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PROFESSIONAL QUALIFICATION SYSTEM & FRAMEWORK

Professional qualifications framework

Classification code system

Occupational standard

Certification System

Quality assurance System

Professional qualifications framework

database of professional qualifications

PROFESSIONAL QUALIFICATION 
SYSTEM

1
• Basic-Skilled personnel/worker

2
• Skilled personnel/worker

3
• Specialized Skilled personnel/worker

4
• Supervisors, foremen, superintendents 

academically qualified workers

5
• Professionally qualified, and junior-

management

6
• Professionally qualified, and mid-

management

7
• Experienced Specialists and Senior 

Management

8
• Top Management, Novel & Original
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ปรบัหลกัสูตรเป็น

ฐานสมรรถนะ

1. ก าหนดอาชพี

คณะท างาน

(ตวัแทนผูป้ระกอบาชพี)
ทีป่รกึษา

ผูป้ระกอบอาชพี

ประชมุผูม้สี่วนไดส้่วน

เสยี/ประชาพเิคราะห ์

4. ทดสอบและประเมนิสมรรถนะ

ตามมาตรฐานอาชพี

5.หนงัสอืรบัรองมาตรฐานอาชพี/

ประกาศนียบตัรคณุวฒุวิชิาชพี

ความกา้วหน้าทางอาชพี

3.จดัต ัง้องคก์รรบัรองฯ

เทยีบเคยีง คณุวฒุกิารศกึษา+สมรรถนะ

ภาค

การศกึษา

ฝึกอบรม

เพิม่เตมิ

2.จดัท ามาตรฐานอาชพี

คณะรบัรองมาตรฐาอาชพี

(ผูแ้ทนภาครฐัและเอกชน)

55

กระบวนการของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ



มาตราฐานอาชีพที่จัดท าแล้วเสร็จ

1
2

3
4

5
6

7

สาขาวชิาชพี45

อาชพี488

ช ัน้คณุวฒุิ1,245

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ
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รู้จักทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ



Strategies: Thailand 4.0-Value based Economy

aimed at pulling Thailand out of the middle-income trap, and push the country in the high-income range

https://i1.wp.com/www.thailand-business-news.com/wp-content/uploads/2016/09/thailand40graph.jpg?ssl=1



Open & Smart Government Transformation

The 20-year
Country’s  Strategy

Open and 
Smart Government

Future Government
for Citizen’s Happiness

Income, Inclusive, SustainableShared Vision, Leadership Four Phases of Technology in Government



Towards Digital Transformational Government: 
Smart Government for Citizen centric services 
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Fragmented Interoperable

Integrated

Citizen-focused

Citizen enabled

Costs/
Benefits
Of Public
Sectors 

Computerization:
Data and Process connectivity

Connected Government:
Service Connectivity Delivery

Thailand 4.0:
Citizen Service Transformation

Early Developing-Maturity Transformation
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การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการ Digital Government

กลุ่มเป้าหมายของบุคลากรภาครัฐ ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
1. ผู้บริหารระดับสูง (Executive)

หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนราชการ
2.     ผู้อ านวยการกอง (Management)

หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือเทียบเท่า
3. ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)

ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อปฏบิัติงานตามมอบหมาย
4.     ผูใ้ห้บริการ (Service)

ผู้ปฏิบัติงานโดยการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งภายใน หรือภายนอก 
องค์กร



การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการ Digital Government

กลุ่มเป้าหมายของบุคลากรภาครัฐ ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
5. ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งในสายงานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ทีใ่ช้ความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

6.   ผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ (Other)
ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๕ กลุ่มข้างต้น 



กลุ่มบุคลากรภาครัฐ Early Developing Mature
ผู้บริหารระดับสูง (Executive)
ได้แก่ หัวหน้าหรือรองหัวหน้าส่วนราชการ

 กระตุ้นและสร้างความตะหนักรู้ถึงความส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน

 เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Agent of Change) 
ภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล

 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนนิงานขององค์กรให้มีการ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มี
ความสะดวกมากขึน้

 สร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลที่ส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในองค์กรน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้และพัฒนา
ระบบการท างานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ผู้อ านวยการกอง (Management)
ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานระดับกอง ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการหรือเทียบเท่า

 ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การท างานมากขึ้น

 เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานให้เปน็ดิจิทัลในระดับ
องค์กร

 ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล
 สร้างบรรยากาศการท างานทีส่่งเสริมให้บุคลากรภายใน

องค์กรน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และพัฒนาระบบการ
ท างานและการให้บริการอยา่งต่อเนือ่ง

ผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อ
ปฏิบัติงานตามมอบหมาย

 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏบิัติงานใหม้ีความ
สะดวก รวดเร็วในการท างาน

 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏบิัติงานเพือ่
สนับสนุนการตัดสินใจ

 ใช้ข้อมูลที่เก็บรวมรวมมาสนับสนุนการตัดสินใจและ
พัฒนาโครงการใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ริเริ่มโครงการโดยการจัดท าข้อเสนอการน าเทคโนโลยี
มาใช้พัฒนากระบวนการปฏิบตัิงานให้ดีขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง

ผู้ให้บริการ (Service)
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานโดยการให้บริการและอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร 

 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อ านวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ

 ให้ค าแนะน าการให้บริการโดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลแก่
ผู้รับบริการ

 น าข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาพัฒนาและน าเสนอ
โครงการเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการ อย่างต่อเนื่อง

ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
ได้แก่ นักวิชาการคอมพวิเตอร์หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งในสาย
งานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏบิัติงานที่ใชค้วามรู้เชงิ
เทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

 พัฒนาระบบงานของส่วนราชการโดยใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทัล

 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนนิงานขององค์กรโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล

 ริเริ่ม น าเสนอและบริหารโครงการที่เกีย่วขอ้งกับ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบการท างานในปัจจบุัน

 คาดการณ์ผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
 ริเริ่ม น าเสนอและบริหารโครงการที่เกีย่วขอ้งกับ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้องค์กรเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง

ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ (Other)
ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจาก ๕ กลุ่ม
ข้างต้น 

 ใช้เทคโนยีดิจิทัลในการจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย
อย่างเหมาะสม

 เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล  น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชนใ์นการท างานอยา่ง
เหมาะสม

กลุ่มบุคลากรภาครัฐในกรอบการพัฒนาระยะต่าง ๆ (6 กลุ่มเป้าหมายและความคาดหวัง)



กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สู่องคก์รดจิทิลั

1. ผูบ้รหิารระดบัสูง (Executive) กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั

Early
กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงในการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการปฏิบัติงาน

Developing

เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Agent of Change) ภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานขององค์กรให้มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา
ระบบงานให้มีความสะดวกมากขึ้น

Mature
สร้างวัฒนธรรมองค์กรดิจิทัลที่ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
และพัฒนาระบบการท างานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง



กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

2. ผูอ้ านวยการกอง (Management) กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั

Early
ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานโดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานมากขึ้น

Developing
เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างานให้เป็นดิจิทัลในระดับองค์กร

Mature

ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล
สร้างบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กรน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และ
พัฒนาระบบการท างานและการให้บริการอย่างต่อเนื่อง



กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

3. ผูป้ฏบิตังิานดา้นนโยบายและงานวชิาการ (Academic)
กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั

Early
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวก รวดเร็วในการท างาน

Developing

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ใช้ข้อมูลที่เก็บรวมรวมมาสนับสนุนการตัดสินใจและพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mature

ริเริ่มโครงการโดยการจัดท าข้อเสนอการน าเทคโนโลยีมาใช้พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง



กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

4. ผูใ้หบ้รกิาร (Service) กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั

Early
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ

Developing
ให้ค าแนะน าการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ผู้รับบริการ

Mature

น าข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาพัฒนาและน าเสนอโครงการเพื่อพัฒนาระบบการ
ให้บริการ อย่างต่อเนื่อง



กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

5. ผูป้ฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั (Technology)
กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั

Early
พัฒนาระบบงานของส่วนราชการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

Developing

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานขององค์กรโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ริเริ่ม น าเสนอและบริหารโครงการที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาระบบการ
ท างานในปัจจุบัน

Mature

คาดการณ์ผลกระทบจากเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
ริเริ่ม น าเสนอและบริหารโครงการที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้องค์กรเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง



กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

6. ผูป้ฏบิตัอิืน่ ๆ (Others) กรอบในการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั

Early
ใช้เทคโนยีดิจิทัลในการจัดการงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม

Developing
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล

Mature
น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างเหมาะสม



คุณลักษณะที่ดีของเป้าหมาย กลยุทธ์และวิธีการพัฒนา

Smart Official

Talent Team

Transformation 
Team

ผู้วางแผนและก าหนดกิจกรรมส าหรับการเปลีย่นผ่านองค์กร โดย
 สร้างการมีส่วนร่วม
 จูงใจบุคลากรในบังคับบัญชา
 ให้ความรู้
 ก าหนดกฎเกณฑ์และระเบียบแนวปฏิบัติร่วมกัน

ผู้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด โดย
 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในพัฒนาการท างานท่ีได้รบัมอบหมาย
 น าเสนอวิธีการแก้ปัญหาและวิธีการพัฒนาระบบงานให้ดีขึ้น
 ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบแนวปฏิบัติ

ผู้ก าหนดผลลัพธ์กิจกรรมส าหรับการเปลีย่นผ่านองค์กร โดย
 ก าหนดผลลัพธ์เชิงพันธกิจที่คาดหวัง
 พัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
 พัฒนาระบบการท างานแบบดิจทิัลของหน่วยงาน

E
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M

S

A

E

T

M
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A
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กลุ่มบุคลากรเป้าหมายกลุ่มผู้ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
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AS IS TO BE
Digital Government Competencies Framework:

A set of competencies critical to job performance
Smart People

Knowledge

Principles of 
Data
Principles of 
Design
Principles of 
Innovation
etcใ

Professional 
Skills

Digital 
Transformation,

Digital Leadership,
Services & Process 

Innovation,
Digital Technologies. 

PM&SM,
DL, DG

Evidence

Portfolios

Behavioral 
Skills

Organizational 
behaviors , 
values, etc.

Interpersonal 
Skills

Training Courses / Self-Learning-Assessment / Qualifications

• Smart Connected 
Organization (Data 
Driven and Rapid 
Decision Making)

• Citizen centric  and High 
Quality Service Delivery

• Service and Process 
Innovation

• De-SILO (Create 
Alignment and 
Accountability, 
Interoperability)

• Legacy  Culture/ Analog 
Culture

• SILO (Fragmented Data, 
Lack of Cross Functional 
Collaboration )

• Task oriented Services & 
Process

• Supply side E-Services

• Chaos E-Government
(Hierarchical, Siloed, 
Fragmented process) 

• Digital Culture



•Pushes services into the citizens
•Driven by government and problems

•Strong hierarchy
•Slow decision making
•Process and task orientation
•Defined task (“do this job”)

•Understands needs of long-standing citizens 
and how to fulfill them
•Orientation toward past lessons, and 

accepting constraints
•Experience 
•Stability count
•Homogenous teams, working within 

departmental silos
•Career progression within defined paths
•Focus on planning and optimization

•Pulls ideas from the citizens
•Driven by citizens demand and needs

•Network Organization
•Rapid Data-Driven  decision making
•Result  orientation
•Empowered Public Officers (“find a way to 

achieve a goal”)

•Understands needs of digital user-experience 
and how to adopt new trends
•Balance mutual benefits among stakeholders
•Orientation toward innovation, improvement

and overcoming constraints
•Data-driven,  and Deduction Reasoning 
•Creativity,  and adaptability count
•Mixed teams working in cross-functional 

collaboration
•Multi-Functions career progressing
•Focus on rapid launch and learn (Agility)

Citizens
and demand

organization

Attitudes and
ways of working

Analog Culture Digital Culture



Smart Public Officers with 7 Digital Skill sets



DIGITAL GOVERNMENT SKILL SETS

THAILAND DIGITAL GOVERNMENT COMPETENCY STANDARD
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7 ชุดทักษะ
Skill Sets ค าอธิบาย

Digital Literacy กลุ่มทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยดีิจิทัล

Digital Governance, Compliance and 

Standardization 

กลุ่มทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดิจิทัล

Digital Technology กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองคก์ร

Digital Process and Service Design and Assurance กลุ่มทักษะการออกกระบวนการและการให้บริการด้านดิจิทัลเพื่อ

การพัฒนาคุณภาพ

Project and Strategic Management กลุ่มทักษะด้านการบริหารโครงการและกลยุทธ์ในยุคดิจิทัล

Digital Leadership Skill กลุ่มทักษะด้านผู้น าดิจิทัล

Digital Transformation Skill กลุ่มทักษะการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
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Digital Transformation Digital Leadership Digital Technology Strategic and Project 
Management

Digital Process
and Service Design

Digital Literacy

Digital Governance, Compliance and Standardization

• ก าหนดนโยบายและทิศทางเพื่อแก้ปัญหาการ

ท างานแบบแยกส่วน

• ออกแบบองค์กรดิจิทัลอนาคต (Future 

Design)

• ก าหนดกรอบปัจจัยท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน

ขององค์กรดิจิทัล

• ก าหนดยุทธศาสตร์มุ่งเป้าและลงทุนเทคโนโลยี

ดิจิทัลและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม

• ก าหนดทิศทางและบริหารจัดการให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง

• ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลด้วย

นวัตกรรม

• สนับสนุนการให้บริการและการด าเนินงาน

ดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

• ก าหนดทิศทางและกลยุทธ์ดิจิทัล

• บริหารจัดการการเปล่ียนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

• บ่มเพาะคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA)

• เก่งกระบวนงาน และเข้าใจองค์กร

• บริหารจัดการแผนเทคโนโลยีดิจิทัล

• พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย

และความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล

• ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่าน

สู่องค์กรอัจฉริยะ

• บริการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยน

ผ่านสู่องค์กรดิจิทัล

• จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 

Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่

รัฐบาลดิจิทัล

• ก ากับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 

(Enterprise Architecture)

• พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับ

ต่อเน่ือง

• ริเริ่มโครงการ (Project Initiation)

• วางแผนโครงการ (Project Planning)

• ด าเนินโครงการ

• เฝ้าติดตามและควบคุมโครงการ

• ก าหนดกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทัล

• วิเคราะห์ทางเลือกในการให้บริการดิจิทัล

• สร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัลน าร่อง

• สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล

• ปรับปรุงบริการดิจิทัล

• บริหารจัดการประสิทธิภาพการให้บริการ

ดิจิทัล

• ผลิตชุดข้อมูลเพ่ือการบริการสาธารณะ

• ใช้ส่ือดิจิทัลเพ่ือการท างาน

• ใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย

• ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

• ใช้เครื่องมือดิจิทัลในการสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศส าหรับงานประจ า

• ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) ส าหรับงานประจ า

• ตรวจสอบการท างานตามหลักปฏิบัติงานท่ีดี • ประยุกต์ใช้กระบวนการด าเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

(Inter-Government Operability Framework)

• ก าหนดข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement; SLA)

• บริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)



มติขิองการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

1. กลุ่มทกัษะ มติดิา้น Digital Transformation

1. ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 

(Digital Government Transformation)

2. บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล
(Managing the change process)

3. สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



มติขิองการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

2. กลุ่มทกัษะ มติดิา้น Digital Leadership

1. น าการพัฒนาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) ส าหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล

2. น าการพัฒนาการท างานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน

(across boundaries)

3. เก่งกระบวนงาน และเข้าใจองค์กรดิจิทัล



มติขิองการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

3. กลุ่มทกัษะ มติดิา้น Strategic & Project Management

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางเพื่อพัฒนาองค์กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการท างานข้ามหน่วยงาน

2. ออกแบบองค์กรดิจิทัลฯ (Future Design)  //Forward thinking

3. จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการส าหรับองค์กรดิจิทัล (ซึ่งสอดคล้องตาม SPM102)

4. ริเริ่มโครงการ (Project Initiation)

5. วางแผนโครงการ (Project Planning)

6. ด าเนินโครงการ

7. เฝ้าติดตามและควบคุมโครงการ

8. ทบทวนโครงการและปิดโครงการ



มติขิองการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

4. กลุ่มทกัษะ มติดิา้น Digital Process & Service Design

1. ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง นโยบายและทิศทางเพ่ือแก้ปัญหาการท างานแบบแยกส่วน

2. วางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทัลและน าสู่การปฏิบัติ

3. ออกแบบนวัตกรรมบริการ

4. สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

5. สร้างนวัตกรรมบริการแก่นที่ใช้การได้และส าเร็จได้ (Minimum Viable Service)

ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด

6. ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่างต่อเนื่อง

7. บริหารจัดการประสิทธิภาพการบริการและการท างานดิจิทัล



มติขิองการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

5. กลุ่มทกัษะ มติดิา้น Digital Technology

1. พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล 

2. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลฯ

3. บริการเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 

4. จัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล

5. ก ากับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)

6. พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเนื่อง 



มติขิองการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สู่องคก์รดจิทิลั

6. กลุ่มทกัษะ มติดิา้น Digital Governance

1. ปฏิบัติตามหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล

2. ก ากับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล (เช่น Data Governance, 

IT Governance)

3. ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานของรัฐ

4. บริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

5. ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Service Level Agreement; SLA)

6. ประยุกต์ใช้กระบวนการด าเนินงานร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (Inter-Government Operability 

Framework) 

7. ปฏิบัติตามหลักของการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี Data Governance



มติขิองการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการ สูอ่งคก์รดจิทิลั

7. กลุ่มทกัษะ มติดิา้น Digital Literacy

1. ใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการท างาน

2. ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) ส าหรับงานประจ า

3. ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

4. ใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

* 5. ทักษะด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ตามมาตรฐานของสถาบันคุณวุฒิ



เครื่องมือในการประเมินสมรรถนะ Digital Government

1. ข้อสอบข้อเขียน (Written Test) : Computer Based Testing

2. ประวัติส่วนบุคคล (Portfolio) : การศึกษา การอบรม ผลงาน ฯลฯ

3. สอบสัมภาษณ์ (Interview) : โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

4. แบบสังเกตุการปฏิบัติงาน (Observation Report) : โดยผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงาน
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