability Framework) 

• DG400 ปฏิบัติตามข)อตกลงระดับการให)บริการรHวมกันระหวHางหนHวยงานท่ี

เก่ียวข)อง (Service-Level Agreement; SLA) 

• DG500 บริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

• DG600 จัดทำ แก)ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสูH

รัฐบาลดิจิทัล 

ด0านที่ 3 ความสามารถด0านเทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือยกระดับศักยภาพองคCกร (Digital 

Technology) หมายถึง ความสามารถในการคัดสรร เลือก หรือนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช)ในองคEกร 

เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กระบวน การดำเนินงาน และการให)บริการให)อยูHในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด)วย 7 

หนHวยความสามารถ ดังน้ี 

• DT100 ใช)เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผHานสูHองคEกรดิจิทัล 

• DT200 จัดทำสถาป�ตยกรรมองคEกร (Enterprise Architecture) เพื ่อรองรับ

การเปลี่ยนผHานสูHรัฐบาลดิจิทัล 

• DT300 กำกับการใช)งานสถาป�ตยกรรมองคEกร (Enterprise Architecture) 

• DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
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• DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและความตHอเน่ืองการ

ให)บริการแบบดิจิทัล 

• DT600 วิเคราะหEข )อมูล (Data Analytics) เพื ่อต ีความและหาข)อสรุป 

ท่ีเป4นประโยชนEตHอการตัดสินใจ 

• DT700 พัฒนาซอฟตEแวรEตามแนวทางพลวัตรปรับตHอเน่ือง 

ด0านที่ 4 ความสามารถด0านการออกแบบกระบวนการและการให0บริการด0วยระบบ

ด ิจ ิท ัลเพ ื ่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) หมายถึง 

ความสามารถในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือการให)บริการ โดยคำนึงถึงการอำนวย

ความสะดวกให)แกHผู)ใช)บริการ เพิ่มความรวดเร็ว และลดข)อผิดพลาดตHาง ๆ  โดยการนำเทคโนโลยีดิจทัิลท่ี

เหมาะสมมายกระดับคุณภาพงานบริการ ประกอบด)วย 7 หนHวยความสามารถ ดังน้ี 

• DS100 กำหนดกรอบการให)บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบ

กระบวนการ 

• DS200 วางกลยุทธEการให)บริการสมารEทดิจิทัลและนำสูHการปฏิบัต ิ

• DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ 

• DS400 สร)างเครือขHายเพ่ือสร)างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

• DS500 สร)างนวัตกรรมบริการแกHนที ่ใช)การได)และสำเร็จได) (Minimum 

Viable Service) ในระยะเวลาสั้นและใช)ทรัพยากรน)อยท่ีสุด 

• DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื ่อยกระดับ

คุณภาพการให)บริการดิจิทัลอยHางตHอเน่ือง 

• DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการให)บริการและการทำงานดิจิทัล 

ด0านที่ 5 ความสามารถด0านการบริหารกลยุทธCและการจดัการโครงการ (Strategic 

and Project Management) หมายถึง ความสามารถในการขับเคลื่อนองคEกรดิจิทัล ท้ังในมิติของการ

สร)าง/บริหารการเปลี่ยนแปลง องคEกรเพ่ือไปสูHองคEกรดิจิทัล การสร)างวัฒนธรรมองคEกรดิจิทัล การสื่อสาร

องคEกร การสร)างแนวรHวม/การมีสHวนรHวมของบุคลากรในทุกระดับ ประกอบด)วย 6 หนHวยความสามารถ 

ดังน้ี 
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• SPM100 กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตรEเพ่ือพัฒนาองคEกรดิจิทัล

ท่ีมีการเชื่อมโยงข)อมูลและการทำงานข)ามหนHวยงาน 

• SPM200 ออกแบบองคEกรดิจิทัล (Future Design) 

• SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองคEกรดิจิทัล 

• SPM400 ริเร ิ ่มและวางแผนโครงการภายใต )ร ัฐบาลดิจ ิท ัล (Project 

Initiation and Planning) 

• SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 

• SPM600 ทบทวนโครงการและป�ดโครงการ 
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ด 0านท ี ่  6 ความสามารถด 0านผ ู 0นำด ิจ ิท ัล (Digital Leadership) หมายถึง 

ความสามารถในการเป4นผู )นำองคEกรด ิจ ิท ัล (Digital Leadership) ในมิต ิของการทำงานเป4นทีม  

การบริหารจัดการทีมท่ีมีคุณภาพ การตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ การสื่อสาร จูงใจและเจรจาตHอรอง การกระตุ)น

การเรียนรู) และการเป4นแบบอยHาง (Role model) การพัฒนาภาวะผู)นำให)แกHบุคลากร เพื่อมุHงสูHการเป4น

องคEกรดิจิทัล ประกอบด)วย 3 หนHวยความสามารถ ดังน้ี 

• DL100  นำการพัฒนาคนพันธุEใหมH (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองคEกรดิจิทัล 

• DL200 นำการพัฒนาการทำงานรHวมกันเป4นทีมแบบข)ามหนHวยงาน (Across 

Boundaries) 

• DL300  เกHงกระบวนงาน เข)าใจองคEกรดิจิทัล และสื่อสารตHอยอดการเปลี่ยนแปลง 

ด0านที่ 7 ความสามารถด0านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด0านดิจิทัล (Digital 

Transformation) ห ม า ย ถ ึ ง  ค ว า ม ส า ม า รถ ใน ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ นอ ง ค E ก ร ด ิ จ ิ ท ั ล  ท ั ้ ง ใ น 

มิติของการสร)าง/บริหารการเปลี่ยนแปลงไปสูHองคEกรดิจิทัล การสร)างวัฒนธรรมองคEกรดิจิทัล การสื่อสาร

องคEกร การสร)างแนวรHวม/การมีสHวนรHวมของบุคลากรในทุกระดับ ประกอบด)วย 3 หนHวยความสามารถ 

ดังน้ี 

• DTr100 ข ับเคลื ่อนการเปลี ่ยนผHานสู Hร ัฐบาลดิจ ิท ัล (Digital Government 

Transformation) 

• DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูHองคEกรดิจิทัล 

• DTr300 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสูHองคEกรดิจิทัลได)อยHางตHอเน่ืองและยั่งยืน 

หนyวยความสามารถ (Unit of Capability - UoC) ได)แกH ผลลัพธE (Outcome) ของงาน

อาชีพหนึ่ง จะประกอบด)วย ความสามารถยyอย (Element of Capability - EoC) ได)แกH งานยHอยหรือ

ขั้นตอนหลัก (Key Step) ตั้งแตH 2 หนHวยความสามารถยHอยขึ้นไป และความสามารถยHอยหน่ึงจะประกอบด)วย 

เกณฑCการปฏิบัติงาน (Performance Criteria - PC) ได)แกH ข)อกำหนด มาตรฐาน หรือเงื่อนไข ที่ใช)ชี้วัด

คุณภาพของผลงานตั้งแตH 2 เกณฑEข้ึนไป  

ตัวอยyาง  
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ความสามารถด)านการออกแบบกระบวนการและการให)บริการด)วยระบบดิจิทัลเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) ประกอบด)วย ๗ หนWวยความสามารถ 

(UoC) โดยหนWวยความสามารถท่ี 1 คือ “DS100 กำหนดกรอบการให0บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนิคการ

ออกแบบกระบวนการ” ประกอบด)วย 2 ความสามารถยWอย (EoC) ได)แกW  

“DS101 ระบุประเด็นปCญหาและผลกระทบของปCญหาของกระบวนการทำงานและการให0บรกิารแบบ

แยกสHวน” และ “DS102 ระบุแนวทางในการแก0ปCญหาและกำหนดกรอบการให0บรกิารดจิิทัลแบบ

เช่ือมโยง” โดยท้ัง 2 ความสามารถยWอยมีเกณฑdการปฏิบตัิงาน ดังน้ี 

 

ความสามารถยHอย (Element of Capability) เกณฑ_การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 

DS101 ระบุประเด็นปiญหาและผลกระทบของ

ปiญหาของกระบวนการทำงานและการ

ให)บริการแบบแยกสWวน 

DS101.1 ระบุประเด็น ผลกระทบ และแยกแยะปiญหาของ

ระบบบริการปiจจุบันที่เกิดจากการแยกสWวน 

DS101.2 สามารถอธิบายถึงความสัมพันธdของประเด็นปiญหา

และผลกระทบได)อยWางมีเหตุผลรWวมกับหนWวยงานที่

เก่ียวข)อง 

DS102 ระบุแนวทางในการแก)ปiญหาและ

กำหนดกรอบการให)บริการดิจิทัลแบบ

เช่ือมโยง 

DS102.1 ลำดับความสำคัญของปiญหาและกำหนดแนวทาง

แก)ปiญหาเพื่อบูรณาการกระบวนการให)บริการ 

DS102.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติการเชิงรุกและใช)

เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก)ไขปiญหาได)ทันเหตุการณd

และปsองกันไมWให)เกิดซ้ำในอนาคต 

DS102.3 เสนอแนวทางการบูรณาการกระบวนการให)บริการ

ระหวWางหนWวยงานที่เก่ียวข)อง 

อนึ่ง กรณีข)าราชการและบุคลากรภาครัฐกำหนดวHาจะมีหนHวยความสามารถ (Unit of 

Capability - UoC) หนHวยใด ผู)นั้นจะต)องมีความสามารถยHอย (Element of Capability - EoC) และ

เกณฑEการปฏิบัติงาน (Performance Criteria - PC) ที่กำหนดเป4นสHวนประกอบของหนHวยความสามารถ

น้ันท้ังหมดด)วย รายละเอียดหนHวยความสามารถ ความสามารถยHอย และเกณฑEการปฎิบัติงาน ปรากฎ

ตามหมวดที่ 2 ของทักษะด)านดิจิทัลของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาล

ดิจิทัลตามมติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง รHางแนวทางการพัฒนาทักษะด)านดิจิทัลของ

ข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัล 
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2. ความรู0 หมายถึง ความรู)ความเข)าใจเชิงวิชาการและวิชาชีพที่บุคลากรต)องมีเพื่อให)

สามารถปฏิบัติงานได)สำเร็จลุลHวง จำแนกเป4น 2 กลุHมยHอย 23 หนHวยความรู) ดังน้ี  

2.1 ความรู0พ้ืนฐานเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ความรู)พื้นฐานที่บุคลากรภาครัฐทุกกลุHมควรต)องมีเพื่อการทำงานในบริบท

การเป4นรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 5 เรื่อง ดังน้ี 

(1) เทคนิคการใช)เทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน)าที่และการทำงานรHวมกัน 

(2) ความรู)ด)านการใช)งานเทคโนโลยีอยHางปลอดภัย รวมถึง ประเด็นทาง

สังคม ความเป4นสHวนตัว และจริยธรรม 

(3) ความรู )เกี ่ยวกับหลักการสำคัญเกี ่ยวกับข)อมูล การเลือกใช)และ 

การตีความข)อมูล (Data Literacy) 

(4) ความรู)ด)านกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมาย

ดิจิทัลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข)อง 

(5) ความร ู ) เก ี ่ยวก ับเป �าหมาย พ ันธก ิจ กระบวนการทำงานและ 

การให)บริการของหนHวยงาน 

2.2 ความรู0ท่ีจำเปBนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ความรู )ที ่ข)าราชการและบุคลากรภาครัฐแตHละกลุ Hมควรต)องมี เพื ่อ

สนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป4นรัฐบาล

ดิจิทัลได) จำนวน 18 เรื่อง ดังน้ี 

(1) ความรู )เกี ่ยวกับความเชื ่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรEของ

ประเทศกับหนHวยงาน และแผนการดำเนินงานขององคEกรเพื่อการเป4นรัฐบาลดิจิทัล 

(2) ความรู)เกี่ยวกับการเปลี่ยนผHานสูHดิจิทัล (Digital Transformation) 

(3) ความรู)เกี่ยวกับสถาป�ตยกรรมองคEกรและการกำกับดูแล (Enterprise 

Architecture) 



 11 

(4) ความรู)ด)านการจัดการโครงการ (Project Management) 

(5) ความรู)เกี่ยวกับเทคนิคการสร)างทีม (Team Building) และจัดการ

เครือขHายการทำงาน 

(6) ความรู)เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนHวยงาน 

(Human Resource Management and Development) 

(7) ความรู)เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิเคราะหEและสังเคราะหEข)อมูล  

เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 

(8) ความรู)เกี่ยวกับเทคนิคการเป4นหัวหน)างานที่ดี การสอนงาน (Coach 

and Mentor) และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

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

Management) 

(10) ความรู)เกี่ยวกับการทำงานและประยุกตEใช)งานแบบอไจลE (Agile) 

(11) ความรู )ด)านการกระบวนการขั้นตอนการจัดทำ แก)ไขเพิ ่มเติมและ

ยกเลิกกฎหมาย 

(12) ความรู)ด)านการจัดการความเสี่ยงดิจทิัล (Digital Risk Management) 

(13) ความรู)เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการเชื่อมโยงการทำงานระหวHาง

หนHวยงานเพื่อการปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัล 

(14) เทคนิคการจัดการข)อตกลงระดับการให)บริการและการทำงาน 

(Service-Level Agreement Management) 

(15) เทคนิคการออกแบบการให)บริการ 

(16) ความรู )เกี ่ยวกับความมั ่นคงปลอดภัยด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Cyber Security) 

(17) ความรู)ด)านการจัดการการให)บริการด)านไอที (IT Service Management) 

(18) ความรู)เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟทEแวรE 
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3. ประสบการณC หมายถึง สิ่งที่บุคลากรเคยทำหรือความสำเร็จในอดีตที่บุคลากร

ต)องมีเพื่อให)สามารถปฏิบัติงานได)สำเร็จลุลHวจำแนกเป4น 2 กลุHมยHอย 18 หนHวยความรู) ดังน้ี  

3.1 ประสบการณCพ้ืนฐานเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ประสบการณEพ ื ้นฐานท ี ่บ ุคลากรภาคร ัฐท ุกกล ุ H มควรต )องม ี เ พ ื ่ อ 

การทำงานในบริบทการเป4นรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 5 เรื่อง ดังน้ี 

(1) ประสบการณEการใช)งานดิจิทัลในการทำงานและในชีวิตประจำวัน อยHาง

ถูกต)องและปลอดภัย 

(2) ประสบการณEการใช)และตีความข)อมูลเพื่อการทำงาน 

(3) ประสบการณEการให )บร ิการตามภารก ิจของหนHวยงาน หร ือมี

ประสบการณEในการรวบรวม วิเคราะหE และสื ่อสารข)อมูลความต)องการใช)งาน (Requirement)  

ของผู)รับบริการหรือผู)ใช)งาน จนสามารถนำความเข)าใจพฤติกรรมและความต)องการของประชาชน

หรือผู)รับบริการมาปรับปรุงระบบการทำงานและการให)บริการได) 

(4) ประสบการณEการทำงานที่หลากหลายทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรองและ

ภารกิจสนับสนุนของสHวนราชการในระดับที ่เข)าใจภารกิจ กฎระเบียบ กระบวนงานและความ

เช่ือมโยงของสHวนงานตHาง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมองคEกร ทั้งภายในและระหวHางหนHวยงาน 

(5) ประสบการณEในการตีความ และ/หรือ บังคับใช)บทบัญญัติของกฎหมาย 

3.2 ประสบการณCท่ีจำเปBนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ประสบการณEที ่ข)าราชการและบุคลากรภาครัฐแตHละกลุ Hมควรต)องมี เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป4นรัฐบาล

ดิจิทัลได) จำนวน 13 เรื่อง ดังน้ี 

(1) ประสบการณEการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรE แผน กลยุทธEของ

หนHวยงาน หรือแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนHวยงานภาครัฐ (Policy Making) 

(2) ประสบการณEการนำนโยบาย ยุทธศาสตรE แผน หรือกลยุทธEของ

องคEกรไปปฏิบัติให)เกิดผลสำเร็จ (Implementation) 
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(3) ประสบการณEการประสานความรHวมมือหรือทำงานแบบเป4นเครือขHาย

กับหนHวยงานของรัฐ หนHวยงานภาคเอกชน หรือประชาชน เพื่อผลสำเร็จรHวมกัน 

(4) ประสบการณEการใช)ข)อมูลเพื่อการวิเคราะหEและสังเคราะหE หรือเพื่อ

นำเสนอตHอผู)บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข)อง 

(5) ประสบการณEการทำงานบริหารจัดการ ควบคุม กำกับ โครงการของ

หนHวยงาน 

(6) ประสบการณEการบริหารจัดการงบประมาณของหนHวยงาน 

(7) เคยเป4นกรรมการหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข)องกับงานด)านการบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนHวยงาน 

(8) ประสบการณEการบริหารจัดการคุณภาพองคEกรหรือคุณภาพของ

กระบวนงานหรือการบริการตามมาตรฐาน 

(9) ประสบการณEการทำงาน การศ ึกษาด ูงาน หร ือการแลกเปลี ่ยน

ประสบการณEพัฒนาองคEกร กับสHวนราชการที่มีการปรับเปลี่ยนเป4นหนHวยงานดิจิทัล 

(10) ประสบการณEการวิเคราะหEและออกแบบสถาป�ตยกรรมองคEกร 

(Enterprise Architecture) 

(11) ประสบการณEการบริหารจัดการระบบ IT ขององคEกร 

(12) ประสบการณEการพัฒนาซอฟทEแวรE 

(13) ประสบการณEการทำงานด)าน IT Security 

4. คุณลักษณะ หมายถึง นิสัย ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรที่ส HงผลตHอ

ความพึงพอใจในการทำงานและความสำเร็จในงาน ประกอบด)วย 5 หนHวยคุณลักษณะ โดย

กำหนดให)ทั้ง 5 หนHวยคุณลักษณะเป4นคุณลักษณะพื้นฐานที่ข)าราชการทุกกลุHมจำเป4นต)องมี

เพื่อการปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัล ดังน้ี 

(1) มุHงเป�าหมาย คิดวิเคราะหE แก)ป�ญหาได) 

(2) เป�ดรับประสบการณEใหมH ริเริ่ม สร)างสรรคE เรียนรู)ได)ด)วยตนเอง 
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(3) สื่อสารและทำงานรHวมกับผู)อื่นกล)าตัดสินใจ  

(4) พร)อมรับความเสี่ยง รับผิดชอบ 

(5) มีคุณธรรมจริยธรรม 

5. สมรรถนะ หมายถึง ค ุณล ักษณะเช ิงพฤต ิกรรมท ี ่ เป 4นผลมาจากความรู)  

ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให)บุคคลสร)างผลงานได)โดดเดHนในองคEการ ในการน้ี 

ได)นำสมรรถนะทางการบริหาร ตามหนังสือสำนักงาน ก .พ.  ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 

2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู) ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป4น

สำหรับตำแหนHงข)าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 สมรรถนะ มาใช)เพื่อการน้ีด)วย ดังน้ี 

(1) วิสัยทัศนE (Visioning) 

(2) การวางกลยุทธEภาครัฐ (Strategic Orientation) 

(3) ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 

(4) การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) 
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ทักษะด0านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปBนรัฐบาลดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ 6 กลุyม 18 บทบาท 

โดยทั่วไปการที่หนHวยงานภาครัฐหน่ีงจะปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัลได)น้ัน ข)าราชการ

และบุคลากรภาครัฐทุกกลุHมในหนHวยงานนั้น ซึ่งอาจจำแนกได) 6 กลุHมตามบทบาทและลักษณะงานที่

ปฏิบัติ ได)แกH ผู )บริหารสHวนราชการ (EXECUTIVE) ผู )อำนวยการกอง (MANAGEMENT) ผู )ทำงานด)าน

นโยบายและวิชาการ (ACADEMIC) ผ ู )ทำงานด)านบริการ (SERVICE) ผ ู )ปฏิบ ัต ิงานด)านเทคโนโลยี 

(TECHNOLOGIST) และผู)ปฏิบัติงานกลุHมอื่น ๆ (OTHERS) จะต)องให)การสนับสนุนและเข)ามามีสHวนรHวมใน

กระบวนการปรับเปลี่ยนองคEกร  

มติคณะรัฐมนตร ีวันที ่26 กันยายน 2560 เรื่อง รHางแนวทางการพัฒนาทักษะด)านดิจิทัล

ของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัล ได)กำหนดบทบาทและพฤติกรรม

ที่คาดหวังของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐแตHละกลุ HมดังกลHาว สำหรับหนHวยงานภาครัฐที่มี 

ความพร)อมและพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนเป4นองคEกรดิจิทัลระยะตHาง ๆ รวม 3 ระยะ ได)แกH องคEกร

ที่มีพัฒนาการด)านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (EARLY) องคEกรที่มีพัฒนาการด)านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา 

(DEVELOPING) องคEกรที่มีพัฒนาการด)านดิจิทัลระยะสมบูรณE (MATURE) รวม 18 บทบาทและพฤติกรรม

ที่คาดหวัง ดังน้ี   

กลุyมข0าราชการ

และบุคลากร

ภาครัฐ 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวงั 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะเริ่มแรก 

(Early) 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะกำลัง

พัฒนา (Developing) 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะ

สมบูรณC (Mature) 

ผู)บริหารระดับสูง 

(Executive) 
ผู)กระตุ)นและสร)างความ

ตระหนักรู)ถึงความสำคัญ

และการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีดิจิทัล  

ผู)นำด)านดิจิทัลภาครัฐ ผู)สร)างวัฒนธรรมองคEกร

ด)านดิจิทัลภาครัฐ  
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กลุyมข0าราชการ

และบุคลากร

ภาครัฐ 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวงั 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะเริ่มแรก 

(Early) 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะกำลัง

พัฒนา (Developing) 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะ

สมบูรณC (Mature) 

ผู)อำนวยการกอง 

(Management) 
ผู)ปรับเปล่ียนกระบวนงาน 

ด)านดิจิทัล 

ผู)บริหารการเปล่ียนแปลง 

ด)านดิจิทัลระดับองคEกร  

ผู)ขับเคล่ือนองคEกร 

แหHงดิจิทัล  

ผู)ทำงานด)านนโยบายและ 

งานวิชาการ 

(Academic) 

ผู)ใช)ข)อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย ผู)ใช)ข)อมูลดิจิทัลเพื่อ

สนับสนุนนโยบาย  

นักคิดเพื่อการขับเคล่ือน

รัฐบาลดิจิทัล  

ผู)ทำงานด)านบริการ 

(Service) 

ผู)ให)บริการดิจิทัลภาครัฐ ผู)อำนวยความสะดวก 

ด)านดิจิทัลภาครัฐ 

ผู)นำด)านการบริการ

ภาครัฐ 

ผู)ปฏิบัติงานเฉพาะด)าน

เทคโนโลยีดิจิทัล

(Technologist) 

ผู)พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ของหนHวยงาน 

ผู)ปรับเปล่ียนเทคโนโลยี

ขององคEกร 

ผู)สร)างองคEกรอัจฉริยะ 

ผู)ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) ผู)ใช)เทคโนโลยีดิจิทัล

ภาครัฐ 

ผู)รู)เทHาทันเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ผู)ใช)เทคโนโลยีดิจิทัลอยHาง

ชาญฉลาด 

ในการน้ี เพื่อให)ข)าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกกลุHมในหนHวยงานสามารถดำเนินการ

ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังดังกลHาวได) คณะกรรมการข)าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได)กำหนด

ทักษะด)านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป4นรัฐบาลดิจิทัลสำหรับกลุHมข)าราชการและบุคลากร

ภาครัฐในหนHวยงานที่มีพัฒนาการด)านดิจิทัลระยะตHาง ๆ ไว) รวม 18 ชุด สรุปได)ดังน้ี 
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ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับองคCกรที่มีพัฒนาการ 

ด0านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) 
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ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับองคCกรที่มีพัฒนาการ 

ด0านดิจิทัล ระยะกําลังพัฒนา (Developing) 
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ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับองคCกรที่มีพัฒนาการ 

ด0านดิจิทัล ระยะสมบูรณC (Mature)  



 32 

  



 33 

  



 34 

 



 35 

   



 36 

 



 37 

  



 38 

 

 

 

 

ข0อมูลประกอบการอyานทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

สําหรับองคCกรที่มีพัฒนาการด0านดิจิทัล ระยะตyาง ๆ  
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