การนำทักษะด,านดิจิทลั ของข,าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทลั ไปปรับใช,
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เพื่อให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งส@วนราชการและหน@วยงานภาครัฐสามารถนำ
ทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐเปKนรัฐบาลดิจ ิท ัล ไป
ปรับใช+ได+อย@างเหมาะสม สำนักงาน ก.พ. ได+จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อเปKนคำแนะนำสำหรับ
(1) ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐ และ (2) ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมีเปRาหมาย ดังนี้
สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐ สามารถนำทักษะด+านดิจิทัลไปใช+ในการพัฒนา
บุคลากรในสังกัดให+มีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการพัฒนาองคVกรให+มีความทันสมัย
เปKนองคVกรที่สร+างสรรคVนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช+ประโยชนVสูงสุด
ข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถนำทักษะด+านดิจิท ัลของข+าราชการและ
บุคลากรภาครัฐไปวางแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองรวมถึงผู+อื่นให+เท@าทันบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ประเทศ ภาครัฐ และเปKนส@วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปKนรัฐบาลดิจิทัลได+
ในการนี้ ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐ และข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ
สามารถกำหนดทักษะด+านดิจิทัลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให+มีความเหมาะสมและสอดคล+องกับหน+าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร และบริบทขององคVกร นอกเหนือจากทีส่ ำนักงาน ก.พ. กำหนดไว+เปKน
แนวทาง ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
แผนภาพแสดงการนำทักษะด+านดิจิทลั ไปใช+ จำแนกตามกลุม@ ผู+ใช+งาน
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แนวทางการนำทักษะด,านดิจิทัลไปปรับใช,ในระดับองคHกร
ส@วนราชการและหน@วยงานภาครั ฐ สามารถนำทักษะด+านดิจ ิท ัลของข+าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อ การปรับ เปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจ ิท ัล ไปใช+พ ัฒ นาบุคลากร โดยมี แนวทาง
การดำเนินงานใน ๕ ขั้นตอน ดังต@อไปนี้
ระบุเปIาหมายในการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับกรมเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล
และกำหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐในภาพรวมของ
องคHกร
เพื่ อให+ข+ าราชการและบุ คลากรภาครั ฐมี ท ั กษะด+ านดิจ ิท ัลที ่ ตรงกับความต+ อ งการ
ในการปรับเปลี่ยนหน@วยงานเปKนรัฐบาลดิจิทัล ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐจะต+องระบุเปRาหมาย
มติ ค ณะรั ฐมนตรี วั น ที ่ 26 กั น ยายน 2560 เรื ่ อ ง แนวทางการพั ฒนาทัก ษะด,า นดิจ ิ ทัลของ
ข,าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแนวทางการระบุ บทบาทและ
พฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี้
ข"อ 4.6.2 การจะกำหนดให"ข"าราชการและบุคลากรภาครั ฐในหน<วยงานของรัฐ ใดมี บทบาทและ
พฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาใด ให"ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐแต<ละแห<งพิจารณากำหนดเปLน ภาพรวม
ของหน<วยงาน โดยพิจารณาให"สอดคล"องกับบริบทการปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิท ัลของหน<วยงานนั้นและให"
ประกาศให"ทราบทั่วกัน
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาที่ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐจะกำหนดตามวรรค
หนึ่ง ให"กำหนดเปLนบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในสังกัด ที่จะต"องพัฒนา
เพื่อการปฏิบัติงานในปTจจุบัน และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาถัดไปให"กำหนดเปLน บทบาทและ
พฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ต"องพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต

ในการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนสำหรับการขับเคลื่อนองคVกร โดยคำนึงถึง บทบาท พันธกิจ หน+าที่
ความรับผิดชอบ รวมทั้งภูมิทัศนVขององคVกรเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล พร+อมทั้งระบุบทบาท
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และพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากรภาครัฐในภาพรวม เพื่อกำหนดให+เปKนเปRาหมายการพัฒนาของ
ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมดของหน@วยงาน
ในการระบุเปRาหมายการพัฒนาของข+าราชการและบุ คลากรภาครัฐในภาพรวมของ
หน@วยงาน ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ ตามขั้นตอน ดังนี้
Ø ระบุวิสัยทัศนHและเปIาหมายในการปรับเปลี่ยนหนEวยงานให,เปAนดิจิทัล ระยะ 1 ป_
ระยะ 3 ป_ และระยะ 5 ป_ โดยเปRาหมายควรเปKนผลผลิตหรือผลลัพธV (Outcomes) ที่เกิดจากการพัฒนา
ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานหรือการให+บริการของหน@วยงานที่เชื่อมโยงกับเปRาหมายในการปรับเปลี่ยน
เปKนรัฐบาลดิจิทัล 3 ประการ ได+แก@
(1) รัฐบาลแบบเปiดและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government)
(2) รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึดประชาชนเปKนศูนยVกลาง (Smart Government
for Citizen)
(3) วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture)
วิเคราะหHและระบุระยะพัฒนาการด,านดิจิทัลเปIาหมายขององคHกรเพื่อปรับเปลี่ยน
เปAนรัฐบาลดิจิทัล ว@าหน@วยงานคาดหวังที่จะพัฒนาองคVกรไปสู@การเปKนรัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก
(Early) ระยะกำลังพัฒนา (Developing) หรือระยะสมบูรณV (Mature) ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาทักษะ
ด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล ตัวอย<างเช<น
Ø

หน<วยงาน ก. กำหนดเปWาหมายของการพัฒนาองคXกรว<าเปLนหน<วยงานไร"กระดาษ
(Paperless) ภายในอีก ๒ ปdข"างหน"า หน<วยงานนั้นคาดหวังว<าจะพัฒนาองคXกร
ไปสู<การเปLนรัฐบาลดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early)
หน< วยงาน ข. กำหนดเปW าหมายของการพัฒนาหน<วยงานให"ม ี การเชื่ อมโยง
การให"บริการในภารกิจหรือบริการส<วนใหญ<ขององคXกรกับหน<วยงานอื่นทั้งภายใน
และภายนอกภาคราชการ โดยมุ < งหมายให" เกิ ดบริ การ ณ จุ ดเดี ยว เพื ่ อให"
ผู"รับบริการเข"าถึงได"ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณX หน<วยงานนั้นคาดหวังจะพัฒนา
องคXกรไปสู<การเปLนรัฐบาลดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing) เปKนต+น
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จำแนกบุคลากรของหนE วยงานออกเปA น 6 กลุ E ม ตามแนวทางในข+อ 4.6.1 ของ
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล
Ø

กลุEมบุคลากร
คำนิยาม
ผู+บริหารระดับสูง ผู+ดำรงตำแหน@งหัวหน+าส@วนราชการหรือรองหัวหน+าส@วนราชการระดับกระทรวง
(Executive)
กรม จังหวัด หรือหน@วยงานในต@างประเทศ ซึง่ ดำรงตำแหน@งประเภทบริหาร
ระดับสูง หรือตำแหน@งอื่นทีเ่ ทียบเท@า รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและทิศทาง
องคVกรและกำกับดูแลการดำเนินงานของส@วนราชการ
ให+บรรลุเปRาหมายตามบทบาท ภารกิจที่กำหนด อาทิ ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี ผู+ว@าราชการจังหวัด รองผู+วา@ ราชการจังหวัด
เอกอัครราชทูต อัครราชทูต
ผู+อำนวยการกอง ผู+ดำรงตำแหน@งหัวหน+าหน@วยงานระดับกองหรือผู+ดำรงตำแหน@งประเภท
(Management) อำนวยการ หรือตำแหน@งอื่นทีเ่ ทียบเท@า ซึง่ รับผิดชอบการนำนโยบายจาก
ฝ‚ายบริหารไปปฏิบัติให+เกิดผลอย@างเปKนรูปธรรมและควบคุมกำกับการทำงานของ
หน@วยงานให+เปKนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรV อาทิ ผู+อำนวยการ
สำนัก/กอง/ศูนยV ในส@วนกลาง ส@วนกลางทีต่ ั้งในส@วนภูมภิ าค และส@วนภูมิภาค
ผูท+ ำงานด+าน
ผู+ปฏิบตั ิงานทีต่ +องใช+ความรู+ในทางวิชาการ เพื่อปฏิบตั ิหน+าที่ที่ได+รับมอบหมาย ซึ่ง
นโยบายและงาน มีลักษะงานอย@างใดอย@างหนึง่ ดังต@อไปนี้
วิชาการ
(๑) งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรV แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑV หลัก
(Academic)
ปฏิบตั ิ หรือจัดทำร@างงบประมาณ
(๒) งานด+านการศึกษา ค+นคว+าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตร
สิ่งประดิษฐV หรือข+อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึง่
(๓) งานให+คำปรึกษาโดยใช+ความรู+ ความเชีย่ วชาญในสายงาน
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กลุEมบุคลากร
คำนิยาม
ผูท+ ำงานด+าน
ผู+ปฏิบตั ิงานด+านการให+บริการ ซึง่ ปฏิบตั งิ านโดยมีวตั ถุประสงคVเพื่อการให+บริการ
บริการ (Service) ให+ความช@วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก@ผู+รับบริการภายในหรือภายนอก
หน@วยงาน หรือแก@ประชาชน และเอกชน ลักษณะงานที่ปฏิบัตขิ องกลุ@มนี้ เปKน
งานที่ต+องมีการติดต@อ สื่อสาร หรือปฏิสัมพันธV กับผู+รับบริการโดยตรง โดยจะเปKน
งานที่ใช+ความรู+ทางวิชาการเพื่อปฏิบตั ิหน+าทีห่ รือไม@ ก็ได+
ผู+ปฏิบตั งิ าน
ผู+ที่ปฏิบตั ิงานด+านเทคโนโลยีดิจทิ ัลในส@วนราชการหรือหน@วยงานของรัฐ
เฉพาะด+าน
ซึ่งดำรงตำแหน@งนักวิชาการคอมพิวเตอรV เจ+าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรV หรือ
เทคโนโลยีดิจทิ ัล ตำแหน@งในสายงานอื่น หรือประเภทอื่นที่ได+รับมอบหมายให+ปฏิบัติงานที่ต+องใช+
(Technology ความรู+เชิงเทคนิคเกีย่ วกับเทคโนโลยีดิจิทลั
Specialist)
ผู+ปฏิบตั ิงานอื่น ผู+ปฏิบตั ิงานด+านอื่น ๆ ที่ไม@สามารถจัดอยู@ใน ๖ กลุ@มข+างต+น หรือผู+ปฏิบตั ิงานที่
(Others)
อาศัยทักษะ และฝ_มือเฉพาะด+านต@าง ๆ เช@น ผู+ปฏิบตั ิงานในกลุ@มบริหารทั่วไป
ผู+ปฏิบตั ิงานด+านศิลปกรรม คีตศิลป‘ ดุริยางคศิลป‘ นาฏศิลป‘ เปKนต+น

ระบุบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐแต@ละกลุ@ม
ในการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๖ กลุ@ม โดยพิจารณาให+สอดคล+องกับระยะพัฒนาการด,าน
ดิจิทัลเปIาหมายขององคHกรเพื่อปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางในข+อ 4.6.1 ของมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล หากองคVกรระบุระยะพัฒนาด+านดิจิทัลเปRาหมาย
เปKนระยะใด ข+าราชการและบุคลากรของส@วนราชการหรือหน@วยงานของรัฐทุกกลุ@มในองคVกรนั้น จะมี
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับองคVกรในระยะพัฒนาการด+านดิจิทัลเปRาหมายระยะนั้น
Ø

46
กลุEมเปIาหมาย

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ระยะเริ่มแรก (Early - E) ระยะกำลังพัฒนา (Develop -D) ระยะสมบูรณH (Mature -M)

ผู+บริหารระดับสูง
(Executive - E)

(E1) ผู+กระตุ+นและ
สร+างความตระหนักรู+
ถึงความสำคัญและ
การเปลีย่ นแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทลั
ผู+อำนวยการกอง
(M1) ผูป+ รับเปลีย่ น
(Management - M) กระบวนงาน
ด+านดิจิทัล
ผู+ทำงานด+านนโยบาย (A1) ผู+ใช+ข+อมูลดิจิทลั
และงานวิชาการ
ที่ทันสมัย
(Academic - A)
ผู+ทำงานด+านบริการ (S1) ผู+ให+บริการ
(Service - S)
ดิจิทัลภาครัฐ
ผู+ปฏิบตั ิงานเฉพาะ (T1) ผู+พฒ
ั นา
ด+านเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทลั ของ
(Technology - T) หน@วยงาน
ผู+ปฏิบตั ิงานอื่น
(O1) ผู+ใช+เทคโนโลยี
(Others - O)
ดิจิทัลภาครัฐ

(E2) ผู+นำด+านดิจิทัลภาครัฐ

(E3) ผู+สร+างวัฒนธรรม
องคVกรด+านดิจิทลั ภาครัฐ

(M2) ผูบ+ ริหารการเปลีย่ นแปลง (M3) ผูข+ ับเคลื่อนองคVกร
ด+านดิจิทัลระดับองคVกร
แห@งดิจิทัล
(A2) ผู+ใช+ข+อมูลดิจทิ ัลเพื่อ
สนับสนุนนโยบาย

(A3) นักคิดเพื่อการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั

(S2) ผู+อำนวยความสะดวก
ด+านดิจิทัลภาครัฐ

(S3) ผู+นำด+านการบริการ
ภาครัฐ
(T3) ผู+สร+างองคVกรอัจฉริยะ

(T3) ผูป+ รับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ขององคVกร
(O2) ผู+รเู+ ท@าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัล

(O3) ผู+ใช+เทคโนโลยีดิจิทัล
อย@างชาญฉลาด

ตัวอย@างเช@น หน<วยงาน ก. ระบุระยะพัฒนาด"านดิจ ิทัลเปWาหมายเพื่อการไปสู<
รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่ มแรก (Early) ผู#บริหารระดับสูง (Executive) ทุกคน
ในหน< วยงานนั ้ น จะมี บทบาทและพฤติ กรรมที ่คาดหวัง เปL นผู " กระตุ " นและ
สร"างความตระหนักรู"ถึงความสำคัญและการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจ ิทั ล
ผู#อำนวยการกอง (Management) เปLน ผู"ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด"านดิจิทัล
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ผู#ทำงานด#านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เปLน ผู"ใช"ข"อมูลดิจิทัลที่
ทั นสมั ย ผู # ทำงานด# านบริ การ (Service) เปL น ผู " ให" บริ การดิ จ ิ ท ั ลภาครัฐ
ผู # ปฏิ บ ั ต ิ งานเฉพาะด# านเทคโนโลยี ด ิ จิ ท ั ล (Technology) เปL น ผู " พ ั ฒนา
เทคโนโลยีดิจิท ัลของหน<วยงาน และผู#ป ฏิบ ัติงานอื่น (Others) เปLน ผู"ใช"
เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ เปLนต"น
ประกาศบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครั ฐ
ให,ข,าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน เพื่อสื่อสารความคาดหวังที่รัฐบาลและหน@วยงานมี
ต@อบุคลากรกลุ@มต@าง ๆ ในการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ทุกกลุ@มมีวิสัยทัศนVและมองเห็นเปRาหมายของการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกัน และ
สามารถนำบทบาทและความคาดหวังดังกล@าวมาใช+กำหนดเปRาหมายในการพัฒนาทักษะและศักยภาพ
ของตนเองให+พร+อมรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบใหม@ รวมทั้งเพื่อให+บุคลากรในหน@วยงาน
ช@วยกันพัฒนาเพื่อนร@วมงานให+มีความพร+อม สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในบริบทใหม@ได+
Ø

ระบุทักษะด,านดิจิทัลที่จำเปAนของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับการปรับเปลี่ยนเปAน
รัฐบาลดิจิทัลขององคHกร
ในการระบุทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนสำหรับการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล ในระดับ
องคV กร ระหว@ างป_ งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สำหรั บข+าราชการและบุ คลากรภาครัฐ 6 กลุ@ม
ให,สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐนำรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ของทักษะด,านดิจิทัล
ของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1013 / ว 6 ลงวั นที ่ 18 พฤษภาคม 2561 มาใช+ โดยส@วนราชการหรือหน@วยงานของรั ฐหนึ่ ง
จะมีทักษะด+านดิจิทัลใดบ+าง ให+พิจารณาจากระยะพัฒนาการด+านดิจิทัลเปRาหมายในการพัฒนาองคVกร
ไปสู@การเปKนรัฐบาลดิจิทัลที่หน@วยงานนั้นได+ระบุตามแนวทางในข+อ เปKนหลัก ทั้งนี้ เพื่อให+ข+าราชการ
และบุ คลากรทุ ก กลุ @ ม ในองคV ก ร ได+ น ำไปใช+ ก ำหนดเปK น ทั ก ษะด+ า นดิ จ ิ ท ั ล ที ่ จ ำเปK น สำหรั บ
การปฏิบัติงานในป–จจุบันของตน และประกาศให+บุคลากรในหน@วยงานทราบทั่วกันพร+อมกันกับการ
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ประกาศบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให+ข+าราชการและบุคลากร
ในสังกัด ตามข+อ
ตัวอย@างเช@น หน<วยงาน ก. ระบุระยะพัฒนาด"านดิจ ิทัลเปWาหมายเพื่อการไปสู<
รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) ให"นำชุดทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการ
และบุคลากรภาครัฐสำหรับองคXกรที่มีพัฒนาการด"านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early)
มากำหนดเปLน “ทักษะด"านดิจิทัลที่จำเปLนสำหรับการปรับเปลี่ยนเปLนรั ฐบาล
ดิจิทัล ในระดับองคXกร” เปLนต"น
อนึ่ง ส@วนราชการและหน@ วยงานของรั ฐอาจเพิ่มหรือปรับทักษะด+านดิจิท ัลให+ม ี ความ
เหมาะสมกับบริบทขององคVกร และหน+าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร โดยนำรายละเอียดที่ปรากฏใน
หมวด 2 ทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล มาใช+
ประกอบการพิจารณา ด+วยก็ได+
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จัดทำแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลและทักษะที่จำเปAนของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ในระดับองคHกร
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแนวทางการพัฒนากำลังคนภาครัฐให,มี ทักษะ
ด,านดิจิทัลที่สำคัญ ไว,ดังนี้
ข"อ 4.8.3 กำหนดให"เปLนหน"าที่ของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในการนำรูปแบบการเรียนรู"และ
พัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 (ร#อยละ 70 เรียนรู"ด"วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร#อยละ 20 เรียนรู"จากผู"อื่น และ
ร#อยละ 10 เรียนรู"จากการฝyกอบรม) มาปรับใช"ในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลของตนเอง และให"การส<งเสริ ม
และสนับสนุนการพัฒนาผู"ใต"บังคับบัญชาและผู"ร<วมงาน เพื่อให"รู"เท<าทันและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช"
ประโยชนXในการปฏิบัติงานได"อย<างเต็มที่
ข"อ 4.8.4 กำหนดให"ส<วนราชการและหน<วยงานของรัฐ หน<วยงานที่รับผิดชอบงานด"านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน<วยงานที่มีภารกิจด"านการจัดฝyกอบรมและพัฒนาข"าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ รวมถึงหน<วยงานที่เกี่ยวข"อง ส<งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู"รวมทั้งจัดดำเนินการเพื่อให"ข"าราชการและ
บุคลากรภาครัฐแต<ละกลุ<มได"รับการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลตามที่ ก.พ. จะกำหนด ...

ในข+อ

ในการส@งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให+ข+าราชการมีทักษะด+านดิจิทัลตามที่กำหนด
ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐควรจัดทำแผนพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลและทักษะที่จำเปKน

ของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐในระดับองคVกร โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต@อไปนี้
Ø วิ เคราะหHและระบุภาพรวมความต, องการพั ฒนาทั กษะด,านดิ จิ ท ัลของบุ คลากร
ภายในหนEวยงาน (Gap Analysis) โดยส@งเสริมและสนับสนุนให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐใน
สังกัดประเมินศักยภาพและความพร+อมเรื่องทักษะด+านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัลของ
ตนเองและนำข+อมูลดังกล@าวมาวิเคราะหVเปรียบเทียบทักษะด+านดิจิทัลที่บุคลากรในสังกัดมีในป–จจุบันกับ
ทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนสำหรับการพัฒนาองคVกรไปสู@การเปKนรัฐบาลดิจิทัลระยะเปRาหมายในข+ อ
เพื ่ อ นำมาใช+ ป ระกอบการใช+ วางแผนการพั ฒ นาทั ก ษะด+ านดิ จ ิ ท ั ล ของบุ คลากร ระหว@ างป_
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พ.ศ. 2561 – 2565 ทั ้ งในส@ วนของการพั ฒนาเพื ่อการปฏิ บ ั ติ งานในป– จจุ บ ัน และการพัฒนาเพื่อ
การปฏิบัตงิ านในอนาคต
Ø จัดทำแผนการพัฒนาทักษะด+ านดิจิท ัลของข+ าราชการและบุ คลากรของหน@ วยงาน
โดยนำความต+องการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของบุคลากรในสังกัดในภาพรวม มาวิเคราะหVและจำแนก
บุคลากรออกเปKนกลุ@ม ตามกลุ@ม ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐและตามความจำเปKนเร@งด@วน
ในการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัล แล+วจัดทำแผนการพัฒนาระยะต@าง ๆ (เช@น ระยะ 1 ป_ ระยะ 3 ป_ หรือ
ระยะ 5 ป_ เปKนต+น) โดยพิจารณาให+สอดคล+องกับ
(1) วิสัยทัศนVและพันธกิจขององคVกร
(2) เปRาหมายการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลและบริบทการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัลของ
หน@วยงาน
(3) เปR าหมายการพัฒนาทั กษะด+ านดิจ ิท ัลและความต+ องการทั กษะด+ านดิจ ิท ั ล ของ
หน@วยงาน (Demand) และ
(4) ประเด็นการพัฒนากำลังคนภาครัฐใน “การสร"างและพัฒนาคนให"เท<าทันและสามารถ
ใช"เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได"อย<างรอบรู"” และ “การพัฒนาคนเพื่อสร"างและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลของหน<วยงาน”
ในการนี้ หน@วยงานของรัฐ อาจกำหนดประเด็นการพัฒนาย@อยเพื่อใช+เปKนกรอบการ
ดำเนินงานภายในของหน@วยงาน ด+วยก็ได+
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มติ ค ณะรั ฐมนตรี วั น ที ่ 26 กั น ยายน 2560 เรื ่ อ ง แนวทางการพั ฒนาทัก ษะด,า นดิจ ิ ทัลของ
ข,าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแนวทางการพัฒนากำลังคน
ภาครัฐให,มีทักษะด,านดิจิทัลที่สำคัญ ไว,ดังนี้
ข"อ 4.8.1 กำหนดให" “การพัฒนาคนเพื่อสร"างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน<วยงาน” และ
“การสร"างและพัฒนาคนให"เท<าทันและสามารถใช"เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได"อย<างรอบรู"” เปLนประเด็น
หลักของการพัฒนาข"าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระหว<างปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565
ข"อ 4.8.2 กำหนดให"หน<วยงานของรัฐส<งเสริมและดำเนินการเพื่อ ให"ม ีการพัฒนาข"าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการสร"างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน<วยงาน เพื่อประโยชนXในการปรั บ ปรุง
ประสิท ธิภาพการบริหารจัด การและการให" บริ การของหน<วยงานรัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิท ัล ของ
หน<วยงานให"เปLนระบบที่มีการเชื่อมโยงข"อมูล การทำงาน และการให"บริการระหว<างหน<วยงานที่สร"างคุณค<า
ร<วมกัน
ในการนี้ อาจจัดให"มีการพัฒนาข"า ราชการและบุคลากรภาครั ฐแบบบูร ณาการ โดยนำผู"บริห าร
ระดับสูง (Executive) ผู"อำนวยการกอง (Management) ผู"ท ำงานด"านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
ผู"ทำงานด"านบริการ (Service) ผู"ทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) และผู"ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด"านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) มาพัฒนาเพื่อให"สามารถสื่อสารและมีความเข"าใจที่ตรงกัน ในการสร"าง
และพัฒนาระบบดิจิทัลของหน<วยงาน และเพื่อส<งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการเสมือ นเปL น
กระบวนการเดียวกัน

อนึ่ง ในการจัดทำแผนการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของบุคลากร ระหว@างป_ พ.ศ. 2561 –
2565 ควรมีการระบุเปRาหมายและผลลัพ ธV ของการพัฒ นาที ่คาดหวัง ในแต@ละระยะการพัฒนาให+
ชั ด เจน โดยอาจนำการกำหนดเปR า หมายแบบ S.M.A.R.T1. (Specific : มี ค วามเฉพาะเจาะจง
Measurable : สามารถวัดได+ Attainable : เปKนไปได+ Relevant : มีความเกี่ยวข+องกับเปRาหมาย
Time-based : มีกรอบเวลาชัดเจน) มาใช+ในการระบุเปRาหมายและผลลัพธVด+วย
ตัวอยEางแบบฟอรHมแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับองคHกรตามภาคผนวกหน,า 92

1

Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives". Management Review. AMA
FORUM. 70 (11): 35–36.
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กำหนดรูปแบบ และวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐแตEละ
กลุEม ในแตEละชEวงเวลา โดยนำรูปแบบการเรียนรู+และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 102 มาปรับใช+ ในการนี้ ให+
คำนึงถึงเปRาหมายและผลลัพธVของการพัฒนาที่คาดหวัง รวมถึงจัดสรรและใช+ทรัพยากรที่มีอยู@ให+เกิ ด
ประโยชนVสูงสุดด+วย
Ø

สEงเสริมสนับสนุนให,บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลอยEางตEอเนื่องและเปAนระบบ
เพื่อให+การพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลเกิดผลสำเร็จตามเปRาหมายที่กำหนด ส@วนราชการและ
หน@วยงานของรัฐจะต+องดำเนินการส@งเสริมและสนับสนุนให+บ ุคลากรพัฒนาทักษะด+านดิจิท ัลอย@ าง
ต@อเนื่อง จริงจัง และเปKนระบบ โดยเริ่มต+นจากการสนับสนุนให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐจัดทำ
แผนการพั ฒ นาทั ก ษะด+ า นดิ จ ิ ท ั ล ของตนเอง (Individual Development Plan) และแนะแนว
แหล@งการเรียนรู+เพื่อพัฒนาทักษะด+านดิจ ิท ัล โดยสามารถใช+ส ื่อการเรียนรู+ในรูปแบบออนไลนV ที่
สำนักงาน ก.พ. รวบรวมมาใช+ เพื่อพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการในเบื้องต+น รวมถึงการจัดอบรม

2 แนวทางการพัฒนาดังกล@าวคิดค+นขึ้นโดย Morgan McCall ขณะทำงานอยู@ที่ Center for Creative Leadership (CCL) และได+รับการเผยแพร@ครั้ง

แรกในหนังสือ The Career Architect Development Planner ป_ ค.ศ. 1996 เขียนโดย Michael M. Lombardo และ Robert W. Eichinger
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หรือจัดหาหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนเหมาะสมกับพันธกิจและบริบทของ
องคVกร และหน+าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต@ละกลุ@ม
รายละเอียดแบบฟอรHมแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับระดับบุคคล ภาคผนวกหน,า 95

สEงเสริมสนับสนุนให,บุคลากรปรับพฤติกรรมและนำทักษะด,านดิจิทัลมาใช,ในการพัฒนางานและ
การบริการขององคHกร
ในการส@งเสริมสนับสนุนให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการนำทักษะด+านดิจิทัลมาใช+
ในการทำงานและในการบริการภาครัฐอย@ างเปK นรู ปธรรม ส@วนราชการอาจมีการจัดสภาพแวดล+อม
การทำงานเพื่อสร+ างโอกาสและความคุ+ นเคยในการนำใช+ท ักษะด+านดิจิท ัลในสถานที่ทำงาน โดยอาจ
(1) ส@งเสริมให+บุคลากรในสังกัดมีการนำดิจิทัลพื้นฐานมาใช+ในชีวิตประจำวัน (Daily life) โดยคำนึงถึง
ความปลอดภัยและความเปKนส@วนตัว ได+แก@ Social Network, Mobile Technology, Cloud Computing,
Internet of Thing (IoT) และ Big Data (2) นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข+าถึงได+ง@าย มาปรับใช+ในการทำงาน
พื้นฐานหรืองานบริการประชาชน การสร+างนวัตกรรม การทำงานร@วมกัน และการตัดสินใจ ในการนี้
อาจจั ดให+ มีมาตรการกระตุ+ นจูงใจ การสร+ างการมีส @ วนร@วม และมาตรการบังคั บมาใช+ควบคู@กัน
ทั้งนี้เพื่อสร+างความคุ+นเคยและคล@องตัวในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในหน@วยงาน
นอกจากนี้ เพื่อส@งเสริมให+เกิดการเรียนรู+ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ส@วนราชการอาจ
สร+างบรรยากาศการทำงานให+เปKน “สถานที่ทำงานแห@งการเรียนรู”+ โดย (1) สร+างบรรยากาศการทำงานที่
มีการสอนงานและแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู+ ระหว@ างกันอย@ างเปK นระบบ โดยการพัฒนาผู+บ ั งคับบั ญ ชา
ให+ม ีท ักษะในการสอนงาน (Coach และ Mentor) มีการเปiดโอกาสให+คิดสร+างสรรคV และเรี ยนรู+ จาก
ความผิดพลาดที่ผ@านมา รวมทั้งพัฒนาต@อยอดเพื่อสร+างสรรคVผลงานที่ดีขึ้น (2) ส@งเสริมการสร+างสมดุล
ของกระบวนการเรียนรู+ให+แก@ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งประกอบด+วยการเรียนรู+แบบมีเปRาหมาย
การเรียนรู+ด+วยวิธีการที่หลากหลายไม@จำกัดเฉพาะการฝ«กอบรม การเรียนรู+เพื่อให+สามารถปฏิบัติได+จริง
และการเรียนรู+ที่มีการกำกับติดตามเปRาหมายและการให+ข+อมูลย+อนกลับที่ชัดเจน ต@อเนื่องและเปKนระบบ
ในการนี ้ อาจส@ ง เสริ ม ให+ ม ี ก ารจั ดทำแผนการพั ฒ นาตนเอง (Individual Development Plan)
(๓) นำแนวคิด Gamification มาใช+ในกระบวนการพัฒนา ด+วย
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อนึ่ง เพื่อกระตุ+นให+เกิดการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลและนำทักษะด+านดิจิทัลมาประยุกตVใช+
ให+เกิดประโยชนVส ูงสุดในการทำงานหรือการพัฒนางานขององคVกร หากหน@วยงานใดเห็นสมควร
จะกำหนดให+ผลการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลและการนำทักษะด+านดิจิทัลไปปรับใช+ในการปฏิบัติงานเปKน
ตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือการกำหนดเปKนคุณสมบัติในการเติบโตในสายงาน
ของหน@วยงานด+วยก็ได+
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แนวทางการนำทักษะด,านดิจิทัลไปปรับใช,ในระดับบุคคล
ข+าราชการและบุคลากรของรัฐ สามารถนำทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล ไปใช+เปKนแนวทางในการพัฒนาตนเองตามแนวทางดังต@อไปนี้
วิเคราะหHและระบุ กลุ E มบุ คลากรรวมถึงบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังที่เหมาะสมรEวมกับ
ผู,บังคับบัญชา
เพื่อให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถระบุทักษะด+านดิจิทัลที่เหมาะสมของตนเอง
ที่จะใช+เปKนกรอบการพัฒนาต@อไปในอนาคต ให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐแต@ละบุคคล วิเคราะหVและ
ระบุกลุ@มข+าราชการและบุคลากรภาครัฐของตนเอง และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยน
เปKนรัฐบาลดิจิทัล ตามขั้นตอนดังต@อไปนี้
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแนวทางการระบุบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวังสำหรับข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี้
“ข"อ 4.6.2 การจะกำหนดให"ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน<วยงานของรัฐใดมีบทบาทและพฤติกรรม
ที่คาดหวังในช<วงเวลาใด ให"ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐแต<ละแห<งพิจารณากำหนดเปLนภาพรวมของหน<วยงาน
โดยพิจารณาให"สอดคล"องกับบริบทการปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของหน<วยงานนั้นและให"ประกาศให"ทราบทั่วกัน
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาที่ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐจะกำหนดตามวรรค
หนึ่ง ให"กำหนดเปLนบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในสังกัด ที่จะต"องพัฒนา
เพื่อการปฏิบัติงานในปTจจุบัน และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาถัดไปให"กำหนดเปLน บทบาทและ
พฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ต"องพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต
ข" อ 4.6.3 ข" า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ ผู " ใ ด จะมี บ ทบาทและพฤติ ก รรมที ่ ค าดหวั ง ตาม
กลุ<มเปWาหมายกลุ<มใด และจะมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังทั้งหมดหรือบางส<วนตามที่กำหนดในข"อ
4.6.1 ให"เปLนไปตามที่ได"ปรึกษาหารือกับผู"บังคับบัญชาชั้นต"นของผู"นั้น
ในกรณีที่ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐผู"ใด ได"รับมอบหมายให"ปฏิบัติงานที่หลากหลายและมีลักษณะงานที่
สอดคล"องกับกลุ<มเปWาหมายของการพัฒนามากกว<า 1 กลุ<ม ให"ผู"นั้นปรึกษาหารือกับผู"บังคับบัญชาชั้นต"นเพื่อ
ร< ว มกั น ระบุ บ ทบาทและพฤติ ก รรมที ่ค าดหวั ง ที ่ สอดคล" อ งกั บ ภารกิ จ และลั ก ษณะงานที ่ป ฏิ บ ั ต ิ ของผู"นั้น
โดยความเห็นชอบของผู"บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง”
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เมื่อหน@วยงานต+นสังกัดได+ระบุระยะพัฒนาการด+านดิจิทัลเปRาหมายขององคVกรเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ให+ข+าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และประกาศให+ข+าราชการและบุคลากรในสังกัดได+
รั บทราบตามข+ อ
แล+ ว ให+ข+าราชการและบุ คลากรภาครัฐแต@ ละบุ คคลพิ จารณาบทบาทและ
Ø

ลักษณะงานที่ปฏิบ ัติ ของตนเองในป–จจุบ ันและที่ คาดว@ าจะได+ร ับมอบหมายในอนาคต เพื่ อระบุ
กลุEมข,าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมใน 6 กลุ@ม ตามแนวทางในข+อ 4.6.1 ของมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งประกอบด+วย
• กลุ@มผู+บริหารระดับสูง (Executive)
• กลุ@มผู+อำนวยการกอง (Management)
• กลุ@มผู+ทำงานด+านนโยบายและวิชาการ (Academic)
• กลุ@มผู+ทำงานด+านบริการ (Service)
• กลุ@มผู+ปฏิบัติงานเฉพาะด+านเทคโนโลยี (Technologist)
• กลุ@มผู+ปฏิบัติงานอื่น (Other)
ทั้งนี้ หากข+าราชการและบุคลากรภาครัฐผู+ใดเห็นว@ามีภารกิจที่ปฏิบัติหลากหลายและมี
ลักษณะที่สอดคล+องกับกลุ@มเปRาหมายของการพัฒนามากกว@า ๑ กลุ@ม ให+บุคลากรผู+นั้นปรึกษาหารือกับ
ผู+บังคับบัญชา เพื่อระบุกลุ@มบุคลากรที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ หน+าที่ ความรับผิดชอบหลักที่ได+รับ
มอบหมายร@วมกัน ก็ได+
Ø ให+ ข + าราชการและบุ คลากรภาครั ฐปรึ กษาผู + บ ั งคั บบั ญชาเพื ่ อระบุ บทบาทและ
พฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับตนเอง ตามกลุ@มข+าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ได+ระบุข+างต+น โดยให+
พิจารณาจากบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐที่หน@วยงานได+ประกาศ
กำหนดตามข+อ แล+ว
ตัวอย<างเช<น นายสมศักดิ์ สังกัดหน<วยงาน ก. มีบทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในการให"คำปรึกษาแนะนำโดยใช"ข"อมูลเชิงวิชาการ ได"ปรึกษาผู"บังคับบัญชา
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กำหนดกลุ<มข"าราชการและบุคลากรภาครัฐเปLน “กลุ<มผู"ทำงานด"านนโยบายและ
วิชาการ (Academic)” และเมื่อพิจารณาประกาศของหน<วยงาน ก. ซึ่งได"ประกาศ
ระบุระยะพัฒนาด"านดิจิทัลเปWาหมายเพื่อการไปสู<รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก
(Early) นายสมศักดิ์ จึงมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังเปLน “ผู"ใช"ข"อมูลดิจิทัล
ที่ท ันสมัยที่สามารถวิเคราะหXและใช"ข"อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิท ัล เพื่อการ
นำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข"อเสนอทางวิชาการ
ที่สอดคล"องกับทิศทางและยุทธศาสตรXองคXกร รวมทั้งมีความเข"าใจระบบข"อมูล
สามารถจัดเก็บข"อมูลให"อยู<ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช"ได"
อย<างสะดวก” เปLนต"น
ทั้งนี้ หากหน+าที่ความรับผิ ดชอบและลักษณะงานที่ ข+ าราชการหรื อบุ คลากรภาครั ฐผู + ใดปฏิ บ ั ติ
มีความเกี่ยวข+องกับบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของกลุ@มข+าราชการและบุคลากรภาครัฐมากกว@า
หนึ่งกลุ@ม ให+บุคลากรผู+นั้นปรึกษากับผู+บังคับบัญชาโดยความเห็นชอบจากผู+บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ระบุบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับบุคลากรผู+นั้นเปK นการเฉพาะก็ ได+ ทั้งนี้ ให+พิจารณาถึง
บริบทการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัลของหน@วยงานประกอบกับหน+าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ
งานที่ปฏิบัติของบุคคลผู+นั้นประกอบ
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013 / ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กำหนดแนวทางการระบุบทบาท
และพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี้
ข"อ 6 ของหมวด 1 บททั่วไป
“ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐผู"ใด เปLนข"าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ<มใด และมีบทบาทและ
พฤติ ก รรมที ่ ค าดหวั งในการปรั บ เปลี ่ ยนภาครัฐ เปL น รั ฐบาลดิ จ ิ ทั ล ใด ให" พ ิ จ ารณาให" ส อดคล" อ งกับ บริบท
การปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของหน<วยงานรัฐระดับกรมหรือเทียบเท<าที่ผู"นั้นสังกัดหรือที่ได"รับมอบหมายให"
ปฏิบัติหน"าที่ ประกอบกับหน"าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคคลผู"นั้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนด
ในมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัล”
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ระบุทักษะด,านดิจิทัลที่จำเปAนเพื่อปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจ ิทัลของข,าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล ได,กลEาวถึงการกำหนดทักษะด,านดิจิทัล ของข,า ราชการ
และบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี้
“ข"อ 4.7.2 ทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะประกอบด"วย ความรู" ความสามารถ
ประสบการณX และคุณลักษณะใด และข"าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ<มใด ควรได"รับการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัล
ใดบ"าง ให"เปLนไปตามที่คณะกรรมการข"าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กำหนดแนวทางการระบุทักษะด,าน
ดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัลสำหรับข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี้
ข+อ 7 ของหมวด 1 บททั่วไป
“ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐผู"ใดจะมีทักษะด"านดิจิทัลที่จำเปLนในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปLนรั ฐบาล
ดิจิทัลซึ่งประกอบด"วยความรู" ความสามารถ ประสบการณX และคุณลักษณะใด ตามที่กำหนดในข"อ ๕ ให"พิจารณา
ให"สอดคล"องกับบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของบุคคลผู"นั้น ตามที่กำหนด
ในข"อ ๖”
ข+อ 7 ของหมวด 1 บททั่วไป
“ทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัล จำแนกตาม
ความพร"อมและพัฒนาการของส<วนราชการและหน<วยงานของรัฐในการปรับเปลี่ยนเปLนองคXกรดิจิทัล ๓ ระยะ
ได" แ ก< ระยะเริ ่ ม ต" น (Early Stage) ระยะกำลั ง พัฒ นา (Developing Stage) และระยะพั ฒนาแล" ว (Mature
Stage) และตามกลุ < ม ข" า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ ๖ กลุ < ม ได" แ ก< ผู " บ ริ ห ารส< ว นราชการ (Executive)
ผู"อำนวยการกอง (Management) ผู"ทำงานด"านนโยบายและวิชาการ (Academic) ผู"ทำงานด"านบริการ (Service)
ผู"ปฏิบัติงานด"านเทคโนโลยี (Technologist) และผู"ปฏิบัติงานกลุ<มอื่น (Others) ไม<ได"จำแนกตามประเภทและ
ระดับตำแหน<งของข"าราชการ”

ตามข+อ

เมื่อข+าราชการหรือบุคลากรภาครัฐรับทราบบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของตน
แล+ว ให+ข+าราชการหรือบุ คลากรภาครัฐผู +นั ้นนำชุ ดทักษะด+านดิจิท ัลของข+าราชการและ

บุคลากรภาครัฐที่หน@วยงานต+นสังกัดกำหนดไว+ ที่กำหนดสำหรับบุคลากรในกลุ @มที ่ข+าราชการหรือ
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บุคลากรผู+นั้นสังกัดอยู@ มากำหนดเปKนทักษะด+านดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง
ในป–จจุบัน
ตัวอย@างเช@น นายสมศักดิ์ สังกัดหน<วยงาน ก. ระบุว<าอยู<ใน “กลุ<มผู"ทำงานด"าน
นโยบายและวิชาการ” (Academic) มีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เปLน
“ผู"ใช"ข"อมู ลดิจิท ัลที่ท ันสมัย” ในองคXกรที่ มีระยะพัฒนาด"านดิจ ิทั ลเปW าหมาย
เพื่อการไปสู<รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) ให"นำชุดทักษะด+านดิจิทัลของ
ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐที่กรม ก. กำหนดไว"สำหรับข"าราชการหรือบุคลากร
ภาครัฐกลุ < มผู " ทำงานด" านนโยบายและวิ ชาการ” (Academic) มากำหนดเปL น
ทักษะด"านดิจิทัลที่จำเปLนเพื่อปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เปLนต"น
วิเคราะหHความต,องการพัฒนาทักษะด,านดิจิ ทัลรEวมกับผู,บ ังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนา
ทักษะด,านดิจิทัลรายบุคคล (IDP)
เพื่อให+การพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐสอดคล+องกับ
ความจำเปKนของการพัฒ นาของแต@ละบุคคล จึงควรมีก ารวิเคราะหV และจั ดทำแผนการพัฒนา
ทักษะด+านดิจิทัล ตามแนวทางดังต@อไปนี้
Ø ให+ข+าราชการหรือบุคลากรภาครัฐวิเคราะหVเพื่อระบุทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนต+อง
พัฒ นาของตนเอง โดยนำรายการทัก ษะด+านดิจิท ัลที่จ ำเปKนต+องพัฒนาของตนเองตามที่ระบุ
ในข+อ

จำนวน 4 ด+าน ได+แก@ ด+านความสามารถ ด+านความรู+ ด+านประสบการณV และด+านคุณลักษณะ

มาพิจารณาเปรียบเทียบกับศักยภาพของตนเองในป–จจุบันว@า “มี” หรือ “ไม@ม”ี ทักษะด+านดิจิทัลใด
หรือ อาจนำเครื่ องมื อการประเมินทั กษะด+ านดิจ ิท ัลด+ วยตนเองในรูปแบบออนไลนV (Online Selfassessment) ที่จัดทำโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคVการมหาชน) มาใช+ในการประเมินทักษะด+านดิจิทัล
ที่จำเปKนเบื้องต+น
Ø วิ เคราะหV เพื ่ อระบุ ความต+ องการพั ฒ นาทั กษะด+ านดิ จ ิ ท ั ล ของตนเองร@ ว มกั บ
ผู+บังคับบัญชา ว@าทักษะด+านดิจิท ัลทักษะใดควรเข+ ารับการพัฒนาก@อนหลัง และด+วยวิธีการอย@ างไร
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ทั้งนี้ ให+นำแนวทางการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 มาใช+ประกอบด+วย ในการนี้ อาจหารือกับผู+บังคับบัญชา
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในรูปแบบต@าง ๆ เช@น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการมอบหมายโครงการที่
ท+าทายและเปiดโอกาสให+ใช+ทักษะด+านดิจิทัล เปKนต+น
Ø จัดทำแผนพั ฒนาทั กษะด+ านดิ จ ิท ัลรายบุ คคล (Individual Development Plan –
IDP) เพื่อให+เห็นภาพความเชื่ อมโยงระหว@ างบทบาทและพฤติ กรรมที่ คาดหวั ง ภารกิจของหน@ วยงาน
ทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนของท@าน เปRาหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช@วงเวลาที่จะพัฒนา และแนวทาง
การประยุกตVใช+ในการทำงาน โดยท@านสามารถนำแบบฟอรVมแผนการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลรายบุคคลที่
จัดเตรียมให+ มาใช+เปKนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของตนเอง ก็ได+
ตัวอยEางแบบฟอรHมแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับระดับบุคคล ภาคผนวกหน,า 95

พัฒนาทักษะด,านดิจิทัลตามแนวทาง 70 : 20 : 10
หลังจากที่ข+าราชการหรือบุคลากรภาครัฐทราบแล+วว@าทักษะด+านดิจิทัลใดที่ควรพัฒนา
และมีการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลรายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) แล+ว
ให+ข+าราชการหรือบุคลากรภาครัฐแล+วแต@กรณี ดำเนินการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลตามที่ได+มีการวางแผน
ร@วมกับผู+บังคับบัญชา
เมื ่อได+ ดำเนิ นการพัฒนาไปแล+วระยะหนึ ่งแล+ว ให+บ ุคลากรภาครัฐประเมินตนเองว@า
สามารถพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลได+ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาทักษะด+านดิจทิ ัลรายบุคคล (IDP) หรือไม@
และให+ผู+บังคับบัญชาสังเกตพัฒนาการของข+าราชการหรือบุคลากรในสังกัด พร+อมทั้งให+ข+อมูลปRอนกลับ
(Feedback) เปK นระยะเพื ่อกระตุ+ นการพัฒนาให+เปK นไปตามแผนที่ ได+ วางแผนไว+ ทั้งนี้ หากพบว@ า
การพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลไม@เปKนไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากมีเหตุผลความจำเปKนให+ขอรับคำแนะนำ
จากผู+บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลรายบุคคล (Individual Development
Plan – IDP) ให+เหมาะสมต@อไป ด+วย
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นำทักษะด,านดิจิทัลไปใช,ในการพัฒนาการทำงาน การบริการ และองคHกรให,ม ีความทันสมั ย
เปAนองคHกรที่สร,างสรรคHนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช,ประโยชนHสูงสุด
เมื ่ อได+ ม ี การพัฒนาทักษะด+ านดิ จ ิ ท ัลที่ จำเปKนเพื ่อปรั บเปลี ่ยนเปKนรั ฐบาลดิจ ิทัล
ไปแล+ วระยะหนึ่ ง ให+ ข + าราชการและบุคลากรภาครัฐทดลองปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการทำงานหรือ
การให+บริการที่อยู@ในความรับผิดชอบให+มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต+องการของ
ประชาชน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช+ให+มากขึ้น โดยผู+บังคับบัญชาและหน@วยงานต+นสังกัดควรเปiด
โอกาสให+มีการพัฒนานวัตกรรมและสร+างสรรคVผลงานด+วย

