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การนำทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพ่ือการปรับเปล่ียนเปAนรัฐบาลดิจิทัลไปปรับใช,  
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การนำทักษะด,านดิจิทัลไปปรับใช, 

-------------------------------------------------- 

เพ่ือให0ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมท้ังสEวนราชการและหนEวยงานภาครัฐสามารถนำ

ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐเปPนรัฐบาลดิจิทัลไป 

ปรับใช0ได0อยEางเหมาะสม สำนักงาน ก.พ. ได0จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพ่ือเปPนคำแนะนำสำหรับ  

(1) สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐ และ (2) ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมีเปXาหมาย ดังน้ี  

• สFวนราชการและหนFวยงานของรัฐ สามารถนำทักษะด0านดิจิทัลไปใช0ในการพัฒนา

บุคลากรในสังกัดให0มีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค\กรให0มีความทันสมัย 

เปPนองค\กรท่ีสร0างสรรค\นวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช0ประโยชน\สูงสุด  

• ข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถนำทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและ

บุคลากรภาครัฐไปวางแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองรวมถึงผู0อื่นให0เทEาทันบริบทการเปลี่ยนแปลง

ของโลก ประเทศ ภาครัฐ และเปPนสEวนหน่ึงของการปรับเปล่ียนภาครัฐเปPนรัฐบาลดิจิทัลได0  

ในการน้ี สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐ และข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ อาจกำหนด

ทักษะด0านดิจิทัลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให0มีความเหมาะสมและสอดคล0องกับหน0าท่ีความรับผิดชอบ

ของบุคคล และบริบทขององค\กร นอกเหนือจากทักษะด0านดิจิทัลที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว0เปPน

แนวทาง ท้ังน้ีตามเง่ือนไขท่ีกำหนดก็ได0 

แผนภาพแสดงการนำทักษะด,านดิจิทัลไปใช, จำแนกตามกลุFมผู,ใช,งาน 
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แนวทางการนำทักษะด,านดิจิทัลไปปรับใช,ในระดับองคMกร – Organizational Level 
 

 สEวนราชการและหนEวยงานภาครัฐ สามารถนำทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื ่อการปรับเปลี ่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัล ไปใช0พัฒนาบุคลากร โดยมีแนวทาง 

การดำเนินงานใน 5 ข้ันตอน ดังตEอไปน้ี  

ระบุเป\าหมายในการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับกรมเพ่ือการปรับเปล่ียนเปAนรัฐบาลดิจิทัล 

และกำหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐในภาพรวมของ

องคMกร 

เพื ่อให0ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะด0านดิจิทัลที ่ตรงกับความต0องการ 

ในการปรับเปลี่ยนหนEวยงานเปPนรัฐบาลดิจิทัล สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐจะต0องระบุเปXาหมาย 

ในการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลท่ีจำเปPนสำหรับการขับเคล่ือนองค\กร โดยคำนึงถึง บทบาท พันธกิจ หน0าท่ี 

ความรับผิดชอบ รวมทั้งภูมิทัศน\ขององค\กรเพื่อการปรับเปลี่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัล พร0อมทั้งระบุบทบาท

และพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากรภาครัฐในภาพรวม เพื่อกำหนดให0เปPนเปXาหมายการพัฒนาของ

ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐท้ังหมดของหนEวยงาน  

มติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 26 กันยายน 2560 เรื ่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของ

ข,าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแนวทางการระบุบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี ้ 

ข"อ 4.6.2 การจะกำหนดให"ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน<วยงานของรัฐใดมีบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาใด ให"ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐแต<ละแห<งพิจารณากำหนดเปLนภาพรวม

ของหน<วยงาน โดยพิจารณาให"สอดคล"องกับบริบทการปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของหน<วยงานนั้นและ 

ให"ประกาศให"ทราบทั่วกัน  

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาที่ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐจะกำหนดตาม 

วรรคหนึ่ง ให"กำหนดเปLนบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในสังกัด ที่จะต"องพัฒนา

เพื่อการปฏิบัติงานในปTจจุบัน และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาถัดไปให"กำหนดเปLนบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ต"องพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
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 ในการระบุเปXาหมายการพัฒนาของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในภาพรวมของ

หนEวยงาน สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐสามารถดำเนินการ ตามข้ันตอน ดังน้ี 

 ระบุวิสัยทัศนMและเป\าหมายในการปรับเปลี่ยนหนFวยงานให,เปAนดิจิทัล ระยะ 1 ปe 

ระยะ 3 ปe และระยะ 5 ปe โดยเปXาหมายควรเปPนผลผลิตหรือผลลัพธ\ (Outputs/Outcomes) ที่เกิดจาก

การพัฒนาปรับเปลี ่ยนระบบการทำงานหรือการให0บริการของหนEวยงานที ่เชื ่อมโยงกับเปXาหมาย 

ในการปรับเปล่ียนเปPนรัฐบาลดิจิทัล 3 ประการ ได0แกE  

(1) รัฐบาลแบบเปoดและเช่ือมโยงกัน (Open and Connected Government)  

(2) ร ัฐบาลท ี ่ม ีความท ันสม ัยและย ึดประชาชนเป Pนศ ูนย \กลาง (Smart 

Government for Citizen)  

(3) วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture) 

ทั้งนี้ สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐอาจตั้งคณะทำงานที่ประกอบด0วย

บุคลากรจาก 3 กลุEมหลัก ได0แกE กลุFมแผนและนโยบาย กลุFมเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองการเจ,าหน,าท่ี 

เปPนต0น เพ่ือกำหนดเปXาหมายและจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลและบุคลากรของหนEวยงาน 

วิเคราะหMและระบุระยะพัฒนาการด,านดิจิทัลเป\าหมายขององคMกรเพ่ือปรับเปล่ียน

เปAนรัฐบาลดิจิทัล วEาหนEวยงานคาดหวังที่จะพัฒนาองค\กรไปสูEการเปPนรัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก 

(Early) ระยะกำลังพัฒนา (Developing) หรือระยะสมบูรณ\ (Mature) โดยหนEวยงานสามารถตั้งเปXาหมาย

ระยะพัฒนาการด0านดิจิทัลท่ีคาดหวัง โดยใช0นิยามคำศัพท\ดังตEอไปน้ีเปPนข0อมูลต้ังต0น 
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ตัวอยEางเชEน หน<วยงาน ก. กำหนดเปWาหมายของการพัฒนาองคXกรว<าเปLนหน<วยงาน

ไร"กระดาษ (Paperless) ภายในอีก 2 ปcข"างหน"า หน<วยงานนั ้นคาดหวังว<า 

จะพัฒนาองคXกรไปสู <การเปLนรัฐบาลดิจิทัลระยะเริ ่มแรก (Early) หรือรัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสX (E-Government)  

หน<วยงาน ข. กำหนดเปWาหมายของการพัฒนาหน<วยงานให"มีการเชื ่อมโยง 

การให"บริการในภารกิจหรือบริการส<วนใหญ<ขององคXกรกับหน<วยงานอื่นทั้งภายใน 

และภายนอกภาคราชการ โดยมุ <งหมายให"เกิดบริการ ณ จุดเดียว เพื ่อให"

ผู"รับบริการเข"าถึงได"ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณX และคาดหวังจะพัฒนาองคXกรไปสู<

การเปLนรัฐบาลดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing) หรือรัฐบาลแบบเชื่อมโยงกัน 

(Connected Government) เปPนต0น 
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จำแนกบุคลากรของหนFวยงานออกเปAน 6 กลุFม ตามแนวทางในข0อ 4.6.1 ของ 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปล่ียนเปPนรัฐบาลดิจิทัล ดังน้ี 

 

กลุFมบุคลากร คำนิยาม 

ผู0บริหารระดับสูง 

(Executive) 

ผู0ดำรงตำแหนEงหัวหน0าสEวนราชการหรือรองหัวหน0าสEวนราชการระดับกระทรวง 

กรม จังหวัด หรือหนEวยงานในตEางประเทศ ซึ ่งดำรงตำแหนEงประเภทบริหาร 

ระดับสูง หรือตำแหนEงอื่นท่ีเทียบเทEา รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและทิศทาง

องค\กรและกำกับดูแลการดำเนินงานของสEวนราชการ ให0บรรลุเปXาหมายตาม

บทบาท ภารกิจท่ีกำหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี 

ผู0วEาราชการจังหวัด รองผู0วEาราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต  

ผู0อำนวยการกอง 

(Management) 

ผู 0ดำรงตำแหนEงหัวหน0าหนEวยงานระดับกองหรือผู 0ดำรงตำแหนEงประเภท

อำนวยการ หรือตำแหนEงอื ่นท่ีเทียบเทEา ซึ ่งรับผิดชอบการนำนโยบายจาก 

ฝ�ายบริหารไปปฏิบัติให0เกิดผลอยEางเปPนรูปธรรมและควบคุมกำกับการทำงานของ

หนEวยงานให0เปPนไปตามนโยบายและยุทธศาสตร\ อาทิ ผู0อำนวยการสำนัก/กอง/

ศูนย\ ในสEวนกลาง สEวนกลางท่ีต้ังในสEวนภูมิภาค และสEวนภูมิภาค  

ผู0ทำงานด0าน

นโยบายและงาน

วิชาการ 

(Academic) 

ผู0ปฏิบัติงานที่ต0องใช0ความรู0ในทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติหน0าที่ที่ได0รับมอบหมาย  

ซ่ึงมีลักษะงานอยEางใดอยEางหน่ึง ดังตEอไปน้ี 

(1) งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร\ แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ\  

หลักปฏิบัติ หรือจัดทำรEางงบประมาณ  

(2) งานด0านการศึกษา ค0นคว0าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตร 

ส่ิงประดิษฐ\ หรือข0อสรุปเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง                  

(3) งานให0คำปรึกษาโดยใช0ความรู0 ความเช่ียวชาญในสายงาน  

ผู0ทำงานด0าน

บริการ (Service) 

ผู0ปฏิบัติงานด0านการให0บริการ ซ่ึงปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค\เพื่อการให0บริการ 

ให0ความชEวยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแกEผู0รับบริการภายในหรือภายนอก

หนEวยงาน หรือแกEประชาชน และเอกชน  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของกลุEมน้ี เปPนงาน

ที่ต0องมีการติดตEอ สื่อสาร หรือปฏิสัมพันธ\ กับผู0รับบริการโดยตรง โดยจะเปPนงาน

ท่ีใช0ความรู0ทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติหน0าท่ีหรือไมE ก็ได0   
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กลุFมบุคลากร คำนิยาม 

ผู0ปฏิบัติงาน

เฉพาะด0าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Technology 

Specialist) 

ผู 0ท ี ่ปฏิบัต ิงานด0านเทคโนโลยีดิจ ิทัลในสEวนราชการหรือหนEวยงานของรัฐ  

ซึ ่งดำรงตำแหนEงนักวิชาการคอมพิวเตอร\ เจ0าพนักงานเครื ่องคอมพิวเตอร\ หรือ

ตำแหนEงในสายงานอื่น หรือประเภทอื่นที่ได0รับมอบหมายให0ปฏิบัติงานที่ต0องใช0

ความรู0เชิงเทคนิคเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู0ปฏิบัติงานอ่ืน 

(Others) 

ผู0ปฏิบัติงานด0านอื่น ๆ ที่ไมEสามารถจัดอยูEใน 6 กลุEมข0างต0น หรือผู0ปฏิบัติงานท่ี

อาศัยทักษะ และฝeมือเฉพาะด0านตEาง ๆ เชEน ผู0ปฏิบัติงานในกลุEมบริหารทั่วไป 

ผู0ปฏิบัติงานด0านศิลปกรรม คีตศิลป� ดุริยางคศิลป� นาฏศิลป� เปPนต0น  

 

ระบุบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐแตEละกลุEม

ในการปรับเปลี่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 6 กลุEม โดยพิจารณาให0สอดคล0องกับระยะพัฒนาการด,านดิจิทัล

เป\าหมายขององคMกรเพื่อปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ ตามแนวทางในข0อ 4.6.1 ของมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัล หากองค\กรระบุระยะพัฒนาด0านดิจิทัลเปXาหมายเปPนระยะใด 

ข0าราชการและบุคลากรของสEวนราชการหรือหนEวยงานของรัฐทุกกลุEมในองค\กรนั้น จะมีบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับองค\กรในระยะพัฒนาการด0านดิจิทัลเปXาหมายระยะนั้น ทั้งนี้ในการระบุ

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรของหนEวยงาน ให0หนEวยงานนำคำนิยาม

กลุEมเปXาหมาย ตามแนวทางในข0อ 4.6 ของมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนา

ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัล มาใช0เปPน

หลักเกณฑ\ประกอบการจำแนกกลุEมบุคลากร  

กลุFมเป\าหมาย บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ระยะเริ่มแรก  

(Early - E)  

ระยะกำลังพัฒนา  

(Develop - D)  

ระยะสมบูรณM  

(Mature - M) 

ผู0บริหารระดับสูง 

(Executive - E) 

ผู0กระตุ0นและสร0าง

ความตระหนักรู0ถึง

ความสำคัญและ 

ผู0นำด0านดิจิทัลภาครัฐ (E2) ผู0สร0างวัฒนธรรมองค\กร

ด0านดิจิทัลภาครัฐ (E3) 
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กลุFมเป\าหมาย บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ระยะเริ่มแรก  

(Early - E)  

ระยะกำลังพัฒนา  

(Develop - D)  

ระยะสมบูรณM  

(Mature - M) 

การเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีดิจิทัล (E1) 

ผู0อำนวยการกอง 

(Management - M) 

ผู0ปรับเปล่ียน

กระบวนงาน 

ด0านดิจิทัล (M1) 

ผู0บริหารการเปล่ียนแปลง 

ด0านดิจิทัลระดับองค\กร 

(M2) 

ผู0ขับเคล่ือนองค\กร 

แหEงดิจิทัล (M3) 

ผู0ทำงานด0านนโยบาย

และงานวิชาการ 

(Academic - A) 

ผู0ใช0ข0อมูลดิจิทัลท่ี

ทันสมัย (A1) 

ผู0ใช0ข0อมูลดิจิทัลเพ่ือ

สนับสนุนนโยบาย (A2) 

นักคิดเพ่ือการขับเคล่ือน

รัฐบาลดิจิทัล (A3) 

ผู0ทำงานด0านบริการ 

(Service - S) 

ผู0ให0บริการดิจิทัล

ภาครัฐ (S1) 

ผู0อำนวยความสะดวก 

ด0านดิจิทัลภาครัฐ (S2) 

ผู0นำด0านการบริการภาครัฐ 

(S3) 

ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะ

ด0านเทคโนโลยีดิจิทัล

(Technology - T) 

ผู0พัฒนาเทคโนโลยี

ดิจิทัลของหนEวยงาน 

(T1) 

ผู0ปรับเปล่ียนเทคโนโลยีของ

องค\กร (T2) 

ผู0สร0างองค\กรอัจฉริยะ 

(T3) 

ผู0ปฏิบัติงานอ่ืน 

(Others - O) 

ผู0ใช0เทคโนโลยีดิจิทัล

ภาครัฐ (O1) 

ผู0รู0เทEาทันเทคโนโลยีดิจิทัล 

(O2) 

ผู0ใช0เทคโนโลยีดิจิทัลอยEาง

ชาญฉลาด (O3) 

ตัวอยEางเชEน หน<วยงาน ก. ระบุระยะพัฒนาด"านดิจิทัลเปWาหมายเพื่อการไปสู<

รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ ่มแรก (Early) ผู#บริหารระดับสูง (Executive) ทุกคน 

ในหน<วยงานนั ้น จะมีบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวัง เปLนผู "กระตุ "นและ 

สร"างความตระหนักรู"ถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู#อำนวยการกอง (Management) เปLน ผู"ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด"านดิจิทัล  

ผู#ทำงานด#านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เปLน ผู"ใช"ข"อมูลดิจิทัลท่ี

ทันสมัย ผู #ทำงานด#านบริการ (Service) เปLน ผู "ให "บริการดิจ ิท ัลภาครัฐ 

ผู #ปฏิบัติงานเฉพาะด#านเทคโนโลยีดิจ ิทัล (Technology) เปLน ผู "พัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลของหน<วยงาน และผู#ปฏิบัติงานอื่น (Others) เปLน ผู "ใช"

เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ เปLนต"น 
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อนึ่ง หากข0าราชการและบุคลากรภาครัฐภายในหนEวยงานของทEาน มีหน0าที่ความรับผิดชอบ

หรือปฏิบัติงานอยูEในกลุEมเปXาหมายมากกวEาหนึ่งกลุEมในป�จจุบัน เพื่อให0สามารถจำแนกกลุEมบุคลากรได0

อยEางเหมาะสมย่ิงข้ึน หนEวยงานสามารถนำหลักเกณฑ\ดังตEอไปน้ี มาใช0เปPนแนวทางในการจำแนกกลุEมบุคลากร 

(1) สัดสFวนงานที่ปฏิบัติในปpจจุบัน (Workload) เชEน งานที่นาย ก. ปฏิบัติในป�จจุบัน 

ประกอบด0วยงานทั ้งในสEวนที ่เปPนงานด0านนโยบายและวิชาการ (Academic) และงานด0านบริการ 

(Service) อยEางไรก็ตามสัดสEวนงานที่นาย ก. ปฏิบัติ ประกอบด0วย งานด0านนโยบายและวิชาการ ร0อยละ 30 

และงานด0านบริการ ร0อยละ 70 นาย ก. จึงได0รับการจำแนกให0เปPนบุคลากรที่มีบทบาทและพฤติกรรม 

ท่ีคาดหวังตามกลุEมผู0ทำงานด0านบริการ (Service)  

(2) ความก,าวหน,าในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอนาคต เชEน งานที่นาย ข. ปฏิบัติใน

ป�จจุบัน ประกอบด0วยงานในสEวนที่เปPนงานด0านนโยบายและวิชาการ (Academic) ในสัดสEวนร0อยละ 50 

และงานด0านบริการ (Service) ในสัดสEวนร0อยละ 50 เส0นทางความก0าวหน0าในการปฏิบัติงานของ นาย ข. 

คืองานด0านนโยบายและวิชาการ นาย ข. จึงได0รับการจำแนกให0เปPนบุคลากรในกลุEมผู0ทำงานด0านนโยบาย

และวิชาการ (Academic) 

ประกาศบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

ให,ข,าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน เพื่อสื่อสารความคาดหวังที่รัฐบาลและหนEวยงานมี

ตEอบุคลากรกลุEมตEาง ๆ ในการปรับเปลี่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อให0ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ทุกกลุEมมีวิสัยทัศน\และมองเห็นเปXาหมายของการปรับเปลี่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกัน และ

สามารถนำบทบาทและความคาดหวังดังกลEาวมาใช0กำหนดเปXาหมายในการพัฒนาทักษะและศักยภาพ

ของตนเองให0พร0อมรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบใหมE รวมทั้งเพื่อให0บุคลากรในหนEวยงาน

ชEวยกันพัฒนาเพ่ือนรEวมงานให0มีความพร0อม สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในบริบทใหมEได0  

ระบุทักษะด,านดิจิทัลที่จำเปAนของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับการปรับเปลี่ยน

เปAนรัฐบาลดิจิทัลขององคMกร 

ในการระบุทักษะด0านดิจิทัลท่ีจำเปPนสำหรับการปรับเปล่ียนเปPนรัฐบาลดิจิทัล ในระดับองค\กร 

ระหวEางปeงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สำหรับข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 กลุEม ให,สFวนราชการ
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และหนFวยงานของรัฐนำรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวดที่ 3 ของทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการ

และบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มาใช0 โดยสEวนราชการหรือหนEวยงานของรัฐหนึ่งจะกำหนดให0ข0าราชการและ 

บุคลากรมีทักษะด0านดิจิทัลใดบ0าง ให0พิจารณาจากระยะพัฒนาการด0านดิจิทัลเปXาหมายในการพัฒนา

องค\กรไปสูEการเปPนรัฐบาลดิจิทัลที่หนEวยงานนั้นได0ระบุตามแนวทางในข0อ  เปPนหลัก และ

ประกาศให0บุคลากรในหนEวยงานทราบทั่วกันพร0อมกันกับการประกาศบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง

ของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให0ข0าราชการและบุคลากรในสังกัด ตามข0อ ทั้งน้ี เพื่อให0

ข0าราชการและบุคลากรทุกกลุEมในองค\กร ได0นำไปใช0กำหนดเปPนทักษะด0านดิจิทัลที่จำเปPนสำหรับ

การปฏิบัติงานในป�จจุบันของตน  

ตัวอยEางเชEน หน<วยงาน ก. ระบุระยะพัฒนาด"านดิจิทัลเปWาหมายเพื่อการไปสู<

รัฐบาลดิจิทัลในระยะเร่ิมแรก (Early) ให"นำชุดทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการและ

บุคลากรภาครัฐสำหรับองคXกรที่มีพัฒนาการด"านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) มา

กำหนดเปLน “ทักษะด"านดิจิทัลที่จำเปLนสำหรับการปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัล 

ในระดับองคXกร” เปLนต"น 

อนึ่ง สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐอาจเพิ่ม ปรับปรุง หรือเลือกใช0ทักษะด0านดิจิทัล

เพียงบางสEวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับบริบทขององค\กร และหน0าที่ความรับผิดชอบของ

บุคลากร โดยนำรายละเอียดที่ปรากฏในหมวด 2 ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/ว 6 ลงวันท่ี 

18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน 

เปPนรัฐบาลดิจิทัล มาใช0ประกอบการพิจารณาด0วยก็ได0
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จัดทำแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลและทักษะที่จำเปAนของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ในระดับองคMกร 

ในการสEงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให0ข0าราชการมีทักษะด0านดิจิทัลตามที่กำหนด

ในข0อ สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐควรจัดทำแผนพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลและทักษะท่ีจำเปPน

ของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในระดับองค\กร โดยดำเนินการตามข้ันตอนดังตEอไปน้ี 

วิเคราะหMและระบุภาพรวมความต,องการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของบุคลากร

ภายในหนFวยงาน (Gap Analysis) โดยสEงเสริมและสนับสนุนให0ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ในสังกัด ประเมินศักยภาพและความพร0อมเรื่องทักษะด0านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัล

ของตนเอง และนำข0อมูลดังกลEาวมาวิเคราะห\เปรียบเทียบทักษะด0านดิจิทัลท่ีบุคลากรในสังกัดมีในป�จจุบัน

กับทักษะด0านดิจิทัลที่จำเปPนสำหรับการพัฒนาองค\กรไปสูEการเปPนรัฐบาลดิจิทัลระยะเปXาหมายในข0อ  

เพื่อนำมาใช0ประกอบการใช0วางแผนการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของบุคลากร ระหวEางปe พ.ศ. 2561 – 2565 

ท้ังในสEวนของการพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงานในป�จจุบัน และการพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต  

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแนวทางการพัฒนากำลังคนภาครัฐให,มี 

ทักษะด,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"จากการฝ}กอบรม) มาปรับใช"ในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลของตนเอง และให"การส<งเสริม

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"านการจัดฝ}กอบรมและพัฒนาข"าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ รวมถึงหน<วยงานที่เกี่ยวข"อง ส<งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู"รวมทั้งจัดดำเนินการเพื่อให"ข"าราชการและ

บุคลากรภาครัฐแต<ละกลุ<มได"รับการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลตามที่ ก.พ. จะกำหนด ... 
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สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐสามารถประชาสัมพันธ\ให0ข0าราชการและบุคลากร

ประเมินทักษะด0านดิจิทัลด0วยตนเองผEานทาง : 

1)  

2)  

 

จัดทำแผนการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรของหนEวยงาน 

โดยนำความต0องการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของบุคลากรในสังกัดในภาพรวมที่ได0จากข0อ  มาวิเคราะห\

และจำแนกบุคลากรออกเปPนกลุEมตามกลุEมข0าราชการและบุคลากรภาครัฐและตามความจำเปPน

เรEงดEวนในการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัล แล0วจัดทำแผนการพัฒนาระยะตEาง ๆ (เชEน ระยะ 1 ปe ระยะ 3 ปe 

หรือระยะ 5 ปe เปPนต0น) โดยพิจารณาให0สอดคล0องกับ  

(1) วิสัยทัศน\และพันธกิจขององค\กร  

(2) เปXาหมายการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลและบริบทการปรับเปลี่ยนเปPนรัฐบาล

ดิจิทัลของหนEวยงาน  

(3) ความพร0อมของหนEวยงาน และพ้ืนฐานทักษะด0านดิจิทัลของบุคลากรในสังกัด 

(4) ประเด็นการพัฒนากำลังคนภาครัฐใน “การสร"างและพัฒนาคนให"เท<าทันและ

สามารถใช"เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได"อย<างรอบรู"” และ “การพัฒนาคนเพื่อสร"างและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน<วยงาน”  

ในกรณีที่สEวนราชการ/หนEวยงานของรัฐพบวEามีรายการทักษะด0านดิจิทัลที่ต0องจัดเตรียม

พัฒนาให0กับบุคลากรในสังกัดคEอนข0างมาก อาจระบุประเด็นที่เปPนจุดเน0นการพัฒนาในระดับหนEวยงาน 

(Theme) เปPนรายปe เพื่อใช0เปPนกรอบการพัฒนาในภาพรวมของหนEวยงาน โดยพิจารณาถึงเปXาหมาย

การปรับเปล่ียนเปPนรัฐบาลดิจิทัลในภาพรวมของหนEวยงานประกอบ ก็ได0 

“อยูEระหวEางการดำเนินการจัดทำเคร่ืองมือ” 
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ตัวอยEางเชEน หน<วยงาน ก. มีการกำหนดระยะพัฒนาด"านดิจิทัลเปWาหมายเพ่ือ 

การไปสู<รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) ภายในระยะเวลา 5 ปc และเพื่อให"

ข "าราชการและบุคลากรภายในหน<วยงานสามารถใช"เครื ่องมือด"านดิจ ิทัล 

ในการทำงานระดับพื้นฐานได"อย<างเต็มประสิทธิภาพ สามารถลดการใช"กระดาษ 

ในการปฏิบ ัต ิงานได "อย <างเป Lนร ูปธรรม หน <วยงาน ก. จ ึงได "กำหนดให"  

“ความสามารถด"านความเข "าใจและใช "เทคโนโลยีเป Lน (Digital Literacy)” 

 เปLนจุดเน"นการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลระดับหน<วยงาน (Theme) ในปcที ่ 1  

โดยกำหนดให"บุคลากรท้ัง 6 กลุ<ม ต"องพัฒนาหน<วยความสามารถ “DLit100 เข"าถึง

และตะหนักดิจิทัล” “DLit200 ใช"งานเครื่องมือด"านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันข้ันต"น

สำหรับการทำงาน” และ “DLit300 ใช"ดิจิทัลเพ่ือการทำงานร<วมกัน” เปLนต"น 
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อนึ่ง ในการจัดทำแผนการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของบุคลากร ระหวEางปe พ.ศ. 2561 – 2565 

ควรมีการระบุเปXาหมายและผลลัพธ\ของการพัฒนาที ่คาดหวัง ในแตEละระยะการพัฒนาให0 

ช ัดเจน โดยอาจนำการกำหนดเป Xาหมายแบบ S.M.A.R.T1. (Specific : ม ีความเฉพาะเจาะจง 

Measurable : สามารถวัดได0 Attainable : เปPนไปได0 Relevant : มีความเกี่ยวข0องกับเปXาหมาย 

Time-based : มีกรอบเวลาชัดเจน) มาใช0ในการระบุเปXาหมายและผลลัพธ\ด0วย 

ตัวอยFางแบบฟอรMมแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับองคMกรตามภาคผนวกหน,า 127 – 131  

มติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 26 กันยายน 2560 เรื ่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของ

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<างปcงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  

ข"อ 4.8.2 กำหนดให"หน<วยงานของรัฐส<งเสริมและดำเนินการเพื่อให"มีการพัฒนาข"าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการสร"างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน<วยงาน เพื่อประโยชนXในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให"บริการของหน<วยงานรัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ

หน<วยงานให"เปLนระบบที่มีการเชื่อมโยงข"อมูล การทำงาน และการให"บริการระหว<างหน<วยงานที่สร"างคุณค<า

ร<วมกัน 

ในการนี้ อาจจัดให"มีการพัฒนาข"าราชการและบุคลากรภาครัฐแบบบูรณาการ โดยนำผู"บริหาร

ระดับสูง (Executive) ผู"อำนวยการกอง (Management) ผู"ทำงานด"านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)  

ผู"ทำงานด"านบริการ (Service) ผู"ทำงานขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Catalyst) และผู"ปฏิบัติงานเฉพาะ

ด"านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) มาพัฒนาเพื่อให"สามารถสื่อสารและมีความเข"าใจที่ตรงกัน ในการสร"าง

และพัฒนาระบบดิจิทัลของหน<วยงาน และเพื่อส<งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการเสมือนเปLน

กระบวนการเดียวกัน 

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 และวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐแตFละ

กลุFม ในแตFละชFวงเวลา โดยนำรูปแบบการเรียนรู0และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 102 มาปรับใช0 ในการน้ี  

ให0คำนึงถึงเปXาหมายและผลลัพธ\ของการพัฒนาที่คาดหวัง รวมถึงจัดสรรและใช0ทรัพยากรที่มีอยูEให0เกิด

ประโยชน\สูงสุดด0วย  

 

รายละเอียดเคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) ตามนิยามคำศัพทMหน,า 100 - 107 

สFงเสริมสนับสนุนให,บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลอยFางตFอเน่ืองและเปAนระบบ 

เพื่อให0การพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลเกิดผลสำเร็จตามเปXาหมายที่กำหนด สEวนราชการและ

หนEวยงานของรัฐจะต0องดำเนินการสEงเสริมและสนับสนุนให0บุคลากรพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลอยEาง

ตEอเนื่อง จริงจัง และเปPนระบบ โดยเริ่มต0นจากการสนับสนุนให0ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐจัดทำ

แผนการพ ัฒนาท ักษะด 0านด ิจ ิท ัลของตนเอง (Individual Development Plan) และแนะแนว 

แหลEงการเรียนรู 0เพื ่อพัฒนาทักษะด0านดิจิทัล โดยสามารถใช0สื ่อการเรียนรู0ในรูปแบบออนไลน\ท่ี 

สำนักงาน ก.พ. รวบรวมมาใช0 เพื่อพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการในเบื้องต0น รวมถึงการจัดอบรม

หรือจัดหาหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลที่จำเปPนเหมาะสมกับพันธกิจและบริบท 

ขององค\กร และหน0าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากรแตEละกลุEม  

 

  

2แนวทางการพัฒนาดังกลEาวคิดค0นข้ึนโดย Morgan McCall ขณะทำงานอยูEท่ี Center for Creative Leadership (CCL) และได0รับ

การเผยแพรEคร้ังแรกในหนังสือ The Career Architect Development Planner ปe ค.ศ. 1996 เขียนโดย Michael M. Lombardo 
และ Robert W. Eichinger 
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สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐสามารถใช0แหลEงการเรียนรู 0ด0วยตนเองในรูปแบบ

ออนไลน\ (E-Learning) ที่สำนักงาน ก.พ. รวบรวม เปPนเครื่องมือในการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของ

ข0าราชการและหนEวยงานภายในหนEวยงานของทEาน ในระยะเรEงดEวน ได0ท่ี :  

1) https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources   

2) QR Code 

 

 

 

สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐสามารถค0นหาหลักสูตรฝ¦กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 

ด0านดิจิทัลในรูปแบบห0องเรียน (Classroom Training) หรือติดตEอเจ0าหน0าที่ของสถาบันพัฒนาบุคลากร

ด0านดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค\การมหาชน) ได0ท่ี : 

1) https://tdga.dga.or.th/index.php?lang=th  

2) QR Code 

 

 

 

รายละเอียดแบบฟอรMมแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับระดับบุคคลตามภาคผนวกหน,า 133 – 141  
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สFงเสริมสนับสนุนให,บุคลากรปรับพฤติกรรมและนำทักษะด,านดิจิทัลมาใช,ในการพัฒนางาน

และการบริการขององคMกร 

ในการสEงเสริมสนับสนุนให0ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการนำทักษะด0านดิจิทัลมาใช0

ในการทำงานและในการบริการภาครัฐอยEางเปPนรูปธรรม สEวนราชการอาจจัดสภาพแวดล0อม 

การทำงานเพื่อสร0างโอกาสและความคุ0นเคยในการนำทักษะด0านดิจิทัลไปใช0ในสถานที่ทำงาน โดยอาจ  

(1) สEงเสริมให0บุคลากรในสังกัดมีการนำดิจิทัลพื้นฐานมาใช0ในชีวิตประจำวัน (Daily Life) โดยคำนึงถึง

ความปลอดภัยและความเปPนสEวนตัว ได0แกE Social Network, Mobile Technology, Cloud Computing, 

Internet of Thing (IoT) และ Big Data  (2) นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข0าถึงได0งEาย มาปรับใช0ในการทำงาน

พื้นฐานหรืองานบริการประชาชน การสร0างนวัตกรรม การทำงานรEวมกัน และการตัดสินใจ ในการน้ี  

อาจจัดให0มีมาตรการกระตุ 0นจูงใจ การสร0างการมีสEวนรEวม และมาตรการบังคับมาใช0ควบคู Eกัน  

ท้ังน้ีเพ่ือสร0างความคุ0นเคยและความคลEองตัวในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีทันสมัยไปใช0ในหนEวยงาน 

นอกจากนี้ เพื่อสEงเสริมให0เกิดการเรียนรู0ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สEวนราชการอาจ

สร0างบรรยากาศการทำงานให0เปPน “สถานที่ทำงานแหEงการเรียนรู0” โดย (1) สร0างบรรยากาศการทำงานท่ี

มีการสอนงานและแลกเปลี ่ยนเรียนรู 0ระหวEางกันอยEางเปPนระบบ โดยการพัฒนาผู 0บังคับบัญชา 

ให0มีทักษะในการสอนงาน (Coaching and Mentoring) มีการเปoดโอกาสให0คิดสร0างสรรค\และเรียนรู0จาก 

ความผิดพลาดที่ผEานมา รวมทั้งพัฒนาตEอยอดเพื่อสร0างสรรค\ผลงานที่ดีขึ้น (2) สEงเสริมการสร0างสมดุล

ของกระบวนการเรียนรู0ให0แกEข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งประกอบด0วยการเรียนรู0แบบมีเปXาหมาย 

การเรียนรู0ด0วยวิธีการที่หลากหลายไมEจำกัดเฉพาะการฝ¦กอบรม การเรียนรู0เพื่อให0สามารถปฏิบัติได0จริง 

และการเรียนรู0ที่มีการกำกับติดตามเปXาหมายและการให0ข0อมูลย0อนกลับที่ชัดเจน ตEอเนื่องและเปPนระบบ 

ในการนี ้  อาจส Eงเสร ิมให 0ม ีการจ ัดทำแผนการพัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)  

(3) นำแนวคิด Gamification มาใช0ในกระบวนการพัฒนา ด0วย 

อน่ึง เพ่ือกระตุ0นให0เกิดการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลและนำทักษะด0านดิจิทัลมาประยุกต\ใช0

ให0เกิดประโยชน\สูงสุดในการทำงานหรือการพัฒนางานขององค\กร หากหนEวยงานใดเห็นสมควร  

จะกำหนดให0ผลการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลและการนำทักษะด0านดิจิทัลไปปรับใช0ในการปฏิบัติงานเปPน
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ตัวชี้วัดหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือการกำหนดเปPนคุณสมบัติในการเติบโตในสายงาน

ของหนEวยงานด0วยก็ได0 ท้ังน้ีให0มีการหารือและจัดทำข0อเสนอให0 อ.ก.พ. กรม พิจารณาด0วย 
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แนวทางการนำทักษะด,านดิจิทัลไปปรับใช,ในระดับบุคคล – Individual Level 
 

 ข0าราชการและบุคลากรของรัฐ สามารถนำทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพ่ือการปรับเปล่ียนเปPนรัฐบาลดิจิทัล ไปใช0เปPนแนวทางในการพัฒนาตนเองตามแนวทางดังตEอไปน้ี 

วิเคราะหMและระบุกลุFมบุคลากรรวมถึงบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังที่เหมาะสมรFวมกับ

ผู,บังคับบัญชา 

เพ่ือให0ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถระบุทักษะด0านดิจิทัลท่ีเหมาะสมของตนเอง  

ที่จะใช0เปPนกรอบการพัฒนาตEอไปในอนาคต ให0ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐแตEละบุคคล วิเคราะห\และ

ระบุกลุEมข0าราชการและบุคลากรภาครัฐของตนเอง และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยน

เปPนรัฐบาลดิจิทัล ตามข้ันตอนดังตEอไปน้ี  

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"กำหนดเปLนบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ต"องพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 

ข "อ 4.6.3 ข "าราชการและบุคลากรภาครัฐผ ู " ใด จะมีบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวังตาม

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<วมกันระบุบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวังที ่สอดคล"องกับภารกิจและลักษณะงานที ่ปฏิบัติของผู "นั้น  

โดยความเห็นชอบของผู"บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง”   
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เมื่อหนEวยงานต0นสังกัดได0ระบุระยะพัฒนาการด0านดิจิทัลเปXาหมายขององค\กรเพ่ือ

ปรับเปล่ียนเปPนรัฐบาลดิจิทัล รวมท้ังบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

และประกาศให0ข0าราชการและบุคลากรในสังกัดได0รับทราบโดยท่ัวกัน ตามข0อ แล0ว ให0ข0าราชการ

และบุคลากรภาครัฐแตEละบุคคลพิจารณาบทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบัติของตนเองในป�จจุบันและ 

ที่คาดวEาจะได0รับมอบหมายในอนาคต เพื่อระบุกลุFมข,าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมใน  

6 กลุEม ตามแนวทางในข0อ 4.6.1 ของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนา

ทักษะด0านดิจ ิท ัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื ่อการปรับเปลี ่ยนเปPนร ัฐบาลดิจ ิทัล  

ซ่ึงประกอบด0วย  

I. กลุEมผู0บริหารระดับสูง (Executive)  

II. กลุEมผู0อำนวยการกอง (Management)  

III. กลุEมผู0ทำงานด0านนโยบายและวิชาการ (Academic) 

IV. กลุEมผู0ทำงานด0านบริการ (Service)  

V. กลุEมผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist)  

VI. กลุEมผู0ปฏิบัติงานอ่ืน (Other)  

ทั้งนี้ หากข0าราชการและบุคลากรภาครัฐผู0ใดเห็นวEาภารกิจที่ปฏิบัติมีความหลากหลาย

และมีลักษณะท่ีสอดคล0องกับกลุEมเปXาหมายของการพัฒนามากกวEา 1 กลุEม ให0บุคลากรผู0น้ันปรึกษาหารือ

กับผู0บังคับบัญชา เพื่อระบุกลุEมบุคลากรที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ หน0าที่ ความรับผิดชอบหลัก 

ท่ีได0รับมอบหมายรEวมกัน ก็ได0 

ให0ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐปรึกษาผู 0บังคับบัญชาเพื ่อระบุบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับตนเอง ตามกลุEมข0าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ได0ระบุข0างต0น โดยให0

พิจารณาจากบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐที่หนEวยงานได0ประกาศ

กำหนดตามข0อ แล0ว   

ตัวอย<างเช<น นายสมศักดิ์ สังกัดหน<วยงาน ก. มีบทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบัติใน

การให"คำปรึกษาแนะนำโดยใช"ข"อมูลเชิงวิชาการ ได"ปรึกษาผู"บังคับบัญชา และได"รับ
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การกำหนดกลุ<มข"าราชการและบุคลากรภาครัฐเปLน “กลุ<มผู"ทำงานด"านนโยบายและ

วิชาการ (Academic)” และเมื่อพิจารณาประกาศของหน<วยงาน ก. ซึ่งได"ประกาศ

ระบุระยะพัฒนาด"านดิจิทัลเปWาหมายเพื่อการไปสู<รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก 

(Early) นายสมศักดิ์ จึงมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังเปLน “ผู"ใช"ข"อมูลดิจิทัลท่ี

ทันสมัยที่สามารถวิเคราะหXและใช"ข"อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการนำเสนอ

ทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข"อเสนอทางวิชาการ ที่สอดคล"อง

กับทิศทางและยุทธศาสตรXองคXกร รวมทั้งมีความเข"าใจระบบข"อมูล สามารถจัดเก็บ

ข"อมูลให"อยู<ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช"ได"อย<างสะดวก”  

เปLนต"น 

ทั้งนี้ หากหน0าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ข0าราชการหรือบุคลากรภาครัฐผู0ใด

ปฏิบัติมีความเกี่ยวข0องกับบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของกลุEมข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ

มากกวEาหนึ่งกลุEม ให0บุคลากรผู0นั้นปรึกษากับผู0บังคับบัญชาโดยความเห็นชอบจากผู0บังคับบัญชาเหนือ

ขึ้นไป ระบุบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับบุคลากรผู0นั้นเปPนการเฉพาะก็ได0 ทั้งน้ี ให0พิจารณาถึง

บริบทการปรับเปลี่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัลของหนEวยงานประกอบกับหน0าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติของบุคคลผู0น้ันประกอบ  

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

พฤติกรรมที ่คาดหวังในการปรับเปลี ่ยนภาครัฐเปLนรัฐบาลดิจิทัลใด ให"พิจารณาให"สอดคล"องกับบริบท 

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,านดิจิทัลท่ีจำเปAนเพ่ือปรับเปล่ียนเปAนรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง 

เมื ่อข0าราชการและบุคลากรภาครัฐรับทราบบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของตน 

ตามข0อ  แล0ว ให0ข0าราชการหรือบุคลากรภาครัฐผู0นั้นนำชุดทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและ

บุคลากรภาครัฐที่หนEวยงานต0นสังกัดกำหนดไว0สำหรับบุคลากรในกลุEมที่ข0าราชการหรือบุคลากรผู0น้ัน

สังกัดอยูE มากำหนดเปPนทักษะด0านดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัลของตนเองในป�จจุบัน โดยใช0 

“องค\ประกอบความสามารถ” ของทักษะด0านดิจิทัล เปPนองค\ประกอบหลักท่ีจะต0องได0รับการพัฒนา 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล ได,กลFาวถึงการกำหนดทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการ

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  

ข0อ 7 ของหมวด 1 บททั่วไป  

“ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐผู"ใดจะมีทักษะด"านดิจิทัลที่จำเปLนในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปLนรัฐบาล

ดิจิทัลซึ่งประกอบด"วยความรู" ความสามารถ ประสบการณX และคุณลักษณะใด ตามที่กำหนดในข"อ 5 ให"พิจารณา

ให"สอดคล"องกับบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของบุคคลผู"นั้น ตามที่กำหนด

ในข"อ 6”  

ข0อ 7 ของหมวด 1 บททั่วไป 

“ทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัล จำแนกตาม

ความพร"อมและพัฒนาการของส<วนราชการและหน<วยงานของรัฐในการปรับเปลี่ยนเปLนองคXกรดิจิทัล 3 ระยะ 

ได"แก< ระยะเริ ่มต"น (Early Stage) ระยะกำลังพัฒนา (Developing Stage) และระยะพัฒนาแล"ว (Mature 

Stage) และตามกลุ <มข"าราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 กลุ <ม ได"แก< ผ ู "บร ิหารส<วนราชการ (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” 
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ตัวอยEางเชEน นายสมศักดิ์ สังกัดหน<วยงาน ก. ระบุว<าอยู<ใน “กลุ<มผู"ทำงานด"าน

นโยบายและวิชาการ” (Academic) มีบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวังเปLน  

“ผู"ใช"ข"อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ในองคXกรที่มีระยะพัฒนาด"านดิจิทัลเปWาหมาย 

เพื่อการไปสู<รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) ให"นำชุดทักษะด0านดิจิทัลของ

ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐท่ีหน<วยงาน ก. กำหนดไว"สำหรับข"าราชการหรือ

บุคลากรภาครัฐกลุ<มผู"ทำงานด"านนโยบายและวิชาการ” (Academic) มากำหนด

เปLนทักษะด"านดิจิทัลท่ีจำเปLนเพ่ือปรับเปล่ียนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เปLนต"น 

วิเคราะหMความต,องการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลรFวมกับผู,บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนา 

ทักษะด,านดิจิทัลรายบุคคล (IDP) 

เพื่อให0การพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐสอดคล0องกับ

ความจำเปPนของการพัฒนาของแตEละบุคคล จึงควรมีการวิเคราะห\และจัดทำแผนการพัฒนา 

ทักษะด0านดิจิทัล ตามแนวทางดังตEอไปน้ี  

ให0ข0าราชการหรือบุคลากรภาครัฐวิเคราะห\เพ่ือระบุทักษะด0านดิจิทัลท่ีจำเปPนต0อง

พัฒนาของตนเอง โดยนำรายการทักษะด0านดิจิทัลที ่จำเปPนต0องพัฒนาของตนเองตามที่ระบุ 

ในข0อ  จำนวน 4 ด0าน ได0แกE ด0านความสามารถ ด0านความรู0 ด0านประสบการณ\ และด0าน

คุณลักษณะ มาพิจารณาเปรียบเทียบกับศักยภาพของตนเองในป�จจุบันวEา “มี” หรือ “ไมEมี” ทักษะ

ด0านดิจิทัลใด  หรืออาจนำเครื ่องมือการประเมินทักษะด0านดิจิทัลด0วยตนเองในรูปแบบออนไลน\ 

(Online Self-assessment) ที่จัดทำโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค\การมหาชน) มาใช0ในการประเมิน

ทักษะด0านดิจิทัลท่ีจำเปPนเบ้ืองต0น  

วิเคราะห\เพื ่อระบุความต0องการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของตนเองรEวมกับ

ผู0บังคับบัญชา วEาทักษะด0านดิจิทัลทักษะใดควรเข0ารับการพัฒนากEอนหลัง และด0วยวิธีการอยEางไร  

ท้ังน้ี ให0นำแนวทางการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 มาใช0ประกอบด0วย ในการน้ี อาจหารือกับผู0บังคับบัญชา

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในรูปแบบตEาง ๆ เชEน การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการมอบหมายโครงการท่ี

ท0าทายและเปoดโอกาสให0ใช0ทักษะด0านดิจิทัล เปPนต0น 
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จัดทำแผนพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลรายบุคคล (Individual Development Plan – 

IDP) เพื่อให0เห็นภาพความเชื่อมโยงระหวEางบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ภารกิจของหนEวยงาน  

ทักษะด0านดิจิทัลที่จำเปPนของทEาน เปXาหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ชEวงเวลาที่จะพัฒนา และแนวทาง

การประยุกต\ใช0ในการทำงาน โดยทEานสามารถนำแบบฟอร\มแผนการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลรายบุคคลท่ี

จัดเตรียมให0 มาใช0เปPนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของตนเอง  

ตัวอยFางแบบฟอรMมแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับระดับบุคคล ภาคผนวกหน,า 133 – 141

พัฒนาทักษะด,านดิจิทัลตามแนวทาง 70 : 20 : 10  

หลังจากท่ีข0าราชการหรือบุคลากรภาครัฐทราบแล0ววEาทักษะด0านดิจิทัลใดที่ควรพัฒนา

และมีการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลรายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) แล0ว 

ให0ข0าราชการหรือบุคลากรภาครัฐแล0วแตEกรณี ดำเนินการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลตามที่ได0มีการวางแผน

รEวมกับผู0บังคับบัญชา  

เมื ่อได0ดำเนินการพัฒนาไปแล0วระยะหนึ่งแล0ว ให0บุคลากรภาครัฐประเมินตนเองวEา

สามารถพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลได0ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลรายบุคคล (IDP) หรือไมE 

และให0ผู0บังคับบัญชาสังเกตพัฒนาการของข0าราชการหรือบุคลากรในสังกัด พร0อมทั้งให0ข0อมูลปXอนกลับ 

(Feedback) เปPนระยะเพื ่อกระตุ 0นการพัฒนาให0เปPนไปตามแผนที ่ได0วางแผนไว0 ทั ้งนี ้ หากพบวEา 

การพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลไมEเปPนไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากมีเหตุผลความจำเปPนให0ขอรับคำแนะนำ

จากผู0บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลรายบุคคล (Individual Development 

Plan – IDP) ให0เหมาะสมตEอไป ด0วย 

นำทักษะด,านดิจิทัลไปใช,ในการพัฒนาการทำงาน การบริการ และองคMกรให,มีความทันสมัย  

เปAนองคMกรท่ีสร,างสรรคMนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช,ประโยชนMสูงสุด 

เมื ่อได0มีการพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลที ่จำเปPนเพื ่อปรับเปลี ่ยนเปPนรัฐบาลดิจิทัล 

ไปแล0วระยะหนึ ่ง ให0ข0าราชการและบุคลากรภาครัฐทดลองปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานหรือ 

การให0บริการที่อยูEในความรับผิดชอบให0มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต0องการของ
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ประชาชน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช0ให0มากขึ้น โดยผู0บังคับบัญชาและหนEวยงานต0นสังกัดควรเปoด

โอกาสให0มีการพัฒนานวัตกรรมและสร0างสรรค\ผลงานด0วย  

 

 


