คำถาม คำตอบ
ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเปDนรัฐบาลดิจิทัล
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ประเด็นคำถามที่ 1 ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ
คำถามที่ 1
ทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการกลุ6มผู*ปฏิบัติงานด*านเทคโนโลยีดิจิ ทัล ครอบคลุมถึงทักษะ
เฉพาะทางสำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอรK (IT Professional Skills) หรือไม6
คำตอบ
ทักษะด*านดิจิทัลเป^นทักษะทั่วไป (Generic Skills) ที่มีวัตถุประสงคKเฉพาะเพื่ อการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัล ไม6ครอบคลุมถึงทักษะเฉพาะทางสำหรับวิชาชีพ (Professional Skills)
คำถามที่ 2
ทักษะด*านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัล เหมือนหรือแตกต6างจากทักษะ
ด*านดิจิทัลโดยทั่วไป อย6างไร
คำตอบ
ทักษะด*านดิจิทัลโดยทั่วไป คือ ทักษะความเข*าใจและใช*เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมุ6งเน*นการใช*งาน
คอมพิวเตอรK อินเทอรKเน็ต การทำงานร6วมกันและการความปลอดภัยทางไซเบอรK ซึ่งเป^นทักษะส6วนหนึ่งใน
ทักษะด*านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งประกอบด*วยทักษะด*านอื่น ๆ ที่เป^น
แนวทางที่จะช6วยให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะที่สามารถขับเคลื่อนการปรับเปลีย่ นเป^นรัฐบาล
ดิจิทัลได*
คำถามที่ 3
ทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่ อปรับเปลี่ยนเป^ นรัฐบาลดิจ ิทัล ตาม
หนั ง สื อสำนั กงาน ก.พ. ที ่ นร 1013 / ว 6 เกี ่ ย วข* องสั มพั นธK กั บ ความรู * ทั กษะ และสมรรถนะของ
ข*าราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐาน
และแนวทางการกำหนดความรู* ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป^นสำหรับตำแหน6งข*าราชการ
พลเรือนสามัญ อย6างไร
คำตอบ
ทักษะด*านดิจิทัลของข*า ราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่ อปรับเปลี ่ยนเป^ นรัฐบาลดิจิ ท ัลตาม
หนั ง สื อสำนั กงาน ก.พ. ที ่ นร 1013 / ว 6 ลงวั นที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป^ นทั กษะที ่ จั ดทำขึ้นใหม6
มีวัตถุประสงคKเพื่อใช*พัฒนาข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจทิ ลั
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เป^ นหลั ก และนำมาปรั บใช* กั บข* าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้ งหมด ในขณะที ่ ความรู * ทั กษะ และ
สมรรถนะของข*าราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552
เป^นมาตรฐานความรู* ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป^นสำหรับตำแหน6งข*าราชการพลเรือน
สามัญ
อย6างไรก็ตาม เพื่อประโยชนKในการพัฒนาข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป^น
รัฐบาลดิจิทัล คณะกรรมการข*าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได*มีการนำสมรรถนะบางสมรรถนะตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 มาใช*ด*วย

ประเด็นคำถามที่ 2 การนำทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐไปใช0
คำถามที่ 4
ส6วนราชการสามารถปรับปรุงการจำแนกทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื ่ อปรั บ เปลี ่ ย นเป^ นรั ฐ บาลดิ จ ิ ท ั ลที ่ ส ำนั กงาน ก.พ. จั ด ทำขึ ้ น ให* มี ค วามเหมาะสมกั บ บริ บ ทของ
ส6วนราชการ และหน*าที่ภารกิจของข*าราชการแต6ละคนได*หรือไม6 อย6างไร
คำตอบ
ส6วนราชการสามารถปรับปรุงรายการทักษะด*านดิจิทัลของกลุ6มบุคลากรให*มีความเหมาะสม
โดยเพิ ่ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของทั กษะด* า นดิ จ ิ ท ั ล ซึ ่ ง ประกอบด* ว ย ความสามารถ ความรู*
ประสบการณK คุ ณลั กษณะ และสมรรถนะอ* า งอิ ง ให* มีส อดคล* องกั บ บริ บ ทขององคK กรและหน* า ที่
ความรับผิดชอบของบุคลากร โดยนำรายละเอียดทักษะด*านดิจิทัลที่กำหนดไว*ใน หมวด 2 ของหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓ / ว ๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มาใช*ประกอบการพิจารณา
คำถามที่ 5
ในการระบุทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัล
สำหรับบุคลากรในหน6วยงานหนึ่ง ควรพิจารณาระยะพัฒนาการด*า นดิจิทัล เป•าหมายขององคK กรเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัล หรือพิจารณาจากความจำเป^นระดับบุคคล เป^นหลัก
คำตอบ
โดยที่การพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๓ / ว ๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีเจตนารมณKหลักเพื่อนำการปรับเปลี่ย นหน6วยงาน
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ภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น ในการระบุทักษะด*านดิจิทัลที่จำเป^นสำหรับข*าราชการและบุคลากร
ภาครัฐในหน6วยงานหนึ่ง จึงให*พิจารณาจากระยะพัฒนาการด*านดิจิทัลเป•าหมายของหน6วยงานเป^นหลัก
อย6างไรก็ตาม หากข*าราชการและบุคลากรภาครัฐผู*ใดในหน6วยงานของรัฐดังกล6าว มีทักษะด*าน
ดิจิทัลมากกว6าทักษะด*านดิจิทัลที่จำเป^นสำหรับข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ บุคลากรผู*นั้นอาจพัฒนา
ตนเองให*มีความรู* ความสามารถ ประสบการณK และคุณลักษณะตามทักษะด*านดิจิทัลที่จำเป^นสำหรับ
หน6วยงานในอนาคต ต6อไป ก็ได*
คำถามที่ 6
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓ / ว ๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีการแบ6งระดับ
พัฒนาการด*านดิจิทัลขององคKกรเป^น ๓ ระยะ (Early Developing Mature) ส6วนราชการจะทราบได*
อย6างไรว6าส6วนราชการมีระดับพัฒนาการด*านดิจิทัลอยู6ในระดับใด
คำตอบ
สำนักงาน ก.พ. อยูร6 ะหว6างการจัดทำเครื่องมือเพื่อระบุระดับพัฒนาการด*านดิจิทัลของส6วนราชการ
คาดว6าจะแล*วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
คำถามที่ 7
ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน6วยงานมีระดับทักษะด*านดิจิทัลที่แตกต6างกัน สำนักงาน
ก.พ. มีเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให*ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐสามารถวิเคราะหKแ ละระบุทั กษะด* าน
ดิจิทัลของบุคลากรแต6ละคนควรพัฒนา (Gap Analysis) อย6างไรบ*าง
คำตอบ
เพื่อให*หน6วยงานต*นสังกัด และข*าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถวิเคราะหKได*ว6าข*าราชการ
และบุคลากรภาครัฐควรพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลด*านใด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคKการมหาชน) ร6วมกับ
สำนั กงาน ก.พ. ได* จั ด ทำเครื ่ องมื อการประเมิ นทั กษะด* า นดิ จิ ท ั ล ด* วยตนเองในรู ป แบบออนไลนK
(Self-assessment) เพื่อให*บุคลากรทราบและสามารถวางแผนในเบื้องต*นได*ว6าควรพัฒนาทักษะด*า น
ดิ จิ ท ัล ใด ทั ้ ง นี ้ให* ปรึกษากับผู* บังคั บบั ญชาเกี ่ยวกั บการพัฒนาทักษะด*านดิ จิ ทั ล เพื ่ อให* การพัฒนามี
ความสอดคล*องกับเป•าหมายในการปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลของหน6วยงานด*วย
เมื่อมีการประเมินทักษะด*านดิจิทัลไประยะหนึ่งแล*ว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคKการมหาชน)
และสำนั กงาน ก.พ. จะจั ด ทำสรุ ปผลการประเมินทั กษะด* านดิจิ ทั ล ระดั บรั ฐบาล และระดั บ องคKกร
จำแนกตามเกณฑK ต 6 าง ๆ และรายงานให* ห น6 วยงานต* นสั งกั ดทราบในภาพรวม โดยไม6 มี การจำแนก
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ผลการประเมิ นในระดั บ ตั ว บุ ค คล เพื ่ อให* ส 6 ว นราชการสามารถนำข* อมู ล การประเมิ นไปใช* ว างแผน
การพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทั้งในระดับองคKกรและระดับบุคคลได*
อย6างเหมาะสม
https://tpqi-test.tpqi.go.th/tpqi_sa/index.php?page=self_assessment.php&OCC=DGE

ประเด็นคำถามที่ 3 การพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ
คำถามที่ 8
ส6วนราชการควรพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐอย6างไร
คำตอบ
รูปแบบการพัฒนาที่เห็นว6าเหมาะสมจะนำมาใช*ในการพัฒนาข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ในยุ ค เศรษฐกิ จและสั ง คมดิ จิ ท ั ล คื อ การจั ด รู ป แบบการเรี ย นรู * แ ละพั ฒ นา แบบ 70 : 20 : 10 คื อ
ร*อยละ 70 เรียนรู*ด*วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร*อยละ 20 เรียนรู*จากผู*อื่นและการสอนงาน และ
ร*อยละ 10 เรียนรู*ในห*องเรียนหรือการฝ›กอบรม โดยแนวทางการพัฒนาดังกล6าวคิดค*นขึ้นโดย Morgan
McCall ขณะทำงานอยู6ที่ Center for Creative Leadership (CCL) และได*รับการเผยแพร6ครั้งแรกใน
หนั ง สื อ The Career Architect Development Planner ป• ค.ศ. 1996 เขี ย นโดย Michael M.
Lombardo และ Robert W. Eichinger
รายละเอียดรูปแบบการเรียนรู*และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 ตามคำนิยามศัพทK คู6มือทักษะด*าน
ดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ หน*า 71
คำถามที่ 9
ในกรณีที่ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐได*รับมอบหมายให*ทำงานที่หลากหลาย และไม6สามารถ
จัดกลุ6มตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดได*อย6างชัดเจน (เช6น ทำทั้งงาน
Academic และงาน Service) ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐ มีแนวทางการดำเนินการอย6างไร
คำตอบ
หากข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐ เห็นว6าภารกิจที่ตนได*รับ
มอบหมายให*ปฏิบัติมีหลากหลายรูปแบบและมีลักษณะที่ สอดคล* องกับ กลุ6 มเป•าหมายของการพัฒ นา
มากกว6า ๑ กลุ6ม ให*บุคลากรผู*นั้นปรึกษาหารือกับผู*บังคับบัญชา เพื่อร6วมกันระบุกลุ6มบุคลากรที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ หน*าที่ ความรับผิดชอบหลักที่ได*รับมอบหมาย ของบุคคลผู*นั้นก็ได*
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คำถามที่ 10
การฝ›กอบรมสำหรับการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓ / ว ๖
ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ควรมีรูปแบบอย6างไร
คำตอบ
โดยที่การพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ มีความมุ6งหมายเพื่อให*
ผู*ปฏิบัติงานในภาคราชการ “ทำได* ทำเป^น” ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป^น
รัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำทักษะที่ได*รับการพัฒนามาปรับใช*ในการปฏิบัติงานจริงได* ดังนั้น จึงได*
กำหนดสั ดส6วนการจัดฝ›กอบรมไว* ดั ง นี ้ การบรรยายไม6 เกินร* อยละ 60 และลงมื อปฏิบ ัติ ร* อยละ 40
คำถามที่ 11
ส6วนราชการควรแนะนำให*บุคลากรพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลจากแหล6งการเรียนรู*ใด
คำตอบ
ในเบื้องต*น สำนักงาน ก.พ. ได*รวบรวมแหล6งการเรียนรู*เพื่อพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลในรูปแบบ
ออนไลนKเพื่อให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถเข*าไปศึกษาเรียนรู*ด*วยตนเอง ในการนี้ หน6วยงาน
ของรัฐอาจแนะนำให*ข*าราชการและบุคลากรในสังกัด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได*ที่ :
(1) https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources
(2) QR code
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คำถามที่ 12
หากส6วนราชการต*องการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐด*วยการอบรม
มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลใดบ*างที่เป^นหลักสูตรแนะนำ
คำตอบ
การพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ย นเป^ นรัฐบาล
ดิจิทัลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มุ6งเน*นการส6งเสริม
ให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการพัฒนาและเรียนรู*ด*วยตนเองจากแหล6งการเรียนรู*แบบออนไลนK
และการปฏิบัติงานจริง เป^นหลัก ซึ่งในป¥จจุบันมีหลายหน6วยงานที่มีการพัฒนาหลักสูตรและเผยแพร6
องคKความรู*ทางออนไลนKและเป¦ดให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐได*เข*าไปศึกษาหาความรู*และนำมา
ฝ›กปฏิบัติในการทำงานจริง โดยไม6เสียค6าใช*จ6าย เช6น

(๑) ระบบบทเรียนออนไลนKแบบเป¦ดเพื่อมหาชน (Massive Open Online Course)
พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยไซเบอรKไทย (Thailand Cyber University

(๒) ระบบการเรี ย นรู * online ผ6า นอินเตอรKเ น็ต ของสถาบันพัฒ นาบุค ลากรด* า น
ดิจิทลั ภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคKการมหาชน)

(๓) หลักสูตรการอบรมออนไลนK (e-Learning) สำนักงาน ก.พ.
(๔) โครงการส6งเสริมการเรีย นรู *ผ6 านสื ่ ออิ เล็ กทรอนิ กสK (e-learning) ของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป^นต*น
สำหรั บ การพั ฒ นาโดยการฝ› กอบรมนั ้ น ส6 วนราชการอาจเลื อกหลั กสู ต รที ่ จำเป^ นและ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลเชิงลึกที่มีความซับซ*อน เช6น การวิเคราะหKข*อมูล (Data Analytics)
เพื ่ อตี ค วามและหาข* อสรุ ป ที ่ เ ป^ นประโยชนK ต 6 อการตั ด สิ นใจ และการจั ด ทำสถาป¥ ต ยกรรมองคK ก ร
(Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ6านสู6รัฐบาลดิจิทัล เป^นต*น
คำถามที่ 13
ส6วนราชการสามารถออกแบบหลักสูตรเองได*หรือไม6
คำตอบ
หากเป^ นการจั ดฝ› กอบรมเพื ่ อพัฒนาทั กษะด*า นดิจ ิท ั ลให* แก6ข *า ราชการและบุ คลากรภาครัฐ
ในสังกัดส6วนราชการหรือหน6วยงานของรัฐตนเอง ส6วนราชการสามารถออกแบบหลักสูตรการพัฒนาและ

87
เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู*ระหว6างกันได* แต6หากเป^นการจัดฝ›กอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรภายนอก
หน6วยงานในลักษณะเดียวกันกับหน6วยงานจัดฝ›กอบรม จะต*องนำหลักสูตรการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัล
ดังกล6าวเสนอให*กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให*การรับรองก6อนนำไปใช*ในการฝ›กอบรม

ประเด็นคำถามที่ 4 การดำเนินการในลำดับตSอไปของสSวนราชการและหนSวยงานของรัฐ
คำถามที่ 14
ส6วนราชการจะต*องดำเนิ นการในลำดับต6อไปอย6างไร หลังจากได*รับหนังสือสำนั กงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๖ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 แล*ว
คำตอบ
ส6 วนราชการจะต* องนำทั กษะด* านดิ จิ ทั ลไปใช* ในการวางแผน รวมทั ้ งส6งเสริมสนั บสนุ นและ
จัดดำเนินการเพื่อให*ข *าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการพัฒนาทักษะด*า นดิจิท ัลด*วยตนเอง ตามที่
กำหนด โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังต6อไปนี้
(1) ระบุเป•าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับกรมเพื่อปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลและประกาศให*
บุคลากรทราบ
(2) ระบุทักษะด*านดิจิทัลและทักษะที่จำเป^นสำหรับการปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลของกรม
(3) ส6งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลและทักษะที่จำเป^นของข*า ราชการ
ในระดับกรม
(4) ส6งเสริม สนับสนุนให*บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัล โดยนำแนวทางการพัฒนาแบบ
70 : 20 : 10 มาใช*
(5) ส6งเสริมสนับสนุนให*บุคลากรปรับพฤติกรรมและนำทักษะด*านดิจิทัลมาใช*ในการพัฒนาระบบ
การทำงานและการให*บริการของหน6วยงาน

88
คำถามที่ 15
ส6วนราชการ ควรกำหนดแนวทางการส6งเสริมและสนับสนุนให*ข*าราชการและบุคลากรในสังกัดมี
ทักษะด*านดิจิทัลอย6างไรบ*าง
คำตอบ
ส6วนราชการควรวางแนวทางการส6งเสริมและสนับสนุนให*ข*าราชการและบุคลากรในสัง กัด มี
ทักษะด*านดิจิทัล โดย
- ระบุเป•าหมายในการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลระดับกรมเพื่อปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัล และ
กำหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐในภาพรวมขององคKกร
- ระบุทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐที่จำเป^นสำหรับการปรับเปลี่ยนเป^ น
รัฐบาลดิจิทัลขององคKกร
- จัดทำแผนพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลและทักษะที่จำเป^นของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐในระดับ
องคKกร
- ส6งเสริมสนับสนุนให*บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลอย6างต6อเนื่องและเป^นระบบ
- ส6งเสริมสนับสนุ นให*บ ุคลากรปรั บพฤติ กรรมและนำทักษะด* านดิจิท ัลมาใช* ในการพัฒนางาน
การบริการ และองคKกร
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจาก “ทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลและการนำไปใช*”
คำถามที่ 16
สำนักงาน ก.พ. มีแนวทางหรือเครื่องมือในการผลักดันให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐพัฒนา
ทักษะด*านดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลให*ประสบผลสำเร็จ อย6างไรบ*าง
คำตอบ
สำนักงาน ก.พ. ได*จัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัล ที่ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐสามารถใช*เป^นกรอบในการพัฒนา
ทักษะด*านดิจิทัล โดยนำรูปแบบการเรียนรู*และพัฒนา 70 : 20 : 10 (ร*อยละ 70 เรียนรู*ด*วยตนเองและ
จากการปฏิบัติงาน ร*อยละ 20 เรียนรู*จากผู*อื่นและการสอนงาน และร*อยละ 10 เรียนรู*จากการฝ›กอบรม)
ในกรณีการจัดการเรียนรู*ด*วยการฝ›กอบรม ให*มีสัดส6วนการบรรยายไม6เกินร*อยละ 60 และการพัฒนา
รูปแบบอื่นไม6น*อยกว6าร*อยละ 40 ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช*ในการอบรม
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นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได*จัดทำแบบฟอรKมการวางแผนพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลในระดับ
องคK ก ร (Human Resource Development Planning Template) และระดั บ บุ ค คล (Individual
Development Plan Template) รวมถึง รวบรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลในรูปแบบออนไลนK
(e-Learning) เพื่อให*หน6วยงานและบุคลากรใช*ในการวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลด*วย
รายละเอียดแบบฟอรKมแผนพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลระดับองคKกรและระดับบุคคล ภาคผนวกหน*า 92 และ 95

ประเด็นคำถามที่ 5 ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข0อง
คำถามที่ 17
ทักษะด*านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัล คือ “ทักษะแบบใหม6” ที่มีการกล6าวถึง
ในแผนปฏิรูปประเทศด*านการบริหารราชการแผ6นดิน ใช6หรือไม6 อย6างไร
คำตอบ
ทักษะด*านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัล เป^นหนึ่งใน“ทักษะแบบใหม6” ที่มี
การกล6าวถึงในแผนปฏิรูปประเทศด*านการบริหารราชการแผ6นดิน

