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คำถาม คำตอบ 

ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ

ปรับเปลี่ยนเปDนรัฐบาลดิจิทัล
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คำถาม คำตอบ 

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

ประเด็นคำถามท่ี 1 ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

 

คำถามท่ี 1 

ทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการกลุ;มผู/ปฏิบัติงานด/านเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมถึงทักษะ

เฉพาะทางสำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอรP (IT Professional Skills) หรือไม; 

คำตอบ 

ทักษะด/านดิจิทัลเปbนทักษะทั่วไป (Generic Skills) ที่มีวัตถุประสงคPเฉพาะเพื่อการปรับเปลี่ยน

ภาครัฐเปbนรัฐบาลดิจิทัล ไม;ครอบคลุมถึงทักษะเฉพาะทางสำหรับวิชาชีพ (Professional Skills) 

 

คำถามท่ี 2 

ทักษะด/านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปbนรัฐบาลดิจิทัล เหมือนหรือแตกต;างจากทักษะ

ด/านดิจิทัลโดยท่ัวไป อย;างไร 

คำตอบ 

ทักษะด/านดิจิทัลโดยท่ัวไป หมายความถึง ทักษะความเข/าใจและใช/เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

ซึ่งมุ;งเน/นการใช/งานคอมพิวเตอรP อินเทอรPเน็ต การทำงานร;วมกันและการความปลอดภัยทางไซเบอรPเปbนหลัก  

แต;ทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปbนรัฐบาลดิจิทัล ครอบคลุม

ทักษะด/านอื่น ๆ ที่จำเปbนสำหรับการปรับเปลี่ยนเปbนรัฐบาลดิจิทัล รวม 7 ด/าน ได/แก; ด0านที่ 1 ความเข/าใจ

และใช/เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ด0านที่ 2 การควบคุมกำกับและการปฏิบัติตามกฎหมาย 

นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด/านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 

ด0านที่ 3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคPกร (Digital Technology) ด0านที่ 4 การออกแบบ

กระบวนการและการให/บริการด/วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and 

Service Design) ด0านที่ 5 การบริหารกลยุทธPและการจัดการโครงการ (Strategic and Project Management) 

ด0านที่ 6 ผู/นำดิจิทัล (Digital Leadership) ด0านที่ 7 การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด/านดิจิทัล (Digital 

Transformation) ดังนั้น ทักษะความเข/าใจและใช/เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) จึงเปbนทักษะเพียง

ส;วนเดียวของทักษะด/านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปล่ียนเปbนรัฐบาลดิจิทัล เท;าน้ัน  
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คำถามท่ี 3 

ทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื ่อปรับเปลี ่ยนเปbนรัฐบาลดิจิทัล  

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 เกี่ยวข/องสัมพันธPกับความรู/ ทักษะ และสมรรถนะของ

ข/าราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 27 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 เร่ือง มาตรฐานและ

แนวทางการกำหนดความรู / ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที ่จำเปbนสำหรับตำแหน;งข/าราชการ 

พลเรือนสามัญ อย;างไร 

คำตอบ 

ทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื ่อปรับเปลี ่ยนเปbนรัฐบาลดิจิทัล 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เปbนทักษะที่จัดทำขึ้นใหม;  

มีวัตถุประสงคPเพื่อใช/พัฒนาข/าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปbนรัฐบาลดิจิทัล

เปbนหลัก และนำมาปรับใช/กับข/าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมด ในขณะที่ความรู/ ทักษะ และ

สมรรถนะของข/าราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552  

เปbนมาตรฐานความรู/ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีจำเปbนสำหรับตำแหน;งข/าราชการพลเรือนสามัญ	 
อย;างไรก็ตาม เพื่อประโยชนPในการพัฒนาข/าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปbน

รัฐบาลดิจิทัล คณะกรรมการข/าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได/มีการนำสมรรถนะบางสมรรถนะตามหนังสือ

สำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 27 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 มาใช/ด/วย  

 

คำถามท่ี 4 

องคPประกอบคุณลักษณะของทักษะด/านดิจิทัลมีความแตกต;างจากสมรรถนะตามหนังสือ

สำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว 27 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 อย;างไร 

คำตอบ 

สมรรถนะตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 หมายถึง 

“คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปbนผลมาจากความรู/ ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให/

บุคคลสร/างผลงานได/โดดเด;นในองคPการ” ดังนั้น คุณลักษณะและสมรรถนะคือสิ่งเดียวกัน อย;างไรก็ตาม

เพื่อให/ทักษะด/านดิจิทัลมีความสมบูรณP สำนักงาน ก.พ. จึงได/กำหนดคุณลักษณะเพิ่มเติม นอกเหนือจาก

สมรรถนะท่ีมีอยู;เดิม 
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ประเด็นคำถามท่ี 2 การนำทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐไปใช0 

 

คำถามท่ี 5  

ส;วนราชการสามารถปรับปรุงการจำแนกทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื ่อปรับเปลี ่ยนเปbนรัฐบาลดิจิทัลที ่สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ ้น ให/มีความเหมาะสมกับบริบทของ 

ส;วนราชการ และหน/าท่ีภารกิจของข/าราชการแต;ละคนได/หรือไม; อย;างไร 

คำตอบ 

ส;วนราชการ โดย อ.ก.พ. กรม สามารถปรับปรุงรายการทักษะด/านดิจิทัลของกลุ;มบุคลากร 

ให/มีความเหมาะสม โดยเพ่ิมหรือปรับปรุงรายละเอียดของทักษะด/านดิจิทัลซ่ึงประกอบด/วย ความสามารถ 

ความรู/ ประสบการณP คุณลักษณะ และสมรรถนะอ/างอิง ให/มีสอดคล/องกับบริบทขององคPกรและหน/าท่ี 

ความรับผิดชอบของบุคลากร โดยนำรายละเอียดทักษะด/านดิจิทัลที่กำหนดไว/ใน หมวด 2 ของหนังสือ

สำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013/ว 6 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 มาใช/ประกอบการพิจารณาได/ ท้ังน้ี ทักษะ

ท่ีปรับปรุงใหม;จะต/องมีมาตรฐานไม;ต่ำกว;าท่ี ก.พ. กำหนด 

 

คำถามท่ี 6 

ในการระบุทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเปbนรัฐบาลดิจิทัล

สำหรับบุคลากรในหน;วยงานหนึ่ง ควรพิจารณาระยะพัฒนาการด/านดิจิทัลเป�าหมายขององคPกรเพ่ือ

ปรับเปล่ียนเปbนรัฐบาลดิจิทัล หรือพิจารณาจากความจำเปbนระดับบุคคล เปbนหลัก  

คำตอบ 

โดยที่การพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  

ที่ นร 1013/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มีเจตนารมณPหลักเพื่อนำการปรับเปล่ียนหน;วยงานภาครัฐ

เปbนรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น ในการระบุทักษะด/านดิจิทัลที่จำเปbนสำหรับข/าราชการและบุคลากรภาครัฐใน

หน;วยงานหน่ึง จึงให/พิจารณาจากระยะพัฒนาการด/านดิจิทัลเป�าหมายของหน;วยงานเปbนหลัก  

อย;างไรก็ตาม หากข/าราชการและบุคลากรภาครัฐผู/ใดในหน;วยงานของรัฐดังกล;าว มีทักษะด/านดิจิทัล

มากกว;าทักษะด/านดิจิทัลที่จำเปbนสำหรับข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ บุคลากรผู/นั้นอาจพัฒนาตนเอง

ให/มีความรู/ ความสามารถ ประสบการณP และคุณลักษณะตามทักษะด/านดิจิทัลที่จำเปbนสำหรับหน;วยงาน

ในอนาคต ต;อไป ก็ได/ 
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คำถามท่ี 7 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013/ว 6 ลงวันที ่ 18 พฤษภาคม 2561 มีการแบ;งระดับ

พัฒนาการด/านดิจิทัลขององคPกรเปbน 3 ระยะ (Early Developing Mature) ส;วนราชการจะทราบได/

อย;างไรว;าส;วนราชการมีระดับพัฒนาการด/านดิจิทัลอยู;ในระดับใด 

คำตอบ 

ท;านสามารถใช/ใช/นิยามคำศัพทPดังต;อไปนี้เปbนข/อมูลตั้งต/นในการตั้งเป�าหมายและประเมิน 

ระดับพัฒนาการด/านดิจิทัลขององคPกร 

 
(1) รัฐบาลอิเล็กทรอนิกสQ – E-Government (Early Stage) หมายถึง หน;วยงานที่มีการนำ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช/ในการบริหารจัดการและบูรณาการบริการและการบริหาร

จัดการของหน;วยงานอย;างเต็มรูปแบบ เพื ่อให/เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการให/บริการที่ตอบสนอง 

ความต/องการหรือช;วยแก/ป�ญหาท่ีแท/จริงของประชาชนและผู/รับบริการ 



 

| O C S C  115 

(2) รัฐบาลแบบเชื่อมโยงกัน – Connected Government (Developing Stage) หมายถึง 

หน;วยงานที่มีการบูรณาการร;วมกับหน;วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกภาครัฐเพื่อพัฒนาภาครัฐเสมือน

เปbนองคPกรเดียว ขับเคลื่อนโดยความต/องการของประชาชนหรือผู/รับบริการโดยการเชื่อมโยงการบริการ

และการบริหารจัดการระหว;างหน;วยงานแบบไร/รอยต;อ ผ;านการพัฒนาเครือข;ายข/อมูลสาธารณะเพ่ือ

ความปลอดภัยแบบ Real-time การใช/ทรัพยากรดิจิทัลร;วมกัน และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

มาใช/เปbนเครื่องมือเชิงกลยุทธP รวมทั้งเป�ดให/ประชาชนเข/ามามีส;วนร;วมในการตัดสินใจและตรวจสอบ 

การทำงานภาครัฐผ;านระบบอิเล็กทรอนิกสPได/โดยสะดวก 

(3) รัฐบาลอัจฉริยะ – Smart Government (Mature Stage) หมายถึง หน;วยงานที ่ให/

ความสำคัญกับการสร/างคุณค;าร;วมกับประชาชนและผู /มีส;วนได/เสีย และเป�ดให/ประชาชนและ 

ทุกภาคส;วนเข/ามามีส;วนร;วมในการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตรวจสอบกระบวนการ วิธีการดำเนินงาน 

รวมทั้งเอกสารข/อมูลภาครัฐ ผ;านระบบอิเล็กทรอนิกสP รวมทั้งมีส;วนร;วมในการกำหนดแนวทาง รวมถึง

พัฒนาบริการภาครัฐ ในลักษณะที ่ภาครัฐเปbนฐานของการพัฒนาต;อยอดและสร/างคุณค;าให/กับ 

ภาคส;วนต;าง ๆ (Government as a Platform for Business and Citizen) ทั้งนี ้ เพื ่อการสร/างสังคม

ประชาธิปไตยและการสร/างความโปร;งใสและความเช่ือม่ันศรัทธาในหมู;ประชาชน 

 

คำถามท่ี 8 

ข/าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน;วยงานมีระดับทักษะด/านดิจิทัลที่แตกต;างกัน สำนักงาน ก.พ. 

มีเครื่องมือเพื่อสนับสนุนให/ส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐสามารถวิเคราะหPและระบุทักษะด/านดิจิทัล

ของบุคลากรแต;ละคนควรพัฒนา (Gap Analysis) อย;างไรบ/าง 

คำตอบ 

เพื่อให/หน;วยงานต/นสังกัด และข/าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถวิเคราะหPได/ว;าข/าราชการ

และบุคลากรภาครัฐควรพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลด/านใด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคPการมหาชน) ร;วมกับ

สำนักงาน ก.พ. ได/จัดทำเครื ่องมือการประเมินทักษะด/านดิจิทัลด/วยตนเองในรูปแบบออนไลนP  

(Online Self-Assessment) เพื่อให/บุคลากรทราบและสามารถวางแผนในเบื้องต/นได/ว;าควรพัฒนาทักษะ

ด/านดิจิทัลใด ทั้งนี้ให/ปรึกษากับผู/บังคับบัญชาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัล เพื่อให/การพัฒนา 

มีความสอดคล/องกับเป�าหมายในการปรับเปล่ียนเปbนรัฐบาลดิจิทัลของหน;วยงานด/วย 
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เมื่อมีการประเมินทักษะด/านดิจิทัลไประยะหนึ่งแล/ว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคPการมหาชน) 

และสำนักงาน ก.พ. จะจัดทำสรุปผลการประเมินทักษะด/านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐในภาพรวม  

และระดับองคPกร จำแนกตามเกณฑPต;าง ๆ และรายงานให/ส;วนราชการและหน;วยงานต;าง ๆ ได/รับทราบ

และนำไปใช/วางแผนการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทั้งในระดับองคPกร

และระดับบุคคลอย;างเหมาะสมต;อไป ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได/ท่ี :  

(1) / 

(2)  

 

 

 

 

ประเด็นคำถามท่ี 3 การพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

 

คำถามท่ี 9 

ส;วนราชการควรพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐอย;างไร 

คำตอบ 

รูปแบบการพัฒนาท่ีเห็นว;าเหมาะสมจะนำมาใช/ในการพัฒนาข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คือ การจัดรูปแบบการเรียนรู /และพัฒนา แบบ 70 : 20 : 10 คือ  

ร/อยละ 70 เรียนรู/ด/วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร/อยละ 20 เรียนรู/จากผู/อื่นและการสอนงาน และ

ร/อยละ 10 เรียนรู/ในห/องเรียนหรือการฝ�กอบรม โดยแนวทางการพัฒนาดังกล;าวคิดค/นขึ้นโดย Morgan 

McCall ขณะทำงานอยู;ที่ Center for Creative Leadership (CCL) และได/รับการเผยแพร;ครั้งแรกใน

หน ั งส ื อ  The Career Architect Development Planner ป �  ค .ศ .  1996 เข ี ยนโดย Michael M. 

Lombardo และ Robert W. Eichinger  

รายละเอียดรูปแบบการเรียนรู/และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 ตามคำนิยามศัพทP คู;มือทักษะด/านดิจิทัล

ของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ หน/า 100 

 

“อยู;ระหว;างการดำเนินการจัดทำเคร่ืองมือ” 
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คำถามท่ี 10 

ในกรณีที่ข/าราชการและบุคลากรภาครัฐได/รับมอบหมายให/ทำงานที่หลากหลาย และไม;สามารถ

จัดกลุ ;มตามบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวังตามที ่สำนักงาน ก.พ. กำหนดได/อย;างชัดเจน (เช;น 

ปฏิบัติงานทั้งด/าน Academic และด/าน Service) ส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐ มีแนวทางการ

ดำเนินการอย;างไร 

คำตอบ 

หากข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ ส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐ เห็นว;าภารกิจท่ีตนได/รับ

มอบหมายให/ปฏิบัติมีหลากหลายรูปแบบและมีลักษณะที่สอดคล/องกับกลุ;มเป�าหมายของการพัฒนา

มากกว;า 1 กลุ;ม ให/บุคลากรผู/นั้นปรึกษาหารือกับผู/บังคับบัญชา เพื่อร;วมกันระบุกลุ;มบุคลากรที่เหมาะสม

กับบทบาทภารกิจ หน/าที่ ความรับผิดชอบหลักที่ได/รับมอบหมาย ของบุคคลผู/นั้นก็ได/ โดยท;านสามารถใช/ 

1) สัดส;วนงานท่ีปฏิบัติในป�จจุบัน (Workload) และ/หรือ 2) ความก/าวหน/าในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในอนาคต เป bนต /น เป bนเกณฑPในการจ ัดกล ุ ;มบ ุคลากรตามบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวัง  

รายละเอียดเพ่ิมเติมหน/า 72 

 

คำถามท่ี 11 

การฝ�กอบรมสำหรับการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013/ว 6  

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ควรมีรูปแบบอย;างไร 

คำตอบ 

โดยที่การพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ มีความมุ;งหมายเพื่อให/

ผู/ปฏิบัติงานในภาคราชการ “ทำได/ ทำเปbน” ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเปbน

รัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำทักษะที่ได/รับการพัฒนามาปรับใช/ในการปฏิบัติงานจริงได/ ดังนั้น จึงได/

กำหนดสัดส;วนการจัดฝ�กอบรมไว/ ดังนี ้ การบรรยายไม;เกินร/อยละ 60 และลงมือปฏิบัติร/อยละ 40   

 

คำถามท่ี 12 

ส;วนราชการควรแนะนำให/บุคลากรพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลจากแหล;งการเรียนรู/ใด 

คำตอบ 

ในเบื้องต/น สำนักงาน ก.พ. ได/รวบรวมแหล;งการเรียนรู/เพื่อพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลในรูปแบบ

ออนไลนPเพ่ือให/ข/าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถเข/าไปศึกษาเรียนรู/ด/วยตนเอง  ในการนี้ หน;วยงาน

ของรัฐอาจแนะนำให/ข/าราชการและบุคลากรในสังกัด ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได/ท่ี :  
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(1) https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources  

(2) QR code 

 

 

 

 

คำถามท่ี 13 

หากส;วนราชการต/องการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐด/วยการอบรม 

มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลใดบ/างท่ีเปbนหลักสูตรแนะนำ 

คำตอบ 

การพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปbนรัฐบาลดิจิทัล

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มุ;งเน/นการส;งเสริมให/ข/าราชการ

และบุคลากรภาครัฐมีการพัฒนาและเรียนรู/ด/วยตนเองจากแหล;งการเรียนรู/แบบออนไลนPและการปฏิบัติงานจริง 

เปbนหลัก ซึ่งในป�จจุบันมีหลายหน;วยงานที่มีการพัฒนาหลักสูตรและเผยแพร;องคPความรู/ทางออนไลนPและ

เป�ดให/ข/าราชการและบุคลากรภาครัฐได/เข/าไปศึกษาหาความรู/และนำมาฝ�กปฏิบัติในการทำงานจริง  

โดยไม;เสียค;าใช/จ;าย เช;น  

(1) ระบบบทเรียนออนไลนPแบบเป�ดเพื ่อมหาชน (Massive Open Online Course) 

พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยไซเบอรPไทย (Thailand Cyber University) 

(2) ระบบการเรียนรู/ Online ผ;านอินเตอรPเน็ต ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด/านดิจิทัลภาครัฐ 

(Thailand Digital Government Academy) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคPการมหาชน) 

(3) หลักสูตรการอบรมออนไลนP (e-Learning) สำนักงาน ก.พ. 

  - https://ocsc.chulaonline.net/main/default52.asp 

  - http://learn.ocsc.go.th/  

(4) โครงการส;งเสริมการเรียนรู /ผ;านสื ่ออิเล็กทรอนิกสP (E-Learning) ของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)  

(5) Chula MOOC เปbนต/น 
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สำหรับการพัฒนาโดยการฝ�กอบรมนั้น ส;วนราชการอาจเลือกหลักสูตรที่จำเปbนและสนับสนุน

การพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลเชิงลึกที่มีความซับซ/อน เช;น การวิเคราะหPข/อมูล (Data Analytics) เพื่อตีความ

และหาข/อสรุปที ่เปbนประโยชนPต;อการตัดสินใจ และการจัดทำสถาป�ตยกรรมองคPกร (Enterprise 

Architecture) เพ่ือรองรับการเปล่ียนผ;านสู;รัฐบาลดิจิทัล เปbนต/น  

ในกรณีที่ส;วนราชการต/องการให/บุคลากรของท;านเข/ารับการอบรมหลักสูตรที่มีการอบรมใน

ห/องเร ียน ท;านสามารถติดต;อ สถาบันพัฒนาบุคลากรด/านดิจ ิท ัลภาคร ัฐ (Thailand Digital 

Government Agency – TDGA) โทร 0 2612 6060 เพ่ือขอรับคำปรึกษาและรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 

คำถามท่ี 14 

ส;วนราชการสามารถออกแบบหลักสูตรเองได/หรือไม; 

คำตอบ 

หากเปbนการจัดฝ�กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลให/แก;ข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

ในสังกัดส;วนราชการหรือหน;วยงานของรัฐภายในหน;วยงานของท;านเอง ส;วนราชการสามารถออกแบบ

หลักสูตรการพัฒนาและเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู/ระหว;างกันได/ แต;หากเปbนการจัดฝ�กอบรมเพ่ือ

พัฒนาบุคลากรภายนอกหน;วยงานในลักษณะเดียวกันกับหน;วยงานจัดฝ�กอบรม จะต/องนำหลักสูตร 

การพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลดังกล;าวเสนอให/กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพิจารณาให/การรับรอง

ก;อนนำไปใช/ในการฝ�กอบรม 

 

คำถามท่ี 15 

ส;วนราชการจำเปbนต/องพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลของบุคลากรแต;ละกลุ ;มทุกองคPประกอบ 

(ความสามารถ ความรู/ ประสบการณP คุณลักษณะ และสมรรถนะ) หรือไม; อย;างไร 

คำตอบ 

ในการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัล ให/มุ ;งเน/นการพัฒนาองคPประกอบความสามารถของทักษะ 

ด/านดิจิทัลเปbนหลัก เนื่องจากองคPประกอบความสามารถเปbนองคPประกอบหลักของทักษะด/านดิจิทัล  

ส;วนองคPประกอบความรู/ ประสบการณP คุณลักษณะ และสมรรถนะเปbนองคPประกอบเสริมให/ข/าราชการ

และบุคลากรภาครัฐควรได/รับการพัฒนาเพ่ือให/สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังได/  
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คำถามท่ี 16 

ส;วนราชการจำเปbนต/องพัฒนาทักษะด/านดิจิทัล ในส;วนที ่เปbนองคPประกอบความสามารถ  

ของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ ท้ัง 6 กลุ;ม ทุกหน;วยความสามารถ ตามท่ีกำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี 

นร 1013/ว 6 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 หรือไม; อย;างไร 

คำตอบ 

ในการพัฒนาทักษะด/านดิจ ิท ัล ส ;วนราชการสามารถวิเคราะหPและจัดลำดับความสำคัญ  

เพื ่อให/การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในสังกัดให/มีทักษะด/านดิจิทัลที ่ เหมาะสม โดยอาจจัดทำ 

แผนการพัฒนาเปbนรายป� ระยะเร;งด;วน ระยะปานกลาง และระยะยาว พร/อมท้ังกำหนดจุดเน/นการพัฒนา 

(Developing Theme) ในแต;ละช;วงเวลา ทั้งน้ีให/คำนึงถึงความสอดคล/องกับเป�าหมายการพัฒนาดิจิทัล

ระดับกรม และความต/องการพัฒนาของบุคลากรในสังกัดเปbนสำคัญ 

 

 ประเด็นคำถามท่ี 4 การดำเนินการในลำดับตqอไปของสqวนราชการและหนqวยงานของรัฐ 

คำถามท่ี 17  

ส;วนราชการจะต/องดำเนินการในลำดับต;อไปอย;างไร หลังจากได/รับหนังสือสำนักงาน ก.พ.  

ท่ี นร 1013/ว 6 ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 แล/ว 

คำตอบ 

ส;วนราชการควรชี้แจงและสร/างความเข/าใจให/บุคลากรในสังกัดตระหนักถึงความสำคัญและความจำเปbน

ของการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัล รวมทั้งให/การส;งเสริมสนับสนุนและแนะนำแนวทาง เพื่อให/บุคลากรใน

สังกัดมีการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลอย;างเหมาะสมและสอดคล/องกับการปรับเปลี่ยนบริบทการทำงานของ

องคPกร ดังน้ี 

(1) ระบุเป�าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับกรมเพื่อปรับเปลี่ยนเปbนรัฐบาลดิจิทัลรวมทั้งระบุ

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐในภาพรวมขององคPกรและประกาศ

ให/ทราบโดยท่ัวกัน 

(2) ระบุทักษะด/านดิจิทัลและทักษะที่จำเปbนสำหรับการปฏิบัติงานในบริบทการปรับเปลี่ยนเปbน

รัฐบาลดิจิทัลของกรมและประกาศให/ทราบโดยท่ัวกัน 

(3) ส;งเสริมสนับสนุนให/บุคลากรในสังกัด จัดทำแผนพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลและทักษะที่จำเปbน

รายบุคคลและนำข/อมูลดังกล;าวมาวิเคราะหPและประมวล แล/วจัดทำเปbน “แผนการพัฒนาทักษะสำหรับ

บุคลากรระดับกรม” 
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(4) ส;งเสริม สนับสนุนให/บุคลากรพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลและทักษะที่จำเปbนด/วยตนเอง ตามแผนพัฒนา

รายบุคคลและแผนการพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรระดับกรม โดยนำแนวทางการพัฒนาแบบ 70:20:10 มาใช/  

(5) ส;งเสริมสนับสนุนให/บุคลากรในสังกัดปรับพฤติกรรมและนำทักษะด/านดิจิทัลและทักษะ 

ท่ีจำเปbน มาใช/ในการปฏิบัติงาน การพัฒนางาน และการให/บริการของหน;วยงาน อย;างต;อเน่ือง 

ในการนี้ ส;วนราชการอาจส;งเสริมให/บุคลากรในสังกัดนำเครื่องมือการสำรวจทักษะด/วยตนเองท่ี

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคPการมหาชน) พัฒนาขึ้นมาใช/ ประกอบการวิเคราะหPความต/องการพัฒนา

ทักษะด/านดิจิทัลด/วย 

รายละเอียดตามแนวทางการนำทักษะด/านดิจิทัลไปปรับใช/ในระดับองคPกร – Organizational Level หน/า 66 – 81  

 

คำถามท่ี 18 

ข/าราชการและบุคลากรภาครัฐมีแนวทางดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลด/วยตนเอง 

อย;างไรบ/าง 

คำตอบ 

ข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ ควรเริ ่มต/นวางแผนการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลด/วยตนเอง  

และเข/าสู;กระบวนการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งนำทักษะด/านดิจิทัลมาใช/ในการปฏิบัติงาน 

อย;างต;อเน่ือง ดังน้ี 

(1) ศึกษาและระบุเป�าหมายการพัฒนาองคPกรเพื่อการปรับเปลี่ยนเปbนรัฐบาลดิจิทัลระดับกรม 

และทักษะด/านดิจิทัลรวมถึงทักษะที่จำเปbนสำหรับการปฏิบัติงาน ที่กรมประกาศกำหนด มากำหนดเปbน

เป�าหมายของการพัฒนาตนเอง  

(2) วิเคราะหPความต/องการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลของตนเองโดยการหารือกับผู/บังคับบัญชา 

และจัดทำแผนพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลและทักษะท่ีจำเปbนรายบุคคล 

(3) ศึกษา ฝ�กฝน และพัฒนาตนเอง ให/ม ีท ักษะด/านดิจ ิท ัลและทักษะที ่จำเปbนสำหรับ 

การปฏิบัติงานในบริบทการปรับเปล่ียนเปbนรัฐบาลดิจิทัลของกรม 

(4) ทดลองนำทักษะด/านดิจิทัลและทักษะที่จำเปbนสำหรับการปฏิบัติงานมาปรับใช/ในการทำงาน  

การพัฒนางาน และการให/บริการของหน;วยงาน อย;างต;อเน่ือง 

รายละเอียดตามแนวทางการนำทักษะด/านดิจิทัลไปปรับใช/ในระดับบุคคล – Individual Level 

หน/า 82 – 88 
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คำถามท่ี 19 

สำนักงาน ก.พ. มีแนวทางหรือเครื่องมือในการผลักดันให/ข/าราชการและบุคลากรภาครัฐพัฒนา

ทักษะด/านดิจิทัลเพ่ือปรับเปล่ียนเปbนรัฐบาลดิจิทัลให/ประสบผลสำเร็จ อย;างไรบ/าง 

คำตอบ 

สำนักงาน ก.พ. ได/จัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลของข/าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อปรับเปลี่ยนเปbนรัฐบาลดิจิทัล ที่ส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐสามารถใช/เปbนกรอบในการพัฒนา

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/มีสัดส;วนการบรรยายไม;เกินร/อยละ 60 และการพัฒนา

รูปแบบอ่ืนไม;น/อยกว;าร/อยละ 40 ของระยะเวลาท้ังหมดท่ีใช/ในการอบรม  

นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได/จัดทำแบบฟอรPมการวางแผนพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลในระดับองคPกร 

(Human Resource Development Planning Template) และระดับบุคคล (Individual Development Plan 

Template) รวมถึง รวบรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลในรูปแบบออนไลนP (e-Learning) เพื่อให/

หน;วยงานและบุคลากรใช/ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลด/วย  

รายละเอียดแบบฟอรPมแผนพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลระดับองคPกรตามภาคผนวกหน/า 127 – 131 และ 

รายละเอียดแบบฟอรPมแผนพัฒนาทักษะด/านดิจิทัลระดับบุคคลตามภาคผนวกหน/า 133 – 141 

 

ประเด็นคำถามท่ี 5 ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข0อง 

 

คำถามท่ี 20 

ทักษะด/านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปbนรัฐบาลดิจิทัล คือ “ทักษะแบบใหม;” ที่มีการกล;าวถึง

ในแผนปฏิรูปประเทศด/านการบริหารราชการแผ;นดิน ใช;หรือไม; อย;างไร 

คำตอบ 

ทักษะด/านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปล่ียนภาครัฐเปbนรัฐบาลดิจิทัล เปbนหน่ึงใน “ทักษะแบบใหม;” ท่ีมี

การกล;าวถึงในแผนปฏิรูปประเทศด/านการบริหารราชการแผ;นดิน 

 

 


