
 

แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๑. หลักการและเหตุผล 

๑.๑. ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียง

เครื่องมือสนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง 

และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการและ

กระบวนการทางสังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง  อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว

จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศในการวางแนวทางการด าเนินการด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  

เช่น การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจทั้งภาคเกษตรกรรม การผลิต 

และการบริการ การแสวงหาและใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค  

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม การพัฒนาศักยภาพก าลังคนของประเทศ การบริหารจัดการสังคมสูงวัย 

การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เป็นต้น   

๑.๒. ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่งและ

ยั่งยืนในระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐๑ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ  

ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

และแนวคิดประเทศไทย ๔.๐ : โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั ่งคั่ง และยั่งยืน ได้มีการกล่าวถึงการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้นวัตกรรม 

การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ

แผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการเตรียมความพร้อมหลายประการ อาทิ   

การสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย มีขนาดเพียงพอ และมีค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค การใช้

เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของ  

                                                           
 
 มาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บญัญตัิว่า  

“ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ  
(๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ  

เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร

ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  
(๓) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อ  

การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงาน  
ที่แตกต่างกัน 

(๔)  ...” 



๒ 
 

ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัลให้เป็น
ก าลังส าคัญในการสร้างผลิตภาพของประเทศ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ท างานในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนาก าลังคน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างความพร้อมด้านไอซีทีโดยรวมของประเทศเพ่ือยกอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันระหว่างประเทศ  

๑.๓. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
และกระบวนการท างานและการให้บริการประชาชนของภาครัฐ จึงได้มีมติให้ก าหนดเรื่อง “การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เป็นหนึ่งในประเด็นจุดเน้นการพัฒนาภาครัฐที่ส าคัญที่จะน าการพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ มาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๒. การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาลในการเพ่ิม
ศักยภาพทางการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ได้น ามาก าหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม ระยะ ๒๐ ปี๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ 
ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 
และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  

๒.๑ ความหมาย 

“การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ได้มีการให้ค านิยามไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมว่าหมายความถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่าง 
มีแบบแผนและเป็นระบบ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาลที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้  
โดยไม่มีข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา สามารถหลอมรวมการท างานภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว  
มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และในท้ายที่สุดภาครัฐจะเปลี่ยนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสร้าง

                                                           
๒แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖ ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเช่ือมั่นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 



๓ 
 

บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชนเรียกว่า บริการร่วมกันตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal 
design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจการปกครอง และเสนอความ
คิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์  

จากความหมายของการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว สามารถสรุป
คุณลักษณะของรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้ ๔ ประการ ได้แก่  

๑) E-government หรือ Electronic Government หมายถึง รัฐบาลซึ่งน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ เพ่ิมความโปร่งใส และ
ความน่าเชื่อถือ๓ 

๒) Connected Government หมายถึง E-government ที่ถูกพัฒนาถึงขั้นที่ท าให้
หน่วยงานภาครัฐอย่างน้อยที่สุด ๒ หน่วยงาน สามารถเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน โดยไม่ยึดติด
กับขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
และมีเป้าหมายในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน  รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ด้านดิจิทัล
ระหว่างหน่วยงาน (Digital interaction) มีหลายรูปแบบ อาทิ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐบาล 
(C2G) ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานภาครัฐ (G2G) ระหว่างภาครัฐกับประชาชน (G2C) และระหว่างภาครัฐ 
และภาคธุรกิจ (G2B)๔ 

๓) Open Government๕ หมายถึง รัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกระบวนการ วิธีการด าเนินงาน รวมถึงเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 
การสร้างสังคมประชาธิปไตย สร้างความโปร่งใสและความเชื่อม่ันและศรัทธาในหมู่ประชาชน  

๔) Smart Government หมายถึง รัฐบาลที่มีการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะมาปรับใช้
กับการด าเนินงานและการให้บริการต่าง ๆ ของรัฐบาล๖ 

๒.๒ ทิศทางและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ในการพัฒนาภาครัฐของไทยให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้มีคุณลักษณะตามข้อ ๒.๑ นั้น 
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๙) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้น าเสนอ โดยในแผนดังกล่าว 
ได้มีการกล่าวถึงภูมิทัศน์ของการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์และเป้าหมายการพัฒนารัฐบาล 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เพ่ือไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไว้ ๔ ระยะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง 
ของการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนี้ 

                                                           
๓ให้ค านิยามโดยธนาคารโลก (World Bank) 
๔กล่าวไว้ในเอกสารของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “วาระพัฒนาที่ ๘ : การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ประเทศ” (สิงหาคม ๒๕๕๘) หน้า ๑๒ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน้า ผ๑๗ 
๕ให้ค านิยามโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 
๖กล่าวไว้ใน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒ 



๔ 
 

ระยะการ
พัฒนา 

 
 ด้านการพัฒนา 

ระยะที่ ๑ 
Digital Foundation 

(๑ ปี ๖ เดือน) 

ระยะที่ ๒ 
Digital Thailand I: 

Inclusion 
(๕ ปี) 

ระยะที่ ๓ 
Digital Thailand II: 
Full Transformation 

(๑๐ ปี) 

ระยะที่ ๔ 
Global Digital 
Leadership 
(๑๐ - ๒๐ ปี) 

ภูมิทัศน์ดิจิทลั
ของไทย 

ในระยะ ๒๐ ปี 

ประเทศไทยลงทุน และ
สร้างรากฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั 

ทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยมสี่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทาง
ประชารัฐ 

ประเทศไทยก้าวสูด่ิจิทัล
ไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลได้อยา่ง
เต็มศักยภาพ 

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกิจและคณุค่า
ทางสังคมอย่างยั่งยืน 

รัฐบาล หน่วยงานรัฐมีการท างาน
ที่เช่ือมโยงและบรูณาการ
ข้อมูลข้ามหน่วยงาน 

การท างานระหว่าง
ภาครัฐจะเช่ือมโยงและ
บูรณาการเหมือนเป็น
องค์กรเดียว 

รัฐจัดให้มีบริการที่
ขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของประชาชน 
เปิดเผยข้อมูลและให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เป็นผู้น าในภมูิภาค 
ด้านรัฐบาลดิจิทลั  
ทั้งทางการบริหาร
จัดการรัฐและบริการ
ประชาชน  

เศรษฐกิจ การท าธุรกรรมผ่านระบบ
ดิจิทัล คล่องตัว และตดิ
อาวุธดิจิทัลให้ SMEs 
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร
ให้มาอยู่บนระบบออนไลน์ 
พร้อมท้ังวางรากฐานให้
เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์ 
ดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต 
และบริการ เปลี่ยนมา
ท าธุรกิจด้วยดจิิทัลและ
ข้อมูล ตลอดจนดิจิทลั 
digital Technology 
Startup และคลสัเตอร์ 
ดิจิทัลเริ่มมีบทบาท 
ในระบบเศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต 
และบริการแข่งขันได้
ด้วยนวัตกรรมดจิิทัล 
และเชื่อมโยงไทยสู่
การค้าในระดับภมูิภาค
และระดับโลก 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทุกกิจกรรมเช่ือมต่อ
ภายในและระหว่าง
ประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล น าประเทศไทยสู่
ความมั่งคั่ง 

สังคม ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง
อินเตอร์เนต็ความเร็วสูง
และบริการพื้นฐานของรัฐ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ประชาชนเช่ือมั่นใน 
การใช้ดิจิทัล และเข้าถึง
บริการการศึกษา สุขภาพ 
ข้อมูล และการเรียนรู้
ตลอดชีวิตผ่านดิจิทลั 

ประชาชนใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลย/ีข้อมูล 
ทุกกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

เป็นประเทศท่ีไมม่ีความ
เหลื่อมล้ าด้านดิจิทัล 
ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง  

ที่มา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ส าหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ  
ฉบับดังกล่าว ได้กล่าวถึงการด าเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนา “ก าลังคน” ให้มี
ความพร้อมไว้ใน ๒ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ก าหนดแผนงานหลักไว้ 
๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) จัดให้มีการบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
หรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) (๒) ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล (๓) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วม 



๕ 
 

กับกระบวนการท างานของรัฐ เพื่อน าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ และ (๔) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพ้ืนฐาน
ภาครัฐ เพ่ือรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหมท่ี่เป็นบริการพ้ืนฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก าหนด
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคน ๓ กลุ่ม ได้แก่   
(๑) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ให้มีความสามารถ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้า
และบริการได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์ (๒) การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ (๓) การพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐ ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจขององค์กรที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูล
ขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

๒.๓ ความพร้อมของภาครัฐไทย 

ในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน ภาครัฐถือเป็นแกนหลักในการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยที่ผ่านมา ภาครัฐของไทยได้มีการปรับ
บทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและรูปแบบการท างานของภาครัฐ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยและยกระดับการ
ให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงรูปแบบ
และกระบวนการท างานและการให้บริการประชาชน  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยังคงจ ากัดอยู่ในวงแคบ การบริหาร
จัดการภาครัฐในภาพรวมยังคงมีปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพ๗ การบริการประชาชนมีความล่าช้าและยังไม่ได้

                                                           
๗ World Economic Forum ได้จัดท ารายงานขีดความสามารถในการแข่งขันโลก (Global Competitiveness Index) 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (ค.ศ.2015 - 2016) โดยระบุว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในภาพรวมอยู่ที่อันดับ ๓๔ 
จาก ๑๓๘ ประเทศ หรือได้คะแนนรวม ๔.๖ คะแนนจาก ๗ คะแนน และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยช้ีวัด ๓ กลุ่ม ๑๒ ด้าน พบว่า
ประเทศไทย ได้คะแนน ดังนี้  

(๑) ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Basic Requirement) ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ สถาบัน (Institution) ๓.๗ คะแนน 
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ๔.๔ คะแนน เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) ๖.๑ คะแนน 
สุขภาพและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Health and Primary Education) ๕.๕ คะแนน 

(๒) ด้านปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancers) ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ การศึกษาขั้นสูงและ
การฝึกอบรม (Higher Education and Training) ๔.๕ คะแนน ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Good Market efficiency) 
๔.๗ คะแนน ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) ๔.๒ คะแนน การพัฒนาตลาดการเงิน (Financial 
Market Development) ๔.๔ คะแนน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) ๔.๓ คะแนน ขนาดของตลาด
(Market Size) ๕.๒ คะแนน 

(๓) ด้านปัจจัยนวัตกรรมและความเช่ียวชาญทางธุรกิจ (innovation and Sophistication Factors) ประกอบด้วย  
๓ ด้าน ได้แก่ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ (Business Sophistication) ๔.๓  คะแนน และนวัตกรรม (Innovation) ๓.๔ คะแนน 



๖ 
 

มาตรฐานสากล๘ และปัญหาคอร์รัปชันขยายตัวในวงกว้าง๙ ส าหรับความพร้อมของภาครัฐในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้นั้น ประเทศไทยถือว่าได้มีการพัฒนาไปได้รวดเร็วระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับความพร้อม
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในรายงาน UN e-Government Readiness Ranking 2016 (พ.ศ. ๒๕๕๙)  
ที่ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๗๗ จาก ๑๙๓ ประเทศ โดยได้คะแนนประเมินอยู่ที่ ๐.๕๕๒๒ คะแนน 
เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ ๑๐๒ ในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. ๒๕๕๗) คะแนน ๐.๔๖๓๑ แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ่ืน ๆ ประเทศไทยยังได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้คะแนนระดับปานกลาง (World Average) 
และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับที่ ๔ รองจาก
ประเทศสิงคโปร์ (อันดับ ๔) ประเทศมาเลเซีย (อันดับ ๖๐) และประเทศฟิลิปปินส์ (อันดับ ๗๑)  

เมื่อพิจารณาจากผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงาน
ภาครัฐระดับกรม ประจ าปี ๒๕๕๙ จัดท าโดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)๑๐ ที่ได้ประเมิน
แนวโน้มการพัฒนาเชิงดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐใน ๔ เรื่อง พบว่า หน่วยงานของรัฐมีแนวโน้มการพัฒนา  
Open Government สูงที่สุด (๖๗ คะแนน) รองลงมา ได้แก่ E-Government (๕๙ คะแนน), Joint-up 
Government หรือ Connected Government (๕๒ คะแนน) และ Smart Government (๕๐ คะแนน) ตามล าดับ 
โดยในการพัฒนา Open Government นั้น หน่วยงานต่าง ๆ มีการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทางราชการ (Open Data) มาก  
(๘๔ คะแนน) ส่วนการพัฒนา E-Government หน่วยงานสามารถด าเนินมาตรการลดกระดาษ (Digitalization 
of Documents and Services) ได้เห็นผลมากท่ีสุด (๙๑ คะแนน)   

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างให้เกิด Connected Government แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ 
จะมีการแลกเปลี่ยน/ใช้ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน (Inter-operability) มากในระดับหนึ่ง (๘๑ คะแนน) แต่ในเชิง
โครงสร้างระบบสารสนเทศภาครัฐยังไม่มีการบูรณาการเชื่อมต่อกันเท่าที่ควร การเก็บข้อมูลภาครัฐยังขาด
ความเป็นเอกภาพ มีความซ้ าซ้อนและไม่สมบูรณ์ การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีไม่มากนัก 

                                                                                                                                                                                     
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ ๓ รองจาก
สิงคโปร์ อันดับสอง คะแนน ๕.๗๒ และมาเลเซีย อันดับที่ ๒๕ คะแนน ๕.๑๖ 
๘ธนาคารโลกรายงานว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค.ศ. 2017) ประเทศไทยมีคะแนนความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) อยู่ท่ีอันดับ ๔๖ จาก ๑๙๑ ประเทศ 
๙จากผลการประเมินขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) พบว่า ประเทศไทยถูกลดอันดับ
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index: CPI) จากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ค.ศ.2016)  อยู่ในอันดับที่ ๗๖ (คะแนนร้อยละ ๓๘) 
เป็นอันดับที่ ๑๐๑ (คะแนนร้อยละ ๓๕) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค.ศ. 2017) จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๖๘ ประเทศท่ัวโลก 
๑๐ผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจ าปี  ๒๕๕๙ เป็นการส ารวจและ
ติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใน ๖ มิติ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานที่มี 
ความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ ระบบบริการจัดการภายในในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ด้านดิจิทัล การบริการภาครัฐที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย เทคโนโลยีอัจฉริยะและการน ามาใช้ การส ารวจใช้วิธีการจัดส่ง
แบบสอบถามโดยให้หน่วยงานระดับกรมเป็นผู้ประเมินตนเอง ซึ่งในปี พ .ศ. ๒๕๕๙ มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน ๒๗๒ หน่วยงาน จ าแนกเป็นหน่วยงานของรัฐ ๑๔๖ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ๔๗ หน่วยงาน และองค์การมหาชน/
หน่วยงานอิสระ ๗๙ หน่วยงาน 
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ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ ประชาชน
ผู้รับบริการต้องยื่นข้อมูลซ้ า ๆ เพ่ือขอรับบริการ ท าให้ใช้เวลาในการให้บริการมากและมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูง  
ในขณะที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพ่ิมแก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน๑๑ 

ส่วนการพัฒนา Smart Government นั้น จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและน าเทคโนโลยี
อัจฉริยะมาใช้โดยเร็ว โดยเฉพาะการน าระบบ E-Service มาให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน 
(๔๐ คะแนน) การน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ประกอบการท างาน (๓๖ คะแนน) และการใช้
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพื่อยกระดับคุณภาพการท างานและ 
การให้บริการภาครัฐ (๒๔ คะแนน)   

๒.๔ ความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ 

โดยที่ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุ
ความส าเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรภาครัฐใน ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ 
ส่วนราชการที่มีความเป็นผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐผู ้ซึ ่งสามารถกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ในเชิงนโยบาย รวมถึงรูปแบบและกระบวนการท างานขององค์กรด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
และ (๒) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialists) ผู้ซึ่งมีทักษะที่เหมาะสมที่
จะสนับสนุนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการท างานและการให้บริการของหน่วยงาน 

อย่างไรก็ตาม “ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ” ในปัจจุบันยังมีจ านวนไม่มากนัก ดังจะเห็นได้จาก
จ านวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานหลัก (Core Business Process) และ 
การให้บริการประชาชนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงด้านข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงานด้วย 
การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีไม่มากนัก  และเมื่อพิจารณาจาก
จ านวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในกระทรวง/กรมต่าง ๆ พบว่า มีผู้ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรในลักษณะดังกล่าว อาทิ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief 
Information Officer : CIO) และยังอยู่ในราชการ เพียง ๑๑๘ คน๑๒ จากจ านวนผู้บริหารทั้งหมด ๑,๑๐๑ คน๑๓ 
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๒ ของจ านวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐทั้งหมดเท่านั้น นอกจากนี้ จากผลการส ารวจ
ระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจ าปี ๒๕๕๙ พบว่า หน่วยงาน
ภาครัฐยังขาดการเตรียมบุคลากรเพ่ือสานต่อภารกิจของผู้น าด้านดิจิทัลของหน่วยงาน (Leadership 
Continuity Plan ๕๑ คะแนน) หากภาครัฐไม่เร่งสร้างและเตรียมบุคลากรกลุ่มนี้ การขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอาจชะงักงันและไม่เกิดผลส าเร็จตามที่คาดหวัง  

                                                           
๑๑กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. พฤษภาคม ๒๕๕๙, หน้า ๒๑ 
๑๒ ข้อมูลผู้ผ่ านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer :  CIO)  
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
๑๓ ข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง จากโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ก าลังคนภาครัฐ ๒๕๕๘ (GMIS) ส านักงาน ก.พ.  
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นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในราชการพลเรือน (ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และต าแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์) มีจ านวนน้อยมากมีเพียง ๒,๓๓๔ ต าแหน่ง๑๔ หรือร้อยละ ๐.๕๘ ของจ านวนต าแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญทั้งหมด เท่านั้น และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของบุคลากรในระดับองค์กร พบว่า  
ส่วนราชการ (กรม) หนึ่งจะมีผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประมาณ ๑ – ๑๕ คน หรือเฉลี่ยประมาณ ๗ คน 
(Median)๑๕ และเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการเท่านั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาศักยภาพ
และขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ พบว่ายังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและ 
ขาดทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานและการให้บริการประชาชน ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐส่วนใหญ่  (มากกว่าร้อยละ ๗๕)  
มีความต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้าน ICT ภาครัฐหรือ Network Security และโปรแกรมเมอร์ 
รองลงมาต้องการเว็บมาสเตอร์; System Administration/Database Officer; System Analysis; Graphic 
Design; และ Business Analyst ตามล าดับ๑๖ 

ส าหรับความพร้อมของบุคลากรภาครัฐกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Users) 
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนนั้น พบว่า บุคลากรภาครัฐส่วนใหญ่ยังขาดความกระตือรือร้น 
ในการท างานและพัฒนาตนเอง และขาดศักยภาพการปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
ส่งผลท าให้ไม่สามารถตอบสนองการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน และความต้องการของ
ประชาชนในการได้รับบริการจากภาครัฐด้วยช่องทางที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น๑๗ 

๓. การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐  

เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของไทยให้มีความรอบรู้ มีการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความพอประมาณ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม  ก.พ. ในการประชุม  
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาข้าราชการเพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ๕ ประการ ดังนี้  

๓.๑  การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศมาสู่การพัฒนาระดับบุคคล 
และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยการน า “จุดเน้นการพัฒนาภาครัฐ”  
ที่ ก.พ. ก าหนด มาก าหนดเป็น “คุณลักษณะของข้าราชการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” และ 
กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนาส าหรับข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ 

                                                           
๑๔ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ ปี ๒๕๕๘ ส านักงาน ก.พ.  
๑๕ข้อมูลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศก าลังคนภาครัฐ ๒๕๕๘ ส านักงาน ก.พ. 
๑๖ผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจ าปี ๒๕๕๙ 
๑๗ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”, หน้า ๖๐ 
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๓.๒ การพัฒนาข้าราชการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินบทบาทการเป็นผู้น า (Leadership Role) 
และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ของข้าราชการ ๔ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการ 
ผู้อ านวยการส านัก/กอง หัวหน้างาน/โครงการ และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอ่ืน ๆ 

๓.๓ การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน 
ในอนาคต รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีงามให้แก่บุคคล โดยค านึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

๓.๔ การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนให้เกิด 
การเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่จ ากัดเฉพาะการฝึกอบรม การเรียนรู้เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติได้จริง และการเรียนรู้ที่มีการก ากับติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นระบบ  

๓.๕ การพัฒนาระบบและเครื่องมือเพ่ือช่วยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
โดยการสร้างกลไกที่จะพัฒนาข้าราชการให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน อาทิ การสร้างบรรยากาศและ
ชุมชนการเรียนรู้ (Learning Environment and Learning Community) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
(Incentives) การน าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการพัฒนา 
รวมถึงการเชื่อมโยงกลไกการพัฒนากับกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบต่าง ๆ อาทิ การวางแผนและ
การเตรียมก าลังคนเพื่ออนาคต การสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาข้าราชการตามแนวคิดดังกล่าวมีความชัดเจนและ 
เป็นรูปธรรม ก.พ. ได้พิจารณาก าหนด “จุดเน้นการพัฒนาภาครัฐ” ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Learning and Development) เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ในระยะ ๔ - ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จ านวน ๔ เรื่อง ได้แก่  

(๑) การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)  
(๒) การส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณาการ และการสร้างจิตส านึก 

ความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 
(๓) การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ (Driving Innovation) 
(๔) การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ (Creating Partnership and 

Relationship) 

๔. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในส่วน
ของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้
แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” จึงได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”  ที่จะน าไปใช้เป็นกรอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ในระยะ ๕ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดังนี้  



๑๐ 
 

๔.๑ วัตถุประสงค์  

๔.๑.๑. เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไก 
ขับเคลื่อนที่ส าคัญ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความม่ันคง 
มั่งค่ัง และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

๔.๑.๒. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔.๒ เป้าหมาย 

๔.๒.๑ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาครัฐมีก าลังคนด้านดิจิทัลที่มีทักษะที่
เหมาะสมในการด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้  

(๑) ผู้บริหารระดับสูง (Executive)  
เป็นผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถก าหนดนโยบายและทิศทางของ

องค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินงาน หรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

(๒) ผู้อ านวยการกอง (Management) 
เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร ที่สามารถสื่อสาร

นโยบายขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่งการ ก าหนดแนวทาง วางแผน ก ากับ ติดตามดูแล ให้เกิด  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล  
มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

(๓) ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 
เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนนโยบาย ที่สามารถคิด วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรือการจัดบริการขององค์กร รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ 
ออกแบบ รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในรูปแบบดิจิทัล 

 
 



๑๑ 
 

(๔) ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 
เป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถให้บริการ ให้ความ

ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก หรือให้ค าแนะน าในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและ
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้างสรรค์
นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการสร้าง
ความเชื่อมโยงการบริการข้ามหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบ
ดิจิทัล และการเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

(๕) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) 
เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร ที่สามารถบริหารโครงการ หรือ

เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่หน่วยงาน (Automated Public 
Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบ ารุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่ง 
จะสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการของภาครัฐ ไปสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถ
ช่วยสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างให้เกิด  
การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และ 
การเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

(๖) ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ

สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

๔.๒.๒ ภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ 
การบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้รับบริการ สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ า  

๔.๓ ปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จ  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ                  

การด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูล การท างานและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเอง (G2G) ระหว่างภาครัฐกับเอกชน (G2B) และระหว่างภาครัฐกับประชาชน (G2C) ในลักษณะ 
Connected Government รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างรัฐบาลแบบเปิด 

อนึ่ง การด าเนินงานตาม แนวทางนี้ จะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการจัดอันดับประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

(๑) อันดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจโลกของประเทศไทย จัดท า 
โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอันดับสูงสุด ๒๕ อันดับแรกของโลก 
(ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๔ จาก ๑๓๘ ประเทศ ได้คะแนน ๔.๖๔ จาก ๗ คะแนน) 



๑๒ 
 

(๒) อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดท าโดย The World Bank อยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีอันดับสูงสุด ๔๐ อันดับแรกของโลก หรืออันดับ ๒ ของอาเซียน (ปี ๒๕๖๐ อยู่ในอันดับที่ ๔๙ จาก 
๑๙๐ ประเทศ ได้คะแนน ๗๑.๔๒ จาก ๑๐๐ คะแนน)  

(๓) อันดับ E-Government Ranking ของประเทศไทย จัดท าโดย UN ดีขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ (ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๗๗ จาก ๑๙๓ ประเทศ ได้คะแนน ๐.๕๕๒๒) 

(๔) อันดับ The Networked Readiness Index ของประเทศไทย จัดท าโดย 
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอันดับสูงสุด ๕๕ อันดับแรกของโลก  
(ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๖๒ จาก ๑๓๙ ประเทศ ได้คะแนน ๔.๒) 

(๕) อันดับ Open Data Index จัดท าโดย Open Knowledge International อยู่ใน
กลุ่มประเทศที่มีอันดับสูงสุด ๓๐ อันดับแรกของโลก (ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๔๒ จาก  
๑๒๒ ประเทศ ได้คะแนนร้อยละ ๓๙)  

๔.๔ ขอบเขตการด าเนินงาน 

เพ่ือให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐบรรลุเป้าหมาย        
ที่ก าหนด ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เห็นควรก าหนดขอบเขตความครอบคลุม             
ของการส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็น ๓ ระยะ ดังนี้  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ครอบคลุมข้าราชการพลเรื อนสามัญและ
ผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง กรม  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓     ครอบคลุมข้าราชการฝ่ายพลเรือน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

๔.๕ หลักการ 

๔.๕.๑ การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น 
รัฐบาลดิจิทัล มาสู่การพัฒนาระดับบุคคล โดยการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
ในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางและการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ รวมถึงการจัดเตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลเพ่ือ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

๔.๕.๒ การพัฒนาที่ มุ่งเน้นการสร้างผู้น าเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและ 
การพัฒนาขีดความสามารถก าลังคนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยการสร้างและ
พัฒนาผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Leader) การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ และการยกระดับ 
ขีดความสามารถของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของ



๑๓ 
 

เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานและการให้บริการของรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการยกระดับงาน
ของภาครัฐเป็นงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (High Value Job)  

๔.๕.๓ การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสร้างระบบและ 
การท างานแบบดิจิทัล (Digital Mindset) โดยการปลูกฝังบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติในการท างานร่วมกัน
ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ อาทิ การพร้อมรับปรับเปลี่ยน (Adaptability) การเปิดรับ
ความคิด ท้าทายสิ่งใหม่ แสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสม (Explorers Mind) การท างานแบบสอดประสานและ
สร้างความร่วมมือ  แลกเปลี่ยนแบ่งปัน (Collaborative) แบ่ งอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน 
(Empowerment and Shared Responsibility) และการให้อิสระทางความคิดในแบบ Growth Mindset  

๔.๕.๔ การพัฒนาที่ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อการท างาน 
ในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานในอนาคต โดยการพัฒนาทักษะและความสามารถ 
(Skills and Abilities) เพ่ือปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน 
เป็นรัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจ (Understanding) และ
ประสบการณ์ (Experience) เพ่ือการปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดว่าจะได้รับมอบหมาย 
ในอนาคต ในสัดส่วน ๗๐ : ๓๐ 

๔.๕.๕ การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้  โดยการ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้จากการฝึกอบรม การเรียนรู้จากการสอนงาน การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ และการเรียนรู้จากผู้อ่ืน ) 
การเรียนรู้เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้จริง และการเรียนรู้ที่มีการก ากับติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูล
ย้อนกลับที่ชัดเจน ต่อเนื่องและเป็นระบบ และการพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประเมินและรับรองทักษะด้านดิจิทัล การก าหนดกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
(Development Roadmap) การสร้างบรรยากาศและชุมชนการเรียนรู้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
ในกระบวนการพัฒนา และการให้ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานเข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนรู้  

๔.๕.๖ การพัฒนาที่ค านึงถึงความเชื่อมโยงและสอดประสาน (Inter System 
Alignment) ระหว่างการพัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล   

๔.๖ บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
๔.๖.๑ ในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

จ านวน ๖ กลุ ่ม ได้แก่ ผู ้บริหารระดับสูง (Executive) ผู ้อ านวยการกอง (Management) ผู ้ท างานด้าน
นโยบายและงานวิชาการ (Academic) ผู้ท างานด้านบริการ (Service) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Technology) และผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) บุคลากรเหล่านี้มี “บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง” 
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ใน ๓ ระยะ ดังนี้  



๑๔ 
 

บทบาทที่ความคาดหวังต่อข้าราชการและบุคลากรภาครฐัในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ 

ทิศทางแนวโน้ม ปีที่ ๑ – ๒ (Early)  ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)  ปีที่ ๖ – ๑๐ (Maturity) 
ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั 

ตามแผนพัฒนาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม 
หน่วยงานรัฐมีการเตรียมพร้อมสู่การเช่ือมโยง 

และบรูณาการข้อมลูภายใน 
ส่วนราชการระดับกระทรวง 

หรือหน่วยงานภายในหน่วยงานของรฐั 

หน่วยงานรัฐมีการท างานท่ีเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานปรบัปรุง

กระบวนการ วิธีการด าเนินงานใหม่ 

การท างานระหว่างภาครัฐ 
จะเช่ือมโยงและบูรณาการ 
เหมือนเป็นองค์กรเดียว 

แนวโน้มการปรับเปลีย่นองคก์ร การปรับเปลีย่นกระบวนการท างานและ 
การให้บริการประชาชน 

(Work and Service Process Redesign) 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 
ขององค์กร 

(Organizational Operation Reform) 

การสร้างคา่นิยมและวัฒนธรรมองค์กร  
(Organization Value  

and Culture Creation) 
แนวโน้มการปรับเปลีย่นภาครัฐเปน็รัฐบาลดิจิทลั - การเตรยีมความพร้อมเพื่อสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

(Readiness Preparation) 
- การจดัเตรยีมนโยบายและแผนปฏบิัติการเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ 
(Digital Transformation Policy and Action Plan) 
- การพัฒนากระบวนการท างานแบบอัจฉริยะ ด้วยการ
เช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาครัฐ ระยะ
เริ่มต้น Smart Operation (Initially G2G) 
- การพัฒนาการบริการภาครัฐแบบอจัฉรยิะ  
ด้วยการพัฒนาการเช่ือมโยงหน่วยงานภาครฐักับ
ประชาชน ระยะเริ่มต้น (Smart Citizen Centric 
Service- Initially G2C) 
- การเปิดเผยข้อมลูที่เป็นประโยชน์ (Open Data) 

- การพัฒนารูปแบบท างานที่เป็นนวัตกรรม 
ด้วยการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครฐัด้วยกัน
เอง (Innovative Operation - Partially G2G) 
 - การพัฒนาบริการภาครัฐที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลางท่ีเป็นนวตักรรม ทีม่กีาร
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน 
(Innovative Citizen Centric Service - Partially 
G2C) 
 - การเป็นรัฐบาลทีเ่ปิดให้ประชาชน 
เข้ามามสี่วนร่วม (Open Government) 

- การสร้างรูปแบบการท างานท่ีสรา้ง
คุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
(Creative Co-Creation Operation - 
Optimize G2G) 
 - การพัฒนาบริการภาครัฐที่สร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน 
(Creative Co-creation  Citizen 
Centric - Optimize G2C / G2B) 
 - การส่งเสรมิให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ  
(E-participation)  

 



๑๕ 
 

บทบาทและพฤติกรรมทีค่าดหวัง 

กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุ่มเป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ ๑ – ๒ (Early) ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)* ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity) 

ผู้บริหารระดับสูง 
(Executive) 

ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ 
หรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง กรม จังหวัด หรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 
รับผิดชอบการก าหนดนโยบายและ
ทิศทางองค์กร และก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของสว่นราชการให้บรรลุ
เป้าหมายตามบทบาท ภารกิจที่
ก าหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รอง
ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบด ี 
ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้วา่ราชการ
จังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต  
 

เป็น ผู้กระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยดีิจทิัล 
โดยการทบทวนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงผลักดัน
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานและแนวทางการให้บริการ 
(Work/Service Process) ปรับปรุง
เทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน และส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการและการให้บรกิาร
ของภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเองและระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน และสง่เสริมให้เกิดการ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่
สาธารณะ รวมทั้งเปน็ผู้ใช้ข้อมูล และ
เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการตัดสนิใจ
ก าหนดนโยบายหรือทิศทางองค์กรด้วย 

เป็น ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถ
ก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร 
รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนนิงาน 
(How an organization operates) 
หรือการให้บริการขององค์กร ให้มี
ความทันสมัย โดยน าเทคโนโลยดีิจิทัล
มาใช้ เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์
นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน  
อย่างเป็นระบบ และเปน็รัฐบาลที่ 
เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจก าหนด
นโยบายหรือทิศทางองค์กร รวมทั้ง 
สร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ด้วย 

เป็น ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรดา้น
ดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถสรา้ง
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิด 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรรม เพื่อการ
พัฒนางานภาครัฐที่มีมลูค่าสงูขึ้น 
(High Value Jobs) พัฒนาการ
ท างานและการบริการภาครัฐทีส่ร้าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน มีการเชื่อมโยงและ 
บูรณาการภาครัฐเสมือนเปน็องค์กร
เดียวเป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั  
 
 

หมายเหตุ *เป้าหมายของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลัระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

  



๑๖ 
 

กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุ่มเป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ ๑ – ๒ (Early) ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)* ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity) 

ผู้อ านวยการกอง 
(Management) 

ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกอง หรือผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ หรือต าแหน่งอื่น
ที่เทียบเท่า ซึ่งรบัผิดชอบการน า
นโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบตัิให้
เกิดผลอย่างเป็นรปูธรรม และควบคุม
ก ากับการท างานของหน่วยงานให้
เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
อาทิ ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศนูย์  
ในส่วนกลาง สว่นกลางที่ตัง้ 
ในส่วนภูมิภาค และส่วนภูมิภาค  
 

เป็น ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด้าน
ดิจิทัลในกระบวนการท างานหรือการ
ให้บริการ สามารถน านโยบายและ
ทิศทางองค์กรจากผู้บริหารระดับสูง 
มาก าหนดเป็นแนวทางและแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน ทบทวนและ
พัฒนากระบวนการ วิธีการท างาน 
หรือการบริการให้สามารถรองรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลและการใหบ้ริการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน และ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ โดยการน าเทคโนโลยดีิจิทัล
มาใช้  

เป็น ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน
ดิจิทัลระดับองค์กร ที่สามารถสือ่สาร
นโยบายขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ 
พร้อมทั้งสั่งการ ก าหนดแนวทาง 
วางแผน ก ากับ ติดตามดูแล ให้เกิด
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน
หรือการให้บริการขององค์กร ให้มี
ความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล 
มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน  
อย่างเป็นระบบ และเปน็รัฐบาล 
ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจก าหนด
นโยบายหรือทิศทางองค์กร ด้วย 

เป็น ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจทิัล  
ที่สนบัสนนุการปรบัเปลี่ยนทัศนคติ 
และสร้างบรรยากาศการท างานใน
รูปแบบดิจทิัล ที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานภาครัฐ 
ที่มีมูลค่าสงูขึ้น (High Value Jobs) 
พัฒนาการท างานและการบริการ
ภาครัฐที่สร้างคุณคา่ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน มกีาร
เชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือน
เป็นองค์กรเดียว เป็นภาครัฐที่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั  

  



๑๗ 
 

กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุ่มเป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ ๑ – ๒ (Early) ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)* ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity) 

ผู้ท างานดา้นนโยบายและ
งานวชิาการ (Academic) 

ผู้ปฏิบัตงิานที่ต้องใช้ความรู้ในทาง
วิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าทีท่ี่ได้รบั
มอบหมาย ซึ่งมีลักษะงานอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี ้
(๑) งานจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน 
กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ หรือจัดท า 
ร่างงบประมาณ  
(๒) งานด้านการศึกษา ค้นควา้วจิัย 
หรือจัดท าผลงานทางวชิาการ ต ารา 
หลักสูตร สิ่งประดษิฐ์ หรือข้อสรุป
เก่ียวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง                   
(๓) งานให้ค าปรึกษาโดยใช้ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในสายงาน  
 

เป็น ผู้ใช้ข้อมูลดจิิทัลที่ทันสมัย 
ที่สามารถวิเคราะห์และใช้ข้อมูล
รวมถึงเทคโนโลยีดจิิทัล เพื่อการ
น าเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การ
ก าหนดแผนงาน โครงการ ข้อเสนอ
ทางวชิาการ ทีส่อดคล้องกับทิศทาง
และยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมีความ
เข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน ามา
แลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้อย่าง
สะดวก 

 
 

เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
นโยบาย ที่สามารถคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสนับสนนุการตัดสินใจ  
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรอื 
การจัดบริการขององค์กร รวมทั้ง
สามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ 
ออกแบบ รวมถึงสร้างความเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อการเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน อย่างเป็นระบบ และ 
เป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ในรูปแบบดิจิทัล 
 

เป็น นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล ทีส่ามารถคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้าง
งานภาครัฐที่มีคุณค่าสงู (High Value 
Jobs) รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์และ
ออกแบบระบบการบริหารจัดการ 
กระบวนการ ระบบการให้บริการ  
ที่สนบัสนนุการพฒันาการท างาน
ภาครัฐที่สร้างคุณคา่ร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง  และ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน มกีาร
เชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือน
เป็นองค์กรเดียว เป็นภาครัฐที่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเต็ม
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

 

 

 

 

 



๑๘ 
 

กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุ่มเป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ ๑ – ๒ (Early) ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)* ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity) 

ผู้ท างานดา้นบริการ 
(Service) 

ผู้ปฏิบัตงิานด้านการให้บริการ  
ซึ่งปฏิบัติงานโดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อ
การให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรือ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน หรือ
แก่ประชาชน และเอกชน  ลักษณะ
งานทีป่ฏิบัติของกลุ่มนี้ เป็นงานที่ต้อง
มีการติดต่อ สื่อสาร หรือปฏิสัมพันธ์ 
กับผู้รับบริการโดยตรง โดยจะเป็น
งานที่ใช้ความรู้ทางวชิาการเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ ก็ได้  
 

เป็น ผู้ใหบ้ริการดิจทิัลภาครัฐ 
ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการ
ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
หรือผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ทั้งที่เป็นบรกิาร
หลักของหน่วยงาน และการบรกิาร
ของหน่วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงข้าม
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้
ข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการ
บริการที่มีประชาชนเปน็ศูนย์กลาง
ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ 

เป็น ผู้อ านวยความสะดวกด้านดิจิทัล
ภาครัฐ ที่สามารถให้บริการ ให้ความ
ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก หรือให้
ค าแนะน าในรูปแบบดิจิทัล ทีส่ร้าง
ความประทับใจให้แก่ประชาชนและ
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูล
ความต้องการบริการ สร้างสรรค์
นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการ
บริการภาครัฐที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนนุการสร้าง
ความเชื่อมโยงการบริการข้าม
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
และระหว่างภาครัฐกับประชาชนใน
รูปแบบดิจิทัล และการเป็นรัฐบาลที่
เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

เป็น ผู้น าด้านการบริการภาครัฐ  
ที่ร่วมสร้างสรรค์และพฒันาการ
บริการภาครัฐที่ให้ความส าคัญกบั
สร้างคุณค่าร่วมกันระหวา่งภาครัฐ 
ด้วยกันเอง และภาครัฐกับประชาชน 
มีการเชื่อมโยงและบูรณาการบริการ
ภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว  
ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลา สถานที่ ภาษา  
มีความโปร่งใสเป็นธรรม และเปดิให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั    
 
 

 

 

 

 

  



๑๙ 
 

กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุ่มเป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ ๑ – ๒ (Early) ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)* ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity) 

ผู้ปฏิบัตงิานเฉพาะดา้น
เทคโนโลยดีิจิทัล 
(Technology Specialist) 

ผู้ที่ปฏิบตัิงานด้านเทคโนโลยดีิจทิัล 
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
ซึ่งด ารงต าแหน่งนักวิชาการคอมพวิเตอร์  
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์  
หรือต าแหน่งในสายงานอื่น หรือ
ประเภทอื่นที่ได้รบัมอบหมายให้
ปฏิบัติงานทีต่้องใช้ความรู้เชิงเทคนิค
เก่ียวกับเทคโนโลยีดจิิทัล 
 

เป็น ผู้พัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลของ
หน่วยงาน ที่สามารถบริหารโครงการ 
หรือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม มา
พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจดัการ
ภายในองค์กร (Back Office) และ
การจัดบริการของรัฐ (Service) เพื่อ
รองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างาน การบริหารจัดการ และ
รูปแบบการให้บริการ ให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล การ
ท างานและการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชน ตลอดจนสามารถดูแล
บ ารุงรักษาระบบให้มีความมัน่คง
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปได ้
 

เป็น ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของ
องค์กร ที่สามารถบริหารโครงการ 
หรือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
สร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะ
ให้แก่หน่วยงาน (Automated Public 
Service) ตลอดจนสามารถดูแลและ
บ ารุงรักษาระบบให้มีความมัน่คง
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ซึ่งจะสร้างให้เกดิการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินงานหรือการ
ให้บริการของภาครัฐ ไปสู่ระบบดิจิทัล
ที่สามารถช่วยสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและ
ช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้าง 
ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน อย่างเป็นระบบ และการ
เป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

เป็น ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ ทีม่ีความ

รอบรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี สามารถคาดการณ์และ

เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท

ขององค์กร และรองรับการเปลี่ยน

ผ่านเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อการ 

สร้างงานภาครัฐที่มีมลูค่าสูงขึ้น (High 

Value Jobs) การพัฒนาภาครัฐเป็น

องค์กรแห่งนวัตกรรม มีการเชื่อมโยง

และบูรณาการหน่วยงานตา่ง ๆ 

เสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการบริการ 

ที่ทันสมัย ไม่จ ากัดด้วยเวลา สถานที่

และภาษา และเปน็ภาครัฐที่เปดิให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็ม

รูปแบบ ตลอดจนสามารถดูแล

บ ารุงรักษาระบบให้มีความมัน่คง

ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

 



๒๐ 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุ่มเป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ ๑ – ๒ (Early) ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)* ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity) 

ผู้ปฏิบัตงิานอื่น (Others) ผู้ปฏิบัตงิานด้านอื่น ๆ ทีไ่ม่สามารถ
จัดอยู่ใน ๖ กลุ่มข้างต้น หรือ
ผู้ปฏิบัตงิานที่อาศัยทักษะ และฝีมือ
เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ปฏิบตังิาน 
ในกลุ่มบริหารทั่วไป ผูป้ฏิบัติงานด้าน
ศิลปกรรม คีตศิลป์ ดุริยางคศลิป์ 
นาฏศิลป์ เป็นตน้  
 

เป็น ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจทิัลภาครัฐ ที่
ตระหนักรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีดิจทิัล 
และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจทิัลในการ
บริหารจัดการงานที่ได้รบัมอบหมายได้
อย่างเหมาะสม 
 

เป็น ผู้รูเ้ท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มี
ความรู้ความเข้าใจและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สามารถน าเทคโนโลยีมาใชป้ระโยชน์
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และ
เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้มุ่งพัฒนาตนเอง ให้
สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้  

เป็น ผู้ใช้เทคโนโลยีดจิิทัลอย่าง 
ชาญฉลาด ทีส่ามารถน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทนัสมัยมาใชป้ระโยชน์ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย 
รู้รอบและเท่าทันเทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู ้
มุ่งพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพฒันาและ
บริหารจัดการงานที่ได้รบัมอบหมายได้
อย่างมีประสทิธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
 
 
 



๒๑ 
 

๔.๖.๒ การจะก าหนดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน่วยงานของรัฐใด 
มีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังช่วงเวลาใด ให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งพิจารณาก าหนด
เป็นภาพรวมของหน่วยงาน  โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานนั้นและให้ประกาศให้ทราบทั่วกัน  

 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช่วงเวลาที่ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
จะก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดเป็นบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
ในสังกัด ที่จะต้องพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช่วงเวลาถัดไป  
ให้ก าหนดเป็นบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ต้องพัฒนาเพ่ือการ
ปฏิบัติงานในอนาคต ทั้งนี้ ตามหลักการที่ก าหนดในข้อ ๔.๕.๔   

๔.๖.๓ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ใดจะมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
ตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด และจะมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ก าหนด 
ในข้อ ๔.๖.๑  ให้เป็นไปตามท่ีได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้นั้น  

 ในกรณีที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ใด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
ที่หลากหลายและมีลักษณะงานที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามากกว่า ๑ กลุ่ม ให้ผู้นั้น
ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพ่ือร่วมกันระบุบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังที่สอดคล้องกับภารกิจ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้นั้น โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกระดับหนึ่ง  

๔.๗ ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

๔.๗.๑ ในการสร้างและพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลภาครัฐ เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะที่ควรให้การส่งเสริมและพัฒนา ๕ มิติการเรียนรู้  
๗ กลุ่มทักษะ ดังนี ้

  มิติที ่๑ รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 
  ประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) 

  มิติที่ ๒ เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน  
  ประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการควบคุมก ากับ และ 
การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard 
and Compliance Skill Set) 

  มิติที่ ๓ ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา  
  ประกอบด้วย ๒ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและ 
การให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design 
Skill Set) 



๒๒ 
 

  มิติที่ ๔ ใชด้ิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และน าองค์กร  
  ประกอบด้วย ๒ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและ 
การบริหารกลยุทธ์ (Project and Strategic Management Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านผู้น าดิจิทัล  
(Digital Leadership Skill Set) 

  มิติที่ ๕ ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์  
  ประกอบด้ วย  ๑  กลุ่ มทั กษะ ได้ แก่  กลุ่ มทั กษะด้ านการขั บ เคลื่ อน 
การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set) 

อนึ่ง กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy 
Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านการควบคุมก ากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน            
การจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) เป็นกลุ่มทักษะ
พ้ืนฐานที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการพัฒนา 

๔.๗.๒ ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะประกอบด้วย ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะใด และข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มใด ควรได้รับ 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใดบ้าง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนด 

๔.๘ แนวทางพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล 

๔.๘.๑ ก าหนดให้ “การพัฒนาคนเพ่ือสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของ
หน่วยงาน” และ “การสร้างและพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
รอบรู้” เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระหว่างปี งบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

๔.๘.๒ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ของหน่วยงานให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้  รวมทั้งเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล การท างาน และการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานที่สร้างคุณค่าร่วมกัน  

ในการนี้ อาจจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแบบบูรณาการ 
โดยน าผู ้บริหารระดับสูง (Executive) ผู ้อ านวยการกอง (Management) ผู ้ท างานด้านนโยบายและ 
งานวิชาการ (Academic) ผู ้ท างานด้านบริการ (Service) ผู ้ท างานเพื ่อขับเคลื ่อนการเปลี ่ยนแปลง 
(Change Catalyst) และผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology) มาพัฒนาเพ่ือให้สามารถ
สื่อสารและมีความเข้าใจที่ตรงกันในการสร้างและพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงาน และเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการท างานแบบบูรณาการเสมือนเป็นกระบวนการเดียวกัน   



๒๓ 
 

๔.๘.๓ ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการน ารูปแบบการ
เรียนรู้และพัฒนา ๗๐:๒๐:๑๐ (ร้อยละ ๗๐ เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๐ เรียนรู้จาก
ผู้อื่นและการสอนงาน และร้อยละ ๑๐ เรียนรู้จากการฝึกอบรม) มาปรับใช้ในการเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของตนเอง และให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน เพ่ือให้รู้เท่าทัน
และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่   

ในการพัฒนาดังกล่าวให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐน า “บทบาทและ
พฤติกรรมที่คาดหวัง” ตามที่ก าหนดในข้อ ๔.๖ มาก าหนดเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานมีการเรียนรู้และได้รับการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิด 
ที่สนับสนุนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการข้อ ๔.๕.๓ การพัฒนาทักษะและความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเพ่ืออนาคตตามหลักการข้อ  ๔.๕.๔ และการพัฒนา 
ที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการข้อ ๔.๕.๕ รวมทั้งให้น าทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ ก.พ. จะก าหนดตามข้อ ๔.๗.๒ มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาด้วย 

๔.๘.๔ ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งจัดด าเนินการเพ่ือให้
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามที่ ก.พ. จะก าหนดตาม 
ข้อ ๔.๗.๒ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามข้อ ๔.๖ ในการขับเคลื่อนภาครัฐ
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ และจัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามวรรคแรก ให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการในข้อ ๔.๕ และให้น า 
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมาปรับใช้ อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) การเรียนรู้
ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) และการเรียนรู้ 
ด้วยการเรียนรู้และสอนงานผู้อื่น (Learning from others และ Coaching and Developing Others) 

ในกรณีการจัดการเรียนรู ้ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) ให้มีการน า 
แนวทางการพัฒนารูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการบรรยายมาใช้ประกอบการฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการน า
ความรู้ไปปฏิบัติได้จริงด้วย อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) การทดลองหรือฝึกปฏิบัติ 
(Learning by Doing) การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case study) หรือการจัดท าผลงานส่วนบุคคล 
หรือผลงานกลุ่ม (Assignment) ในสัดส่วนการบรรยายไม่เกินร้อยละ ๖๐ และการพัฒนารูปแบบอื่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม 

ในการนี้ การส่งเสริม สนับสนุน และจัดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐดังกล่าวข้างต้น ให้ค านึงถึงการน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วย 

 



๒๔ 
 

๔.๙ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา 

๔.๙.๑ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด อาทิ ส านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ตามข้อ ๔.๗ โดยน าหลักการที่ก าหนดในข้อ ๔.๕ มาใช้เป็นแนวทาง 
การด าเนินงาน นอกจากนี้ ให้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนาสื่อ เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการพัฒนา  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งดูแลจัดการ
ให้ผู้สอน ผู้ฝึกอบรม และผู้อ านวยกลุ่ม มีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได ้

๔.๙.๒ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสู งประจ า กระทรวง กรม (Chief 
Information Officer: CIO) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ รับผิดชอบการน าแนวทาง 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐนี้  ไปด าเนินการให้ เกิดผลส าเร็จ  
ในระดับหน่วยงาน  

ในกรณีที่หน่วยงานใดไม่มีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ า
กระทรวง กรมตามวรรคแรก ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน รับผิดชอบการน าแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐไปด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ 

๔.๙.๓ หน่วยงานของรัฐ ประสานและท างานแบบบูรณาการ ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น 
รัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนให้มีการจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการพัฒนาและการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

 (๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เจียดจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรมาใช้ส าหรับการพัฒนาและการประเมินทักษะ
ด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  หากไม่เพียงพอให้น าเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานจากการ
ด าเนินงานตามแผนงบประมาณเดียวกันหรือต่างแผนงบประมาณมาใช้ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นส าคัญ   

 (๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
จัดท าค าของบประมาณเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ    

 ในการนี้ ให้ส านักงบประมาณ ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและ
การประเมินทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวด้วย  

 



๒๕ 
 

๔.๙.๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับส านักงาน ก.พ. พัฒนาการบริหาร
ก าลังคนส าหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (Technology Specialist) เพ่ือเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ส าคัญ และให้สามารถด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามข้อ ๔.๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๔.๙.๕ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ค.พ.ร.) สนับสนุนการสร้างและพัฒนา
ก าลังคนเพื่อสร้างระบบดิจิทัลของหน่วยงาน โดยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ให้พิจารณา
จัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการเพ่ิมเติม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ           
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพ่ือใช้รองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล  
เพ่ือเป็นอัตราก าลังเสริมระยะสั้นให้แก่ส่วนราชการ ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการท างานหรือการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเชื่อมโยงข้อมูล ระบบงานหรือระบบการบริการข้ามหน่ วยงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดกรองบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพ
เป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูงดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ ค.พ.ร. ก าหนด ในการนี้ให้ส านัก
งบประมาณจัดสรรงบบุคลากรส าหรับการจ้างพนักงานราชการกลุ่มนี้ด้วย 

๔.๙.๖ สถาบันคุณว ุฒิว ิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร ่วมกับส านักงาน ก.พ. จ ัดท า
รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินทักษะด้าน
ดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามที่ ก.พ. ก าหนด 

๔.๙.๗ การผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกระบวนท างานหรือการให้บริการ
โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
และการสร้างรัฐบาลแบบเปิด ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามที่ก าหนดในข้อ ๔.๖ เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง โดยให้
ปลัดกระทรวงหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า อธิบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า เอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการจังหวัด 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ 
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ทั้งนี้ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๔.๙.๘ ก าหนดให้ “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ 
ในการประเมินส่วนราชการ องค์ประกอบที่ ๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ 
(Innovation Based) (บังคับ) โดยอาจติดตามประเมินผลจาก  

 (๑) การน านวัตกรรมการท างานหรือการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
มาปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบและกระบวนการท างานหลักของส่วนราชการ และการใช้นวัตกรรมดังกล่าว  
ในการปฏิบัติงานจริง  



๒๖ 
 

 (๒) การเชื่อมโยงข้อมูล ระบบงานหรือระบบการบริการข้ามหน่วยงานของกรม 
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ  

 (๓) การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพ่ือสร้างรัฐบาลแบบเปิด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป    

 โดยในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาหรือการด าเนินการอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง ให้มีการน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  

ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ ๔.๙.๗ และข้อ ๔.๙.๘ ส าหรับหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่อยู่ 
ในบังคับของการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง  และการประเมิน 
ส่วนราชการของส านักงาน ก.พ.ร.  องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรที่ท าหน้าที่องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ สามารถพิจารณาก าหนดแนวทาง 
การติดตามประเมินผลโดยน าแนวทางดังกล่าวไปใช้บังคับไดโ้ดยอนุโลมด้วย 
 

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


