
แนวทางการพัฒนากำลังคน 
ให้มีทักษะด้านดิจิทัลเพื่อการไปสู่

ดิจิทัลไทยแลนด์

25 กรกฎาคม 2561



 © สำนักงาน ก.พ.  (มีนาคม 2561)

  ที่มา

ประเทศไทยมี 
ความมั่นคง  
มั่งคั่ง และยั่งยืน

วาระแห่งชาติ  : “การปฏิรูปประเทศ”

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ

การนำเทคโนโลยีดิิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะ รวมถึง 
การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐเข้าด้วยกัน  
เพื่อการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
การยกระดับงานบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ  
และตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส 

พัฒนาการของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด 

(ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุน 
แต่กลายเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจ และส่วนหนึ่งใน

การดำรงชีวิตของบุคคล)

ความคาดหวังและพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนแปลงอย่างพลิกโฉม 

(Reliability and Personalisation) 

การปรับตัวขององค์กรทั่วโลก  

ปรับโครงสร้าง  
ปรับ business models  

ปรับ การบริการ  
รูปแบบใหม่  

Forces of Change



เห็นชอบ ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็น 
รัฐบาลดิจิทัล โดย ครม.เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.ย.61

  ที่มา

“การสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อ
การไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”

โดยที่หัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ คือ “บุคลากรภาครัฐ”  

ในการนี้ ก.พ. จึงให้นำ 
 

การสร้างและพัฒนา “คนภาครัฐ”  
 

มาเป็นกลไกสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

กำหนดให้ “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”  
เป็นจุดเน้นการพัฒนา ปี 60 - 65 ที่นำการพัฒนา 
กำลังคนภาครัฐมาใช้เป็นกลไก

เห็นชอบทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพืื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ว6/2561)

เห็นชอบมาตรการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

มติคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 16 มกราคม 2560

ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 13 มีนาคม 2561

ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 18 มิถุนายน 2561

ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 19 เมษายน 2560

People

Process Technology

การบูรณาการทิศทางและ
เชื่อมโยงการดำเนินงาน 
“การปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล” และ 
“การพัฒนากำลังคนให้
พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล” ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วม

กันอย่างคุ้มค่า



   การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็น  
   รัฐบาลดิจิทัลและการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

เพื่อสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐให้มี “กรอบความคิด” และ “ทักษะ”  
ในการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 

วัตถุประสงค์

รัฐบาลที่มีความทันสมัยและ  
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
(Smart Government for Citizen) 

• การปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน
เพื่อนำไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 
โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ 
• การพัฒนาการให้บริการและการ
อำนวยความสะดวกที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน

รัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยงกัน  
(Open and Connected Government) 

• การบูรณาการงานระหว่างหน่วยงาน 
(รัฐ เอกชน ประชาชน) 
• การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลที่
เป็นประโยชน 
• การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ

วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ  
(Digital Culture) 

• ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
• พร้อมรับปรับตัว ยืดหยุ่น  
ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว 
• ทำงานร่วมกัน 
• ให้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ 
• มีธรรมาภิบาล

คุณลักษณะภาครัฐเป้าหมาย



   กรอบแนวทางการสร้างและพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
   เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลและการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

7 ทักษะด้านดิจิทัล 
39 หน่วยความสามารถ 

23 หน่วยความรู้ 

18 หน่วยประสบการณ์ 

5 หน่วยคุณลักษณะ 
4 สมรรถนะ (อ้างอิง)

มติ ก.พ. 13 มีนาคม 61 ทักษะด้านดิจิทัลของ 
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ว 6 / 2561)

การดำเนินงานของส่วนราชการ

•ประเมินความพร้อม 
•ระบุประเด็นการพัฒนา 
•วางแผนเพื่อการปรับ
เปลี่ยนที่เป็นรูปธรรม 

•ดำเนินการสร้างและ  
พัฒนากำลังคนในสังกัด 

•ประเมินผลและ  
พัฒนาต่อยอด

•พัฒนาผู้บริหาร  
ระดับสูง  

•สร้าง change 
agent 

•สร้างและพัฒนา  
ทักษะแบบใหม่ 

•สร้างระบบนิเวศน์ 
เพื่อการพัฒนา  
ที่ยั่งยืน 

มาตรการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 
(ก.พ. 18 มิ.ย.61 / คกก.ดิจิทัลแห่งชาติ 12 ก.ค.61)

•บทบาทและ
พฤติกรรม 
ที่คาดหวัง  

•ทักษะด้านดิจิทัล 
•กรอบการพัฒนา  
แนวใหม่ 

•กลไกขับเคลื่อนการ
พัฒนา

มติ ครม. 26 กันยายน 60  
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ



มาตรการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์
เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน วันที่ 18 มิถุนายน 2561  
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 



   มาตรการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์   
   เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565

เป้าหมาย ผู้บริหารระดับสูงและผู้นำภาครัฐ ตระหนักรู้ มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจ มีศักยภาพและความสามารถ รวมทั้ง
เป็นผู้นำองค์กรเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

กำลังคนภาครัฐในภาพรวมมีทักษะแบบใหม่ ที่
พร้อมรับกับการทำงานในบริบทดิจิทัลไทยแลนด์ 
รวมทั้งมีส่วนร่วมในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีกลุ่มกำลังคนที่มี
ศักยภาพสูงที่พร้อมเป็นกลไกขับเคลื่อนการปรับ
เปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีการสร้าง พัฒนา
และบริหารกำลังคนรวมทั้งระบบนิเวศดิจิทัลที่ส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐ  
ให้มีทักษะแบบใหม่ และเป็นระบบซึ่งเอื้ออำนวยให้
เกิดการสร้างสรรค์ผลงานและการสร้างนวัตกรรมเพื่อ
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล การสร้างวัฒนธรรม
ดิจิทัลภาครัฐ และการขับเคลื่อนไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์  



   (ร่าง) มาตรการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์   
   เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ พ.ศ. 2561 - 2565

ขอบเขต

ครอบคลุมข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ  

ในสังกัดฝ่ายบริหาร

ครอบคลุมเฉพาะช่วงของ 
การเปลี่ยนผ่านภาครัฐเพื่อ  
เข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 

เท่านั้น  
(Transition period)

พ.ศ. 
2561 - 2565

ระหว่างปี

5 ปี



อ อ อ อ

             มาตรการสร้างและพัฒนากำลังคนเชิงกลยุทธ์เพื่อไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

ประเด็นและแนวทาง 1 
การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้เป็น
ผู้นำเพื่อขับเคลื่อนดิจิทัลไทยแลนด์

ประเด็นและแนวทาง 2 
การเสริมสร้างกำลังคนศักยภาพสูง
เพื่อการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

ประเด็นและแนวทาง 3 
การสรรหาและพัฒนากำลังคนที่มี

ทักษะแบบใหม่เพื่อรองรับการทำงาน
ในบริบทการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์

ประเด็นและแนวทาง 4 
การสร้างระบบนิเวศน์เพื่อการสร้าง

และพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์
อย่างยั่งยืน

• การปรับกรอบความคิด สร้าง 
ความตระหนักรู้ ให้การสนับสนุน  
ผู้บริหารสูงสุดในการนำองค์กรเข้าสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ บนพื้นฐานหลัก  
ธรรมาภิบาล

• เตรียมความพร้อมผู้บริหารระดับสูง
รุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการนำ
องค์กรเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ และ
เสริมสร้างวัฒนธรรมดิจิทัลให้ยั่งยืน

• พัฒนาและเตรียม CIO ที่มีวิสัยทัศน์
และศักยภาพในการปรับเปลี่ยน
องค์กรและสร้างความต่อเนื่องการ
ดำเนินงาน

• การสร้าง พัฒนา ทีมบูรณาการ 
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

• การสร้าง พัฒนา คน IT ภาครัฐ 
ให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

• ทบทวนบทบาท ภารกิจ ระบบงาน 
โครงสร้างองค์กร การจัดอัตรากำลัง 
ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านดิจิทัล  
ภาครัฐ

• ระบุทักษะที่จำเป็น และวางแผน  
สร้าง พัฒนา เคลื่อนย้าย กำลังคน
เพื่อรองรับการปรับบริบทการทำงาน 
และการเข้าสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

• สร้าง พัฒนาคนในระบบให้มีกรอบ
ความคิดทันสมัย พร้อมปรับตัว และ  
มีทักษะจำเป็นสำหรับการทำงาน  
แบบใหม่

• สรรหาและดึงดูดคนพันธุ์ใหม่เข้าสู่
ระบบราชการทุกระดับตำแหน่ง

• กระตุ้นให้บุคลากรภาครัฐมีส่วนร่วม
ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านระบบ

• ปรับบริบทองค์กรและกฎระเบียบ  
เพื่อรองรับการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์

• สร้าง Digital Environment  
เพื่อสร้างความคุ้นเคยในการใช้  
ทักษะด้านดิจิทัล

• สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้
เป็นสถานที่ทำงานแห่งการเรียนรู้

• ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ 
การพัฒนาและประเมินทักษะดิจิทัล/
ทักษะแบบใหม่สำหรับบุคลากร 
ภาครัฐ

• ผู้บริหารสามารถให้ทิศทางและ
นโยบายปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล มีการขับเคลื่อนการดำเนิน
งานที่ต่อเนื่อง และมีการถ่ายทอด
นโยบายและทิศทางเพื่อนำไปสู่
การปรับตัวทั่วทั้งองค์กร

วิธีการ

เป้าประสงค์หลัก เป้าประสงค์หลัก
• หน่วยงานภาครัฐมีกำลังคนศักยภาพ

สูงที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนเข้าสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ โดยการปรับปรุง 
การบริหารจัดการภายในและระบบ 
HR เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกัน 
ในลักษณะ Service Oriented  
อย่างสร้างสรรค์ และสร้างความพร้อม  
รวมทั้งเพิ่มพูนประสิทธิภาพและ  
เสริมสร้างแรงจูงใจ 

เป้าประสงค์หลัก
• บุคลากรภาครัฐมีทักษะที่จำเป็น

สำหรับการทำงานในบริบทการเป็น
ดิจิทัลไทยแลนด์ สามารถปรับตัว 
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และทำงาน  
ในบริบทแบบใหม่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์หลัก
• ภาครัฐมีระบบนิเวศน์เพื่อการทำงาน 

การพัฒนา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ที่ช่วยบุคลากรภาครัฐในการปรับตัว
ให้เข้ากับบริบทการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
และดิจิทัลไทยแลนด์ 

วิธีการ วิธีการ วิธีการ

Mindset Skillset Ecosystem & 
Digital culturestrengthen



   มาตรการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์   
   เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565

• พัฒนา ฝึกอบรม เตรียมความพร้อมกำลังคน 
• สร้างสภาพแวดล้อมดิจิทัล และโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

หน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน

• จัดทำกรอบดำเนินงาน 
• ให้การสนับสนุนงานบุคคลภาค
รัฐ (HR) 

• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนผ่าน

• รับรองหลักสูตร  
• พัฒนาบทบาทและสร้าง  
ความพร้อม CIO  

• ศึกษาและพัฒนารูปแบบ 
การบริหารกำลังคนผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ

• ประเมินทักษะด้านดิจิทัล  
• สนับสนุนทางเทคนิค 
ในการระบุทักษะแบบใหม่ 
ในยุคดิจิทัลไทยแลนด์

หน่วยงานดำเนินการ ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ





มติคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2560 
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

�13

มติคณะรัฐมนตรี 26 กันยายน 2560
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ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
และการให้บริการประชาชน 

(Work and Service Process)

Early 
Year 1-2  

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน
ขององค์กร  

(organisation’s operation)

Developing 
Year 3-5 

สร้างค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

Mature 
Year 6-10 

สร้างงานที่มีมูลค่าสูง 
(High Value Job)  

และองค์กรแห่งความเลิศ 
(superior organization)

Growth 
Year 11+

- Readiness preparation 
- Digital transformation 
policy and action plan 

- Smart operation  
(initially G2G) 

- Smart citizen centric 
(initially G2C) 
- Open Data 

 - Innovative operation 
(partially G2G) 

 - Innovative citizen centric 
(partially G2C) 

 - Open government 

 - Creative co-creation 
operation (optimize G2G) 
 - Creative co-creation  

citizen centric (optimize 
G2C / G2B) 

 - E-participation  

 -New 
Technology 

ทิศทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐ  
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 3 ระยะ

หน่วยงานรัฐมีการเตรียม
พร้อมสู่การเชื่อมโยงและ  
บูรณาการข้อมูลภายใน  

ส่วนราชการระดับกระทรวง

หน่วยงานรัฐมีการทำงานที่  
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้าม
หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการ 

วิธีการดำเนินงานใหม่

การทำงานระหว่างภาครัฐ  
จะเชื่อมโยงและบูรณาการ
เหมือนเป็นองค์กรเดียว

ภูมิทัศน์
แผน DE

การปรับ
เปลี่ยน
เทคโน 
โลยี

การปรับ
เปลี่ยน
องค์กร



  พัฒนาการด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ  
  (Digital Government Maturity Model)

Early 
Year 1-2  

Developing 
Year 3-5 

Mature 
Year 6-10 

E-Gov.
Connected Gov.

Open Gov.

Tradition Gov.

• การดำเนินการส่วนใหญ่ใช้
กระดาษ 

• กระบวนการหลักส่วนใหญ่ใช้  
คนทำงานเป็นหลัก 

• การประสานงานใช้เอกสาร 
เป็นหลัก 

• ประชาชนยังต้องเดินทางมารับ
บริการที่หน่วยงานเป็นหลัก 

• ช่องทางการสื่อสารหลักใช้
โทรศัพท์และโทรสารเป็นหลัก 

• บุคลากรส่วนใหญ่มี Digital 
Literacy ระดับไม่สูงมากนัก

• นำ IT มาช่วยลดกระดาษ  
(ยังคงติดขัดกฎระเบียบ) 

• การประสานงานผ่านหนังสือ
ราชการและ e-file  

• ประชาชนสามารถรับบริการ 
ของหน่วยงานผ่าน App. / 
Moblie app. แต่ยังต้องเดิน
ทางมาให้ข้อมูลสำคัญ 

• บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน 
web  

• การใช้ service oriented 
Architecture  

• บุคลากรส่วนใหญ่สามารถ  
ใช้ระบบ IT ของหน่วยงานได้
อย่างคล่องแคล่ว

• มีการปรับปรุงกระบวนงาน  
เพื่อยกเลิกกระดาษ (อาจ 
ติดขัดกฎระเบียบบางส่วน) 

• เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญกับ  
หน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติ 

• มีมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูล 
• ให้บริการผ่าน Web/Mobile 

app.  
• มีการนำข้อมูลภายใน/นอก
องค์กร/สื่อสังคมออนไลน์ 
มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

• บุคลากรส่วนใหญ่สามารถ  
ใช้ IT ได้อย่างคล่องแคล่ว  
และประยุกต์ใช้ IT เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น

• หน่วยงานให้ความสำคัญ  
กับการสร้างคุณค่าร่วมกับ  
ผู้มีส่วนได้เสีย 

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจเชิงนโยบายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์และมีส่วนร่วมในการ
กำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ 

• ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
สำคัญของหน่วยงานเพื่อสงวนสิทธิ
ของตน 

• บุคลากร/ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
สามารถใช้ระบบ IT /Mobile 
App. ของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจ/หน่วยงานจาก
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ 
ในการวางแผน การปฏิบัติการ  
การปรับปรุงบริการ 
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Early 
1-2 ปี  

Developing 
3-5 ปี 

Mature 
6-10 ปี 

E-Executive 
ผู้บริหารส่วนราชการ

M-Management 
ผู้อำนวยการกอง

A-Academic 
ผู้ทำงานนโยบายและ

วิชาการ

T-Technologist 
ผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล

O-Others 
ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ 

ผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ถึง 
ความสำคัญและการเปลี่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยีดิจิทัล 
ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านดิจิทัลภาครัฐ

ผู้ปรับเปลี่ยน 
กระบวนงานด้านดิจิทัล

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านดิจิทัลระดับองค์กร ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจิทัล

ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนนโยบาย 

นักคิดเพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล 

S-Service 
ผู้ทำงานด้านบริการ ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ผู้อำนวยความสะดวก

ด้านดิจิทัลภาครัฐ ผู้นำด้านการบริการภาครัฐ

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของหน่วยงาน 

ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ

ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ 
ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่เท่าทัน 

เทคโนโลยีดิจิทัล ผู้มีภูมิคุ้มกันทางเทคโนโลยีดิจิทัล

บทบาทและพฤติกรรมคาดหวังต่อบุคลากรภาครัฐ  
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

(สำหรับการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาตนเองและผู้อื่น) 



กรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

กลุ่ม 
เป้าหมาย

มิติที่ 1 มิติที่ 2 มิติที่ 3 มิติที่ 4 มิติที่ 5 

Digital 
Literacy

Digital 
Governance,

Digital 
Technology

Digital Process 
and Service 

Design

Project and 
Strategic 

Management

Digital 
Leader 
ship  

Digital 
Transformation 

Executive ✓ ✓ ✓ ✓

Management ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Academic ✓ ✓ ✓ ✓

Service ✓ ✓ ✓ ✓
Technology ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Others ✓ ✓ ✓
Fundamental DGS Digital Government Skill 

!17



กรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ

• Change Agents  
Talent team and 
Transformation team  
(10% ของ ขรก.ทั้งหมด) 

• In Class
นำพาการเปลี่ยนผ่าน  

สร้างบรรยากาศการใช้ดิจิทัล

ข้าราชการทั่วไป Smart Officials 
เน้น Self-learning (On line Learning) และ On the 
Job Learning 

in class เฉพาะทักษะที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
Data Science / Data Visualisation เป็นต้น  

การพัฒนา
ผู้ใช้  

ให้เท่าทัน 
(Utilization)

การพัฒนา
คนเพื่อสร้าง

ระบบ

DL 
Security 

สร้างสรรค์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบดิจิทัลสำหรับองค์กร 
(Process & Technology 

enabler)

พัฒนาแบบบูรณาการ 
EA, Agile Scrum 
Design Thinking 
Service Design 

Project Mgt 

 

Culture, 
Transformation, 

Leadership

[70 : 20 : 10]

[70 : 20 : 10]

EXECUTI

ACADEM SERVICE

MANAGE IT

Data Driven
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การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ

!19



มติ ก.พ. 13 มีนาคม 2561 
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560  
มอบหมายให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

• กำหนด ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ 
บุคลากรภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ความรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะ 

• กำหนดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มใด  
ควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใด

ความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ คุณลักษณะ

Digital 
Skill Set

E ผู้บริหารระดับสูง M ผู้อำนวยการกอง

S ผู้ทำงานด้านบริการ T
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล O ผู้ปฏิบัติงานอื่น

A ผู้ทำงานด้านนโยบายและ
วิชาการ

ทั้งนี้ ให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.   
จัดทำรายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



ทักษะ

มติ ครม. 26 ก.ย. 60 
ทักษะด้านดิจิทัล  

5 มิติ 7 กลุ่มทักษะ

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ว6/2561)

หมวด 1 บททั่วไป  

หมวด 2 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ 

           บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

หมวด 3 รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการ 

           และบุคลากรภาครัฐในหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้าน 

           ดิจิทัล 3 ระยะ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร 1013/ว6 ลงวันที่  
18 พฤษภาคม 2561 

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



๓๙ 
หน่วยความสามารถ

๑๘ 
หน่วยประสบการณ์

๕ 
หน่วยคุณลักษณะ

๒๓ 
หน่วยความรู้

สมรรถนะ ตาม ว๒๗/๒๕๕๒ จำนวน ๔ หน่วย

ความรู้ 
(Knowledge)

ความสามารถ 
(Capability)

ประสบการณ์ 
(Experience)

คุณลักษณะ 
(Attribute)

ทักษะ 
ด้านดิจิทัลฯ

องค์
ประกอบ 

ทักษะด้าน
ดิจิทัลของ
ข้าราชการ
และบุคลากร

ภาครัฐ 

ว6/2561

เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิดและทักษะที่จำเป็น  
ในการสนับสนุนการดำเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคคล 
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามมติ ครม. วันที่ 26 กันยายน 2560 
เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมาย

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



กลุ่มหน่วยความสามารถ
จำนวน

UoC EoC PC

1 Digital Literacy (DLit) 7 20 75

2 Digital Governance, Compliance, and 
Standardization (DG)

6 13 42

3 Digital Service and Process Design (DS) 7 19 80

4 Digital Technology (DT) 7 21 68

5 Strategic and Project Management (SPM) 6 23 72

6 Digital Leadership (DL) 3 8 30

7 Digital Transformation (DTR) 3 11 34

รวม 39 115 401

รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัล : องค์ประกอบความสามารถ

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



Digital Service and Process Design (DS)

 DS100  กำหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง

 DS101 ระบปุระเดน็ปญัหา และผลกระทบของปญัหาของกระบวนการทำงานและ 
                 การใหบ้รกิารแบบแยกสว่น

 DS102  กำหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง

• DS101.1  ระบุประเด็น ผลกระทบ และแยกแยะปัญหาของระบบบริการปัจจุบัน 
 ที่เกิดจากการทำงานแยกส่วน 

• DS101.2  สามารถอธิบายถึงความสัมพันธ์ของประเด็นปัญหาและผลกระทบได้ 
 อย่างมีเหตุผลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• DS102.1  ลำดับความสำคัญของปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ปัญหา  
 เพื่อบูรณาการกระบวนการให้บริการ 

• DS102.2  กำหนดแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแก้ไขปัญหา         
             ได้ทันเหตุการณ์และป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำในอนาคต 

• DS102.3  เสนอแนวทางการบูรณาการกระบวนการบริการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

PC

EoC

ตัวอย่างความสามารถ UoC  EoC และ PC

UoC

EoC

PC



รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัล : องค์ประกอบความสามารถ

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัล : องค์ประกอบความสามารถ

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



เทคนิคการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่และการทำงาน

ร่วมกัน

ความรู้ด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่าง
ปลอดภัย รวมถึง 
ประเด็นทางสังคม 
ความเป็นส่วนตัว 
จริยธรรม

ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
สำคัญเกี่ยวกับข้อมูล  
การเลือกใช้และ 
การตีความข้อมูล  
(Data Literacy)

ความรู้เกี่ยวกับ 
เป้าหมาย พันธกิจ 

กระบวนการทำงานและ
การให้บริการของ 
หน่วยงาน

ความรู้ด้านกรอบ 
ธรรมาภิบาล มาตรฐาน 
หลัก แนวปฏิบัติที่ดี 
กฎหมายดิจิทัลและ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ความรู้พื้นฐาน ๕ หน่วยความรู้ ที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มต้องมี

ความรู้จำเป็น ๑๘ หน่วยความรู้

  รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัล : องค์ประกอบความรู้ (๒๓)

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



๑ ๒ ๓ ๔ ๕

ประสบการณ์จำเป็น ๑๓ หน่วยประสบการณ์

ประสบการณ์พื้นฐาน ๕ หน่วย ที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มต้องมี 
ประสบการณ์การใช้
งานดิจิทัลในการ
ทำงานและในชีวิต
ประจำวัน อย่าง 
ถูกต้องและปลอดภัย

ประสบการณ์การใช้
และตีความข้อมูลเพื่อ
การทำงาน

ประสบการณ์การให้
บริการตามภารกิจของ
หน่วยงาน หรือการ
รวบรวม วิเคราะห์ 
และสื่อสารข้อมูล 
ความต้องการใช้งาน 
(Requirement) ของ
ผู้รับบริการ

ประสบการณ์ 
ในการตีความ และ/
หรือ บังคับใช้
บทบัญญัติของ
กฎหมาย

ประสบการณ์ 
การทำงานที่ 

หลากหลายในระดับ
ที่เข้าใจภารกิจ  

กฎระเบียบ กระบวน
งานและความ 
เชื่อมโยงของ 
ส่วนงานต่าง ๆ  
รวมทั้งวัฒนธรรม
องค์กร  

 รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัล : องค์ประกอบประสบการณ์ (๑๘)

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



มุ่งเป้าหมาย  

คิดวิเคราะห์  
แก้ปัญหาได้

เปิดรับ
ประสบการณ์ใหม่  

ริเริ่ม สร้างสรรค์ 

เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง

สื่อสารและ
ทำงานร่วมกับ 
ผู้อื่น

มีคุณธรรม
จริยธรรม

กล้าตัดสินใจ 
พร้อมรับความเสี่ยง  

รับผิดชอบ

๑ ๒ ๓ ๔ ๕

คุณลักษณะที่จำเป็น ๕ หน่วย  
คุณลักษณะพื้นฐานเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล



รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัล : สมรรถนะ ว 27/2552

วิสัยทัศน์ 
(Visioning)

การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ  

(Strategic Orientation)

ศักยภาพเพื่อนำ
การเปลี่ยนแปลง 
(Change Leadership)

การสอนงานและ
มอบหมายงาน 

(Coaching and 
Empowering Others)

E M

E M

E M

E M

S

T O

A



E ผู้บริหารระดับสูง M ผู้อำนวยการกอง

S ผู้ทำงานด้านบริการ T
ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล O ผู้ปฏิบัติงานอื่น

A ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ

9 13 9 8 16 5

16 22 17 14 27

1019 25 21 20 28

8ระยะ Developing

ระยะ Mature

ระยะ Early

E M S T OA

จำนวนหน่วยความสามารถของบุคลากรแต่ละกลุ่ม

 รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการและ 
 บุคลากรภาครัฐในหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล 3 ระยะ



กลุ่มเป้าหมาย

ทักษะด้านดิจิทัลที่ต้องพัฒนา

มิติที่ ๑ มิติที่ ๒ มิติที่ ๓ มิติที่ ๔ มิติที่ ๕

Digital 
Literacy Skill 

Set  
(7)

Digital 
Governance, 
Standard and 
Compliance  
Skill Set (6)

Digital Technology 
Skill Set  

(7)

Digital Process and 
Service Design and 
Assurance Skill Set 

(7)

Project and 
Strategic 

Management  
Skill Set (6)

Digital 
Leadership  

Skill Set 
(3)

Digital 
Transforma- 
tion Skill Set 

(3)

Executive 2/2/3* 1/2/2 0/2/2 1/3/3 1/2/3 2/3/3 2/2/3

Management 2/2/2 2/5/6 1/2/2 1/3/4 4/5/5 2/3/3 1/2/3

Academic 5/6/6 2/4/5 0/1/2 0/3/3 2/2/2 0/0/1 0/1/2

Service 5/7/7 2/2/3 0/0/2 1/4/4 0/0/1 0/0/1 0/1/2

Technologist 2/3/3 2/5/5 5/5/5 1/7/7 5/5/5 1/1/1 0/1/2

Others 3/6/6 2/2/2 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/1 0/0/0

|-- Fundamental DGS --| |------------------------------------- DGS for Workforce -------------------------------------|

หมายเหตุ  * จำนวนหน่วยความสามารถ Early / Developing / Mature

 สรุปจำนวนทักษะดิจิทัล : องค์ประกอบความสามารถ

 รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการและ 
 บุคลากรภาครัฐในหน่วยงานที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล 3 ระยะ



 ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการ

Executive Management Academic

Service Technologist Others



Skill Set of Executive in Early-Stage Organization

ตัวอย่างทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการ

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง

ความสามารถ

ความรู้

คุณลักษณะ

สมรรถนะ (ว 27/2552)

ประสบการณ์



Skill Set of Executive in Early-Stage Organization

ตัวอย่างทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการ



Skill Set of Executive in Early-Stage Organization

Skill Set of Executive in Developing-Stage Organization

ตัวอย่างทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการ



Skill Set of Executive in Early-Stage Organization

ตัวอย่างทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการ



คำอธิบาย

หน้าหลังของชุดทักษะด้านดิจิทัล

ตัวอย่างทักษะด้านดิจิทัลสำหรับกลุ่มข้าราชการ



  ความคาดหวังต่อผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

Mindset

•Open and 
Connected 
Government 

•Smart 
Government 
for Citizen  

•Digital 
Culture

Early Developing Mature

บทบาทและ
พฤติกรรมที่
คาดหวัง

• ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์  
• ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
และแนวทางการให้บริการ 
(Work/Service Process)  

• ปรับปรุงเทคโนโลยี 
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
บุคลากร  

• ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูล 
• ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อการตัดสินใจ

ผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความสำคัญและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

• กำหนดนโยบายทิศทางองค์กร  
• กระตุ้นให้มีการปรับรูปแบบการ
ดำเนินงาน/บริการประชาชน  
โดยนำดิจิทัลมาใช้ (Operation 
model) 

• พัฒนาองค์กรนวัตกรรม ที่มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการทำงานแบบ 
G2G G2B G2C ในลักษณะ 
Interoperability 

• เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
• ใช้ข้อมูลและดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ
และสร้างคุณค่าจากข้อมูล

ผู้นำด้านดิจิทัลภาครัฐ ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน  
ดิจิทัลภาครัฐ

• ส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมดิจิทัล
ภาครัฐ  

• พัฒนาการทำงานที่สร้างคุณค่า 
ร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  

• ปรับกระบวนทัศน์ และส่งเสริม 
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

• สร้าง high value jobs 
• บูรณาการภาครัฐเสมือนเป็น 
องค์กรเดียว เป็นภาครัฐที่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่าง 
เต็มรูปแบบ โดยนำดิจิทัลมาใช้

Digital 
Government

ทำงานแบบธรรมาภิบาล เชื่อมโยง แบ่งปันข้อมูล และรับผิดชอบเพื่อการสร้างคุณค่าร่วมกัน  
รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และทดลองนำแนวคิดและวิธีการทำงานแบบใหม่ 

มาปรับใช้ เพื่อตอบสนองคุณค่าและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ

ครม. 
26 ก.ย.60

พัฒนาการองค์กรดิจิทัลภาครัฐ



ความคาดหวังต่อผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ

Early Developing Mature

ทักษะด้าน
ดิจิทัล  
ที่จำเป็น

ครม. 
26 ก.ย.60  
ประกอบ  
มติ ก.พ.  

13 มี.ค. 60

SPM100 กำหนดทิศทาง นโยบายและ
ยุทธศาสตร์แบบเชื่อมโยง 

DS100 กำหนดกรอบบริการแบบ 
เชื่อมโยง 

DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่าน 
DTr200 บริหารจัดการกระบวนการ

เปลี่ยนแปลง 
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กร

และสื่อสารการเปลี่ยนแปลง 
DL100 นำการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่  

(Digital DNA)  
DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย  

กรอบธรรมาภิบาล

SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการ 

DS200 วางกลยุทธ์ให้บริการสมาร์ทดิจิทัลและ 
นำสู่การปฏิบัติ 

DS400 สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรม
บริการดิจิทัล 

DL200 นำการพฒันาการทำงานรว่มกนัเปน็ทมี
แบบขา้มหนว่ยงาน 

DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรและ
สื่อสารการเปลี่ยนแปลง 

DG600 จัดทำ แก้ไข เพ่ิมเติม ยกเลิกกฎหมาย 

DT300 กำกับการใช้สถาปัตยกรรมองค์กร 

DT600 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล 

DTR300  สนับสนุนการปรับเปลี่ยน 
   องค์กรดิจิทัลอย่างต่อเน่ืองและ 
   ยั่งยืน 
DLit300  ใช้ดิจิทัลเพื่อทำงานร่วมกัน

Early

Develop



DGS Self assessment

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปรับพฤติกรรมและ
ใช้ศักยภาพด้านดิจิทัลในการพัฒนา งาน  

การบริการ และองค์กร

จัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและ 
ทักษะที่จำเป็นของข้าราชการในระดับกรม

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนา 
ทักษะด้านดิจิทัล โดยนำแนวทางการพัฒนา 

แบบ 70 20 10 มาใช้

วิเคราะห์บทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
และระบุกลุ่มบุคลากรที่เหมาะสมของตน

(Executive, Management, Academic
Service, Technologist, Others)

ระบุบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
ร่วมกับผู้บังคับบัญชา (ุ6 กลุ่ม 18 บทบาท)

ระบุทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นของตนเอง

วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลร่วมกับผู้บังคับบัญชา

จัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
รายบุคคล (IDP)

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามแนวทาง  
70 : 20 : 10

นำทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนางาน 
การบริการ และองค์กร

หน่วยงานของรัฐสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างราบรื่น

Digital Capabilty 
Assessment

Certified (if needed)

กรม บุคลากร

          แนวทางการนำทักษะด้านดิจิทัลไปใช้เพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

หลักสูตร e-learning  
in-class / ตัวอย่างแนวทาง

การพัฒนา

การสนับสนุน

เครื่องมือประเมินพัฒนาการ 
ด้านดิจิทัลระดับกรม (As-is)

ระบุทักษะแบบใหม่ที่จำเป็น 
สำหรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรม

ประมาณ ธ.ค.61
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• Service  
• Data

ระบุเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัล 
ระดับกรมเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

(To-be) และประกาศให้ทราบ 
(Early, Developing, Mature)



  พัฒนาการด้านดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ  
  (Digital Government Maturity Model

Early 
Year 1-2  

Developing 
Year 3-5 

Mature 
Year 6-10 

E-Gov.
Connected Gov.

Open Gov.

Tradition Gov.

• การดำเนินการส่วนใหญ่  
ใช้กระดาษ 

• กระบวนการหลักส่วนใหญ่  
ใช้คนทำงานเป็นหลัก 

• การประสานงานใช้เอกสาร 
เป็นหลัก 

• ประชาชนยังต้องเดินทางมา  
รับบริการที่หน่วยงานเป็นหลัก 

• ช่องทางการสื่อสารหลักใช้
โทรศัพท์และโทรสารเป็นหลัก 

• บุคลากรส่วนใหญ่มี Digital 
Literacy ระดับไม่สูงมากนัก

• นำ IT มาช่วยลดกระดาษ  
(ยังคงติดขัดกฎระเบียบ) 

• การประสานงานผ่านหนังสือ
ราชการและ e-file  

• ประชาชนสามารถรับบริการ 
ของหน่วยงานผ่าน App. / 
Moblie app. แต่ยังต้อง 
เดินทางมาให้ข้อมูลสำคัญ 

• บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน 
web  

• การใช้ Service Oriented 
Architecture  

• บุคลากรส่วนใหญ่สามารถ  
ใช้ระบบ IT ของหน่วยงานได้
อย่างคล่องแคล่ว

• มีการปรับปรุงกระบวนงาน  
เพื่อยกเลิกกระดาษ (อาจ 
ติดขัดกฎระเบียบบางส่วน) 

• เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญกับ  
หน่วยงานอื่นแบบอัตโนมัติ 

• มีมาตรฐานเชื่อมโยงข้อมูล 
• ให้บริการผ่าน Web/Mobile 

app.  
• มีการนำข้อมูลภายใน/นอก
องค์กร/สื่อสังคมออนไลน์ 
มาใช้ประกอบการตัดสินใจ 

• บุคลากรส่วนใหญ่สามารถ  
ใช้ IT ได้อย่างคล่องแคล่ว  
และประยุกต์ใช้ IT เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานอื่น

• หน่วยงานให้ความสำคัญกับการ
สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 

• ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 
ตัดสินใจเชิงนโยบายผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์และมีส่วนร่วม  
ในการกำหนดแนวทางการพัฒนา
ภาครัฐ 

• ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
สำคัญของหน่วยงานเพื่อสงวน 
สิทธิของตน 

• บุคลากร/ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
สามารถใช้ระบบ IT /Mobile 
App. ของหน่วยงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจ/หน่วยงานจาก
สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อประโยชน์ 
ในการวางแผน การปฏิบัติการ  
การปรับปรุงบริการ 

Goal 
•Open and Connected Government 
•Smart Government for Citizen  
•Digital Culture



กรอบการนำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
สัดส่วนการพัฒนาที่แนะนำสำหรับการพัฒนาตนเอง

70%

30%
อนาคต 
•ความรู้ความเข้าใจ 
•ประสบการณ์

ปัจจุบัน 
•ทักษะ 
•ความสามารถส่วนราชการ

ขั้นตอนการพัฒนา

• ระบุนโยบาย ทิศทาง และประเด็น
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลและ
ระยะการพัฒนาเป้าหมาย E T MS OA

1. ระบุระดับความพร้อมขององค์กร 
ในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

2. วิเคราะห์ ระบุบทบบาทได้รับมอบหมาย  
และพฤติกรรมที่องค์กรที่คาดหวังต่อตนเอง      3.  วางแผนการพัฒนาตนเอง 

หน้าที่ของส่วนราชการ 
ในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

• จัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากร 
• ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล
อย่างยั่งยืน

เป้าหมายของการพัฒนา ร่วมกับผู้บังคับบัญชา หรือ พี่เลี้ยง 
วิเคราะห์จุดแข็ง+ทักษะที่ควรพัฒนา (Gap) 
กำหนดแนวทาง วิธีการ ช่วงเวลาพัฒนา 
เพื่อไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนด

4. พัฒนาทักษะ

70%   เรียนรู้ด้วยตนเองและลงมือทำ 
• การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
• การเรียนรู้โดยการลงมือทำงานจริง 
• การเพิ่มความท้าทายในงาน 
• การเพิ่มปริมาณงาน 
• รับมอบหมายโครงการ 
• การหมุนเวียนงาน 
• การทำกิจกรรม

20%   เรียนรู้จากผู้อื่น 

• การสอนงาน 
• โปรแกรมพี่เลี้ยง  
• การติดตามสังเกต 
• การให้คำปรึกษาแนะนำ

10%   จากการอบรมในห้องเรียน 
(บรรยาย 60 : กิจกรรมและอื่น ๆ 40)

5. นำความรู้ไปใช้

• การปฏิบัติงาน 
• การพัฒนางาน

6. การรับข้อมูลย้อนกลับ 
เพื่อการพัฒนาต่อยอด

• ประเมินตนเอง  
• รับฟังคำแนะนำจาก  

ผู้บังคับบัญชา หรือ พี่เลี้ยง 

ดัดแปลงจาก แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

• โอกาสในการนำจุดแข็งและ
ความสามารถพิเศษ มาใช้ 

• การยอมรับจากผู้บังคับ
บัญชาและเพื่อนร่วมงาน  

• โอกาสในการพัฒนา 
• โอกาสเติบโตในสายงาน

ประโยชน์จาก 
การพัฒนา 
ทักษะดิจิทัล





ถอดบทเรียน  
หน่วยงานต้นแบบ  

เพื่อเผยแพร่แนวปฏิบัติ
ให้หน่วยงานของรัฐอื่น

ทดลองนำ “มาตรการ
สร้างและพัฒนา  
กำลังคน” มาใช้   

พัฒนา Prototype Model สำหรับ
การสร้างและพัฒนากำลังคน  

1 Model 

วัตถุประสงค์ 

I II

About LED

Experiences on Digitization  

WHY & HOW ;  WHAT & WHO 
(SUCCESS AND FAILURE; SOLUTIONS)

Analyse gap and  
select intervention


Training course / workshop

การนำทักษะด้าน
ดิจิทัลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร 
หลักสูตร prototype

Future thinking 

for Creating Modern, Open and 

Connected Government

  โครงการพัฒนาต้นแบบ
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นด์ พัฒนาหน่วยงานภาครัฐต้นแบบหน่วยงานสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์และถอดบทเรียนจากประสบการณ์ 
เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานของรัฐได้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป
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Enterprise Reference Model (ERM)

Insight
and 

Monitoring

Citizen 
Relationship
Management

Regulatory 
Compliance

Corporate
Admin.

Core Services

System 
Monitoring

and
Management

Security/
Auditing

and 
Identity 

Management

Enterprise Infrastructure

Enterprise Information Management 

1. ชว่ยทําใหก้ารมอง IT จาก
ภาพของธรุกจิ

2. ชว่ยทําใหม้องเห็นบรกิาร
และกระบวนการทํางานทาง
ธรุกจิไดอ้ยา่งครอบคลมุและ
เป็นระบบ

3. ชว่ยทําใหม้องเห็นความ
สอดคลอ้งระหวา่ง Business 
กบั IT ไดใ้นระดบั Strategic
View

4. เป็นจดุเรมิตน้ของการทํา
รายละเอยีดในระยะตอ่ไป

ERM ชว่ยทําใหก้ารมองภาพความสอดคลอ้งระหวา่ง Business และ IT ในระดบั 
High Level เพอื:-

99

10 days Enterprise Architecture 
and Digital Transformation 

Workshop 

Design Thinking

15-days Open and Connected 
Government Design and 

Transformation Workshop

ผลผลิตที่คาดหวัง 
• รูปแบบองค์กรดิจิทัล 
• Enterprise Architecture ของส่วนราชการ 
• มาตรฐานข้อมูล

Prototype

มาตรการสร้างและพัฒนากำลังคนฯ ประเด็นและแนวทางที่ 2.1Build-up Change Agent’s Capability to 
Drive Digital Government Transformation

  โครงการพัฒนาต้นแบบ



 กิจกรรมดำเนินงานร่วมกับกรมบังคับคดี

กิจกรรมที่ 2  
การทดลองนำแนวทางการดำเนินงานสำหรับส่วนราชการในการสร้างและพัฒนากำลังคน

ภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ มาทดลองปรับใช้ในกรมบังคับคดี 
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วิเคราะห์ภูมิทัศน์องค์กร โดยนำเครื่องมือสำหรับประเมินตนเอง (Self-Assessment) ในเรื่อง 
ความพร้อมของสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture Readiness) 4 ด้าน มาทดลองใช้ 

ได้แก่ ด้านสถาปัตยกรรมธุรกิจ ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล ด้านสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี  
ด้านสถาปัตยกรรมระบบงาน 

ระบุประเด็นการพัฒนาที่สำคัญ + ระบุ Intervention Methodology 

ทดลองพัฒนา Prototype Model สำหรับการสร้างและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อ  
การไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ 1 เรื่อง : การสร้างและพัฒนาทีมบูรณาการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ??
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Digital Transformation Reference Model

2.
Skillset

1.
Mindset

3.
Toolset

Digital Initiatives

Digital Platform

Business Services &
Business Objectives

New
Services

Optimized
Services

Retired
Services

CEO

CFOCOOCMO

Big Data Digital
Security

“Innovation”
“Efficiency”

“Sustainability”

Cloud

Data Monetization

New  Customers, Channels

IoT, Smart Devices

Business Process
Optimization/ Outsourcing

Smart Workforce

Enterprise
Metamorphosis

Digital Organization

Business Process as a Service
More ControlMore Flexible

Vision,
Mission

Statements

28

 กิจกรรมดำเนินงานร่วมกับกรมบังคับคดี
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Project based Action Learning
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