สิไงทีไสงมาดຌวย

ผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์
พื่อการไปสูดิจิทัลไทยลนด์ พ.ศ. ๎๑๒ํู ๎๑๒๑ ละหนังสือที่กี่ยวขຌอง
ํ. ผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการไปสูดิจิทัลไทยลนด์
พ.ศ. ๎๑๒ํ ู ๎๑๒๑
๎. หนังสือสานักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ดวนทีไสุด ทีไ นร ํํํ๎/๎๏๑๐
ลงวันทีไ ๎๕ มษายน ๎๑๒๎ รืไอง จຌงผลการพิจารณาผนระดับทีไ ๏ ิณ สิๅนดือนมีนาคม ๎๑๒๎ี
๏. หนังสือสานักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํ๏.๐/ํ๓ํ ลงวันทีไ ๑ พฤศจิกายน ๎๑๒ํ รืไอง มาตรการสรຌางละ
พัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการไปสูดิจิทัลไทยลนด์
๐. หนังสือสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ดวน ทีไ นร ํํํ๒/๓๔๑๒
ลงวันทีไ ๎๔ ธันวาคม ๎๑๒ํ รืไอง มาตรการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการไปสู
ดิจิทัลไทยลนด์

ํ. ผนปฏิบตั ิการดຌานการสรຌางละพัฒนา
กาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์
พืไอการไปสูดิจิทัลไทยลนด์
พ.ศ. ๎๑๒ํ ู ๎๑๒๑

ผนปฏิบตั ิการ
ดຌานการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์
พื่อการไปสูดิจิทัลไทยลนด์
พ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑

บทสรุปผูຌบริหาร
ผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์
พื่อการไปสูด ิจิทัลไทยลนด์
พ.ศ. ๎๑๒ํ - ๎๑๒๑
การพัฒนาทคนลยีดิจิทัล ทีไกຌาวกระดดละการผสมผสานการ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม
หลากหลายสาขา พืไอตอบสนองความตຌองการ฿นภาคการผลิต การบริการ ละพฤติกรรมของผูຌบริภค
ทีไปลีไยนปลง เดຌสงผลทา฿หຌ รูปบบละกระบวนการประกอบธุรกิจ ละการดานิ นชีวิต รวมถึ ง
ความสัมพันธ์ของคนปรับปลีไยนเปอยางพลิกฉม การพัฒนาดังกลาวจึงสรຌางทัๅงอกาสละความทຌาทาย
฿หຌกประทศละภาครัฐ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาเปสูความมัไนคง มัไงคัไงละยัไงยืน
รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎๐ ป
ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๓๕ี รา งผนมบ ทภาย฿ตຌยุท ธศาสตร์ช าติ ิ๎๐ี ประดในการพัฒ นาบริก าร
ประชาชน ละการพัฒ นาประสิท ธิภ าพภาครัฐ ิพ.ศ. ๎๑๒ - ๎๑๔๐ี ผนปฏิรูป ประทศ
ดຌา นการบริหารราชการผน ดิน พ.ศ. ๎๑๒ - ๎๑๒๑ ผนพัฒ นาศรษฐกิจละสัง คมหง ชาติ
ฉบับ ทีไ ๎ ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๒๐ี เดຌก ลา วถึง การนาทคนลยีดิจิทัล มา฿ชຌอ ยา งตใม รูป บบ
฿นการบริห ารราชการผน ดิน ละการจัด ทาบริก ารสาธารณะ รวมถึง การบูร ณาการฐานขຌอ มูล
ของหนว ยงานของรัฐ ขຌา ดຌว ยกัน พืไอ การปรับ สมดุล ละพัฒ นาระบบการบริห ารจัด การภาครัฐ
ยกระดับ งานบริก ารประชาชนสู ค วามป็น ลิศ ละตอบสนองความตຌอ งการของผูຌร ับ บริก าร
อยางสะดวก รวดรใว ละปรง฿ส
฿นการนีๅ คณะรัฐมนตรี ฿นการประชุมมืไอวันทีไ ๎๒ พฤศจิกายน ๎๑๒ เดຌพิจารณาละ
฿หຌความหในชอบผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎๐ ป ิพ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๓๕ี ตามทีไ
กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมเดຌนาสนอ ดยมีการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ละ
การพัฒนากาลังคน฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล ป็นยุทธศาสตร์ขับคลืไอนการดานินงาน
ทีไสาคัญ นอกจากนีๅ คณะรัฐมนตรี฿นการประชุมมืไอวันทีไ ๎๒ กันยายน ๎๑๒๐ เดຌมีมติหในชอบ฿นหลักการ
รางนวทางการพัฒนาทั กษะดຌานดิจิทัล ของขຌาราชการละบุคลากรภาครั ฐพืไอการปรับปลีไยนเปสู
การป็นรัฐบาลดิจิทัล พืไอ฿หຌขຌาราชการ บุคลากรภาครัฐ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ องค์กรกลาง
การบริหารงานบุคคล ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองตาง โ นาเปปรับ฿ชຌ฿นการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพ
กาลังคนภาครัฐ ดຌวย

๎
ดังนัๅน พืไอ สนับสนุ นทิศทางการพัฒนาประทศละพืไอ ฿หຌป็นเปตามจตนารมณ์ของ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวขຌางตຌน จึงหในควร฿หຌมีการจัดทาผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนากาลังคน
ภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ขึๅน พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการสรຌางละพัฒนากาลังคน
พืไอสรຌางระบบงานทีไมีคุณสมบัติของดิจิทัล฿หຌกองค์กรละภาครัฐ ละสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐ
฿หຌทาทันการปลีไยนปลงละมีทักษะ฿นการนาดิจิทัลมา฿ชຌพืไอสรຌางคุณคารวมกัน
ผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนากาลังคนพืไอสรຌางความพรຌอมชิงกลยุทธ์พืไอการเปสู
ดิจิทัลเทยลนด์นีๅ มีความมุงหมายพืไอสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐ฿หຌมี ทักษะ ฿นการปลีไยนปลง
รวมทัๅง฿หຌการสนับสนุนละการมีสวนรวม฿นการปรับปลีไยนภาครัฐพืไอขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์อันจะชวย
สนับสนุน฿หຌภาครัฐมีคุณลักษณะทีไสาคัญ ๏ ประการ เดຌก การป็นรัฐบาลปຂดละชืไอมยงกัน ิOpen and
Connected Governmentี การป็ นรั ฐบาลทีไ มี ความทั นสมั ยละยึ ดประชาชนป็ นศู นย์ กลาง ิSmart
Government for Citizenี ละการมีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ ิDigital Government Cultureี
ผนปฏิบัติการดังกลาว มีหลักการสาคัญ฿นการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐ ิBuildBuy-Borrowี พืไอกระตุຌนละผลักดัน฿หຌกิดการปรับปลีไยนขนาน฿หญ ฿นระดับหนวยงาน ิRadical
Changeี ดຌวยการสรຌาง ผูຌนา ละ กาลังคนกลุมสาคัญ ฿หຌมีกรอบความคิด ทักษะ ละความพรຌอม
฿นการขับคลืไ อนการปลีไยนปลง฿นภาครัฐพืไอเปสู การป็นรัฐบาลดิจิ ทัลละดิจิทัล เทยลนด์ ละ
ดຌวยการสรຌางละพั ฒ นาทัก ษะบบ฿หม฿ หຌ  ก กาลัง คนภาครัฐ ฿นชวงการปลีไย นผ าน ิTransition
Periodี พืไอเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลละดิจิทัลเทยลนด์
กลเกสาคัญ฿นการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐตามจตนารมณ์ ของผนปฏิบัติการ
ดังกลาว ประกอบดຌวย ๐ ประดในละนวทาง ๐ วิธีการ ดังมีรายละอียดดยสังขป ดังนีๅ
ประดในละนวทางที่ ํ การพัฒนาผูຌบริหารระดับสูง฿หຌป็นผูຌนาพื่อขับคลื่อนดิจิทัล
ไทยลนด์ ประกอบดຌวย ๏ วิธีการ เดຌก ิ ี การปรับกรอบความคิด ิMindsetี สรຌางความตระหนักรูຌ
฿หຌการสนับสนุนผูຌบริหารสูงสุดพืไอนาการปรับปลีไยนภาครัฐขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ละนาองค์กรขຌาสู
ยุคดิจิทัลเทยลนด์ ิ๎ี การตรียมความพรຌอมผูຌทีไจะป็นผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หมของหนวยงานของรัฐ
฿หຌมีความสามารถ฿นการนาองค์กรพืไอขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ละ ิ๏ี การพัฒนาละตรียมผูຌบริหาร
CIO ทีไมีวิสัยทัศน์ละคุณสมบัติหมาะสมพืไอการปรับปลีไยนเปสูดิจิทัลเทยลนด์

๏
ประดในละนวทางที่ ๎ การสรຌางสริมกาลังคนศักยภาพสูงพื่อการขับคลื่อนสูดิจิทัล
ไทยลนด์ ิChange agentsี ประกอบดຌวย ๏ วิธีการ เดຌก ิ ี การสรຌางละพัฒนาทีมบูรณาการ
พืไอขับคลืไอนการปลีไยนปลง ดยน ากาลัง คนคุณ ภาพของภาคราชการ ละผูຌมีผ ลสัม ฤทธิ์ข อง
สว นราชการขຌา มามีส ว นรว มหรือ ป็ นครื อข ายการขั บคลืไ อนการปรั บปลีไ ยนองค์ กรเปสู การป็ น
รั ฐบาลดิ จิ ทั ล ิ๎ี การสรຌ า งละพั ฒ นาบุ ค ลากรทีไ ป ฏิ บั ติ ง านดຌ า นทคนลยี ส ารสนทศภาครั ฐ
ิTechnologistี ฿หຌมีความพียงพอทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ ละ ิ๏ี การทบทวนบทบาท ภารกิจ
ระบบงาน ละครงสรຌางองค์กรละการจัด อัต รากาลังทีไกีไยวขຌองกับภารกิจการสรຌางละพัฒ นา
ดิจิทัลภาครัฐ
ประดใ น ละนวทางที่ ๏ การสรรหาละพั ฒ นาก าลั ง คนที่ มี ทั ก ษะบบ฿หม
พื่อรองรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์ ประกอบดຌวย ๐ วิธีการ เดຌก ิ ี การระบุ
ทั กษะทีไ จ าป็ นละวางผนการสรຌ างพั ฒนา ละคลืไ อนยຌ ายก าลั งคนภาย฿นหน วยงานพืไ อรองรั บ
การปรับปลีไยนบริบทการทางานละการขຌาสูดิจิทัลเทยลนด์ ิ๎ี การสรຌางละพัฒนา฿หຌขຌาราชการ
ละบุคลากรภาครัฐทีไปฏิบัติงานอยู฿นระบบราชการมีกรอบความคิดบบ฿หม฿นการทางานพืไอประชาชน
ริริไมสรຌางสรรค์พรຌอมปรับตัว สามารถรับมือกับการปลีไยนปลงทางานอยางทันสมัยมีธรรมาภิบาล รวมทัๅง
มีทักษะทีไจาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์ ิ๏ี การสรรหาละดึงดูดคนพันธุ์฿หม
ิDigital DNAี ทีไมีความพรຌอมขຌาสูระบบราชการ฿นทุกระดับตาหนง ละ ิ๐ี การกระตุຌน฿หຌขຌาราชการละ
บุคลากรภาครัฐขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการปลีไยนผานขององค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ละ
บริหารการปลีไยนปลงอยางป็นระบบ
ประดในละนวทางที่ ๐ การสรຌ างระบบนิ วศพื่อการสรຌางละพั ฒนากาลั งคน
ภาครัฐชิงกลยุทธ์อยางยั่งยืน ประกอบดຌวย ๐ วิธีการ เดຌก ิ ี การปรับบริบทองค์กรละกฎระบียบ
พืไอรองรับการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ิ๎ี การสรຌางสภาพวดลຌอมการทางานบบดิจิทัล พืไอสรຌางอกาส
ละความคุຌ น คยรวมทัๅ ง กระตุຌ น ฿หຌ  กิ ด การ฿ชຌ ทั ก ษะดຌ า นดิ จิ ทั ล ฿นสถานทีไ ท างาน ิ๏ี การสรຌ า ง
สภาพวดลຌอมการทางาน฿หຌป็น สถานทีไทางานหงการรียนรูຌ  ทีไมีการสอนงานละลกปลีไ ยน
รียนรูຌระหวางกัน อยางป็นระบบ ละ ิ๐ี การยกระดับมาตรฐานละคุณภาพการพัฒนารวมทัๅง
การประมินทักษะดຌานดิจิทัลสาหรับบุคลากรภาครัฐ

๐
อนึไง พืไอ฿หຌกลเกตามผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์
พืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ดานินการอยางป็นรูปธรรม คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ิก.พ.ี มืไอวันทีไ
๔ มิถุนายน ๎๑๒ จึงเดຌมีมติหในชอบผนปฏิบัติการดังกลาว ละ฿หຌนาสนอคณะกรรมการดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ พืไอ฿ชຌสนับสนุนการพัฒนากาลังคนภาครัฐ฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละสังคม
ดิจิทัลตามผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎๐ ป ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๓๕ี ซึไงคณะกรรมการ
สงสริมละพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม มืไอวันทีไ ๕ กรกฎาคม ๎๑๒ ละคณะกรรมการดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ มืไอวันทีไ ๎ กรกฎาคม ๎๑๒ มีมติหในชอบดຌวยลຌว
-------------------------------------

แผนปฏิบั ิการ านการสรางและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธเพื่อการไปสู ิจิทัลไทยแลน 
ดorces of Change

การบริการทางเลือกที่ อบโจทย
.ประชาชนผูรับบริการ

พัฒนาการของเทคโนโลยีที่กาวกระโ
การเชื่อม อสวน าง ๆ ของ Social Network

รูปแบบการ ำเนินธุรกิจใหม
(New Business Model)

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ความคา หวังและพฤ ิกรรม
ของผูบริโภคเปลี่ยนแปลง

การปรับเปลี่ยนโครงสราง
.องคกร ระบบงาน และกำลังคน

ทิศทางการพัฒนาประเทศ

รัฐธรรมนูญ 2560
มา รา 258

ม ิคณะรัฐมน รี
แผน ิจิทัล 20 ป (ม คิ ณะรัฐมน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
ยุทธศาส รชา ิ 20 ป
ยุทธศาส ร 3 การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาส ร 6 การปรับสม ลุ
การบริหารจั การภาครัฐ

ยุทธศาส ร 1 การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาส ร 6
การบริหารจั การในภาครัฐ
การปองกันการทุจริ

แผนปฏิรูปประเทศ
านที่ 2 การบริหาร
ราชการแผน ิน
านที่ 11 การปองกัน
และปราบปรามการทุจริ

รี 5 เม.ย. 59)

ยุทธศาส ร 4 การปรับเปลีย่ นภาครัฐ
เปนรัฐบาล จิ ท
ิ ลั
ยุทธศาส ร 5 การพัฒนากำลังคน
ใหพรอมเขาสูเ ศรษฐกิจและสังคม จิ ท
ิ ลั

แนวทางการพัฒนาทักษะ าน ิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
(ม ิคณะรัฐมน รี 26 ก.ย. 60)

การสรางและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ
เพื่อการไปสู ิจิทัลไทยแลน 
ม ิคณะกรรมการที่เกี่ยวของ

Digital Transformation

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
คณะกรรมการ ิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชา ิ วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

People

Process

Technology

การบูรณาการทิศทางและการเชื่อมโยง
การ ำเนินงาน“การปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เปนรัฐบาล ิจิทัล”.และ“การพัฒนากำลังคน
ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม ิจิทัล”
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและใหมีการใช
ทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา

วั ถุประสงค
เพื่อสรางและพัฒนากำลังคนภาครัฐใหมี “กรอบความคิ ” และ “ทักษะ” ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงใหการสนับสนุน
และมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเพื่อเขาสูยุค ิจิทัลไทยแลน 

คุณลักษณะรัฐบาล ิจิทัลเปาหมาย
CLICK HERE

@

รัฐบาลเป และเชื่อมโยง
(Open and Connected ตovernment)

รัฐบาลที่มีความทันสมัย
และยึ ประชาชนเปนศูนยกลาง
(Smart ตovernment for Citizen)

วัฒนธรรม ิจิทัลภาครัฐ
(Digital Culture)

กลไกการสรางและพัฒนากำลังคน
Mindset

Strengthen

Skillset

Ecosystem &.
Digital.culture

ประเ ็นและแนวทาง 1
การพัฒนาผูบ ริหารระ บั สูง
ใหเปนผูน ำเพือ่ ขับเคลือ่ น
จิ ทิ ลั ไทยแลน 

ประเ ็นและแนวทาง 2
การเสริมสรางกำลังคน
ศักยภาพสูงเพือ่ การขับเคลือ่ น
สู จิ ทิ ลั ไทยแลน 

ประเ ็นและแนวทาง 3
การสรรหาและพัฒนา
กำลังคนทีม่ ที กั ษะแบบใหม
เพือ่ รองรับการทำงาน
ในบริบท จิ ทิ ลั ไทยแลน 

ประเ ็นและแนวทาง 4
การสรางระบบนิเวศ
เพือ่ การสรางและพัฒนา
กำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ

เปาประสงคหลัก

เปาประสงคหลัก

เปาประสงคหลัก

ผู  บ ริ ห ารสามารถให ท ิ ศ ทางและกำหน
นโยบายเพื่อปรับเปลีย
่ นเปนรัฐบาล จิ ท
ิ ลั
มีการขับเคลื่อนการ ำเนินงานที่ อเนื่อง
และถายทอ เพื่อใหเกิ การปรับ ัวทั่วทั้ง
องคกร

หนวยงานภาครัฐมีกำลังคนศักยภาพสูง
ที ่ เ ป น กลไกไปส ู ิ จ ิ ท ั ล ไทยแลน  โ ยมี
การปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารจั การภายใน
และระบบ.HR.เพื ่ อ สนั บ สนุ น การทำงาน
ร ว มกั น ในลั ก ษณะ.Service.Oriented
สรางความพรอมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสรางแรงจูงใจ

วิธก
ี าร

การปรับกรอบความคิ สรางความ ระหนักรู
ใหการสนับสนุนผูบริหารสูงสุ ในการนำ
องคกรเขาสู จิ ท
ิ ลั ไทยแลน บ
 นพืน
้ ฐานหลัก
ธรรมาภิบาล
เ รียมความพรอมผูบริหารระ ับสูงรุนใหม
ใหมค
ี วามสามารถในการนำองคกรเขาสู จิ ท
ิ ลั
ไทยแลน และเสริมสรางวัฒนธรรม ิจิทัล
ใหยง่ั ยืน
พั ฒ นาและเ รี ย ม.CIO.ที ่ ม ี ว ิ ส ั ย ทั ศ น แ ละ
ศักยภาพในการปรับเปลีย
่ นองคกรและสราง
ความ อ เนือ่ งการ ำเนินงาน

วิธก
ี าร

การสราง.พัฒนาทีมบูรณาการขับเคลื่อน
การเปลีย่ นแปลง
การสราง.พัฒนา.คน.IT.ภาครัฐใหเพียงพอ
ทัง้ ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ทบทวนบทบาท.ภารกิจ.ระบบงาน โครงสราง
องคกร.การจั อั รากำลังทีเ่ กีย่ วของกับภารกิจ
า น จิ ท
ิ ลั ภาครัฐ

เปาประสงคหลัก

บุ ค ลากรภาครั ฐ มี ท ั ก ษะที ่ จ ำเป น สำหรั บ
การทำงานในบริบทการเปน จิ ท
ิ ลั ไทยแลน 
สามารถปรับ ัว เรีย นรูอยาง อเนื่องและ
ทำงานในบริบทใหมไ อ ยางมีประสิทธิภาพ

วิธก
ี าร

ระบุ ท ั ก ษะที ่ จ ำเป น .วางแผน.สร า ง.พั ฒ นา
เคลื ่ อ นย า ยกำลั ง คนเพื ่ อ รองรั บ การปรั บ
บริบทการทำงานและการเขาสู จิ ท
ิ ลั ไทยแลน 
สราง.พัฒนาคนในระบบใหมก
ี รอบความคิ
ทันสมัย.พรอมปรับ ัว.และมีทักษะที่จำเปน
สำหรับการทำงานแบบใหม
สรรหาและ งึ ู คนพันธุใ หมเขาสูร ะบบราชการ
ทุกระ บ
ั ำแหนง
กระ ุ  น ให บ ุ ค ลากรภาครั ฐ มี ส  ว นร ว มใน
กระบวนการเปลี่ยนผานระบบ

ำเนนิ การสราง
ั นากำลังคน
และพฒ

็
ุ ระเ น
ระบป
ั นากำลังคน
พฒ
วิเคราะห ตAP
ระบุประเ น
็ การพัฒนา

ั น
ิ ศ
ู ท
 ม
วิเคราะหภ
ร

ก
ค
อง
วิเคราะห AS IS และ TO BE

02

ำเนินการและ
สรางการมีสว นรวม

กำหน แนวทาง
อม
และเ รียมความพร

ภาครั ฐ มี ร ะบบนิ เ วศเพื ่ อ การทำงาน
การพัฒนาและการเรียนรู ลอ ชีวิ ทีช่ ว ย
บุคลากรภาครัฐในการปรับ วั ใหเขากับบริบท
การเปน ิจิทัลไทยแลน 

วิธก
ี าร

ปรับบริบทองคกรและกฎระเบียบเพือ่ รองรับ
การไปสู จิ ท
ิ ลั ไทยแลน 
สร า ง.Digital.Environment.เพื ่ อ สร า ง
ความคุ  น เคยในการนำเทคโนโลยี ิ จ ิ ท ั ล
มาประยุก ใ ช
สรางสภาพแว ลอมการทำงานใหเปนสถานที่
ทำงานแหงการเรียนรู
ยกระ ับมา รฐานและคุณภาพการพัฒนา
และประเมินทักษะ จิ ท
ิ ลั /ทักษะแบบใหมสำหรับ
บุคลากรภาครัฐ

04
ั นา
ิ และพฒ
ประเมน
อ ยอ

ดeedback
and improvement

03
N-80

28

05

กำหน แผนและ
บริหารความเสีย่ ง

01

แนวทางการ ำเนินงาน
ของสวนราชการ

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

47/111 ถ. ิวานนท อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทร. 0 2547 1808

h�p://www.ocsc.go.th/digital_skills2

ผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์
พื่อการไปสูดิจิทลั ไทยลนด์
พ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑
ํ. สถานการณ์ปัจจุบัน
การพัฒนาทคนลยีดิจิทัลทีไกຌาวกระดดละการผสมผสานการ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม
หลากหลายสาขา ิDisruptive Technologyี พืไอตอบสนองความตຌองการ฿นภาคการผลิต การบริการ
ละพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลง เดຌสงผลทา฿หຌ การพัฒนาศรษฐกิจ สังคม รูปบบละ
กระบวนการประกอบธุ รกิ จ ละการด านิ น ชี วิ ต รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องคนปรั บปลีไ ย นเป
อยางพลิกฉม การพัฒนาดังกลาวจึงสรຌางทัๅงอกาสละความทຌาทาย฿หຌกประทศ฿นการพัฒนา
เปสูความมัไนคงมัไงคัไงละยัไงยืน
฿นช วงทีไ ผ านมา ประทศเทยเดຌ มี การพั ฒนาละน าเอซี ที ิEnabling Technologyี
มา฿ชຌป็นครืไองมือสนับสนุนการพัฒนาประทศมาดยตลอด ละดຌวยอิทธิพลของทคนลยีดังกลาว
เดຌสงผลทา฿หຌประทศเทยมีระดับการพัฒนา ทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ละการมือง
ทีไสูงขึๅนระดับหนึไง ฐานการผลิตละบริการมีความหลากหลายมากขึๅน ฐานการสงออกสินคຌาอุตสาหกรรม฿หญ
มากขึๅน หลายสาขาการผลิตละบริการสามารถขงขันละมีสวนบง฿นตลาดลกสูงขึๅน สามารถสรຌาง
รายเดຌงินตราตางประทศ฿นระดับสูง มาตรฐานสินคຌาละบริการของเทยเดຌรับการยอมรับ มูลคา
การคຌาละการลงทุนระหวางประทศพิไมขึๅนอยางตอนืไอง มีการสัไงสมองค์ความรูຌละปรับปลีไยน
ทคนลยีการผลิตอยางตอนืไอง อันดับความสามารถ฿นการขงขันดยรวมมีนวนຌมปรับตั วดีขึๅน

สถาบันการจัดการนานาชาติ ิInternational Institute for Management Development: IMDี รายงานวา฿นป พ.ศ. ๎๑๒ ิค.ศ. 2018ี
ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับความสามารถ฿นการขงขัน ิWorld Competitivenessี อยู฿นอันดับทีไ ๏๐ จาก ๒๏ ประทศ หรือเดຌคะนนรวม
๓๕.๐๑๐ คะนน ทัๅงนีๅ มืไอปรียบทียบกับประทศ฿นกลุมอาซียนดຌวยกัน ประทศเทยเดຌรับการจัดอยู฿นอันดับทีไ ๏ รองจากประทศสิงคปร์
ิอันดับ ๏ คะนน ๕๔.๑๑๏ี ละประทศมาลซีย ิอันดับ ๎๎ คะนน ๔๑. ๓๐ี
สาหรับ World Economic Forum เดຌรายงานขีดความสามารถ฿นการขงขันลก ิGlobal Competitiveness Indexี ประจาป พ.ศ. ๎๑๒๐ -๎๑๒
ิค.ศ.2017 - 2018ี ดยระบุวา ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับ฿นภาพรวมอยูทีไอันดับ ๏๎ จาก ๏๔ ประทศ หรือเดຌคะนนรวม ๐.๓๎ คะนน
จาก ๓ คะนน พิไมขึๅน ๎ อันดับ จากอันดับทีไ ๏๐ ป พ.ศ. ๎๑๑๕ – ๎๑๒๐ ิค.ศ. 2016 - 2017ี เดຌคะนนรวมคงดิม คือ ๐.๒๐ คะนน ทัๅงนีๅ
มืไอปรียบทียบกับประทศ฿นกลุมอาซียนดຌวยกัน ประทศเทยเดຌรับการจัดอยู฿นอันดับทีไ ๏ รองจากประทศสิงคปร์ ิอันดับ ๏ คะนน ๑.๓ี ละ
ประทศมาลซีย ิอันดับ ๎๏ คะนน ๑. ๓ี

ปัญหาความยากจนลดลง อกาสการเดຌรับการศึกษาการขຌาถึงบริการสาธารณสุข บริการสาธารณะ
ละครงสรຌางพืๅนฐาน การคุຌมครองทางสังคม ละทรัพยากรตาง โ มากขึๅน
อยางเรกใตาม ประทศเทยยังคงมีจุดออน฿นชิงครงสรຌางหลายดຌานทีไป็นปัจจัยฉุดรัๅง
การพิไมขีด ความสามารถ฿นการขงขั นของประทศทัๅง ฿นดຌา นภาคการกษตร การผลิต ละ
การบริการ ดยฉพาะอยางยิไง฿นกลุม SMEs ละวิสาหกิจชุมชน พืไอกຌาวเปอยู฿นกลุมประทศทีไ
ขงขันเดຌดຌวยนวัตกรรม ๎ ครงสรຌา งศรษฐกิจมีความออนเหวละผันผวนตามปัจจัยภายนอก
การ฿ชຌองค์ความรูຌ ทคนลยี ละนวัตกรรมพืไอการพิไมมูลคามีนຌอย การลงทุนพืไอการวิจัยละ
พัฒนายังเมพอพียง อีกทัๅงคนเทยยังมีคุณภาพดยฉลีไยตไากวากณฑ์มาตรฐานทัๅง฿นดຌานความรูຌ
ทักษะ ทัศนคติ มีปัญหาดຌานคุณธรรมจริย ธรรม ครงสรຌางประชากรปลีไยนปลงขຌาสูสังคม
สูงวัยอยางรวดรใว สงผลตอผลิตภาพของประทศ ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมรอยหรอ
สืไอมทรมรวดรใว๏ ประกอบกับอิทธิพลของทคนลยีทีไกຌาวกระดดเดຌกอ฿หຌกิดความหลืไอมลๅา
฿นการขຌาถึงทคนลยีนืไ องจากความตกตางดຌ านรายเดຌ ดຌานความรูຌ ดຌานทักษะ หรือดຌานการขຌาถึ ง
ครงสรຌางพืๅนฐานทางทคนลยี ความหลืไอมลๅาของรงงานทีไมีทักษะดຌานทคนลยีขัๅนสูงละ
รงงานทีไเมมีทักษะ ละความหลืไอมลๅาของผูຌประกอบการขนาด฿หญละขนาดลใกทีไมีความสามารถ
฿นการลงทุนพืไอยกระดับศักยภาพทางทคนลยีทีไตกตางกัน ๐ ดังนัๅน ประทศเทยจึงจาป็น
อยางยิไงทีไจะตຌองทบทวนนวทางการพัฒนาประทศทีไผานมา ดยจะตຌองปฏิรูปประทศพืไอสริม
จุดขใงละกาจัดจุดออน฿นหลายดຌาน พืไอกຌาวเปสูการป็นประทศเทยทีไพัฒนาลຌว มีความมัไนคง
มัไงคัไง ละยัไงยืน ฿นระยะยาว
ดยทีกไ ารสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ การสรຌางคุณภาพชีวิตละ
ความอยูดีมีสุข รวมทัๅงการลดความหลืไอมลๅาของสังคมดังกลาว ยังคงตຌองอาศัยประสิทธิภาพ
๎

ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ๎ พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๐ เดຌกลาวถึงการจัดลาดับขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ของประทศตาง โ ทัไวลก ดยคานึงถึงลาดับขัๅนการพัฒนาทางศรษฐกิจทีไตกตางกัน ละบงประทศออกป็น ๏ กลุม คือ
กลุมการขงขันดຌวยปัจจจัยพืๅนฐาน กลุมการขงขันดຌวยประสิทธิภาพการลงทุนละกลุมการขงขันดຌวยนวัตกรรม ซึไงประทศเทย
ถูกจัดอยู฿นกลุมทีไขงขันดຌวยประสิทธิภาพการลงทุน
๏
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ , ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ๎
พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๐, หนຌา ๔ - ๕
๐
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, ผนยุทธศาสตร์ชาติ ๎๐ ป พ.ศ.๎๑๒๐ – ๎๑๓๕, สิงหาคม ๎๑๒๐
หนຌา ๐
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ภาครั ฐ ละภาคธุ ร กิ จ ปั จ จั ย ก าลั ง คนราคาถู ก ละปั จ จั ย ทุ น น าขຌ า จากต า งประทศป็ น
ตัวขับคลืไอนสาคัญ ภาครัฐของเทยจึงถูกรงกดดันจากทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ฿หຌรงปรับ
กระบวนทัศน์การทางาน ปรับสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐพืไอกຌ เขปัญหาการบูรณาการ
ประสิทธิผลละประสิทธิ ภาพของระบบราชการทีไสัไงสมมานาน ละยกระดับการบริการภาครัฐ
฿หຌมีความทันสมัย ปຂดกวຌาง ปรง฿ส รับผิดชอบ ธรรมาภิบาล ละยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง
ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไนละความเวຌวาง฿จ฿นหมูประชาชนละผูຌรับบริการ
๎. การปรับปลี่ยนภาครัฐไปสูดิจิทัลไทยลนด์
๎. ฿นช วงวลาทีไ ป ระทศเทยตຌ อ งปรั บตั วละปฏิ รู ป ประทศพืไ อ฿หຌ ท าทั นกั บ
สถานการณ์การปลีไยนปลงทีไผันผวนละเมสามารถคาดหมายเดຌ ทิศทางการพัฒนาประทศเทยเปสู
การป็นประทศทีไพัฒนาลຌว มีความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน฿นระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญ
หงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒๐๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎๐ ป ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๓๕ี
รางผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ิ๎๐ี ประดในการพัฒนาบริการประชาชน ละการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพภาครัฐ ิพ.ศ. ๎๑๒ -๎๑๔๐ี ผนปฏิ รูปประทศดຌ านการบริหารราชการผ นดิ น
พ.ศ. ๎๑๒ - ๎๑๒๑ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ ๎ ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๒๐ี ๒
เดຌกลาวถึงการนาทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌอยางตใมรูปบบ฿นการบริหารราชการผนดินละการจัดทา
บริการสาธารณะ รวมถึงการบูรณาการฐานขຌอมูลของหนวยงานของรัฐขຌาดຌวยกัน พืไอการปรับสมดุลละ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยกระดับงานบริการประชาชนสูความป็นลิศ ละตอบสนอง
ความตຌองการของผูຌรับบริการอยางสะดวก รวดรใว ละปรง฿ส

รั ฐธรรมนู ญห งราชอาณาจั กรเทย มาตรา ๎๑๔ ข. ทีไ เดຌ ก าหนดผลสั มฤทธิ์ อั นพึ งประสงค์ ของการปฏิ รู ปประทศ
ดຌานการบริหารราชการผนดินทีไสาคัญ ๎ ฿น ๑ ประการ เดຌก ิ ี ฿หຌมีการนาทคนลยีทีไหมาะสมมาประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหาร
ราชการผนดินละการจัดทาบริการสาธารณะ พืไอประยชน์฿นการบริหารราชการผนดินละพืไออานวยความสะดวก฿หຌก
ประชาชน ิ๎ี ฿หຌมีการบูรณาการฐานขຌอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานขຌาดຌวยกันพืไอ฿หຌป็นระบบขຌอมูลพืไอการบริหาร
ราชการผนดินละการบริการประชาชน
๒
ผนพั ฒนาศรษฐกิ จละสั งคมห งชาติ ฉบั บทีไ ๎ ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๒๐ี เดຌ ฿หຌ ความส าคั ญกั บการพิไ มขี ดความสามารถ
฿นการขงขันของประทศ การสรຌางอกาสทางสังคมอยางทาทียม การพัฒนาทุนมนุษย์ ละปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานละ
การ฿หຌบริการภาครัฐ ดยสวนหนึไงของการดานินการ฿หຌบรรลุปງาหมาย จาป็นตຌองอาศัยนวัตกรรมละทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌป็น
ครืไองมือ
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๎.๎ คณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๑ มษายน ๎๑๑๕ เดຌพิจารณาละ฿หຌความหในชอบผนพัฒนา
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎๐ ป ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ ปฏิรูปประทศเทยสู ดิจิทัลไทยลนด์ หรือ
ประทศเทยทีไสามารถสรຌางสรรค์ ละ฿ชຌ ประยชน์ จากทคนลยี ดิจิ ทัลอย างตใมศักยภาพ฿นการพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐาน นวัตกรรม ขຌอมูล ทุนมนุษย์ ละทรัพยากรอืไน฿ด พืไอขับคลืไอนการพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมของประทศเปสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืนตามทีไกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ิชืไอดิม
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสารี เดຌนาสนอ ดย฿นผนพัฒนาดังกลาวเดຌมีการกลาวถึงภูมิทัศน์
ของการพัฒนาประทศเทยเปสูดิจิทัลเทยลนด์ละปງาหมายการพัฒนารัฐบาล ศรษฐกิจ ละสังคมของ
ประทศ พืไอเปสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน เวຌ ๐ ระยะ ซึไงสะทຌอน฿หຌหในถึงทิศทางของการพัฒนาทีไชัดจน ดังนีๅ
ระยะการ
พัฒนา

ระยะที่ ํ
Digital Foundation
ิํ ป ๒ ดือนี

ระยะที่ ๎
Digital Thailand I:
Inclusion
ิ๑ ปี
ทุกภาคสวนของ
ประทศเทยมีสวนรวม
฿นศรษฐกิจละสังคม
ดิจิทัลตามนวทาง
ประชารัฐ

ระยะที่ ๏
Digital Thailand II:
Full Transformation
ิํ์ ปี
ประทศเทยกຌาวสูด ิจิทัล
เทยลนด์ทีไขับคลืไอน
ละ฿ชຌประยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลเดຌ
อยางตใมศักยภาพ

ระยะที่ ๐
Global Digital
Leadership
ดຌานการพัฒนา
ิํ์ - ๎์ ปี
ภูมิทัศน์ดิจิทลั ประทศเทยลงทุน ละ
ประทศเทยอยู฿นกลุม
ของไทย
สรຌางรากฐาน฿น
ประทศทีไพัฒนาลຌว
฿นระยะ ๎์ ป การพัฒนาศรษฐกิจละ
สามารถ฿ชຌทคนลยี
สังคมดิจิทลั
ดิจิทัลสรຌางมูลคาทาง
ศรษฐกิจละคุณคา
ทางสังคมอยางยัไงยืน
รัฐบาล
หนวยงานรัฐมีการทางาน การทางานระหวาง
รัฐจัด฿หຌมีบริการ
ป็นผูຌนา฿นภูมิภาค
ทีไ ชืไอมยงขຌอมูล
ภาครัฐจะชืไอมยง
ทีไขับคลืไอนดย
ดຌานรัฐบาลดิจิทลั
ขຌามหนวยงาน
หมือนป็นองค์กรดียว ความตຌองการของ
ทัๅงทางการบริหาร
ประชาชน ปຂดผยขຌอมูล จัดการรัฐละบริการ
ละ฿หຌประชาชนมีสวนรวม ประชาชน
ศรษฐกิจ
การทาธุรกรรมผานระบบ ภาคกษตร การผลิต
ภาคกษตร การผลิต
กิจกรรมทางศรษฐกิจ
ดิจิทัล คลองตัว ละติด ละบริการ ปลีไยนมา ละบริการขงขันเดຌ
ทุกกิจกรรมชืไอมตอ
อาวุธดิจิทัล฿หຌ SMEs
ทาธุรกิจดຌวยดิจิทัลละ ดຌวยนวัตกรรมดิจิทัล
ภาย฿นละระหวาง
วิสาหกิจชุมชน กษตรกร ขຌอมูล ตลอดจน Digital ละชืไอมยงเทยสู
ประทศดຌวยทคนลยี
฿หຌมาอยูบนระบบออนเลน์ Technology Startup การคຌา฿นระดับภูมิภาค ดิจิทัล นาประทศเทยสู
พรຌอมทัๅงวางรากฐาน฿หຌ ละคลัสตอร์ ดิจิทลั
ละระดับลก
ความมัไงคัไง
กิดการลงทุน฿นคลัสตอร์ ริไมมีบทบาท
ดิจิทัล
฿นระบบศรษฐกิจเทย
สังคม
ประชาชนทุกกลุมขຌาถึง ประชาชนชืไอมัไน฿น
ประชาชน฿ชຌประยชน์ ป็นประทศทีไเมมี
อินตอร์นใตความรใวสูง การ฿ชຌดิจิทัล ละขຌาถึง จากทคนลยี/ขຌอมูล ความหลืไอมลๅา
ละบริการพืๅนฐานของรัฐ บริการการศึกษา สุขภาพ ทุกกิจกรรม฿น
ดຌานดิจิทัล ตลอดจน
อยางทัไวถึงละทาทียม ขຌอมูล ละการรียนรูຌ ชีวิตประจาวัน
ชุมชน฿ชຌดิจิทัลพืไอ
ตลอดชีวิตผานดิจิทลั
พัฒนาทຌองถิไนตนอง
ทีไมา กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
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๎.๏ ฿นการขับคลืไอนภาครัฐ฿หຌมีการพัฒนาเปสูทิศทางตามภูมิทัศน์฿นผนพัฒนาดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎๐ ป ดังกลาว เดຌมีการกาหนด฿หຌ การปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาล
ดิจิทัล๓ ละ การพัฒนากาลังคน฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล๔ ป็นยุทธศาสตร์
สาคัญของรัฐบาล฿นการพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐละยกระดับคุณภาพการ฿หຌบริการ
ละการอานวยความสะดวก฿หຌกประชาชน
นอกจากนีๅคณะกรรมการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฿นคราวการประชุม
ครัๅง ทีไ ๎/๎๑๒๐ มืไ อ วั น ทีไ ๒ กั น ยายน ๎๑๒๐ เดຌ ฿หຌ ความหใ นชอบผนปฏิ บั ติ การดิ จิ ทัลพืไ อ
ศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๑ ป ิพ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๐) สาหรับป็นกรอบการปฏิบัติทีไป็นรูปธรรม
฿นระยะสัๅ น ดยมุ ง นຌ น การปลีไ ย นผ า นประทศเทยเปสู ก ารป็ น ประทศทีไ ขั บ คลืไ อ นละ
฿ชຌ ป ระยชน์ จ ากทคนลยี ดิ จิ ทั ล เดຌ อ ย า งตใ ม ศั ก ยภาพ หรื อ Digital Transformation
ซึไง฿นผนปฏิบัติการ ระยะ ๑ ปดังกลาว เดຌระบุ฿หຌการปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ หรือ
Government Transformation ละการพัฒนากาลังคนละประชาชนสูยุคดิจิทัล ป็นประดใน
๓

การปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล  เดຌมีการ฿หຌคานิยามเวຌ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ๐ ของผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคม วาหมายความถึง การนาทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการ฿หຌบริการ
ของหนวยงานรัฐทัๅง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาคอยางมีบบผนละป็นระบบ สรຌางบริการของรัฐทีไมีธรรมาภิบาลทีไประชาชน
ทุกคนสามารถขຌาถึงบริการเดຌ ดยเมมีขຌอจากัดทางกายภาพ พืๅนทีไ ละภาษา สามารถหลอมรวมการทางานภาครัฐสมือนป็น
องค์กรดียว มีการปຂดผยขຌอมูลภาครัฐทีไเมกระทบตอสิทธิสวนบุคคลละความมัไนคงของชาติ ผานการจัดกใบ รวบรวม ละ
ลกปลีไยนขຌอมูลอยางมีมาตรฐาน ละ฿นทຌายทีไสุดภาครัฐจะปลีไยนป็นผูຌอานวยความสะดวก฿นการสรຌางบริการสาธารณะ
ดยอกชนละประชาชนรียกวา บริการรวมกันตามหลักการออกบบทีไป็นสากล ิUniversal Designี ประชาชนมีสวนรวม
฿นการก าหนดนวทางการพั ฒนาสั งคม ศรษฐกิ จ การปกครอง ละสนอความคิ ด หใ น ต อ การด านิ น งานของภาครั ฐ เดຌ
อยางสมบูรณ์
ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ ของผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม เดຌกลาวถึงการพัฒนากาลังคน฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละ
สังคมดิจิทัลเวຌวา จะ฿หຌความสาคัญกับการพัฒนากาลังคนวัยทางานทุกสาขาอาชีพ ทัๅงบุคลากรภาครัฐละภาคอกชน ฿หຌมี
ความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด฿นการประกอบอาชีพ ละการพัฒนาบุคลากร฿นสาขา
ทคนลยีดิจิทัลดยตรง ฿หຌมีความรูຌ ความสามารถ ละความชีไยวชาญฉพาะดຌาน ฿นระดับมาตรฐานสากล พืไอนาเปสู
การสรຌ า งละจຌ า งงานทีไ มี คุ ณ ค า สู ง ฿นยุ ค ศรษฐกิ จ ละสั ง คมทีไ ฿ ชຌ  ทคนลยี ดิ จิ ทั ล ป็ น ปั จ จั ย หลั ก ฿นการขั บ คลืไ อ น
ดยยุทธศาสตร์นีๅประกอบดຌวยผนงานพืไอขับ คลืไอนยุทธศาสตร์ ๏ ดຌาน คือ ิ ี พัฒนาทักษะดຌานทคนลยีดิจิทัล฿หຌก
บุคลากร฿นตลาดรงงาน ทีไรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ ละบุคลากรทุกชวงวัย ิ๎ี สงสริม
การพัฒนาทักษะ ความชีไยวชาญทคนลยีฉพาะดຌาน ฿หຌกับบุคลากร฿นสายวิชาชีพดຌานทคนล ยีดิจิทัล ทีไปฏิบัติงาน
฿นภาครัฐละอกชน พืไอรองรับความตຌองการ฿นอนาคต ิ๏ี พัฒนาผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศ฿หຌสามารถวางผนการนา
ทคนลยีดิจิทัลเปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสรຌางคุณคาจากขຌอมูลขององค์กร
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ขับคลืไอนทีไสาคัญทีไจะดานินการ฿น ระยะ ๑ ป พรຌอมทัๅงเดຌกาหนดกลเกการขับคลืไอนการดานินงาน
ดยความรว มมื อ กั บส านั กงานคณะกรรมการขຌ าราชการพลรือน ิส านั กงาน ก.พ.ี วางกลเก
฿นการวางผนละพัฒนากาลังคนดิจิทัลของรัฐ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการตามบริบทการพัฒนา
ของประทศ พืไอป็ นก าลั งสาคัญของรัฐ฿นการขั บคลืไอนการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมดิจิ ทัล
ทัๅง฿นปัจจุบันละ฿นอนาคต ดย฿หຌความสาคัญกับการสริมสรຌางศักยภาพของผูຌบริหารระดับสูง
฿นหนวยงานของรัฐ ฿หຌป็นผูຌมีความรูຌความขຌา฿จ฿นศักยภาพของทคนลยีดิจิทัล ละสามารถนา
ทคนลยีดิจิทัลมาประยุกต์฿ชຌ฿นงานตามภารกิจของหนวยงาน฿หຌบรรลุปງาหมายการพัฒนาประทศ
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูเปการยกระดับความรูຌละทักษะของบุคลากรภาครัฐ ทัๅง฿นสวนของ
บุ ค ลากรผูຌ  ชีไ ย วชาญฉพาะ฿นสายวิ ช าชี พ ดຌ า นทคนลยี ดิ จิ ทั ล ฿หຌ มี ค วามรูຌ ค วามสามารถ
฿นการสรຌางสรรค์นวัตกรรมพืไอพิไมประสิทธิภาพการทางาน ละการ฿หຌบริการของภาครัฐ ละ
การพัฒนาบุคลากรทัไวเป฿หຌมีความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นปฏิบัติงาน พืไอป็นการสรຌาง
วัฒนธรรมการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นการทางานของภาครัฐ
๎.๐ ฿นการนีๅ พืไอสนับสนุนการพัฒนาประทศดังกลาว คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน
ิก.พ.ี ฿นการประชุมมืไอวันทีไ ๐ มกราคม ๎๑๒๐ เดຌกาหนด฿หຌ การปรับปลีไยนภาครัฐป็น
รัฐบาลดิจิทัลป็นหนึไง฿นจุดนຌนการพัฒนาภาครัฐทีไจะ฿ชຌป็นกรอบนวทางการพัฒนาขຌาราชการ
ละบุคลากรภาครัฐ฿หຌป็นกลเก฿นการขับคลืไอนการพัฒนาประทศพืไอเปสูความมัไนคง มัไงคัไง
ละยัไงยืน นอกจากนีๅ สานักงาน ก.พ. เดຌสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รางนวทางการพัฒนาทักษะ
ดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐพืไอการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล พืไอ฿หຌสวนราชการ
ละหนวยงานของรัฐเดຌ฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการตรียมกาลังคน฿หຌมีทักษะทีไหมาะสมทีไจะป็น
กลเกขั บคลืไ อนการปรับปลีไยนภาครัฐป็น รัฐบาลดิจิทัล ละพืไอ฿หຌขຌาราชการละบุ คลากร
ภาครัฐเดຌ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปรับตัว฿หຌทาทันกับการปลีไยนปลงของทคนลยี มีความพรຌอม
ทีไจะปฏิบัติงานตามบทบาทละพฤติกรรมทีไคาดหวัง฿นบริบทของการปรับปลีไยนป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ละสามารถนาทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ซึไงคณะรัฐมนตรี ฿นการประชุม
มืไอวันทีไ ๎๒ กันยายน ๎๑๒๐ เดຌมีมติหในชอบ฿นหลักการรางนวทางการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล
ของขຌ าราชการละบุ คลากรภาครัฐพืไอการปรับปลีไยนป็ นรัฐบาลดิจิ ทัลตามทีไ สานั กงาน ก.พ.
สนอดຌวยลຌว
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๏. ความพรຌอมของภาครัฐไทย฿นการปรับปลี่ยนไปสูดิจิทัลไทยลนด์
฿นช ว งทีไ ผ า นมา ภาครัฐ ของเทยเดຌ มี ค วามพยายาม฿นการปรับ ปรุง ประสิ ทธิ ภ าพ
การบริหารจัดการ฿หຌมีความทันสมัยละยกระดับการ฿หຌบริการประชาชนพืไอพิไมศักยภาพการขงขัน
ละศรษฐกิจของประทศ ดยสรຌางนวัตกรรมการบริการละนาทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ จนกิดผล฿น
ระดับหนึไง ดังจะหในเดຌจากรายงานผลการดานินการตามนวทางการปรับปรุงสภาพวดลຌอม
สาหรับ การประกอบธุ รกิ จ฿นประทศเทยของธนาคารลก ป ค.ศ. ๎๐ ๔ ิพ.ศ.๎๑๒ ี ระบุ ว า
ประทศเทยเดຌรับการยอมรับ฿หຌป็นประทศทีไนาสน฿จ฿นการประกอบธุรกิจละป็นประทศปງาหมาย
ของนั กลงทุ น ดยมี ดั ชนี Ease of Doing Business Index ิEODBี อยู ฿นอั นดั บทีไ ๎๒ ของลก
ิคะนน ๓๓.๐๐ จากคะนนตใม ๐๐ คะนนี จากการจัดอันดับทัๅงหมด ๕๐ ประทศ ลืไอนขึๅน
จากอันดับ ๐๒ ิคะนน ๓๎.๑๏ี ฿นป ค.ศ.๎๐ ๓ ิพ.ศ. ๎๑๒๐ี ประกอบกับมืไอป พ.ศ. ๎๑๑๕
รัฐบาลเดຌมีการวางรากฐานการพัฒนาพืไอตรียมความพรຌอมชิงครงสรຌาง ดยการปรับบทบาทของ
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ป็น กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
พืไอป็นกลเกหลัก฿นการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมของประทศ ละมีการตรา
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม พ.ศ. ๎๑๒๐ อันป็นการวางรากฐาน
ครงสรຌางชิงสถาบัน฿นการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมของประทศ฿นระยะยาว ทัๅง฿นสวน
ของการกาหนด฿หຌมีคณะกรรมการดิจิทัล พืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ พืไอกาหนดทิศทาง
การพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมของประทศ การจัดทานยบายละผนระดับชาติวาดຌวย
การพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ทีไกาหนด฿หຌหนวยงานของรัฐทุกหนวยดานินการ ละ฿หຌ
สานักงบประมาณตัๅงงบประมาณ฿หຌสอดคลຌอง รวมทัๅงการจัดตัๅงกองทุนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคมสาหรับป็นหลงทุนสนับสนุนการดานินงาน
อย า งเรกใ ต าม การพั ฒ นาทีไ  กิ ด ผลอย า งป็ น รู ป ธรรมยั ง คงจ ากั ด อยู ฿ นวงคบ
การบริหารจั ดการภาครัฐ฿นภาพรวมยังคงมี ปัญหา฿นรืไองประสิ ทธิ ภาพ การบริก ารประชาชน
หลายรืไ อ งมี ค วามล า ชຌ า ละยั ง เม เ ดຌ ม าตรฐานสากล ปั ญ หาคอร์ รั ป ชัไ น ขยายตั ว ฿นวงกวຌ า ง๕
๕

จากผลการประมินขององค์กรพืไอความปรง฿สนานาชาติ ิTransparency Internationalี พบวา ประทศเทยถูกลดอันดับ
การรับรูຌการทุจริต ิCorruption Perception index: CPIี จากป พ.ศ. ๎๑๑๔ ิค.ศ.2015ี อยู฿นอันดับทีไ ๓๒ ิคะนนรຌอยละ ๏๔ี
ป็นอันดับทีไ ๐ ิคะนนรຌอยละ ๏๑ี ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ ิค.ศ.2016ี จากการจัดอันดับทัๅงหมด ๒๔ ประทศทัไวลก
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ละมืไอพิจารณา฿นชิงปรียบทียบกับประทศตาง โ ภาครัฐของเทยเดຌรับการจัดอันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ซึไงป็นหนึไง฿นสีไปัจจัยชีๅวัดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ิWorld Competitivenessี
จัดทาดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ิInternational Institute for Management Development:
IMDี มี ค ะนนอยู ฿ นอั น ดั บ ทีไ ๎๐ จาก ๒ ประทศ ละเดຌ รั บ การจั ด กลุ ม ป็ น ประทศ
ทีไมีพัฒนาการดຌานดิจิทัลภาครัฐระดับปานกลาง ิWorld Averageี จากการจัดอันดับความพรຌอม
ของรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์฿นรายงาน UN E-Government Readiness Ranking 2016 ิพ.ศ. ๎๑๑๕ี
ดยเดຌรับการจัด อันดับทีไ ๓๓ จาก ๕๏ ประทศ ิคะนน ๐.๑๑๎๎ี ละมืไอปรียบทียบกับ
ประทศ฿นกลุมอาซียนดຌวยกัน ประทศเทยมีความพรຌอมอยู฿นระดับทีไ ๐ รองจากประทศสิงคปร์
ิอันดับ ๐ี ประทศมาลซีย ิอันดับ ๒๐ี ละประทศฟຂลิปปຂนส์ ิอันดับ ๓ ี
มืไ อ พิ จ ารณาความพรຌ อ มหน ว ยงานของรั ฐ ฿นการปรั บ ปลีไ ย นเปสู รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
฿นรายละอียด มีประดในสาคัญ ดังนีๅ
๏. การนาทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌปรับปรุงประสิทธิภาพละกระบวนการบริหาร
ราชการละการ฿หຌบริการประชาชน ิE-Governmentี ยังมีขຌอจากัด ดังจะหในเดຌจากรายงาน
ผลการสารวจระดับความพรຌอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประทศเทย ประจาป ๎๑๒๐
จัดทาดยสานักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี สดงวา หนวยงานของรัฐระดับกรม
ขาดทิศทางละนวทางการดานินงานทีไชัดจน฿นการพัฒนาทคนลยีดิจิทัลของหนวยงาน
ทีสไ อดคลຌองกับนยบายระดับชาติ ๐ ดย฿นสวนการบริการประชาชน ิPublic Serviceี มຌหนวยงานตาง โ
จะมีความตระหนัก ละตืไ นตัวต อการพัฒนาบริการดิจิทัลของหนวยงาน ตกใยั งเมส ามารถ
฿หຌบริการ฿นรูปบบดิจิทัลเดຌอยางตใมรูปบบ ยังคงมีการ฿ชຌบบฟอร์มกระดาษละการรຌองขอ
สานาอกสารพืไอประกอบการยืนยันตัวตนอยู ฿นสวนการบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ิBack officeี
มຌวาจะมีการนาระบบงานอิลใกทรอนิกส์มา฿ชຌพืไออานวยความสะดวก พิไมประสิทธิภาพละ
๐

จากผลการสารวจระดับความพรຌอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐเทย ประจาป พ.ศ. ๎๑๒๐ จัดทาดยสานักงาน
รัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี สดงวาหนวยงานของรัฐระดับกรมพียงหนึไง฿นสีไ ิรຌอยละ ๎๎ี ของหนวยงานทีไตอบ
บบสารวจทัๅงหมด ิ๎๓๐ หนวยงานี มีการจัดทาผนปฏิบัติการดิจิทัลระดับหนวยงาน ทานัๅน ละผนดังกลาวมีความสอดคลຌอง
กับนยบายระดับชาติพียง ๐๐.๔ คะนน
หน ว ยงานระดั บ กรม ๎ ๔ หน ว ยงานจาก ๎๓๐ หน ว ยงานมี ก าร฿หຌ บ ริ ก ารรวมทัๅ งสิๅ น ๎๓ บริ ก ารละ฿นจ านวน
การ฿หຌบริการดังกลาวป็นการบริการ฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์ จานวน ๎๎๏ บริการ
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ความคลองตัว฿นการทางานภาย฿นสานักงานมากขึๅน ตกใยังเมหลากหลายละครอบคลุมฉพาะ
บางกระบวนงานทานัๅน อีกทัๅงระบบสารสนทศภาย฿นองค์กรทีไมี฿ชຌอยู฿นภาครัฐ มีลักษณะของ
ตางหนวยงานตางพัฒนาระบบของตนอง มีการนาระบบสารสนทศพืไอการบูรณาการขຌอมูลละ
กระบวนการทางานภาย฿นองค์ กร ิEnterprise Resource Planning : ERPี มา฿ชຌ บางสวนทานัๅ น
สงผล฿หຌกิดการลงทุนทีไซๅาซຌอนละเมสามารถชืไอมยงหรือลกปลีไยนขຌอมูลกันเดຌ นอกจากนีๅ
การนาทคนลยีอัจฉริยะมาสนับสนุนการทางาน กใมีเมมากนัก
๏.๎ การชื่อมยงขຌอมูลละการทางานบบไมบูรณาการสมือนป็นหนวยงาน
ดียวกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ป็นปัญหาที่สั่งสมมานานละยังไมไดຌรับการกຌไขอยางป็น
ระบบ การ฿ชຌขຌอมูลรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐยังทาเดຌยาก มีการจัดกใบขຌอมูลเมสมบูรณ์
ซๅาซຌอนมีลักษณะยกสวนตามอานาจหนຌาทีไของตละหนวยงาน ประชาชนยังคงตຌองยืไนขຌอมูลซๅา โ
พืไอขอรับบริการตามงืไอนเขการรับขຌอมูลทีไตางกัน฿นตละรืไอง ขຌอมูลทีไจัดกใบขาดความป็นอกภาพ
ละขาดการบริหารจัดการทีไดี มีภาระคา฿ชຌจายสูง ละบอยครัๅงเมกอ฿หຌกิดคุณคาพิไมกทัๅงหนวยงาน
ภาครัฐองละประชาชน ดยอุปสรรคสาคัญสวนหนึไงของการบูรณาการระบบสารสนทศภาครัฐ คือ
การขาดการชืไอมยงขัๅนตอนการทางานขຌามหนวยงาน฿นลักษณะ Interoperability งืไอนเขการจัดกใบ
ขຌอมูลละหลักกณฑ์฿นการกาหนดชืไอรายการขຌอมูลทีไตกตางกันของตละหนวยงาน ครงสรຌาง
ละรูปบบของขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์ทีไเดຌรับการออกบบมีพืๅนฐานอยูบนชืไอรายการขຌอมูลทีไตางกัน
การ฿ชຌกฎกณฑ์การสืไอสาร฿นการรຌองขอละตอบสนองระหวางระบบทีไตกตางกันทา฿หຌบูรณาการ
ชืไอมยงเดຌยาก รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระบียบทีไ กาหนดกระบวนการ ขัๅนตอน
งืไอนเข ละวิธีการทางานทีไเมสอดคลຌองกัน ๎
๏.๏ การพัฒนาไปสูการป็นรัฐบาลปຂด ิOpen Governmentี หรือรัฐบาลที่
ปຂด฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการทางานละการตัดสิน฿จของภาครัฐ รวมถึง
ตรวจสอบ กระบวนการ วิธีการดานินงาน รวมถึงอกสารละขຌอมูลตาง โ ซึ่งจะชวยสนับสนุน
การสรຌางสังคม ประชาธิปไตย สรຌางความปรง฿สละความชื่อมั่นละศรัทธา฿นหมูประชาชนํ๏ นัๅน

๎
๏

ผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม หนຌา ๎
฿หຌคานิยามดยองค์การพืไอความรวมมือทางศรษฐกิจละการพัฒนา ิOECDี

๕|OCSC

ยังไมกຌาวหนຌาทาที่ควร ดังจะหในเดຌจากดัชนีรัฐปຂด หรือ Open Government Index ิOGIี ๐
ป ค.ศ. 201็-โเแ่ จัดทาดย World Justice Project ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับทีไ ๒๔ จาก
๏ ประทศทัไวลก ิคะนน ๐.๐๕ี หรืออันดับทีไ ๕ จาก ๑ ประทศ฿นกลุมประทศอชียตะวันออก
ละปซิฟຂก ละมืไอพิจารณาจากระดับการปຂดผยขຌอมูลภาครัฐซึไงป็นพืๅนฐานสาคัญของการสรຌาง
รัฐบาลปຂด ทีไจะชวยสรຌางความปรง฿ส฿นการ฿ชຌอานาจของรัฐบาล ละสงสริมการมีสวนรวม
ทางการมืองของประชาชนทุกระดับ พบวา ยังขาดการดานินงานทีไกิดผลอยางป็นรูปธรรม ดังจะหในเดຌ
จากดัชนีการปຂดผยขຌอมูลภาครัฐ ประจาป ค.ศ. โเแๆ/โเแ็ ิพ.ศ.๎๑๑๕/๎๑๒๐ี จัดทาดย Open
Knowledge International ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับทีไ ๑ จาก ๕๐ ประทศ ิคะนนรຌอยละ ๏๐ี
ละ฿นภาพรวมของการปຂดผยขຌอมูล฿หຌประชาชนละบุคคลทัไวเปเดຌขຌาถึงละนาเป฿ชຌประยชน์
ประทศเทยเดຌคะนนพียงรຌอยละ ๒ ทานัๅน นอกจากนีๅ จากการจัดอันดับความพรຌอมของรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์฿นรายงาน UN E-Government Readiness Ranking 2018 ิพ.ศ. ๎๑๒ ี ฿นสวนของ
การมีสวนรวมของประชาชน ิE-participationี ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับทีไ ๔๎ จาก ๕๏ ประทศ
ิคะนน ๐.๒๑ ๓ี
๐. ความพรຌอมของบุคลากรภาครัฐ
ดยทีไ ก ารปรั บ ปลีไ ย นภาครั ฐ ป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ลพืไ อการเปสู ดิ จิ ทั ลเทยลนด์ นัๅ น
ตຌองอาศัยความพรຌอมของบุคลากรภาครัฐกลุมสาคัญ ๏ กลุม เดຌก ิ ี กลุมผูຌบริหารระดับสูงของ
หน ว ยงานของรัฐ ทีไ มี ค วามป็ น ผูຌ น าดຌ า นดิ จิ ทัล ภาครัฐผูຌ ซึไ ง สามารถกระตุຌ น ละผลั ก ดั น ฿หຌ กิ ด
การปลีไ ยนปลง฿นชิ งนยบาย รวมถึ งรูปบบละกระบวนการทางานขององค์ กรดຌ วยการน า
นวัตกรรมละทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ิ๎ี กลุมผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยี
ดิจิทัล ิTechnology Specialistsี ผูຌซึไงมีทักษะทีไหมาะสมทีไจะสนับสนุนการนาทคนลยีทีไทันสมัย
มา฿ชຌ฿นกระบวนการทางานละการ฿หຌบริการของหนวยงาน ละ ิ๏ี ขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐ ผูຌซึไงสามารถปรับตัว฿หຌทาทันกับการปลีไยนปลง ละสามารถนาขຌอมูลละทคนลยี

๐

Open Government Index ิOGIี มีองค์ประกอบการประมิน ๐ ดຌาน เดຌก การปຂดผยกฎหมายละขຌอมูลภาครัฐ
สิทธิของประชาชน฿นการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน ละการรับรืไองรຌองรียนจากประชาชน
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ดิจิทัลมา฿ชຌพืไอสรຌางสรรค์นวัตกรรม฿นการปฏิบัติราชการละ฿นการทางานพืไอประยชน์สุขละ
คุณภาพชีวิตทีไดีของประชาชน
๐.ํ ความพรຌอมของผูຌนาดຌานดิจิทัลภาครัฐ ฿นการปรับปลี่ยนไปสูการป็นดิจิทัล
ไทยลนด์
๐.ํ.ํ ผูຌบริหารระดับสูงของหนวยงานของรัฐ ิChief Executive Officerี
ผูຌ บริ หารหน วยงานของรั ฐจ านวนไม นຌ อย ยั งขาดความตระหนั กรูຌ ถึ ง
การปลี่ยนปลงของลกละความจาป็น ของการปรับปลี่ยนหนวยงานภาครัฐ พื่อขຌาสู
ยุคดิจิทัลไทยลนด์ อีกทัๅงยังขาดมุมมองละนวคิด฿นการขับคลืไอนการทางาน฿นยุคศรษฐกิจ
ละสังคมดิจิทัล ชน การ฿ชຌทรัพยากรรวมกันของหนวยงานภาครัฐละภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด ิShared Resourcesี การ฿หຌบริการทีไตอบสนองความตຌองการของประชาชนตละคน
เดຌอยางหมาะสม ิPersonalized Public Serviceี การปຂดผยขຌอมูลพืไอบงปันละสรຌางมูลคาพิไม
฿หຌกระบบศรษฐกิจละสังคม ละการปຂดอกาส฿หຌทุกภาคสวนขຌามาตรวจสอบการทางาน
ละมีสวนรวม฿นการบริหารละดานินงานภาครัฐดยสะดวก ป็นตຌน
นอกจากนีๅ สวน฿หญยังมีความขຌา฿จที่คลาดคลื่อนกี่ยวกับการพัฒนา
องค์กรพื่อไปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ิDigital Government Transformationี ํ๑ ดยหในวา
ป็นรืไองของการนาทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌป็นครืไองมือสนับสนุนการทางาน เมกีไยวขຌองกับการวาง
ยุทธศาสตร์ละการปรับปลีไยนรูปบบการดานินงานขององค์กร ิOperation Modelี ทีไจะสนับสนุน
การปรับตัว฿นสภาพวดลຌอมบบ฿หมทีไทคนลยีดิจิทัลขຌามามีอิทธิพลตอการปรับปลีไยนรูปบบ
ศรษฐกิจ สังคมละการ฿ชຌชีวิตของผูຌคนอยางพลิกฉม อีกทัๅงยังหในวาป็นรืไองเกลตัวละป็นรืไอง
ทคนลยี  ดยทຌ จึ ง มอบหมาย฿หຌ  ป็ น ความรับ ผิด ชอบของผูຌ บ ริหารทคนลยี สารสนทศ
ระดับสูง ิChief Information Officer: CIOี ละผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัล ผลกใคือ จานวน
หน วยงานทีไ มีการปรับปลีไยนกระบวนการทางานหลัก ิCore Business Processี ละการ฿หຌบริการ
ประชาชนดຌวยการพัฒนานวัตกรรมการบริการทีไสรຌางความชืไอมยงระหวางหนวยงานดยนา
ทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌอยางตใมรูปบบ มีจานวนเมมากนัก
๑

ผลการสารวจระดับความพรຌอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐเทย ประจาป พ.ศ. ๎๑๒๐ จัดทาดยสานักงานรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี
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฿นสวนของการ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัล พบวา จานวนรืไองทีไ
ผูຌบริหารระดับสูงมีการนาขຌอมูลทีไหลากหลายละขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Dataี มา฿ชຌ฿นการวิคราะห์
คาดการณ์ ละตัดสิน฿จกຌเขปัญหาทีไป็นรากฐานของระบบ การวางผน การพัฒนาองค์กรละ
การพัฒนาบริการ มีจานวนนຌอยมาก
๐.ํ.๎ ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิChief Information Officer: CIOี
ซึไ ง ป็ น ผูຌ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของหน ว ยงานของรั ฐ ทีไ ถู ก มอบหมายความคาดหวั ง ละบทบาท
฿นการกาหนดขับคลืไอนนยบายดຌานดิจิทัลของหนวยงาน พบวาสวน฿หญมีความขຌา฿จกีไยวกับ
บทบาทละภารกิจของผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง฿นระดับหนึไงทานัๅน งานทีไปฏิบัติ
สวน฿หญมีลักษณะป็นงานประจาทีไกีไยวขຌองกับการอนุญาตจัดซืๅอครืไองมืออุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์
ละการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานของหนวยงาน ฿นขณะทีไการศึกษาวิจัยละพัฒนาบริการซึไงจะ
ชวยพิไมประสิทธิภาพละประสิทธิผลของการบริการภาครัฐ มีเมมากทาทีไควร ๒ ขาดการ฿หຌ
ความสาคัญกับการวางนยบายละทิศทางขององค์กร ละมืไอพิจารณาถึงการตรียมความพรຌอม
฿หຌบุคลากรกลุมนีๅ พบวา ปัจจุบันมีผูຌบริหารสวนราชการทีไคยผานการฝຄกอบรมหลักสูตรทีไกีไยวขຌอง
กับทคนลยีดิจิทัล อาทิ หลักสูตรผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิChief Information
Officer: CIOี ละยังอยู฿นราชการ พียง ๔ คน ๓ หรือคิดป็นรຌอยละ ๕.๏๐ จากจานวนผูຌดารง
ตาหนงระดับสูง฿นภาครัฐทัๅงหมด ,๎๒๏ คน ๔ ทานัๅน ละจากผลการสารวจระดับความพรຌอม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หนวยงานภาครัฐระดับกรม ประจาป ๎๑๒๐ เดຌสดงขຌอมูลพิไมติมวา
ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิChief Information Officer: CIOี มีระยะวลาการดารง
ตาหนงฉลีไย ประมาณ ๏ ป ประกอบกับผลการสารวจประจาป ๎๑๑๕ ทีไผานมาสดงขຌอมูลวา
หนวยงานภาครัฐยังขาดการตรียมบุคลากรพืไอสานตอภารกิจของผูຌนาดຌานดิจิทัลของหนวยงาน
๒

ผลการสารวจระดับความพรຌอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐเทย ประจาป พ.ศ. ๎๑๒๐ จัดทาดยสานักงานรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี สดง฿หຌหในวา หนวยงานของรัฐสวน฿หญเดຌรับงบประมาณกีไยวกับการพัฒนาอุปกรณ์
อิลใกทรอนิกส์ ละการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานของหนวยงานมากทีไสุดป็นสองอันดับรก ฿นขณะทีไ การศึกษาวิจัยละ
พัฒนาบริการ รวมถึงการฝຄกอบรมพืไอพัฒนาบุคลากร เดຌรับงบประมาณสนับสนุนนຌอยทีไสุด
๓
ขຌอมูลผูຌผานการอบรมหลักสูตรผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิChief Information Officer : CIOี ของสานักงาน
รัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี ป พ.ศ. ๎๑๑๔ – ๎๑๒๐
๔
ขຌอมูลกาลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน ป พ.ศ. ๎๑๑๕, สานักงาน ก.พ.
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ิLeadership Continuity Plan ๑ คะนนี ทัๅ ง นีๅ หากภาครั ฐ เม  ร ง สรຌ า งความพรຌ อ มละ
สรຌางความขຌา฿จ฿หຌบุคลากรกลุมนีๅอยางจริงจัง การขับคลืไอนภาครัฐเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลอาจ
ชะงักงันละเมกิดผลสารใจตามทีไคาดหวัง
๐.๎ ความพรຌอมของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐ฿นการขับคลื่อน
ภาครัฐไปสูดิจิทัลไทยลนด์
ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐถือป็นกลุมคนทีไป็นกนหลัก฿นการนา
ทคนลยีดิจิทัลทีไหมาะสมมาสนับสนุนการพัฒนาละปรับปลีไยนองค์กร ดยปัจจุบันภาครัฐ
มีบุ คลากรละจຌ าหนຌ าทีไ ทีไปฏิบั ติงานดຌ านทคนลยี สารสนทศ รวมทัๅ งสิๅ น ๔,๐๐๏ คน ๕ ละ
มืไอพิจารณาการกระจายตัวของบุคลากร฿นระดับองค์กร พบวา หนวยงานระดับกรมหนึไงจะมี
ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัล ประมาณ – ๑ คน หรือฉลีไยประมาณ ๓ คน ิMedianี
ละป็นกลุมผูຌปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลักของหนวยงานทานัๅน นอกจากนีๅ มืไอพิจารณา
ศักยภาพละขีดความสามารถของผูຌปฏิบัติงานกลุมนีๅ พบวา บุคลากรสวนหนึไงมีองค์ความรูຌละ
ทักษะฉพาะทางดຌานทคนลยีดิจิทัลชิงลึกระดับหนึไงทานัๅน มีความขຌา฿จองค์กรละระบบงาน
ละการ฿หຌ บ ริ ก ารของหน ว ยงานบบผิ ว ผิ น รวมทัๅ ง ยั ง ตຌ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะ฿นการลื อ ก฿ชຌ
ทคนลยีทีไหมาะสมพืไอสนับสนุนการนาทคนลยีดิจิทัลมาปรับปลีไยนกระบวนการทางานละ
การ฿หຌ บ ริก ารประชาชน ดั ง จะหใ น เดຌ จ ากหน ว ยงานภาครั ฐส ว น฿หญ ิมากกว า รຌ อ ยละ ๓๑ี
ตຌองการผูຌปฏิบัติงานทีไดຌานทคนลยีดิจิทัล฿นสาขา Network Security ละปรกรมมอร์มากทีไสุด
รองลงมาตຌองการวใบมาสตอร์; System Administration/Database Officer; System Analysis;
Graphic Design; ละ Business Analyst ตามลาดับ๎๐
๐.๏ การปรับตัวของบุคลากรภาครัฐ฿หຌพรຌอมรับกับการปรับปลี่ยน
สาหรับความพรຌอมของบุคลากรภาครัฐ฿นการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาล
ดิจิทัล พบวา บุคลากรภาครัฐสวน฿หญยังขาดรงจูง฿จละความกระตือรือรຌน฿นการทางานละ
๕

ผลการสารวจระดับความพรຌอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐเทย ประจาป พ.ศ. ๎๑๒๐ จัดทาดยสานักงานรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี
๎๐
ผลการส ารวจระดั บ ความพรຌ อ มการพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล หน ว ยงานภาครั ฐ ระดั บ กรม ประจ าป ๎๑๑๕ จั ด ท า
ดยสานักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี
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พัฒนาตนอง฿หຌมีการรียนรูຌตลอดชีวิต ละขาดศักยภาพการปรับตัว฿หຌทาทันกับทคนลยี
ทีไปลีไยนปลงเป สงผลทา฿หຌเมสามารถตอบสนองการปรับปลีไยนกระบวนการละวิธีการทางาน
ละความตຌองการของประชาชน฿นการเดຌรับบริการจากภาครัฐดຌวยชองทางทีไหลากหลายละ
มีประสิทธิภาพมากขึๅน๎
จากผลการทดสอบทั ก ษะความขຌ า ฿จละ฿ชຌ ทคนลยีดิ จิ ทั ล ของบุ ค ลากร
ภาครัฐ฿นครงการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการทีไสานักงาน ก.พ. เดຌดานินการรวมกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ระหวางดือนกันยายน ๎๑๒๐ – มกราคม ๎๑๒ พบวา
ผูຌปฏิบัติงานภาครัฐประมาณครึไงหนึไง ิรຌอยละ ๐๓.๐๒ี ของผูຌขຌารับการทดสอบทัๅงหมด ิ๓, ๏๐ คนี
มีทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล สามารถ฿ชຌงานคอมพิวตอร์ ฿ชຌงานอินตอร์นใต ฿ชຌงาน
พืไอความมัไนคงปลอดภัย รวมทัๅงสามารถ฿ชຌงานครืไอ งมือดຌานดิจิทัลหรือ อพพลิคชัไนขัๅนตຌ น
ชน ปรกรมประมวลผลคา ปรกรมตารางคานวน ปรกรมนาสนองาน ป็นตຌน เดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ฿นขณะทีไผูຌขຌารับการทดสอบสวน฿หญ มีความจาป็นตຌองเดຌรับการพัฒนาทักษะ
การ฿ชຌปรกรมตารางคานวน ดยฉพาะรืไอง Formulas and Functions ละการสรຌางผนภาพ
สารใจรูป ิChartsี อยางรงดวน
๑. ความพรຌอมของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพื่อรองรับการปรับปลี่ยนไปสูการป็น
รัฐบาลดิจิทัล
ดยทีไปัจจัยหงความสารใจประการหนึไงของการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล
คื อ การพั ฒ นารูป บบการบริ ห ารละพั ฒ นาทรัพ ยากรบุ ค คลภาครัฐ฿หຌ มี ค วามยื ด หยุ น ละ
ตอบสนองความตຌ อ งการก าลั ง คนของส ว นราชการละหน ว ยงานของรั ฐ ฿นสภาวการณ์ ทีไ มี
การปรับปลีไยนรูปบบละวิธีก ารบริหารจัดการละการบริการของหนวยงานอยางรวดรใวละ
ตอ นืไ อ งพืไ อ ตอบสนองความตຌ อ งการของประชาชนละผูຌ รับ บริก ารทีไ ห ลากหลาย฿นรูป บบ
ความป็นสวนบุคคลมากขึๅน ิPersonalized Serviceี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐมีบุคลากรทีไมี
ศักยภาพละความสามารถหมาะสม มาขับคลืไอนงานละสรຌาง฿หຌกิดองค์กรละระบบนิวศ
๎

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ , ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไสิบสอง
พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๐, หนຌา ๒๐
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บบ฿หมทีไอืๅอ฿หຌกิดการทางานทีไทันสมัยละคลองตัว การสรຌางสรรค์นวัตกรรม ละการพัฒนา
งานภาครัฐทีไมีมูลคาสูงขึๅน ละป็นระบบทีไปຂด฿หຌมีการชืไอมยงละนาทรัพยากรจากภายนอกมา
ทางานรวมกัน฿นรูปบบครงการความรวมมือ ิProject Basedี อยางเรกใตาม ดยทีไระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐปัจจุบัน ยังมีขຌอจากัดหลายประการ ทา฿หຌการสรຌางละพัฒนาศักยภาพ
กาลังคนพืไอป็นกลเกขับคลืไอนการปลีไยนปลงกระทาเดຌเมงายนัก ดังตัวอยางตอเปนีๅ
๑.ํ รูปบบการจຌางงานภาครัฐตลอดชีวิต ิLife time employmentี ที่นຌนการบรรจุ
อาจไมสามารถตอบสนองตอความตຌองการกาลังคนของหนวยงานภาครัฐยุคปัจจุบันไดຌ
ดยทีไ ก ารทางาน฿นบริบทของการปรับ ปลีไ ยนเปสู การป็ น รัฐบาลดิจิ ทัลจะมีสิไ ง ทีไ
เมสามารถคาดหมายเดຌกิดขึๅนบอยครัๅง อีกทัๅงอาจมีงานบางอยางกิดขึๅน฿หมซึไงป็นงานทีไองค์กร
อาจยังเมชัดจนหรือยังเมขຌา฿จ฿นนืๅอหา รูปบบละวิธีการทางานอยางถองทຌ การสรรหาคน
ขຌา สูอ งค์ กร฿นต าหน งรกบรรจุ พัฒ นาทั กษะละความสามารถ฿หຌ กับ บุค คลดังกลา วอยา ง
คอยป็นคอยเป ละรักษาบุคคลดังกลาว฿หຌทางานกับองค์กรจนกษียณอายุราชการ อาจเมทัน
กับความตຌองการชิงภารกิจของหนวยงานทีไจะมีการปรับปลีไยนอยูสมไาสมอเดຌ
๑.๎ การสรรหาบุ ค ลากรภาครั ฐ ยั ง ไม ดึ ง ดู ด ละจู ง ฿จ฿หຌ บุ ค คลผูຌ มี ค วามรูຌ
ความสามารถละมีทักษะ฿นการทางานบริบท฿หมขຌาสูภาครัฐ
ดยทีไห ลายครัๅง หน วยงานภาครัฐ ยัง เมสามารถสดง฿หຌ คนรุน ฿หมห รือผูຌมี ความรูຌ
ความสามารถละความชีไยวชาญซึไงมีความมุงมัไนตัๅง฿จละป็นทีไตຌองการของภาครัฐ ขຌา฿จถึงบทบาท
ภารกิจ ลักษณะงานรวมถึงคุณคาของงานทีไปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐตละหนวยงานเดຌ อยาง
ชัดจน การสรรหาบุคคลขຌารับราชการหรือทางานภาครัฐ ยังนຌนกระบวนการชิงรับทีไประกาศ
ป็นการทัไวเป฿หຌผูຌทีไสน฿จมาสมัครขຌารับราชการหรือขຌาทางานกับหนวยงาน มีขัๅนตอนละวิธีการ
สรรหาละคัดลือกทีไ เมยืดหยุนละ฿ชຌระยะวลานาน การกาหนดชวงวลาการคัดลือกบุคคล
ตละขัๅนตอนเมสอดคลຌองกับความตຌองการละความจาป็นของกลุมปງาหมายของการสรรหา
ครืไองมือทีไนามา฿ชຌ฿นกระบวนการสรรหาละคัดลือกบุคคล มຌจะมีการปรับปรุง฿หຌทันสมั ย
฿นบางกระบวนการ ชน การปຂดรับสมัคร การจัดสอบ ละการประกาศผลสอบ ป็น ตຌน ตกใยัง
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มีขຌอจากัดละเมอืๅอ฿หຌผูຌทีไ มีความมุงมัไนตัๅง฿จจะขຌามารวมป็นสวนหนึไงของการทางานภาครัฐ
ขຌาถึงเดຌดยสะดวก
๑.๏ วิธีการนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไป฿ชຌ฿นรูปบบดิมที่มุงนຌนการวัด
ผลลัพธ์จากตัวชีๅวัดที่กาหนดรายบุคคลตัๅงตตຌนรอบดยไมปຂดอกาส฿หຌมีการปรับปลี่ยนไดຌ
ตามสถานการณ์ อาจไมสนับสนุนการสรຌางสรรค์นวัตกรรมละการสรຌางงานที่มีมูลคาพิ่ม
นืไองจากการกาหนดตัวชีๅวัดละคาปງาหมาย฿นบางลักษณะ เมปຂดอกาส฿หຌผูຌรับการประมินริริไม
ทดลองปรับปลีไยนนวทางหรือวิธีการทางาน฿หม฿หຌสอดคลຌองกับบริบทการทางานทีไปลีไยนปลง
หรือสรຌางผลลัพธ์บบ฿หมทีไดีมากยิไงขึๅนระหวางการดานินงาน ตอาจตกตางเปจากทีไกาหนดเวຌดิม
ตัๅงตตຌนรอบการประมินหรือจากทีไปฏิบัติมาตดิม นอกจากนีๅการนาการประมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบดังกลาวเปปรับ฿ชຌอาจยังเมสนับสนุนการทางานรวมกัน฿นลักษณะ Cross-functional Team
นืไองจากการประมินสวน฿หญมุงนຌนการจานกความตกตางของผลสารใจของงานฉพาะตัว
บุคคลมากกว าผลส ารใจของที มงาน ค าตอบทนผลการปฏิ บั ติ งานทีไดี เม จูง฿จละ฿นหลายกรณี
เมมีความตกตางระหวางผูຌปฏิบัติงานทีไมีผลงานดีดนกับผลงานทัไวเป อีกทัๅงยังขาดการสงสริม
ละสนับสนุน฿หຌมีการสอนงานละการ฿หຌขຌอมูลปງอนกลับ ิfeedback) พืไอการพัฒนางานละ
พัฒนาบุคลากรอยางตอนืไองละป็นระบบดຌวย
๑.๐ การพัฒนาบุคคลของภาครัฐ ซึ่งป็นปัจจัยพืๅนฐานสาคัญของการทางาน฿นบริบท
ของการปรับปลี่ยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ยังไมสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌ การปรับตัว ละ
พัฒ นาตนองอย างต อ นื่ อ ง ดั ง จะหใ น เดຌ จ ากการพั ฒ นาก าลั ง คนภาครัฐ ส ว น฿หญ ยั ง คงนຌ น
การพัฒนาดຌวยการฝຄกอบรมละการฟังบรรยายป็นหลัก อีกทัๅงยังกระจุกตัวฉพาะคนบางกลุม
ทานัๅน การวางผน฿นสຌนทางอาชีพ ิCareer Progressionี เมชัดจน การสับปลีไยนหมุนวียนงาน
ยังเมป็นระบบ การสอนงานละการสงสริม฿หຌรียนรูຌจากการประสบการณ์฿นการทางานอยางป็น
ระบบ มีบຌางตเมมากนัก สวนการสรຌางบรรยากาศละสภาพวดลຌอมทีไสงสริม฿หຌกิดการรียนรูຌ
อยางตอนืไองละจริงจัง ยังเมปรากฏ฿หຌหในอยางดนชัด
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๒. รายละอียดผนปฏิบัติการ
๒.ํ วัตถุประสงค์ของผนปฏิบัติการ
พื่อ฿หຌกาลังคนของภาครัฐตระหนักรูຌถึงความจาป็นรงดวนของการปรับปลี่ยน
บริบทละรูปบบละวิธีการทางานภาครัฐ มีความสามารถ฿นการปรับตัว มีความพรຌอมทัๅง
ดຌาน กรอบความคิด ิMindsetี ละ ทักษะ ิSkill setี พื่อการปรับปลี่ยนไปสูรัฐบาลดิจิทัล
สามารถทางาน฿นบริบท฿หมที่มีการปลี่ยนปลงอยางรวดรใวละตอนื่องรวมทัๅง฿หຌการสนับสนุน
ละรว มป็ น ส ว นหนึ่ ง ฿นการปรับ ปลี่ ย นไปสู ดิ จิทั ล ไทยลนด์ ดຌ ว ยการพั ฒ นาภาครัฐ ที่ มี
คุณลักษณะสาคัญ ดังตอเปนีๅ
ก. รัฐบาลปຂดละชืไอมยงกัน ิOpen and Connected Governmentี ซึไงมุงนຌน
฿หຌกิด ิ ี การบูรณาการกระบวนงานละขຌอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐพืไอสรຌางคุณคารวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ อกชน ละประชาชน ิ๎ี การปຂดผยละ฿หຌบริการขຌอมูลทีไป็นประยชน์
กประชาชน ิ๏ี การมีสวนรวมของภาคสวนตาง โ ทัๅงภาครัฐ อกชน ละประชาชน฿นการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
ข. รัฐบาลทีไมีความทันสมัยละยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง ิSmart Government
for Citizenี ซึไงมุงนຌน฿หຌกิด ิ ี การปรับปลีไยนรูปบบละวิธีการทางานพืไอนาเปสูองค์กรทีไมี
ประสิทธิภ าพสูง ดยน าทคนลยี มา฿ชຌ ฿หຌ กิ ดประยชน์สู งสุ ด ิ๎ี การพัฒ นาการ฿หຌ บริการ
ประชาชนละการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสูค วามป็ นลิศ ตรงกั บความตຌอ งการของ
ประชาชน ิPersonalized Public Servicesี ดยการสรຌางสรรค์นวัตกรรม ิInnovationี
ค. วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ ิDigital Cultureี ซึไงประกอบดຌวย ิ ี การริริไมสรຌางสรรค์
สิไง฿หม โ พืไอประชาชน ิ๎ี ความพรຌอมรับปรับตัว คลองคลว วองเว ปรับปลีไยนรวดรใว ิAgilityี
ิ๏ี การทางานรวมกัน ิCollaborationี ิ๐ี การ฿ชຌขຌอมูลพืไอการตัดสิน฿จ ิData Drivenี
ิ๑ี มีธรรมาภิบาล ิDigital Governanceี
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๒.๎ ป้าหมายของผนปฏิบัติการ
๒.๎. ผูຌ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ละผูຌ น าภาครั ฐ ตระหนั ก รูຌ มี ค วามมุ ง มัไ น ตัๅ ง ฿จ
มีศักยภาพละความสามารถ รวมทัๅงป็นผูຌนาองค์กรขຌาสูกระบวนการปรับปลีไยนป็นรัฐบาล
ดิจิทัลพืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์
๒.๎.๎ กาลังคนภาครัฐ฿นภาพรวมมีทักษะบบ฿หม ทีไพรຌอมรับกับการทางาน
฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์ รวมทัๅงมีสวนรวม฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล พืไอการเปสูดิจิทัล
เทยลนด์
๒.๎.๏ ส ว นราชการละหน ว ยงานของรัฐ มี ก ลุ ม ก าลั ง คนทีไ มี ศั ก ยภาพสู ง
ทีไพรຌอมป็นกลเกขับคลืไอนการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลพืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์
๒.๎.๐ ส วนราชการละหนว ยงานของรัฐ มี การสรຌาง พัฒ นา ละบริหาร
กาลังคน รวมทัๅงระบบนิวศดิจิทัลทีไสงสริมละสนับสนุนการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐ
฿หຌมีทักษะบบ฿หม ละป็นระบบซึไงอืๅออานวย฿หຌกิดการสรຌางสรรค์ผลงานละนวัตกรรมพืไอ
การปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล การสรຌางวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ ละการขับคลืไอนเปสูดิจิทัล
เทยลนด์
๒.๏ ตัวชีๅวัดป้าหมาย
ตัว ชีๅ วั ดความส ารใจของผนปฏิ บัติ ก ารดຌ า นการสรຌางละพัฒ นากาลั ง คน
ภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ฿นระยะ ๑ ป ประกอบดຌวย
๒.๏. ภาครัฐ ของเทย฿นภาพรวมมี วุ ฒิ ภ าวะการป็ น รัฐ บาลดิ จิ ทัล ตาม
นวคิด Digital Government Maturity Model ทีไพัฒนาดย Gartner ระดับทีไ ๎
๒.๏.๎ ผูຌ บ ริ ห ารสู ง สุ ด ขององค์ ก รเม นຌ อ ยกว า รຌ อ ยละ ๔๐ ตระหนั ก รูຌ ถึ ง
ความส าคั ญ ละความจ าป็ น รง ด ว นของการปรับ ปลีไ ย นขຌ า สู ยุ ค ดิ จิ ทัล เทยลนด์ สามารถ
น าองค์ ก รเปสู ก ารป็ น รัฐบาลดิ จิ ทัล ทีไ มี วั ฒ นธรรมดิ จิ ทัล ภาครัฐบนพืๅ น ฐานหลั ก ธรรมาภิ บ าล
รวมทัๅงมี การนาขຌ อมูลละทคนลยีดิจิทัล มา฿ชຌ฿ นการตัด สิน฿จพืไ อตอบสนองความตຌองการ
ทีไทຌจริงของประชาชนละผูຌรับบริการ
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๒.๏.๏ ผูຌ บ ริห ารระดั บ สู ง รุน ฿หม เม นຌ อ ยกว า รຌอ ยละ ๔๐ ของหน ว ยงาน
ภาครัฐมีศักยภาพนาองค์กรเปสูดิจิทัลเทยลนด์ มีการตัดสิน฿จบนพืๅนฐานของขຌอมูล ละป็น
ตຌนบบการปลีไยนปลง
๒.๏.๐ ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิCIO) ทัๅงหมด ขຌา฿จบทบาท
ภารกิจทีไคาดหวังละสามารถผลักดันการปรับปลีไยนองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลเดຌอยางป็น
ระบบละตอนืไอง
๒.๏.๑ ภาครัฐมีผูຌนาการปลีไยนปลง ิChange Agent) ละทีมขับคลืไอน
การปลีไยนปลงขององค์กรเปสูรัฐบาลดิจิทัล ทีไสามารถสรຌางนวัตกรรมละขับคลืไอนการปลีไยนปลง
เดຌอยางทຌจริง
๒.๏.๒ บุคลากรทีไปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐมีความพียงพอ
ทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ฿นการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล
๒.๏.๓ ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐสวน฿หญ มี ทักษะละความสามารถ
ทีไจาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์
๒.๏.๔ ภาครัฐมีสภาพวดลຌอม มีวัฒนธรรมดิจิทัล บรรยากาศการทางาน
กระบวนการจัดการรียนรูຌ คลังความรูຌ ละครืไองมือชวยกระตุຌน฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ
ทุกกลุม มีความกระตือ รือ รຌน฿นการปรับ ตัว ฿นการพัฒ นาตนองละพัฒ นาผูຌ อืไน อย างต อนืไอ ง
พืไอ฿หຌมีทักษะทีไจาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์
อนึไง การดานินการตามผนปฏิบัติการนีๅ จะมีสวนสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
฿นการขงขันทางดຌานศรษฐกิจของประทศละสนับสนุนการจัดอันดับประทศ฿นดຌานตาง โ ดังนีๅ
) อันดับความสามารถ฿นการขงขันทางดຌานศรษฐกิจลกของประทศเทย จัดทาดย
สภาศรษฐกิจลก ิWorld Economic Forum) อยู฿นกลุมประทศทีไมีอันดับสูงสุด ๎๑ อันดับรก
ของลก
๎) อันดับ E-Government Ranking ของประทศเทย จัดทาดย UN อยู฿นกลุมประทศ
ทีไมีการพัฒนาสูงสุด ๒๐ อันดับรก
๏) อันดับ Global Open Data Index จัดทาดย Open Knowledge International
อยู฿นกลุมประทศทีไมีอันดับสูงสุด ๏๐ อันดับรกของลก
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๒.๐ ขอบขตของผนปฏิบัติการ
พืไ อ ฿หຌ ก ารสรຌ า งละพั ฒ นาก าลั ง คนภาครั ฐ ละการสรຌ า งความพรຌ อ ม
ชิงกลยุทธ์฿นการปรับปลีไยนเปสูการป็นดิจิทัลเทยลนด์ บรรลุปງาหมายทีไกาหนด฿นชวงระหวาง
ป พ.ศ. ๎๑๒ – ๎๑๒๑ หใ น ควรก าหนดขอบขตผนปฏิ บั ติ ก ารครอบคลุ ม ส ว นราชการ
หนวยงานของรัฐ องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของขຌาราชการละหนวยงานของรัฐประภทตาง โ
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกภาคสวน ิรวมรัฐวิสาหกิจละองค์การมหาชนี ละครอบคลุมกระบวนการ
ปลีไยนผานภาครัฐพืไอขຌาสูดิจิทัลเทยลนด์ ทานัๅน ิTransformation Processี
๒.๑ หลักการของผนปฏิบัติการ
๒.๑. การสรຌางละพัฒนา ทีไชืไอมยง ทิศทางการปฏิรูปประทศ" กับ
การบริหารละพัฒนากาลังคนภาครัฐ พืไอขับคลืไอนภาครัฐขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์
๒.๑.๎ การสรຌางละพัฒนา ทีไมุงนຌนการกระตุຌนละผลักดัน฿หຌกิดการปรับปลีไยน
ขนาน฿หญ ฿นระดับหนวยงาน ิRadical Changeี ดຌวยการสรຌาง ผูຌนา ละ กาลังคนกลุมสาคัญ
฿หຌมี กรอบความคิด ทักษะ ละความพรຌอม฿นการขั บคลืไอนการปลีไยนปลง฿นภาครัฐพืไอ เปสู
การป็นรัฐบาลดิจิทัลละดิจิทัลเทยลนด์
๒.๑.๏ การสรຌา งละพั ฒนา ทัก ษะบบ฿หม฿หຌ กกาลัง คนภาครัฐ฿นชว ง
การปลีไยนผาน ิTransition periodี พืไอเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลละดิจิทัลเทยลนด์
๒.๑.๐ การสรຌา งละพั ฒ นา ทีไ ค านึ ง ถึ ง ความชืไ อ มยงละสอดประสาน
ระหวางปัจจัยดຌานบุคคล ิPeopleี ดຌานกระบวนงาน ิProcessี ละดຌานทคนลยี (Technology)
๒.๒ ประดในละนวทางการดานินงาน
๒.๒.ํ ประดในละนวทางที่ ํ : การพัฒนาผูຌบริหารระดับสูง฿หຌป็น
ผูຌนาพื่อขับคลื่อนดิจิทัลไทยลนด์
ผูຌนาตຌองป็น ผูຌกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ตลอดจนยุทธศาสตร์ขององค์กร
พืไ อ ส ง สริ ม ฿หຌ  กิ ด การพั ฒ นารั ฐ บาลบบปຂ ด ละชืไ อ มยงกั น รั ฐ บาลทีไ มี ค วามทั น สมั ย
ยึ ด ประชาชนป็ น ศู น ย์ ก ลางละมี วั ฒ นธรรมดิ จิ ทั ล ภาครั ฐ อี ก ทัๅ ง ป็ น ผูຌ ส รຌา งรงบั น ดาล฿จ
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฿นการปลีไยนปลง฿หຌกบุคลากร฿นองค์กร สรຌางความตระหนักรูຌถึงความสาคัญ ละดานินการ
พืไอยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการละการบริการของภาครัฐ ดຌวยนวัตกรรมละการนา
ทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด รวมทัๅงกระตุຌน฿หຌคน฿นองค์กรปรับตัวละพัฒนา
ตนอง฿หຌทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์เดຌ
ํ) ป้าหมาย
. ผูຌบริหารสูงสุดขององค์กร ิCEOี ตระหนักรูຌถึงความสาคัญละ
ความจ าป็น รง ดว นของการปรับปลีไ ย นขຌา สู ยุค ดิจิ ทัลเทยลนด์ อิ ทธิ พ ลของทคนลยี ต อ
การด านิ น งานละความส ารใ จ ขององค์ ก ร สามารถน าองค์ ก รเปสู ก ารป็ น รัฐบาลดิ จิ ทัล ทีไ มี
วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ บนพืๅนฐานหลักธรรมาภิบาล รวมทัๅงมีการนาขຌอมูลละทคนลยีดิจิทัล
มา฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จพืไอตอบสนองความตຌองการทีไทຌจริงของประชาชนละผูຌรับบริการ
.๎ ผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หมของหนวยงานภาครัฐมีศักยภาพนาองค์กร
เปสูดิจิทัลเทยลนด์ มีการตัดสิน฿จบนพืๅนฐานของขຌอมูล ละป็นตຌนบบการปลีไยนปลง
.๏ ผูຌ บ ริ ห ารทคนลยี ส ารสนทศระดั บ สู ง ิCIOี ขຌ า ฿จบทบาท
ภารกิจทีไคาดหวัง ละสามารถผลักดันการปรับปลีไยนองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลเดຌ อยาง
ป็นระบบละตอนืไอง
๎) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
หนวยงานมีทิศทางละนยบาย฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล
ทีไชัดจนละป็นระบบ มีการขับคลืไอนการดานินงานอยางตอนืไองละป็นรูปธรรม มีวัฒนธรรม
ดิจิทัล ละมีการถายทอดนยบายละทิศทางพืไอนาเปสูการปรับตัวทัไวทัๅงองค์กร
๏) วิธีการ
๏.ํ ปรับกรอบความคิด ิMindsetี สรຌางความตระหนักรูຌ ฿หຌการสนับสนุน
ผูຌบริหารสูงสุด ิChief Executive Officerี พื่อนาการปรับปลี่ยนภาครัฐขຌาสูยุคดิจิทัลไทยลนด์
ละนาองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ดยการดานินงานตาง โ ชน
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๏. . สรຌางพันธกิจรวมกันระหวางผูຌบริหารสูงสุด฿นการปรับปลีไยน
ภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ิDigital Government Transformationี กระตุຌนการดานินงาน฿นการกาหนด
วิสัยทัศน์ละปງาหมาย รวมถึงนยบายละยุทธศาสตร์การป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไป็นรูปธรรมสามารถ
ปฏิบัติเดຌจริง ถายทอดทิศทางดังกลาว฿หຌทราบดยทัไวกันพืไอ฿หຌกิดการปรับตัวทัไวทัๅงองค์กร สงสริม
สนั บสนุน฿หຌ มีการออกบบองค์ กรดิ จิทัล ปรับปรุงการทางานละสรຌางการบริการทีไตอบสนอง
ความตຌองการประชาชนละผูຌรับบริการ จัดตรียมกาลังคนพืไอรองรับการปรับปลีไยนกระบวนการ
ทางาน รวมทัๅงนาขຌอมูลละทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌพืไอการตัดสิน฿จ ละติดตามตรวจสอบการดานินงาน
ป็นระยะ ดยนาการประมินขຌาราชการพลรือนประภทบริหารระดับสูงมาปรับ฿ชຌ พืไอติดตามผล
การปลีไยนปลงเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไป็นรูปธรรม
๏. .๎ ปรับกรอบความคิด ผูຌบริหารระดับสูงสุดขององค์กร฿หຌทางาน
บบธรรมาภิ บาล ชืไ อมยง บ งปั นขຌ อมู ล ละรั บผิ ดชอบ พืไ อการสรຌางคุ ณค ารวมกั น ิValue
co-Creation) รวมทัๅง฿หຌมีการปຂดอกาสสรຌางสรรค์นวัตกรรม ละทดลองนานวคิดละวิธีการทางาน
บบ฿หมมาปรับ฿ชຌพืไอตอบสนองคุณคาละความตຌองการของประชาชนละผูຌรับบริการ ดยนาทคนลยี
ดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด สรຌางความขຌา฿จที่ถูกตຌอง฿นการขับคลืไอนงาน฿นยุคศรษฐกิจละ
สังคมดิจิทัลละการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล ฿หຌความรูຌที่ทันสมัย ฿หຌครื่องมือ ละสนับสนุน
ทางทคนิคทีไจาป็น฿นการปรับปลีไยนองค์กรพืไอเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ฿นการนีๅอาจจัด฿หຌมีกิจกรรม
พืไอกระตุຌนละสรຌางความตระหนักรูຌอยางตอนืไอง กาหนด฿หຌป็นนยบายสาคัญของรัฐบาล รวมทัๅง
นานืๅอหาทีไจาป็นสาหรับการนาการปรับปลีไยนภาครัฐขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ของผูຌบริหารระดับสูง
ขององค์กรเปกาหนดเวຌป็นสวนหนึไง฿นกิจกรรมสาคัญทีไจัดดานินการอยูลຌว คูขนานเปกับการจัด
กิจกรรมฉพาะตาง โ
๏. .๏ คัดลือกผูຌนาดຌานดิจิทัลภาครัฐตຌนบบ ิDigital Brand
Ambassadorี พืไ อป็ นบบอย าง฿หຌ ก ผูຌ บริหารของหน วยงานของรัฐอืไ น ดย฿หຌ มี การถ ายทอด
บทรียนจากประสบการณ์ละผยพร฿หຌหนวยงานตาง โ นาเปปรับ฿ชຌ ดຌวย
๏. .๐ ฿หຌ ร างวั ล ละสรຌางการยอมรับ ฿หຌ ผูຌ บ ริห ารระดั บ สู ง สุ ด
ผูຌพัฒนาองค์กร฿หຌมีความพรຌอมละปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล ฿นการนีๅอาจจัด฿หຌมีทุนรัฐบาล
ทุ นฝຄ กอบรมระยะสัๅ น หรือจั ดการศึ กษาดู งาน฿นหน วยงานทีไ ป็ นศู นย์ กลางห งทคนลยี ช น
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Silicon Valley ป็นตຌน พืไอ฿หຌผูຌบริหารระดับสูงสุดเดຌรียนรูຌทคนิควิธีการทีไทันสมัยละนามาพัฒนา
ตอยอดละปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับหนวยงานของตนตอเป หรือจัด฿หຌมีสิไงจูง฿จอืไนทีไผูຌบริหารสูงสุด
สามารถนาเป฿ชຌตอยอดการพัฒนาองค์กรละพัฒนาบุคลากรตอเป ดຌวยกใเดຌ ป็นตຌน
๏.๎ ตรี ย มความพรຌ อ มผูຌ ที่ จ ะป็ น ผูຌ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รุ น ฿หม
ของหน ว ยงานของรั ฐ ฿หຌ มี ค วามสามารถ฿นการน าองค์ ก รขຌ า สู ยุ ค ดิ จิ ทั ล ไทยลนด์  ละ
สริมสรຌางวัฒนธรรมดิจิทัล฿หຌยั่งยืน ดยการดานินการตาง โ ชน
๏.๎. สรຌางวิ สัยทั ศน์ รวมกัน ระหวา งผูຌบ ริห ารระดั บสูง รุน ฿หม
฿นการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ิAlign visionsี พัฒนามุมมองที่ทันสมัยละปຂดกวຌาง
พืไอ สนับ สนุ น การสรຌางนวัต กรรมองค์ก รละการปรับ รูปบบการทางาน฿นยุ คศรษฐกิจ ละ
สังคมดิจิทัลทีไคานึงถึงการชืไอมยงขຌอมูลละการทางานอยางป็นบูรณาการสมือนป็นองค์กรดียว
การสรຌางพันธมิตรละครือขายการทางานบบประชารัฐ ละการทางานบนพืๅนฐานหลักธรรมาภิบาล
ปຂดผย ปรง฿ส ละตรวจสอบเดຌ ดยนาทคนลยีดิ จิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิ ดประยชน์สูงสุด รวมทัๅ ง
สงสริม฿หຌมีความสามารถ฿นการ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลพืไอการพัฒนาบริการละการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ละความสามารถ฿นการสริมสรຌางวัฒนธรรมดิจิทัล฿หຌยัไงยืน ทัๅงนีๅ พืไอตอบสนองคุณคาละ
ความตຌองการของประชาชนละผูຌรับบริการ
๏.๎.๎ ฿หຌผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หมทีไจะป็นผูຌสืบตาหนงผูຌบริหาร
สูงสุด฿นอนาคต ิSuccessorี มารวมกันดานินพันธกิจ฿นการพัฒนากระบวนงานละรูปบบ
การบริการที่สาคัญ ทีไมีลักษณะของการชืไอมยงการทางานระหวางหนวยงานภาครัฐ ระหวาง
ภาครัฐละภาคอกชน ละระหวางภาครัฐละภาคประชาสังคม ฿หຌมีความทันสมัย ละรวมสรຌาง
วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ฿หຌยัไงยืน ดย฿หຌการสนับสนุนทางทคนิค สรຌาง฿หຌกิดครือขาย ปຂดอกาส
การลกปลีไยนรียนรูຌละการทางานรวมกันบบชนะ-ชนะ ิwin-winี
๏.๎.๏ ฿หຌ ค วามรูຌ  ละพั ฒ นาทั ก ษะชิ ง ลึ ก ฿นการปรับ ปลี่ ย น
ภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ดยการบรรจุหลักสูตรทีไกีไยวขຌองกับการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ิDigital Transformationี ละการ฿ชຌขຌอมูลพืไอการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร เวຌป็นสวนหนึไง
ของหลักสูตรการพัฒนาผูຌบริหารหรือตรียมผูຌบริหารจัดดานินการอยูลຌว ชน หลักสูตร ป.ย.ป.
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นบส. นบส.๎ หรือหลักสูตรอืไนทีไหนวยงานตาง โ จัดดานินงาน ป็นตຌน หรือหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองอาจจัด฿หຌมีหลักสูตรฉพาะหรือหลักสูตรระยะสัๅน พืไอการดังกลาวดຌวย กใเดຌ
๏.๎.๐ กาหนด฿หຌความสามารถ฿นการนาองค์กรพื่อปรับปลี่ยน
ภาครัฐไปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ป็นคุณสมบัติหนึ่งที่฿ชຌประกอบการพิจารณาสรรหา คัดลือก
ละต ง ตัๅ ง บุ ค คล฿หຌ ด ารงต าหน ง ผูຌ บ ริ ห ารสู ง ขององค์ ก ร ทัๅ ง นีๅ พืไ อ ฿หຌ ภ าครั ฐ มี ผูຌ น าทีไ มี
กรอบความคิด ทักษะ ละศักยภาพทีไหมาะสม฿นการป็นผูຌนาองค์กร฿นยุคการปรับปลีไยนเปสู
ดิจิทัลเทยลนด์
๏.๏ พั ฒ นาละตรี ย มผูຌ บ ริ ห ารทคนลยี ส ารสนทศระดั บสู ง
ิChief Information Officer: CIOี ที่มีวิสัยทัศน์ละคุณสมบัติหมาะสมพื่อการปรับปลี่ยน
ไปสูดิจิทัลไทยลนด์ ดยการดานินการตาง โ อาทิ
๏.๏. สรຌางความชัดจน฿นบทบาทละพันธกิ จที่คาดหวั ง
ที่มีตอผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ฿นการขับคลืไอนองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล
พรຌอมทัๅงระบุคุณสมบัติละคุณลักษณะของบุคคล ดย ิ ี ปรับปรุงบทบาท ภารกิจละหนຌาทีไ
ความรับผิดชอบของผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจากระทรวง กรม ิChief Information
Officerี ฿หຌครอบคลุมการกาหนดนยบายละทิศทางองค์กรพืไอการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล
ทีไปຂดละชืไอมยงกันดยการนาทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ออกบบองค์กร
ดิจิ ทัล การพั ฒ นารูป บบละวิ ธี ก ารทางานละการ฿หຌ บ ริก ารภาครัฐ ฿หຌ ทัน สมั ย ละตรงกั บ
ความตຌอ งการของประชาชนดยการน านวัตกรรมละทคนลยีดิจิ ทัลมา฿ชຌ การพั ฒนาละ
บริหารจัดการขຌอมูลพืไอการตัดสิน฿จบนพืๅนฐานของหลักธรรมาภิบาล ละการสรຌางวัฒนธรรม
ดิ จิ ทั ล ฿นองค์ ก ร ฿นการนีๅ อาจมี ก ารทบทวนการก าหนดชืไ อ ต าหนง ผูຌ บ ริ ห ารทคนลยี
สารสนทศระดั บ สู ง ประจ ากระทรวง กรม ิChief Information Officerี ป็ น ผูຌ บ ริ ห าร
ทคนลยี ดิ จิ ทัล ระดั บ สู ง ประจ ากระทรวง กรม ิChief Digital Officerี พืไอสะทຌ อนถึ งภารกิ จ
อยาง฿หมของผูຌดารงตาหนงดังกลาวดຌวยกใเดຌ ิ๎ี ทบทวนการมอบหมายงานของตาหนงดังกลาว
กั บต าหน งผูຌ บริ หารดຌ า นอืไ น โ ช น ผูຌ บริ หารการปลีไ ยนปลง ิChief Change Officerี ป็ นตຌ น
฿หຌมีความสอดคลຌองละป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ิ๏ี ระบุคุณสมบัติ ละคุณลักษณะทีไจาป็น
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ส าหรั บ ผูຌ บ ริ ห ารทคนลยี ส ารสนทศระดั บ สู ง ประจ ากระทรวง กรม ิChief Information
Officerี พืไอ฿ชຌป็นงืไอนเข฿นการสรรหาละคัดลือกบุคคล฿หຌมาปฏิบัติงาน฿นตาหนงดังกลาว
รวมทัๅง ิ๐ี สืไอสารปງาหมายละสรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับภารกิจละความคาดหวัง ฿หຌกับ
ผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไของตาหนงละผูຌทีไกีไยวขຌอง
๏.๏.๎ ทบทวนสถานะ การกาหนดตาหนง ละการมอบอานาจ
ตัดสิน฿จ สาหรับผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจากระทรวง กรม ฿หຌหมาะสมกับ
บทบาทละภารกิจที่คาดหวัง รวมทัๅงสรຌางความตอนื่อง฿นการดานินงานพื่อปรับปลี่ยน
ภาครัฐ ป็ นรั ฐบาลดิ จิ ทั ล ดย ิ ี ฿นช วงปลีไ ยนการผ าน อาจก าหนด฿หຌ มี ต าหน งผูຌ บริ หาร
ทคนลยี ดิ จิ ทั ลระดั บสู งประจ ากระทรวง กรม ิChief Digital Technologyี พืไ อรั บผิ ดชอบภารกิ จ
การปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลป็นตาหนงฉพาะ ทียบทาตาหนงผูຌอานวยการกองหรือตาหนง
รองหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหรือทียบทา ลຌวตกรณี กใเดຌ ิ๎ี ฿หຌมีการกาหนดงืไอนเขการดารง
ต าหน งทีไ ชั ดจนทัๅ ง฿นรืไ องระยะวลาการด ารงต าหน ง ทีไ ต อนืไ อง จ านวนเม นຌ อยกว า ๐ ป
การกาหนด Performance Agreement ทีไชัดจนละป็นรูปธรรม ละการติดตามตรวจสอบ
การดานินงานทีไป็นรูปธรรมละป็นระยะ ทัๅงนีๅ ิ๏ี อาจปຂด฿หຌผูຌบริหารทีไมีประสบการณ์ละ
ความชีไยวชาญจากภายนอกหนวยงานหรือภายนอกภาครัฐ หรือขຌาราชการบานาญผูຌมีความชีไยวชาญ
ละประสบการณ์ทางานดຌ านทคนลยีดิ จิทัลภาครัฐ มาทาหนຌ าทีไ ผูຌบ ริห ารทคนลยีดิ จิทัล
ระดับสูงประจากระทรวง กรม ดຌวยกใเดຌ ดย฿หຌมีการมอบอานาจการตัดสิน฿จ การดานินงาน รวมทัๅง
การจัดหาทีมงานอยางหมาะสม ละ ิ๐ี หนวยงานของรัฐ จะตຌองจัด฿หຌมีการวางผนละสืบ
ตาหนงรวมถึงการจัดกใบละถายทอดองค์ความรูຌ อยางป็นระบบ ดຌวย ฿นการนีๅ ิ๑ี จะตຌอง
มีการกาหนดหลักกณฑ์ละวิธีการสรรหาคัดลือก งืไอนเขการขຌาสูตาหนงละการตงตัๅงบุคคล
งืไอนเขการจຌางงาน การจายคาตอบทน การประมินผลการปฏิบัติงาน ละงืไอนเขการออกจาก
ตาหนง ฿หຌสอดคลຌองกัน
๏.๏.๏ ตรียมความพรຌอมผูຌที่ไดຌรับมอบหมาย฿หຌป็น ผูຌบริหาร
ทคนลยีดิจิทัลระดับสูงประจากระทรวง กรม สริมสรຌางความขຌา฿จถึงนวทางการดานินการ
ตามบทบาท พัน ธกิ จ ละนวปฏิบั ติทีไดี สรຌางสริม ศัก ยภาพ฿นการน าทคนลยีดิ จิทัลมา฿ชຌ
พืไอพัฒนาองค์กรอยางหมาะสม ปลอดภัย ละสนับสนุนการดานินงาน฿หຌบรรลุผลตามวิสัยทัศน์
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ละปງ าหมายรวมถึ ง นยบายละยุ ทธศาสตร์ การป็ น รั ฐบาลดิ จิ ทั ล ของหน ว ยงานทีไ ค านึ งถึ ง
การชืไอมยงขຌอมูลละการทางานอยางป็นบูรณาการ การทางานบนพืๅนฐานหลักธรรมาภิบาลละ
การบงปันคุณคารวมกัน ละการสริมสรຌางวัฒนธรรมดิจิทัล฿หຌยัไงยืน ทัๅงนีๅ พืไอตอบสนองคุณคา
ละความตຌ อ งการของประชาชนละผูຌ รั บ บริ ก าร รวมทัๅ ง จั ด ตรี ย มครืไ อ งมื อ สนั บ สนุ น
การปฏิบัติงาน จัด฿หຌมีการพัฒนา การประชุมหรือสรຌางชุมชนครือขาย พืไอลกปลีไยนขຌอมูล
องค์ความรูຌ ละประสบการณ์฿นการขับคลืไอนการปลีไยนปลงระหวางกัน รวมทัๅง พืไอชืไอมยง
ขຌอมูลละการทางานระหวางหนวยงาน ดຌวย
๒.๒.๎ ประดใ นละนวทางที่ ๎ : การสรຌ างสริ มก าลั งคนศั กยภาพสู ง
พื่อการขับคลื่อนสูดิจิทัลไทยลนด์ ิChange Agentsี
การปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัลตามปງาหมายทีไกาหนด จาป็นตຌองมี
ทีมบู รณาการพืไอนาการปลีไ ยนปลงซึไ งประกอบดຌวยบุ คลากรกลุ มส าคั ญของหนวยงาน เดຌก
ผูຌ บ ริ หารระดั บ สู ง ผูຌ อ านวยการกอง ผูຌ ปฏิ บั ติ งานดຌ านวิ ช าการ ผูຌ ป ฏิ บั ติ ง านดຌ า นบริ ก าร ละ
ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัล รวมทัๅงตຌองมีการสรຌางละพัฒนากาลังคนดຌานทคนลยีดิจิทัล
ภาครัฐ฿หຌพียงพอทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ ฿นการนีๅ จะตຌองวางระบบการบริหารราชการละ
การบริหารทรัพยากรบุคคลพืไอปຂดอกาส฿หຌ กลุมคนดังกลาวสามารถสรຌางสรรค์นวัตกรรมละ
ขับคลืไอนการปลีไยนปลง ดຌวย
ํ) ป้าหมาย
. ภาครัฐมีผูຌนาการปลีไยนปลง ิChange Agentี ละทีมขับคลืไอน
การปลีไยนปลงขององค์กรเปสูรัฐบาลดิจิทัล
.๎ บุคลากรทีไปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดຌานดิจิทัลภาครัฐมีความพียงพอ
ทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ รวมทัๅงภาครัฐมีความสามารถละมีครืไองมือ฿นการดึงดูด รักษา จูง฿จ
ละบริหารจัดการกาลังคนกลุมนีๅ฿หຌป็นกาลังสาคัญ฿นการสรຌางนวัตกรรมละการปรับปลีไยน
ภาครัฐเปสูดิจิทัลเทยลนด์
.๏ ภาครัฐมีบรรยากาศละระบบการทางานทีไ ปຂดอกาส฿หຌ ผูຌนา
การปลีไยนปลง฿ชຌศักยภาพของตนอยางตใมทีไ฿นการสรຌางนวัตกรรมละขับคลืไอนการปลีไยนปลง
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๎) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
หนวยงานภาครัฐมีกาลังคนทีไมีศักยภาพสูงทีไจะป็นกลเก฿นการขับคลืไอน
การปรับปลีไยนภาครัฐขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ ดยมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภาย฿น ละ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพืไอสนับสนุน การทางานรวมกัน฿นลักษณะ Service Oriented
อยางสรຌางสรรค์ ละการสรຌางความพรຌอมรวมทัๅงพิไมพูนประสิทธิภาพละสริมสรຌางรงจูง฿จ
฿นการปฏิบัติงานสาหรับกาลังคนกลุมดังกลาว ดຌวย
๏) วิธีการ
๏.ํ สรຌางละพัฒนาทีมบูรณาการพื่อขับคลื่อนการปลี่ยนปลง
ดยการดานินการตาง โ ชน
๏. . นาขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานของหนวยงาน ผูຌรับผิดชอบ
ภารกิจหลักของหนวยงาน ซึไงป็นผูຌมีประสบการณ์ละความชีไยวชาญ฿นงาน รวมถึงขຌาราชการ
หรือผูຌปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูงของหนวยงานละกาลังคนคุณภาพของภาคราชการ ชน
นักรียนทุนรัฐบาล ขຌาราชการผูຌซึไงอยู฿นระบบหรือคยอยู฿นระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิHiPPSี ละ
นักบริหารการปลีไยนปลงรุน ฿หม ินปร.ี ขຌา ราชการผูຌผา นการอบรมหลัก สูต รการพัฒ นาผูຌน า
คลืไนลูก฿หม฿นราชการเทย ป็นตຌน ซึไงมีความสน฿จละอยากป็นสวนหนึไง฿นการสรຌางนวัตกรรม
ละการปรับปลีไยนองค์กรพืไอเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ิWillingness) มาป็นทีมบูรณาการพื่อขับคลื่อน
การปลี่ยนปลง รวมกับผูຌบริหารหนวยงานของรัฐ ผูຌอานวยการกอง ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยี
ดิจิทัล ผูຌซึ่งมีความขຌา฿จองค์กรละระบบงานป็นอยางดี ดย฿หຌมีภารกิจ฿นการออกบบองค์กร
พัฒนาระบบงานละระบบการ฿หຌบริการที่มีคุณสมบัติของดิจิทัล ละสรຌาง฿หຌกิดการปลี่ยนปลง
ทัๅงภาย฿นละระหวางองค์กร
๏. .๎ พั ฒ นาละสริ ม สรຌ า งทั ก ษะดຌ า นดิ จิ ทั ล ที่ จ าป็ น
฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไคานึงถึงการชืไอมยงขຌอมูลละการทางานอยางป็นบูรณาการ
การทางานบนพืๅนฐานหลักธรรมาภิ บาลละการบ งปั น คุณค ารวมกั น การปຂด ฿หຌ ทุกภาคส ว น
ของสังคมขຌามาตรวจสอบละมีสวนรวม฿นการบริหารงานภาครัฐเดຌดยสะดวก ละการสริมสรຌาง
วัฒนธรรมดิจิทัล฿หຌยัไงยืน ชน การ฿ชຌดิจิทัลพืไอยกระดับศักยภาพองค์กร การออกบบกระบวนการ
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ละ฿หຌบริการดຌวยระบบดิจิทัล การจัดการครงการละการบริหารกลยุทธ์ ิรวมถึงการกากับดูล
ทีไปรึกษาละการกใบองค์ความรูຌจากทีไปรึกษาเวຌภาย฿นองค์กรี การขับคลืไอนการปลีไยนปลง
ดຌานดิจิทัล การทางานรวมกัน฿นลักษณะ Service Oriented อยางสรຌางสรรค์ การสรຌางพันธมิตร
ละครือขายการทางานพืไอบงปันคุณคารวมกัน ละการสรຌางวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ ป็นตຌน
฿นการนีๅ฿หຌมีการระบุทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐพืไอปรับปลีไยนป็น
รัฐบาลดิจิทัลสาหรับทีมขับคลืไอนการปลีไยนปลงดຌวย
๏. .๏ ส ง สริ ม ฿หຌ ห น ว ยงานของรัฐ น ารูป บบการท างาน
฿นลักษณะ Cross Function Team มา฿ชຌอยางจริงจัง พืไอป็นกลเกขับคลืไอนภาครัฐป็นรัฐบาล
ดิจิทัลละขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ ดยการหามาตรการทีไจะทา฿หຌกิดการทางานบบบูรณาการทัๅง
ภาย฿นละระหวางองค์กรพืไอนาการปลีไยนปลง฿นชวงปลีไยนผาน มีการนารูปบบการทางาน
บบ Project based มา฿ชຌ รวมทัๅงอาจนาผูຌชี่ยวชาญฉพาะทางที่กี่ยวขຌอง฿นหลากหลายดຌาน
ทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยงานมาทางานรวมกันภาย฿ตຌครงการฉพาะพื่อไปสูป้าหมาย
ดี ย วกั น ละมี ก ารสรຌางละพัฒ นาครือ ข ายการท างานบบพัน ธมิ ต รระหว า งหน ว ยงาน
พืไอการชืไอมยงขຌอมูลละทางานสมือนป็นองค์กรดียวกัน ิPartnership and Networksี
๏. .๐ ฿หຌก ารสนับ สนุน การท างานของทีม ขับ คลื ่อ น
การปลี่ยนปลงทัๅง฿นการสรຌางนวัตกรรม การทางานป็นทีม การทางานขຌามหนวยงาน รวมทัๅง
฿หຌการสริมรงกผูຌนาการปลีไยนปลงสาหรับผลสารใจขององค์กร฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาล
ดิจิทัลละการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ฿นการนีๅอาจมีการปรับปรุงนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการ
ภาย฿นละการบริ ห ารก าลั ง คนของหน ว ยงานของรั ฐพืไ อ สนั บ สนุ น ที ม บู ร ณาการขั บ คลืไ อ น
การปลีไยนปลง ชน การมอบหมายงาน นวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การ฿หຌรางวัล
จูง฿จ การสรຌางการยอมรับ ละการ฿หຌอกาส฿นการพัฒนา ละการสรຌางอกาสความกຌาวหนຌา
฿นอาชีพ การจຌางงานทีไหลากหลาย การจัดการองค์ความรูຌ ป็นตຌน ดຌวย
๏.๎ สรຌางละพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศ
ภาครัฐ ิTechnologistี ฿หຌมีความพียงพอทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ ละวางระบบการบริหาร
จัดการพืไอการ฿ชຌประยชน์จากกาลังคนกลุมดังกลาวอยางตใมศักยภาพ ดยการดานินการตาง โ ชน
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๏.๎. สื่อสารความคาดหวัง ปรับทัศนคติ วิธีคิดละรูปบบ
ท างาน รวมทัๅ ง ทบทวนหนຌ าที่ ความรับ ผิ ด ชอบละคุ ณสมบั ติ  ฉพาะส าหรั บ ต าหน ง ตาม
มาตรฐานกาหนดตาหนง ิJob Specificationี ของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐ
฿หຌสอดรับละสนับสนุนบทบาทละลักษณะงานบบ฿หม ฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลพืไอ
การเปสูดิจิทัลเทยลนด์
๏.๎.๎ ยกระดับความสามารถของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยี
สารสนทศทีไ มี อ ยู ฿ นปั จ จุ บั น ิ ี ฿หຌ มี ทั ก ษะละความชี่ ย วชาญดຌ า นดิ จิ ทั ล ฉพาะทาง
ิProfessional Skillี ทีไกຌาวทันความกຌาวหนຌาของทคนลยี ิ๎ี สามารถชืไอมยงองค์ความรูຌทาง
ทคนิคทีไกีไยวขຌอง ิIntegrated Knowledgeี มาปรับ฿ชຌ฿นการสรຌางสรรค์นวัตกรรมละพัฒนา
ระบบดิจิทัลขององค์กร ิ๏ี มีความสามารถ฿นการสื่อสาร ถายทอดละทางานรวมกับผูຌอื่น
ิCollaborativenessี อีกทัๅง ิ๐ี มีความขຌา฿จองค์กร ระบบงาน ละความตຌองการของผูຌ฿ชຌ
ละผูຌรับบริการอยางลึกซึๅง ิBusiness Acumenี ฿นการนีๅ อาจมีการสรຌางอกาสพัฒนานาการประมิน
สมรรถนะดຌานเอทีละประกาศนียบัตรหรือ฿บรับรองมาตรฐานวิชาชีพตาง โ มา฿ชຌประกอบการพิจารณา
ตงตัๅงบุคคล฿หຌดารงตาหนงละการจายคาตอบทน ปรับปรุงการจายคาตอบทนละสิไงจูง฿จ
ทัๅงทีไป็นตัวงินละเม฿ชตัวงิน฿หຌหมาะสมละมี กณฑ์การพิจารณาทีไชัดจน ชน ความสามารถ
ประสบการณ์การทางานละความชีไยวชาญ ละผลงานของบุคคล ป็นตຌน รวมทัๅง฿หຌมีการวาง
ทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ระบบการสัไงสมประสบการณ์ สงสริมการสับปลีไยนหมุนวียนทัๅงภาย฿นละ
ระหวางหนวยงานของรัฐ ิJob Rotationี อยางป็นระบบ พืไอสนับสนุนการรียนรูຌอยางตอนืไอง ดຌวย
๏.๎.๏ ปรับระบบการบริหารกาลังคนดຌานทคนลยีสารสนทศ
ภาครัฐ พืไอบริหารจัดการอัตรากาลังทีไมีอยูอยางจากัด฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดย฿นชวงปลีไยน
ผานอาจนาผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐซึ่งป็นผูຌชี่ยวชาญฉพาะทางจาก
หนวยงานของรัฐตาง โ มารวมไวຌ฿นหนวยงานดียว ชน กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
ป็นตຌน ิPool Resourcesี สรຌางละพัฒนาระบบงานทีไชืไอมยงละสนับสนุนความตຌองการพัฒนา
องค์กรดิจิทัลของหนวยงานตาง โ ฿นลักษณะทีมทีไปรึกษาบบบูรณาการทีไชวยออกบบละ
พัฒนาระบบทีไมีคุณสมบัติของดิจิทัล฿หຌกหนวยงานของรัฐตาง โ มีการทางานบบป็นทีมดียวกัน
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กับผูຌดูลระบบละ Business Analyst ของหนวยงานของรัฐทีไสามารถคลืไอนยຌายสับปลีไยนหมุนวียน
กันเดຌทัไวทัๅงระบบราชการ ละกาหนดทางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพละอกาสการพัฒนาทีไตอ นืไอง
ละจูง฿จ฿หຌกบุคลากรอยางชัดจนละป็นระบบ ฿นการนีๅ อาจนากาลังคนทางลือกมา฿ชຌพื่อ
ป็นอัตรากาลังสริมระยะสัๅน ชน ทีไปรึกษา พนักงานราชการศักยภาพสูง ละขຌาราชการบานาญ
ป็นตຌน ดยหนวยงานจะตຌองวางระบบจัดกใบละสงตอองค์ความรูຌขององค์กรอยางป็นระบบ ดຌวย
๏.๎.๐ ดึงดูด จูง฿จ ละปຂ ด อกาสการนาผูຌชี่ยวชาญละ
ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศหรือทีมผูຌชี่ยวชาญ ที่มีความสามารถภายนอกภาครัฐ
มารวมสรຌางละพัฒนารัฐบาลดิจิทัลละขับคลื่อนภาครัฐไปสูดิจิทัลไทยลนด์มากขึๅน ดย
ิ ี ปຂด฿หຌมีการบรรจุผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศไดຌ฿นทุกตาหนงละทุกระดับ
ิ๎ี พั ฒ นาการท างานอย างป็ น ครือ ข า ยกั บ หน ว ยงานภาครั ฐละภาคอกชนพืไ อ บ ง ปั น
ทรัพยากรละสรຌางประยชน์ตามทีไมีจตจานงค์รวมกัน ิ๏ี นาระบบการจຌางงานที่หลากหลาย
นอกหนือจากขຌาราชการมา฿ชຌพืไอป็นทางลือก฿หຌกับคนเอทีทีไสน฿จงานภาครัฐ ชน การจຌางงาน
ระยะสัๅนตามสัญญา การจຌางหมาบริการ ละการจຌางดานินครงการ ป็นตຌน ฿นการนีๅ ิ๐ี ควรมี
การวางกลยุ ทธ์ พืไ อ สรຌา งคุ ณค า ของงานดຌ า นดิ จิ ทัล ภาครัฐ ิValueี ละสืไ อ สารเปยั ง คนเอที
นอกระบบซึไ ง ป็ น กลุ ม บุ ค ลากรทีไ ข าดคลน฿นตลาดรงงาน ละปรั บ ระบบการทางาน฿หຌ มี
ความยืดหยุนคลองตัว ิ๐ี นาการสรรหาชิงรุกทีไออกบบดยคานึงถึงรูปบบพฤติกรรม ลักษณะ
การทางานละการดานินชีวิตของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ ิ๑ี ปรับกระบวนการ
คัดลือก฿หຌ ยืดหยุนละกระชับ ดยอาจนาวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานหรือ
สมรรถนะดຌานดิจิทัลทีไกาหนดละ profile ความชีไยวชาญ/portfolio มา฿ชຌป็นงืไอนเข฿นการรับ
ผูຌชีไยวชาญดຌานทคนลยีดิจิทัลสาขาขาดคลน ขຌาทางานทนการสอบขงขันละอาจกาหนด
ระยะวลาการปฏิ บั ติ ง านพืไ อ ความต อ นืไ อ งของการด านิ น งานดย฿หຌ มี ก ารจั ด ท าขຌ อ ตกลง
การปฏิบัติงานที่ชัดจน ิPerformance Agreementี มีการกากับติดตามผลงานอยางจริงจัง
฿นการนีๅ ิ๒ี ควรมี ก ารวางผนละบริห ารจั ด การก าลั ง คน รวมทัๅ ง พั ฒ นาระบบการบริห าร
องค์ความรูຌพืไอการพัฒนาบุคลากรภาย฿น อยางป็นระบบ ดຌวย
๏.๏ ทบทวนบทบาท ภารกิจ ระบบงาน ครงสรຌางองค์กรละ
การจัดอัตรากาลัง ที่กี่ยวขຌองภารกิจการสรຌางละพัฒนาดิจิทัลภาครัฐ ชน กระทรวงดิจิทัลพืไอ
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ศรษฐกิจละสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ป็นตຌน ฿หຌสามารถชืไอมยงการทางาน
สวนตาง โ อยางป็นระบบสมือนป็นหนึไงดียวกัน ิInteroperabilityี
๒.๒.๏ ประดในละนวทางที่ ๏ : การสรรหาละพัฒนากาลังคนที่ มี
ทักษะบบ฿หมพื่อรองรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์
ดยที ไก ารปรับ ปลี ไย นภาครัฐ ป็น รัฐ บาลดิจ ิทัล จะมีผ ลทา฿หຌรูป บบ
การทางาน฿นองค์กรภาครัฐปลีไยนปลงเป ดยอาจสงผล฿หຌงาน฿นบางลักษณะของภาครัฐถูกทนทีไ
ดຌวยหุนยนต์ละทคนลยีอัจฉริยะ มีบางงานกิดขึๅน฿หมละมีรูปบบหรือวิธีการทางานทีไตกตาง
เปจากดิม งานบางงานมีความสาคัญมากขึๅน ซึไงจะสงผลทา฿หຌทักษะทีไจาป็นละลักษณะงานทีไ
ปฏิบัติของภาครัฐปลีไยนปลงเปอยางหลีกลีไยงมิเดຌ ดังนัๅน พืไอชวย฿หຌขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐสามารถปรับตัว฿หຌพรຌอมรับกับการทางาน฿นบริบท฿หมละลดภาวะความตึงครียดทีไอาจ
กิดขึๅนจากการปลีไยนปลง฿นอนาคต รวมทัๅงพืไอ฿หຌภาครัฐมีกาลังคนทีไมีทักษะทีไพรຌอมสาหรับ
การทางาน฿นบริบท฿หมอยางพียงพอ จาป็นตຌองมีการสรຌางสริมละปลูกฝัง฿หຌผูຌปฏิบัติงาน
ภาครัฐมีทักษะทีไหมาะสม มีความยืดหยุน ริริไมสรຌางสรรค์สิไง฿หม โ พืไอประชาชน พรຌอมรับ
ปรับตัวกับ฿หຌสอดรับกับสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเดຌอยางรวดรใว ฿ชຌขຌอมูลพืไอการทางานละ
ตัดสิน฿จ ทางานรวมกับผูຌอืไน ละมีธรรมาภิบาล
ํ) ป้าหมาย
. ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐทัๅง฿นสวนกลาง สวนภูมิภาค ละ
สวนทຌองถิไนตระหนักรูຌถึงความจาป็นของการปลีไยนปลงละมีการพัฒนาตนองพืไอการปรับตัว
฿หຌพรຌอมรับกับการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลละบริบทการทางานบบ฿หม รวมทัๅงมีการรียนรูຌ
พัฒนาตนองอยางตอนืไองละป็นระบบ รวมทัๅงสามารถสงสริม สนับสนุน฿หຌประชาชนละ
ผูຌ รั บ บริ ก ารสามารถ฿ชຌ  ทคนลยี ดิ จิ ทั ล พืไ อ สรຌ า งศั ก ยภาพ฿นการข ง ขั น สรຌ า งอกาสละ
ความสมอภาคทางสังคม ละยกระดับคุณภาพชีวิตของคน฿นสังคมเดຌ
.๎ ขຌาราชการมีทักษะละความสามารถทีไจาป็นสาหรับการทางาน
฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์ อันประกอบดຌวย
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ิ ี ทักษะพืๅนฐานทีไจาป็น฿นศตวรรษทีไ ๎ ิ21st century skillsี
เดຌก ทักษะการคิดสรຌางสรรค์ ิCreativity and Innovationี ทักษะวิคราะห์ละการกຌเขปัญหา
ิCritical Thinking and Problem Solvingี ละทักษะการสืไอสารละทางานรวมกับผูຌอืไน ิCommunication
and Collaborationี
ิ๎ี ความสามารถ฿นการน าทั ก ษะดຌ า นดิ จิ ทัล มาปรับ ฿ชຌ พืไ อ
การตัดสิน฿จ การพัฒนานวัตกรรม ละการทางานรวมกัน
ิ๏ี ความชีไยวชาญละป็นมืออาชีพ฿นสายงานละ฿นการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทภารกิจฉพาะของหนวยงาน ความสามารถตอบสนองความตຌองการประชาชนละ
ผูຌรับบริการ ิPersonalized servicesี ละสามารถปฏิบัติงานดย฿ชຌทักษะทีไหลากหลาย ิMulti-skill
Workforceี
.๏ หนวยงานของรัฐมีการตรียมการละดานินการสงสริมละ
สนั บ สนุ น พืไ อ ฿หຌ ก าลั ง คน฿นสั ง กั ด ฿หຌ มี ค วามพรຌ อ มทัๅ ง ฿นดຌ า นทั ศ นคติ ความรูຌ ทั ก ษะละ
ความสามารถทีไจะปฏิบัติราชการ฿นบริบทของการป็นดิจิทัลเทยลนด์
.๐ ภาครัฐมี ระบบหรือ ผนงานสนั บ สนุ น การสรรหาละพั ฒ นา
กาลังคน฿หຌมีทักษะบบ฿หมพืไอรองรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์
๎) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ขຌาราชการละบุ คลากรภาครัฐมี ทักษะทีไจ าป็นส าหรับการทางาน
฿นยุคดิจิทัลเทยลนด์ สามารถปรับตัว รียนรูຌอยางตอนืไอง มีวัฒ นธรรมดิจิทัล ละสามารถ
ทางาน฿นบริบทการทางานบบ฿หม  ดยยึ ดประชาชนป็น ศู นย์ กลาง เดຌ อย า งมี ประสิทธิภ าพ
รวมทัๅงสามารถสริมสรຌางศักยภาพ฿หຌกประชาชน฿นการ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัล
๏) วิธีการ
๏.ํ การวางผนการสรຌาง พัฒนาละคลื่อนยຌายกาลังคนภาย฿น
หนวยงานทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาวอยางป็นระบบพืไอรองรับการปรับปลีไยนบริบทการทางาน
ละการขຌาสูดิจิทัลเทยลนด์ ดยคานึงถึงความสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ละผนงานของ
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องค์กร฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนาการดຌานดิจิทัลขององค์กร นวนຌมการปรับปลีไยน
ลักษณะงาน รูปบบ วิธีการละกระบวนการทางาน ละบริบทขององค์กร฿นการเปสูดิจิทัลเทยลนด์
฿นการนีๅ ฿หຌ มี การ ิ ี วิ คราะห์ ละระบุ รายละอี ยดทั กษะละความสามารถทีไ จ าป็ นส าหรั บ
การทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์ ทีไตຌองการละสอดคลຌองกับทิศทางองค์กร รวมถึง
ภารกิ จละลั กษณะงานทีไ จะปรับปลีไ ยนเปของหน วยงานทัๅ ง ฿นระดั บ บุ ค คลละระดั บ องค์ ก ร
ซึไงประกอบดຌวยทักษะดิมทีไคงเวຌละตຌองพัฒนาตอยอด ทักษะ฿หมทีไตຌองสรຌางละพัฒนาพิไมติม
ละทักษะทีไอาจลดความสาคัญลง หรืออาจถูกทดทนดຌวยทคนลยีหรือการดานินงาน฿นรูปบบอืไน
฿นอนาคต ิTo beี ลຌว ิ๎ี วิคราะห์ ปรียบทียบกั บความสามารถละความพรຌอมของบุคลากร
ภาครัฐทีอไ ยู฿นระบบปัจจุบัน ิAs isี พืไอ฿หຌทราบถึง Skill Gap ฿นภาพรวมขององค์กร ละ ิ๏ี กาหนด
มาตรการหรือกลยุทธ์พืไอบริหารจัดการกาลังคนทัๅงทีไมีอยู฿นปัจจุบันละทีไจะมี฿นอนาคต ฿หຌสอดคลຌอง
กับพั ฒนาการดຌานดิจิ ทัล การปลีไ ยนปลงลั กษณะงานละการปรับปลีไยนขององค์ กร ฿นตละ
ชวงวลา ดຌวย
๏.๎ สรຌางละพัฒนา฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐที่ ปฏิบัติงาน
฿นระบบราชการมี ก รอบความคิ ด บบ฿หม ฿ นการท างานพื่ อ ประชาชน ริ  ริ่ ม สรຌ างสรรค์
พรຌอมปรับตัว สามารถรับมือกับการปลี่ยนปลง ทางานอยางทันสมัย สามารถนาทคนลยี
ดิจิทัลละขຌอมูลขนาด฿หญมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด มีธรรมาภิบาล รวมทัๅงมีทักษะที่จาป็น
สาหรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์ ดยการดานินการตาง โ ชน
๏.๎. สื่อสารถายทอดรายละอียดทักษะละความสามารถที่
จาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์ ทีไจะ฿ชຌป็นกรอบการพัฒนากาลังคน
ของสวนราชการ ฿หຌทราบกันทั่วทัๅงองค์กร รวมทัๅง฿หຌมีการจัดทา กรอบการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล
ของขຌาราชการ ิDevelopment Roadmapี พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
มีการพัฒนาละฝຄกอบรมขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ฿หຌพรຌอมรับกับการปรับปลีไยนเปสู ดิจิทัล
เทยลนด์ดຌวย
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๏.๎.๎ ส งสริม สนั บสนุ น กระตุຌ น ละจั ดด านิ นการพื่อ฿หຌ
ขຌาราชการละบุ คลากรภาครัฐ ปรับกรอบความคิ ด ปรับ รูป บบละวิ ธี ก ารท างานรวมทัๅ ง
นวทางการกຌไขปัญหา ฿หຌสรຌางสรรค์ละสอดรับกับบริบทดิจิทัลไทยลนด์ ละสรຌางคุณคา
รวมกันกับภาคสวนที่กี่ยวขຌอง ิValue co-Creationี รวมทัๅงมีทักษะละความสามารถที่จาป็น
สาหรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์ ิup-, re- skillsี มีธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรม
ดิจิทั ล ละมีการรียนรูຌตลอดชีวิต ดย ิ ี กระตุຌ น฿หຌขຌา ราชการตระหนักรูຌถึงความจาป็ น
ของการพัฒนาละรียนรูຌตลอดชีวิต รวมทัๅงพัฒนาตนองละพัฒนาผูຌอืไน฿หຌมีทักษะทีไจาป็น฿น
การทางานอยางตอนืไอง ิ๎ี สรຌางมุมมองการทางานบบ฿หมทีไคานึงถึงความตຌองการ ความคาดหวัง
ละประยชน์ของประชาชนละผูຌรับบริการป็นสาคัญ ิCitizen centeredี การทางานบบชืไอมยง
ละป็นบูรณาการระหวางหนวยงาน฿นลักษณะ Interoperability การปຂดผยขຌอมูล ละการ฿หຌ
ประชาชนขຌ า มามี ส ว นร ว มอย า งทຌ จ ริ ง ิ๏ี ส ง สริ ม สนั บ สนุ น ฿หຌ มี การพิไ มพู นทั กษะละ
ความสามารถทีไจาป็น อยางตอนืไอง ทัไวถึง ละป็นระบบ ดยนานวทางการจัดการรียนรูຌ บบ
๓๐ : ๎๐ : ๐๎๎ ละการสงสริมการนาทักษะละความสามารถทีไพัฒนา มา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานจริง
ิ๐ี สรຌางอกาส฿นการริริไมทดลองทาสิไงทีไตกตางดย฿ชຌขຌอมูลละนวัตกรรมป็น พืๅนฐาน รวมทัๅง
฿หຌ มี การรี ย นรูຌ จ ากประสบการณ์  ละขຌ อ ผิ ด พลาดละน ามาปรั บ ปรุ ง กຌ เ ข ิ๑ี มอบอ านาจ
ความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานมากขึๅน ิEmpowermentี
๏.๎.๏ สงสริม฿หຌขຌาราชการมีการนาดิจิทัลมา฿ชຌ฿นชีวิตประจาวัน
อยางปลอดภัยละมีความป็นสวนตัว หรือนามาปรับ฿ชຌ฿นการทางานพืๅนฐานหรืองานบริการ
ประชาชน การสรຌางนวัตกรรม การทางานรวมกัน ละการตัดสิน฿จ ดຌวย เดຌก Social Network,
Mobile Technology, Cloud Computing, Internet of Thing ิIoTี ละ Big Data ดยนา
มาตรการกระตุຌนจูง฿จ การสรຌางการมีสวนรวม ละมาตรการบังคับมา฿ชຌควบคูกัน ทัๅงนีๅพืไอสรຌาง
ความคุຌนคยละคลองตัว฿นการนาทคนลยีดิจิทัลทีไทันสมัยมา฿ชຌ฿นองค์กร
๏.๎.๐ จัด฿หຌมีการจูง฿จละสริมรงพืไอการสรຌางละพัฒนา
ศักยภาพกาลังคนภาครัฐอยางตอนืไอง ดยอาจชืไอมยงกับความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ละอกาส
๎๎

การรียนรูຌบบ ๓๐ : ๎๐ : ๐ หมายถึง รຌอยละ ๓๐ : รียนรูຌดຌวยตนองละจากการปฏิบัติงาน รຌอยละ ๎๐ : รียนรูຌจาก
ผูຌอืไนละการสอนงาน ละรຌอยละ ๐ : รียนรูຌจากการฝຄกอบรม

๏๐ | O C S C

การเดຌ รั บ มอบหมายงานทีไ มี ค วามทຌ า ทาย ละจั ด ฿หຌ มี ศู น ย์ ก ารรี ย นรูຌ  พืไ อ การสรຌ า งสริ ม
ละพัฒนาทักษะพืไออนาคต ทาหนຌาทีไ฿หຌคาปรึกษานะนา ฿หຌการสนับสนุนทางทคนิค ละ
฿หຌความชวยหลือกขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ฿นการปรับตัวขຌาสูการทางาน฿นบริบท฿หม ดຌวย
๏.๎.๑ กากับ ติดตาม ละประมินผลการพัฒนากรอบความคิด
การปรั บตั ว การพั ฒนาทั กษะดຌ านดิ จิ ทั ลละทั กษะทีไ จ าป็ นส าหรั บการท างาน฿นบริ บท฿หม
ของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐป็นระยะ ตอนืไอง ละป็นระบบ
๏.๏ สรรหาละดึงดูดคนพันธุ์ ฿หม ิDigital DNAี ที่มีความพรຌอม
ขຌาสูระบบราชการ฿นทุกระดับตาหนง
๏.๏. ระบุ คุ ณ สมบั ติ  ละคุ ณ ลั ก ษณะของคนพั น ธุ์ ฿ หม ที่
ตຌองการ ละกาหนด฿หຌทักษะทีไจาป็น฿นศตวรรษทีไ ๎ ิความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์ละ
กຌเขปัญหา การคิดสรຌางสรรค์ การสืไอสารี ละทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ิDigital
Literacyี ป็ นคุ ณสมบั ติ ของบุ คคลทีไ จะบรรจุ ฿หຌ ขຌ ารั บราชการหรื อขຌ าท างาน฿นภาคราชการ
รวมทัๅงกาหนด฿หຌการทดสอบทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ิDigital Literacyี ป็นหนึไง฿น
งืไอนเข฿นการคัดลือกบุคคลขຌาทางาน฿นภาคราชการ
๏.๏.๎ สื่อสารคุณคาการทางานภาครัฐ฿นตละสาขาอาชีพหรือ
฿นต ล ะหน ว ยงานเปยั ง กลุ ม ปງ า หมายของการสรรหา ปรั บ ปรุ ง ภาพลั ก ษณ์ อ งค์ ก รภาครั ฐ
สรຌางบรรยากาศการทางานทีไสรຌางสรรค์ พัฒนาจุดขใง ของหนวยงานภาครัฐทีไดึงดูดพืไอจูง฿จละ
รักษาบุคลากรทีไมีความสามารถเวຌกับภาครัฐ ิงานดี มีความทຌาทาย ติมตใม ความฝัน฿หຌบุคคลี
ละปรับบริบทการทางานขององค์กรพืไอสรຌางสถานทีไทางานบบ฿หมทีไตอบจทย์ความตຌองการ
คนรุ น ฿หม ส ง สริ ม สนั บ สนุ น สหกิ จ ศึ ก ษา฿นหน ว ยงานภาครั ฐ พืไ อ สรຌ า งประสบการณ์  ละ
ความสัมพันธ์ทีไดีระหวางนักศึกษาทีไกาลังจะสารใจการศึกษาละหนวยงานของรัฐ พัฒนารูปบบ
ละวิ ธี ก ารสรรหา฿หຌ ป็ น ชิ ง รุก ละสอดคลຌ อ งกั บ วิ ธี คิ ด ละพฤติ ก รรมของคนรุน ฿หม ทีไป็ น
กลุม ปງ าหมายของการสรรหา ปรับ ขัๅนตอนกระบวนการคั ดลื อก฿หຌมี ความยื ดหยุน ทัน สมั ย
ตอบรับ รวดรใว ลดระยะวลารอคอย ละป็ น ระบบทีไ ช ว ยคั ด กรองบุ ค คลทีไ มี คุ ณสมบั ติ ละ
คุณลักษณะทีหไ นวยงานของรัฐตຌองการอยางทຌจริง ดยนาทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌมากขึๅน
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๏.๏.๏ ปຂดรับบุคคลทีไมีทักษะ฿นการทางานบบ฿หม฿นบริบท
ดิจิ ทัลเทยลนด์ ซึไ ง ป็น ทีไ ตຌ อ งการของภาครัฐ ฿นทุ ก ต าหน ง ละทุ ก ระดั บ ดยส ง สริม ฿หຌ มี
การบรรจุป็นขຌาราชการหรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นระดับสูงกวาระดับรกบรรจุ ิLateral Entryี
มากขึๅ น ละน าระบบการจຌ างงานทีไ ห ลากหลายพืไ อ สรຌ า งอกาสละทางลื อ ก฿หຌ ค นรุ น ฿หม
มาปรับ฿ชຌ ทัๅงนีๅอาจวางระบบการดูลละสอนงาน ิCoach and Mentorี ฿หຌกคนพันธุ์฿หม
พืไอ฿หຌรียนรูຌการ฿ชຌชีวิตละการทางาน฿นรัฐบาลดิจิทัลทีไหมาะสมตัๅงตริไมขຌามาทางาน ดຌวย
๏.๏.๐ จัดตรียมทักษะที่จาป็นสาหรับการทางาน฿นอนาคต
฿หຌกยาวชนละคนรุน฿หม ละสรຌางบุคลากรทีไมีทักษะละความสามารถตรงกับความตຌองการ
ของภาครัฐ ดยความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงรงงาน ละหนวยงานที่
กี่ยวขຌอง
๏.๐ กระตุຌ น ฿หຌ ขຌ าราชการละบุ คลากรภาครัฐ ขຌ ามามี ส ว นร ว ม
฿นกระบวนการปลี่ยนผานขององค์กรไปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ละบริหารการปลี่ยนปลง
อยางป็นระบบ ดย ิ ี สรຌางความตระหนักรูຌละความขຌา฿จถึงสถานการณ์การปลีไยนปลง
฿นปัจจุบัน ความจาป็นรงดวนของการปรับปลีไยน ผลกระทบทีไคาดวาจะกิดขึๅน ิ๎ี สืไอสารขຌอมูล
ขาวสารละลกปลีไยนประสบการณ์อยางตอนืไองละป็นระยะ ิ๏ี กาหนดมาตรการกระตุຌน
จูง฿จ฿นการปรับตัวพืไอการปรับปลีไยนบริบทการทางานทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ละ ิ๐ี ปຂดรับ
ความคิดหในละการมีสวนรวม฿นการปรับปลีไยนบริบทขององค์กร ชน การสรຌางคุณคา฿นงาน
การออกบบองค์กรละระบบงาน การสรຌางบรรยากาศการทางานบบ฿หม การบริหารจัดการ
กระบวนการละยกระดับคุณภาพการ฿หຌบริการของหนวยงาน ป็นตຌน รวมทัๅง ิ๑ี สารวจความพรຌอม
ความสมัคร฿จ ความสามารถ฿นการปรับตัวละทางาน฿นบริบทการป็นรัฐบาลดิจิทัล ิ๒ี สรຌางตຌนบบ
ขຌาราชการพืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานอืไนมีความคิดหในละพฤติกรรมทีไคลຌอยตาม ละ ิ๓ี สรຌางครือขาย
การปลีไยนปลงรวมกัน ดຌวย
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๒.๒.๐ ประดในละนวทางที่ ๐ การสรຌางระบบนิวศพื่อการสรຌางละ
พัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์อยางยั่งยืน
พืไอสงสริม สนับสนุนละกระตุຌน฿หຌ กาลังคนภาครัฐ มีการพัฒนาทักษะ
฿นการทางาน฿นบริบทการป็นรัฐบาลดิ จิทัลอยางต อนืไองละยัไงยืน จ าป็นตຌองการมีปรับปรุง
สภาพวดลຌอม บรรยากาศการทางาน บริบทองค์กร ละวัฒนธรรมองค์กรพืไอสนับสนุนการรียนรูຌ
ตลอดชีวิต ิLife long learningี รวมทัๅงตຌองมีการสรຌางรูปบบการรียนรูຌละการพัฒนารูปบบ฿หม
ดยการนาระบบดิจิทัลมา฿ชຌ พืไ อ฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐขຌาถึงหลงการรียนรูຌเ ดຌ
ทุกทีไทุกวลา
ํ) ป้าหมาย
ภาครั ฐ มี ส ภาพวดลຌ อ ม วั ฒ นธรรมดิ จิ ทั ล บรรยากาศการท างาน
กระบวนการจัดการรียนรูຌ คลังความรูຌ ละครืไองมือทีไชวยกระตุຌน฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ
ทุกกลุมมีความกระตือรือลຌน฿นการปรับตัว ละพัฒนาตนองละพัฒนาผูຌอืไนอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌมี
ทักษะทีไจาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์
๎) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ขຌ าราชการละบุ คลากรภาครั ฐ ฿ชຌ ละปรั บตั วป็ นส วนหนึไ ง฿นระบบนิ วศ
พืไอการทางาน การพัฒนา ละการรียนรูຌตลอดชีวิต ฿นยุคดิจิทัลเทยลนด์
๏) วิธีการ
๏.ํ ปรับบริบทองค์กรละกฎระบียบพื่อรองรับการไปสูดิจิทัล
ไทยลนด์ ดย ิ ี กาหนดวิสัยทัศน์ ปງาหมาย ละยุทธศาสตร์องค์กร฿นการปรับปลีไยนป็น
รัฐบาลดิจิทัลทีไปຂดละชืไอมยงสมือนป็นหนึไงดียวกัน ิInteroperabilityี มีความทันสมัยละ
ยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง ิ๎ี ปรับปรุงรูปบบละวิธีการทางานละการ฿หຌบริการ ิBusiness
Model of Public Serviceี กระบวนการขัๅนตอน ครงสรຌางองค์กร การบริหารกาลังคน ละการจัดการ
ทรัพยากร พืไอการสรຌางคุณคาทีไประชาชนละผูຌรับบริการคาดหวัง ิ๏ี ปรับปรุงกฎหมายละกฎระบียบ
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ทีไกีไยวขຌอง฿หຌสนับสนุนละสอดคลຌองกับทิศทางองค์กรดังกลาว ละ ิ๐ี สรຌางวัฒนธรรมดิจิทัล
ละบรรยากาศการทางานทีไทันสมัยละมีการนาทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
๏.๎ สรຌางสภาพวดลຌอมการทางานบบดิจิทัล ิDigital Environmentี
พื่อสรຌางอกาส ความคุຌนคยรวมทัๅงกระตุຌน฿หຌกิดการประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นการปฏิบัติงาน
ดยการดานินงานตาง โ
๏.๎. พัฒนาบริการบบดิจิทัล ิDigital Service) ละสถานทีไทางาน
ดิจิทัล ิDigital Workplace) ฿นหนวยงาน ละสงสริมการมีสวนรวม
๏.๎.๎ สรຌางละพัฒนาระบบงานทีไมีคุณสมบัติของดิจิทัลพืไอ฿หຌ
ผูຌรับบริการเดຌรับประยชน์ละความสะดวกรวดรใว ดย฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐเดຌมี
สวนรวม฿นการปฏิบัติงานจริง
๏.๎.๏ สงสริมการพัฒนา Application กลางของภาครัฐ ิCorporate
Applicationี ละระบบสารสนทศพืไอการบูรณาการขຌอมูลละกระบวนการทางานภาย฿นองค์กร
ิEnterprise Resource Planning: ERPี ทีไครอบคลุมระบบงานสนับสนุนทุกระบบ รวมทัๅงสงสริม
฿หຌมีการนา Shared Digital Service มา฿ชຌมากขึๅน พืไอลดระยะวลาละทรัพยากร฿นการพัฒนา
ระบบของตละหนวยงาน ละพืไอประยชน์฿นการชืไอมยงขຌอมูลการทางานระหวางกัน รวมทัๅง
สงสริม฿หຌมีการนาเป฿ชຌจริงดຌวย
๏.๎.๐ สนับสนุ นละส งสริม฿หຌหนวยงานภาครัฐน าทคนลยี
อัจฉริยะมาประยุ ก ต์ ฿ชຌ ฿ นการสรຌา งคุ ณค า฿หຌ ง านบริก ารประชาชนดยคานึ ง ถึง ความคุຌ มค า ฿น
การลงทุนดຌวย ชน Artificial Intelligence Cloud Computing: IoT: Robotics: Block Chain:
Augmented Reality ป็นตຌน
๏.๏ สรຌางบรรยากาศการทางาน฿หຌป็น สถานที่ทางานหงการรียนรูຌ
พื่อการรียนรูຌตลอดชีพ ดย ิ ี สรຌางบรรยากาศการทางานทีไมีการสอนงานละลกปลีไยนรียนรูຌ
ระหว างกั น อย างป็ นระบบ ดยการพั ฒ นาผูຌ บั ง คั บ บั ญ ชา฿หຌมี ทั กษะ฿นการ Coach ละ Mentor
฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา มีการปຂดอกาส฿หຌคิดสรຌางสรรค์ละรียนรูຌจากความผิดพลาดทีไผานมา รวมทัๅง
พัฒนาตอยอดพืไอสรຌางสรรค์ผลงานทีไดีขึๅน ิ๎ี สงสริมการสรຌางสมดุลของกระบวนการรียนรูຌ
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฿หຌก ขຌาราชการละบุ คลากรภาครัฐ ซึไ งประกอบดຌวยการรีย นรูຌ บบมี ปງา หมาย การรียนรูຌ
ดຌวยวิธีการทีไหลากหลายเมจากัดฉพาะการฝຄกอบรม การรียนรูຌพืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติเดຌจริง ละ
การรียนรูຌทีไมีการกากับติดตามปງาหมายละการ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับทีไชัดจน ตอนืไองละป็นระบบ
฿นการนีๅ ิ๏ี อาจสงสริม฿หຌมีการจัดทาผนการพัฒนาตนอง ิIndividual Development Planี ละ
นานวคิด Gamification มา฿ชຌ฿นกระบวนการพัฒนา กใเดຌ ิ๐ี สนับสนุน฿หຌมีการสัไงสมประสบการณ์
พืไ อ สรຌา งความชีไ ย วชาญ฿นสายอาชี พ พรຌอ มทัๅ ง จั ด ฿หຌ มี ระบบการหมุ น วี ย นละคลืไ อ นยຌ า ย
บุคลากรพืไอการลกปลีไยนบุคลากรภาย฿นหนวยงานของรัฐ ระหวางหนวยงานของรัฐดຌวยกันอง
ละระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานอกชน รวมทัๅงระหวางประทศอยางป็นระบบดຌวย ทัๅงนีๅ
พืไอสนับสนุนการสรຌางนวัตกรรมละขับคลืไอนการปลีไยนปลง การสรຌางครือขายการทางานละ
การลกปลีไยนองค์ความรูຌระหวางกัน
๏.๐ ยกระดั บ มาตรฐานละคุ ณ ภาพการจั ด การพั ฒ นารวมทัๅ ง
การประมินทักษะดຌานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ดยการดานินการตาง โ ชน
๏.๐. พัฒนาละยกระดับมาตรฐานการพัฒนา การฝຄกอบรม
ละการประมินทักษะดຌานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทัๅง฿นดຌานนืๅอหา กระบวนการ รูปบบ
วิธีการ ละการบริหารจัดการ ฿หຌมีความยืดหยุน สอดคลຌองกับรูปบบการรียนรูຌละพัฒนา
บบ ๓๐ : ๎๐ : ๐ ละสอดคลຌองกับการปรับปลีไยนภูมิทัศน์ของประทศ พืไอ฿หຌขຌาราชการ
ละบุคลากรภาครัฐมีนวทางการพัฒนา หลงการรียนรูຌ คลังความรูຌ รวมถึงครืไองมือสาหรับ
การพัฒนาตนองละผูຌอืไน ทีไมีคุณภาพ หมาะสม สามารถขຌาถึง เดຌทุกทีไ ทุกวลา ทุกอุปกรณ์
ละสวนราชการละหนวยงานของรัฐ มีกรอบนวทางละครืไองมือสาหรับการสงสริมพัฒนา
บุคลากร฿นสังกัด฿หຌมีทักษะดຌานดิจิทัลทีไหมาะสมละสอดคลຌองกับบริบทการทางานของภาครัฐ
ทัๅง฿นปัจจุบันละ฿นอนาคต พรຌอมทัๅงพัฒนาระบบการจัดกใบองค์ความรูຌพืไอการตอยอดภาย฿น
ระบบราชการ ฿นการนีๅ อาจจัดทา กรอบนวทางการดานินงานพืไอการพัฒนาดຌานดิจิทัลของ
ขຌา ราชการละบุค ลากรภาครัฐ฿นภาพรวม พืไ อ ฿หຌ หน วยงานทีไเ ดຌรับ มอบหมาย฿หຌ ทาหนຌ า ทีไ
สงสริม สนับสนุน ละดานินการพืไอ฿หຌขຌาราชการเดຌรับการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล ละจัดการ
ประมินทักษะดຌานดิจิทัล เดຌ฿ชຌป็นกรอบ฿นการดานินงาน ดຌวยกใเดຌ
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๏.๐.๎ สรຌางละพั ฒนาครือขายการพั ฒนาละจัดฝຄกอบรม
ทักษะดຌานดิจิทัล รวมกันระหวางหนวยงานทีไมีภารกิจดຌานการจัดฝຄกอบรมละพัฒนา หนวยงาน
ภาครัฐ ละหนวยงาน฿นภาคอกชน พืไอพัฒนารูปบบละวิธีการจัดการพัฒนาละจัดหลักสูตร
ฝຄก อบรมทีไมี ค วามทั นสมัย ละหลากหลายทัๅ งบบ online ละบบหຌอ งรีย น พั ฒนาวิ ธีก าร
จัดการรียนรูຌดยนานวทางการพัฒนาบบ Blended Learning หรือ Flip Classroom มา฿ชຌ
พัฒนานืๅอหาวิชา฿หຌสอดคลຌองกับบริบทของภาครัฐละสามารถนาเปปรับ฿ชຌเดຌ฿นการทางานจริง
รวมทัๅ ง จั ด การ฿หຌ ผูຌ ส อน ผูຌ ฝຄ ก อบรม ละผูຌ อ านวยการกลุ ม มี คุ ณ ภาพละอยู ฿ นมาตรฐานทีไ
ทียบคียงกันเดຌ พรຌอมทัๅงพัฒนาครือขายผูຌประมินพืไอยกระดับมาตรฐานทักษะดຌานดิจิทัล฿หຌก
บุคลากรภาครัฐ ดยจะตຌองมีการบงปันขຌอมูลระหวางกันภาย฿นครือขายผูຌพัฒนาละผูຌประมินดຌวย
๏.๐.๏ จัด฿หຌมี Digital Learning Platform พืไอ฿ชຌป็นกนกลาง
฿นการสรຌางสมดุลของกระบวนการรียนรูຌ฿หຌกบุคลากรภาครัฐ ทีไสอดคลຌองกับรูปบบการรียนรูຌ
ละพัฒนาบบ ๓๐ : ๎๐ : ๐ ละพืไอป็นหลงการรียนรูຌสาหรับการพัฒนาทักษะละความสามารถ
ทีไจาป็นส าหรับ การทางาน฿นบริบ ทการป็น ดิจิทัล เทยลนด์ ดยป็ นระบบทีไ มีการชืไอ มยง
หลงการรียนรูຌทีไสาคัญรูปบบตาง โ เวຌดຌวยกันอยางป็นครือขาย ชน Thai MOOC; OCSC’s KM Online;
OCSC’s Learning Space and e-learning ป็นตຌน ละป็นระบบทีไปຂด฿หຌขຌาราชการสรຌางละ
ตรวจสอบประวัติตนอง ิProfileี สะสมหนวยกิตละกใบรวบรวมประกาศนียบัตรละ฿บรับรองตาง โ
พืไอการอຌางอิง วัดละประมินความรูຌหลังผานการพัฒนา ดยชืไอมยงกับระบบการบริหารงานบุคคล อาทิ
การบรรจุ ตงตัๅง พัฒนา ละกิจกรรมอืไน รวมทัๅงป็นระบบทีไมีความคลืไอนเหว฿นขຌอมูลบุคคล ดຌวย
๏.๐.๐ สรຌางศูนย์ความป็นลิศดຌานดิจิทัล ิCenter of Excellence
for Digitalี พืไอป็น Showcase รูปบบการพัฒนา
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ตัวชีๅวัด กิจกรรมละการดานินงานตามผนปฏิบัติการ
ประดในนวทางที่ ํ การพัฒนาผูຌบริหารระดับสูง฿หຌป็นผูຌนาพื่อขับคลื่อนดิจิทัลไทยลนด์
. ผูຌบริหารสูงสุดขององค์กร ิCEOี ตระหนักรูຌถึงความสาคัญละความจาป็นรงดวนของการปรับปลียไ นขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ อิทธิพลของทคนลยีตอการดานินงานละความสารใจขององค์กร ละสามารถนาองค์กรเปสู การป็นรัฐบาลดิจิทัล
รวมทัๅงมีการนาขຌอมูลละทคนลยีดิจทิ ัลมา฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จพืไอตอบสนองความตຌองการทีไ ทຌจริงของประชาชนละผูຌรับบริการ
ป้าหมาย
๎. ผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หมของหนวยงานภาครัฐมีศักยภาพนาองค์กรเปสูดิจิทัลเทยลนด์ มีการตัดสิน฿จบนพืๅนฐานของขຌอมูล ละป็นตຌนบบการปลีไยนปลง
๏. ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิCIOี ขຌา฿จบทบาทภารกิจทีไคาดหวัง ละสามารถผลักดันการปรับปลีไยนองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลเดຌอยางป็นระบบละตอนืไอง
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
วิธีการ
ตัวชีๅวดั
ผูຌรับผิดชอบ
๎๑๒ํ
๎๑๒๎
๎๑๒๏
๎๑๒๐
๎๑๒๑
วิธีการ ํ
. รຌอยละของผูຌบริหารสูงสุดของสวนราชการละหนวยงานของรัฐ ขຌารวมกิจกรรม
รຌอยละ ๏๐
รຌอยละ ๑๐
รຌอยละ ๒๐
รຌอยละ ๔๐
รຌอยละ ๐๐ - สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ปรับกรอบความคิด การพัฒนาพืไอปรับ Mindset สริมสรຌางละพัฒนาสมรรถนะ฿นการป็นผูຌนา
ิองค์การมหาชนี
ิMindsetี
การปลีไยนปลง
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
สรຌางความตระหนักรูຌ
- สานักงาน ก.พ.
฿หຌการสนับสนุน
- หนวยงานของรัฐ
ผูຌบริหารสูงสุด
๎. รຌอยละขององค์กรทีไผูຌบริหารสูงสุดผลักดัน฿หຌมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ละปງาหมาย
รຌอยละ ของ
รຌอยละ ๐ ของ รຌอยละ ๏๐ ของ
รຌอยละ ๑๐
รຌอยละ ๔๐ ของ - หนวยงานของรัฐ
ิChief Executive รวมถึงนยบายละยุทธศาสตร์การป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไคานึงถึงการชืไอมยงขຌอมูลละ
หนวยงาน
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ ของหนวยงาน หนวยงานภาครัฐ
Officerี พื่อนา การทางานขຌามหนวยงาน ละการปຂด฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการ
ภาครัฐทัๅงหมด
ทัๅงหมด
ทัๅงหมด
ภาครัฐทัๅงหมด
ทัๅงหมด
การปรับปลีย่ น
ทางานภาครัฐ ทัๅงนีๅ ตาม Digital Government Maturity Model ทีไพัฒนาดย
ภาครัฐขຌาสู
Gartner
ยุคดิจิทัลไทยลนด์ ๏. รຌอยละของผูຌบริหารของหนวยงานภาครัฐมีการนาขຌอมูลมา฿ชຌประกอบการวิคราะห์ รຌอยละ ของ
รຌอยละ ๐
รຌอยละ ๏๐
รຌอยละ ๑๐
รຌอยละ ๓๑ของ - หนวยงานของรัฐ
ละตัดสิน฿จระดับองค์กร
ผูຌบริหาร฿น
ของผูຌบริหาร฿น ของผูຌบริหาร฿น ของผูຌบริหาร฿น
ผูຌบริหาร฿น
หนวยงาน
หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาครัฐ
ภาครัฐ
๐. รຌอยละของขຌาราชการตัวอยาง ิsampleี ทีไสดงความรับรูຌถึงการปรับปลีไยน
รຌอยละ ๏๐
รຌอยละ ๑๐
รຌอยละ ๒๐
รຌอยละ ๓๐
รຌอยละ ๔๐
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
หนวยงานตຌนสังกัดเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไมีการชืไอมยงขຌอมูลละการทางาน
ิองค์การมหาชนี
ขຌามหนวยงาน
- หนวยงานของรัฐ
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กิจกรรม
. สรຌางพันธกิจรวมกันระหวางผูຌบริหารสูงสุด฿นการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาล
ดิจิทัล กระตุຌนการดานินงาน฿นฐานะผูนຌ าดิจิทัลของหนวยงาน ติดตามตรวจสอบ
การดานินงานป็นระยะ

๎. ปรับกรอบความคิดผูຌบริหารสูงสุดขององค์กร สรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌอง฿น
การขับคลืไอนงาน฿นยุคศรษฐกิจละสังคมดิจิทัลละการปรับปลีไยนป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ฿หຌความรูຌ ละ฿หຌครืไองมือสนับสนุนทางทคนิค

๏. คัดลือกผูຌนาดຌานดิจิทัลภาครัฐตຌนบบ ิDigital Brand Ambassadorี พืไอป็น
บบอยาง฿หຌกผูຌบริหารของหนวยงานของรัฐอืไน ฿หຌรางวัลละสรຌางการยอมรับ
ผูຌบริหารระดับสูงสุดผูຌพัฒนาองค์กร฿หຌมีความพรຌอมละปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล

๎๑๒ํ

๎๑๒๎

๎๑๒๏

๎๑๒๐

๎๑๒๑
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สานักงาน ก.พ
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพือไ ศรษฐกิจละสังคม
- สานักงาน ก.พ
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานจัดฝຄกอบรม
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพือไ ศรษฐกิจละสังคม
- สานักงาน ก.พ
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
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หนวยงานขับคลื่อน
-สานักงาน ก.พ.
-สานักงาน ก.พ.ร.
หนวยงานดานินงาน
สานักงาน ก.พ. ละสานักงาน ก.พ.ร.

๐. ติดตามประมินผลการดานินงานของผูຌบริหารสูงสุด฿นการปรับปลีไยนองค์กรป็น
รัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ ๎๒ กันยายน ๎๑๒๐

นวทาง
วิธีการ ๎
ตรียมความพรຌอม
ผูຌที่จะป็นผูຌบริหาร
ระดับสูงรุน฿หม
ของหนวยงาน
ของรัฐ฿หຌมี
ความสามารถ฿น
การนาองค์กรขຌาสู
ยุคดิจิทัลไทยลนด์

ตัวชีๅวดั
. รຌอยละของผูຌทีไคาดวาจะเดຌรับการตงตัๅงป็นผูຌบริหารระดับสูงเดຌรับการพัฒนา
ทักษะ฿นการปรับปลียไ นเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ิDigital Transformationี
ละมีการสรຌางวิสยั ทัศน์รวมกัน
๎. รຌอยละของหนวยงานของรัฐทีไมีการกาหนด฿หຌความสามารถ฿นการนาองค์กรพืไอ
ขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ ป็นคุณสมบัติหนึไงทีไ฿ชຌประกอบการพิจารณาตงตัๅงบุคคล
฿หຌดารงตาหนงผูຌบริหารระดับสูง
๏. รຌอยละของผูຌบริหารรุน฿หมของสวนราชการทีไจะป็นผูຌสืบตาหนงผูຌบริหารสูงสุด฿น
อนาคตป็นหัวหนຌาทีม฿นการพัฒนากระบวนงานหรือรูปบบการบริการทีไสาคัญของ
ภาครัฐ ทีไมีลักษณะของการชืไอมยงขຌอมูลหรือการทางานรวมกันระหวางหนวยงาน
กิจกรรม
. สงสริมการสรຌางวิสัยทัศน์รวมกันระหวางผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หม ิSuccessorี
฿นการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ิAlign visionsี พัฒนามุมมองทีไทันสมัย
ปຂดกวຌาง ละ฿หຌผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หมทีไจะป็นผูຌสืบตาหนงผูຌบริหารสูงสุด
มารวมกันดานินพันธกิจ฿นการพัฒนากระบวนงานละรูปบบการบริการทีไสาคัญ

ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
๎๑๒๏
๎๑๒๐
รຌอยละ ๔๐
รຌอยละ ๐๐

๎๑๒ํ
รຌอยละ ๏๐

๎๑๒๎
รຌอยละ ๑๐

๎๑๒๑
รຌอยละ ๐๐

ตรียมการ
ประกาศ
หลักกณฑ์

รຌอยละ ๑
ของหนวยงาน
ของรัฐ

รຌอยละ ๐ ของ
หนวยงานของรัฐ

รຌอยละ ๑ ของ
หนวยงานของรัฐ

รຌอยละ ๎๐ ของ
หนวยงานของรัฐ

รຌอยละ ๐
ของผูຌบริหารรุน ฿หม
฿นสวนราชการ

รຌอยละ ๎๐
ของผูຌบริหาร
รุน฿หม฿น
สวนราชการ

รຌอยละ ๏๐
ของผูຌบริหารรุน ฿หม
฿นสวนราชการ

รຌอยละ ๐๐
ของผูຌบริหารรุน ฿หม
฿นสวนราชการ

รຌอยละ ๑๐
ของผูຌบริหารรุน ฿หม฿น
สวนราชการ

๎๑๒ํ

๎๑๒๎

๎๑๒๏

๎๑๒๐

๎๑๒๑

ผูຌรับผิดชอบ
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐ
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
- หนวยงานของรัฐ

หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพือไ ศรษฐกิจละสังคม
- สานักงาน ก.พ
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐ

๐๏ | O C S C

หนวยงานขับคลื่อน
-สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
-กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
-สานักงาน ก.พ.
หนวยงานดานินงาน
-สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
-หนวยงานจัดฝຄกอบรม
หนวยงานขับคลื่อน
-สานักงาน ก.พ.
-องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
หนวยงานดานินงาน
-หนวยงานของรัฐ

๎. ฿หຌความรูຌละพัฒนาทักษะชิงลึก฿นการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล
ดยการบรรจุหลักสูตรทีไกีไยวขຌองกับการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล
ิDigital Transformationี ละการ฿ชຌขຌอมูลพืไอการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร เวຌป็น
สวนหนึไงของหลักสูตรการพัฒนาผูຌบริหารหรือตรียมผูຌบริหารจัดดานินการอยู ลຌว

๏. สรรหาละคัดลือกคนทีไ฿ชละมีความสามารถ฿นการนาองค์กรเปสูการป็นรัฐบาล
ดิจิทัล฿หຌป็นผูຌบริหารสูงสุดขององค์กร

ธีการ

ตัวชีๅวดั

วิธีการ ๏
. ระดับความสารใจของการทบทวนบทบาทภารกิจ คุณสมบัติละคุณลักษณะ ละ
พัฒนาละจัดตรียม การขຌาสูตาหนงของ CIO ฿หຌสอดคลຌองกับบริบทของการปลีไยนปลง ดย฿หຌปຂดรับ
ผูຌบริหารทคนลยี คนนอกเดຌ ละมอบอานาจการตัดสิน฿จละการดานินงาน
สารสนทศระดับสูง
ิChief Information
Officer : CIOี
ที่มีวิสัยทัศน์ละ
คุณสมบัติหมาะสม
พื่อการปรับปลี่ยน
ไปสูดิจิทัล
๎. ตรียมความพรຌอมผูຌทีไเดຌรับมอบหมายป็น CIO ละจัดการพัฒนาอยางป็นระบบ
ไทยลนด์

๎๑๒ํ
ภาครัฐมี model
ตຌนบบ
การกาหนด
ตาหนงละระบบ
การบริหารบุคคล
สาหรับตาหนง
CIO

รຌอยละ ๐

ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
ผูຌรับผิดชอบ
๎๑๒๎
๎๑๒๏
๎๑๒๐
๎๑๒๑
มติ ครม.
ผลการศึกษา
ระบบ
ติดตามละประมินผล - สานักงาน ก.พ.
ทบทวนภารกิจ การทบทวนสถานะ
การบริหาร
การปฏิบัติงาน
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
หนຌาทีไ
การกาหนด
งานบุคคลทีไ
ของ CIO
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
ความรับผิดชอบ
ตาหนง CIO
ปຂด฿หຌผูຌชีไยวชาญ
กาหนด
จากภายนอกมา
คุณสมบัติ ชอง
ป็น CIO เดຌ
CIO ละมอบ
อานาจการ
ตัดสิน฿จ
รຌอยละ ๏๐
รຌอยละ ๑๐
รຌอยละ ๓๑
รຌอยละ ๐๐
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- หนวยงานของรัฐ
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๏. รຌอยละของหนวยงานของรัฐทีไมีการสรຌางความตอนืไอง฿นการดานินงานของ CIO
ดยกาหนดระยะวลาการดารงตาหนงทีไตอนืไอง จานวนเมนຌอยกวา ๐ ป ละ
มีการวางผนการสืบตาหนงละการจัดกใบองค์ความรูຌ ทีไป็นระบบ

รຌอยละ ๐

รຌอยละ ๎๐

รຌอยละ ๏๐

รຌอยละ ๐๐

รຌอยละ ๑๐

กิจกรรม
. สรຌางความชัดจน฿นบทบาทละพันธกิจทีไคาดหวังทีไมีตอผูຌบริหารทคนลยี
สารสนทศระดับสูง ดย ิ ี ปรับปรุงบทบาท ภารกิจละหนຌาทีไความรับผิดชอบของ
ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจากระทรวง กรม ิChief Information
Officerี ิ๎ี ทบทวนการมอบหมายงานของตาหนงดังกลาวกับตาหนงผูຌบริหาร
ดຌานอืไน โ ิ๏ี ระบุคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไจาป็น รวมทัๅง ิ๐ี สือไ สารปງาหมาย
ละสรຌางความขຌา฿จทีไถกู ตຌอง รวมทัๅง ทบทวนสถานะ การกาหนดตาหนง ละ
การมอบอานาจตัดสิน฿จ สาหรับผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจา
กระทรวง กรม ฿หຌหมาะสมกับบทบาทละภารกิจทีไคาดหวัง รวมทัๅงสรຌางความ
ตอนืไอง฿นการดานินงานพืไอปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล
๎. ตรียมความพรຌอมละจัดการฝຄกอบรมผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นผูຌบริหาร
ทคนลยีดิจิทัลระดับสูงประจากระทรวง กรม รวมทัๅงสงสริม สนับสนุน฿หຌ
ผูຌมีคุณสมบัติหมาะสมปฏิบัติหนຌาทีไผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจา
กระทรวง กรม

๎๑๒ํ

๎๑๒๎

๎๑๒๏

๎๑๒๐

๎๑๒๑

- หนวยงานของรัฐ
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สานักงาน ก.พ.

หนวยงานขับคลื่อน
-สานักงาน ก.พ.
-กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
หนวยงานดานินงาน
-สานักงาน ก.พ.
-กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
-องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล

หนวยงานขับคลื่อน
-สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สานักงาน ก.พ
หนวยงานดานินงาน
-หนวยงานของรัฐ
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ประดในละนวทางที่ ๎ : การสรຌางสริมกาลังคนศักยภาพสูงพื่อการขับคลื่อนสูดิจิทัลไทยลนด์ ิChange agentsี
ป้าหมาย
วิธีการ
วิธีการ ํ
สรຌางละพัฒนา
ทีมบูรณาการ
พื่อขับคลื่อน
การปลีย่ นปลง

. ภาครัฐมีผูຌนาการปลียไ นปลง ิChange Agentี ละทีมขับคลืไอนการปลียไ นปลงขององค์กรเปสูรัฐบาลดิจิทัล
๎. บุคลากรทีไปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดຌานดิจิทัลภาครัฐมีความพียงพอทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ รวมทัๅงภาครัฐมีความสามารถละมีครืไองมือ฿นการดึงดูด จูง฿จละบริหารจัดการกาลังคนกลุมนีๅ฿หຌป็นกาลังสาคัญ฿นการสรຌาง
นวัตกรรมละการปรับปลีไยนภาครัฐเปสูดิจิทัลเทยลนด์
๏. ภาครัฐมีบรรยากาศละระบบการทางานทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌนาการปลีไยนปลง฿หຌศักยภาพของตนอยางตใมทีไ฿นการสรຌางนวัตกรรมละขับคลืไอนการปลีไยนปลง
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
ตัวชีๅวดั
ผูຌรับผิดชอบ
๎๑๒ํ
๎๑๒๎
๎๑๒๏
๎๑๒๐
๎๑๒๑
. รຌอยละของจานวนบุคลากรของหนวยงานของรัฐ เดຌรับการพัฒนาพืไอป็น change
รຌอยละ
รຌอยละ ๏
รຌอยละ ๑
รຌอยละ ๓
รຌอยละ ๐
- หนวยงานของรัฐ
agents ฿นการปรับปลีไยนองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ละมีสวนรวม฿น
กระบวนการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบดຌวย
ิ ี ผูຌมีศักยภาพสูงละบุคลากรกลุมสาคัญทีไหนวยงานของรัฐคัดลือก
ิ๎ี กลุมกาลังคนคุณภาพทีไอยู฿นระบบราชการ จานวนเมนຌอยกวารຌอยละ ๑๐
ของจานวนกาลังคนคุณภาพทีไหนวยงานของรัฐมีอยู
๎. จานวนหนวยงานของรัฐทีไมีการจัดตังๅ ทีมบูรณาการพืไอนาองค์กรเปสูการป็น
รัฐบาลดิจิทัล ซึไงประกอบเปดຌวยผูຌปฏิบตั ิงานจากหลากหลายหนวยงานละ
หลายระดับตาหนงมาทางานรวมกัน ละมีการดานินงานพืไอปรับรูปบบละ
วิธีการทางานขององค์กร ิรางผนการปฏิรูปประทศกาหนด฿หຌ ป ๎๑๒๑ กาหนด
กรมพันธุ์฿หมเวຌ ๑๐ หนวยงานี
๏. ระดับความสารใจของหนวยงานของรัฐทีไมีการจัดตัๅงทีมบูรณาการพืไอนาองค์กร
เปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ฿นการวางมาตรการพืไอจัดตัๅงทีมบูรณาการขับคลืไอน
การปลีไยนปลงละมีการดานินงานพืไอปรับรูปบบละวิธีการทางานขององค์กร
ดังนีๅ
ิ ี มอบหมายบุคลากรละจัดตัๅงทีมบูรณาการขับคลืไอนการปลียไ นปลงอยาง
ป็นทางการละประกาศ฿หຌทราบดยทัวไ กัน
ิ๎ี วางมาตรการทีไจะทา฿หຌกิดการทางานบบบูรณาการทัๅงภาย฿นละระหวาง
องค์กร

๐ หนวย
ินารองี

๔ หนวย
ินารองี

๎๐ หนวย

๏๐ หนวย

รຌอยละ ๐๐ ของ รຌอยละ ๑๐ ของ รຌอยละ ๑๐ ของ
รຌอยละ ๒๐ ของ
หนวยงานของรัฐทีไ หนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐทีไ หนวยงานของรัฐทีไ
มีการจัดตัๅงทีม
ทีไมกี ารจัดตัๅง
มีการจัดตัๅงทีม
มีการจัดตัๅงทีม
บูรณาการ มีการ
ทีมบูรณาการ
บูรณาการ มีการ บูรณาการ มีการ
ดานินงานตาม ิ ี มีการดานินงาน ดานินงานตาม ิ ี ดานินงานตาม ิ ี
ตาม ิ ี ิ๎ี
ิ๎ี ิ๏ี
ิ๎ี ิ๏ี

๑๐ หนวย

- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สานักงาน ก.พ.

รຌอยละ ๓๐ ของ
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
หนวยงานของรัฐทีไมี
ิองค์การมหาชนี
การจัดตัๅงทีมบูรณา - หนวยงานของรัฐ
การ มีการดานินงาน
ตาม ิ ี ิ๎ี ิ๏ี
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๐. ภาครัฐมีระบบ/นวทางสนับสนุนการสรຌางอกาสการ฿ชຌศักยภาพกาลังคนพืไอสรຌาง
นวัตกรรมละขับคลืไอนการปลีไยนปลง ชน ระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ระบบ
การ฿หຌรางวัล การสรຌางกຌาวหนຌาละอกาส฿นอาชีพ ิCareer progressionี ระบบการสับปลีไยน
หมุนวียน ระบบการจຌางงานทีไหลากหลาย ระบบการจัดการองค์ความรูຌ ป็นตຌน
กิจกรรม
. พัฒนาทีมบูรณาการพืไอขับคลืไอนการปลีไยนปลง ซึไงประกอบดຌวยผูຌบริหาร
หนวยงานของรัฐ ผูຌอานวยการกอง ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัล ละกาลังคน
คุณภาพของภาคราชการ ดย฿หຌรับผิดชอบพันธกิจ฿นการออกบบองค์กร พัฒนา
ระบบงานละระบบการ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติของดิจิทัล ละขับคลืไอน
การปลีไยนปลงภาย฿นละระหวางองค์กร

๎. พัฒนาละสริมสรຌางทักษะดຌานดิจิทลั ทีไจาป็น฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล
ทีไมีการชืไอมยงขຌอมูลละการทางานระหวางกัน ละการปຂด฿หຌทุกภาคสวนของสังคม
ตรวจสอบละมีสว นรวม฿นการบริหารงานภาครัฐเดຌดยสะดวก

๏. สงสริม฿หຌหนวยงานของรัฐนารูปบบการทางาน฿นลักษณะ Cross Function
Team มา฿ชຌอยางจริงจังพืไอสนับสนุนการทางานของทีมบูรณาการพืไอขับคลืไอน
การปลีไยนปลงละนาผูຌชีไยวชาญฉพาะทางทีไกีไยวขຌอง฿นหลากหลายดຌานทัๅงภาย฿น
ละภายนอกหนวยงานมาทางานรวมกัน

๎๑๒ํ

ระบบ

ระบบ

ระบบ

๎๑๒๎

๎๑๒๏

๎๑๒๐

- สานักงาน ก.พ.
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
- หนวยงานของัฐ
๎๑๒๑

หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงาน ก.พ.
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐ
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หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐ

๐. ฿หຌการสนับสนุนการทางานของทีมขับคลืไอนการปลีไยนปลงทัๅง฿นการสรຌาง
นวัตกรรม การทางานป็นทีม การทางานขຌามหนวยงาน ดยพัฒนาวิธกี ารหรือ
นวทางการบริหารกาลังคนของหนวยงานของรัฐพืไอสนับสนุนการสรຌางนวัตกรรม
การลองผิดลองถูก การทางานป็นทีม ของผูຌปฏิบัติงาน฿นทีมบูรณาการพืไอขับคลืไอน
การปลีไยนปลง

วิธีการ

ตัวชีๅวดั

วิธีการ ๎
สรຌางละพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบตั ิงาน
ดຌานทคนลยี
สารสนทศภาครัฐ
ิTechnologistี
฿หຌมีความพียงพอ
ทัๅง฿นชิงปริมาณ
ละคุณภาพ

. ภาครัฐมีนวทางละหลักกณฑ์วิธกี ารบริหารกาลังคนดຌานทคนลยีดิจิทัลรูปบบ฿หม
ละมีการปรับบทบาทภารกิจ ครงสรຌางละระบบงานขององค์กรอยางป็นระบบ ชน
ิ ี ขຌอสนอการนาผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐซึไงป็นผูຌชีไยวชาญฉพาะทาง
จากหนวยงานของรัฐตาง โ มารวมเวຌ฿นหนวยงานดียว
ิ๎ี การปรับปรุงมาตรฐานกาหนดตาหนงสาหรับผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐ
ิ๏ี ระบบการจຌางงานทีไหลากหลายทีไตอบจทย์ความตຌองการละสอดคลຌองกับนวทาง
การดานินชีวิตของผูຌปฏิบัติงานดิจิทัล
ิ๐ี ระบบการสรรหาละคัดลือกบุคคลชิงรุก
ิ๑ี ระบบการประมินพือไ ตงตัๅง฿หຌดารงตาหนงผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศ
ิ๒ี นวทางการจายคาตอบทนทีไหมาะสมละจูง฿จ ป็นตຌน
๎. จานวนหนวยงานของรัฐทีไมีความสาคัญกับการขับคลืไอนศรษฐกิจละสังคมของ
ประทศ มีการนาหลักกณฑ์วิธกี ารบริหารกาลังคนดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐเป
ปรับ฿ชຌพืไอพิไมประสิทธิภาพการบริหารราชการ ชน การจຌางผูຌชีไยวชาญละผูຌปฏิบัติงาน
ดຌานทคนลยีสารสนทศทีไมีความสามารถภายนอกภาครัฐป็นพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง หรือการทางานอยางป็นครือขายกับหนวยงานภายนอกภาครัฐ ป็นตຌน
๏. รຌอยละผูຌปฏิบัติงานดຌานดิจิทัลภาครัฐเดຌรับการยกระดับความสามารถละ
มีสຌนทางความกຌาวหนຌาทีไชัดจน

๎๑๒ํ
ขຌอสนอ
นวทาง/
ระบบ

๎๑๒๎
อยางนຌอย
๎ ระบบ

ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
๎๑๒๏
๎๑๒๐
อยางนຌอย
ระบบบริหาร
๏ ระบบ
กาลังคน ละ
ระบบงานทีไ
สมบูรณ์

๎๑๒๑

ผูຌรับผิดชอบ
- สานักงาน ก.พ.
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล

๏
หนวยงาน
ินารองี

๑
หนวยงาน
ินารองี

๔ หนวยงาน

๐ หนวยงาน

รຌอยละ ๐๐
ขຌาสูกระบวน
การพัฒนา

รຌอยละ ๏๐
ทีไขຌาสู
การพัฒนามีทาง
กຌาวหนຌาชัดจน

รຌอยละ ๑๐
ทีไขຌาสู
การพัฒนามีทาง
กຌาวหนຌาชัดจน

รຌอยละ ๓๐
ทีไขຌาสู
การพัฒนามีทาง
กຌาวหนຌาชัดจน

- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- สานักงาน ก.พ.
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี
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กิจกรรม
. สืไอสารความคาดหวัง ปรับทัศนคติ วิธีคิดละรูปบบทางาน รวมทัๅงทบทวนหนຌาทีไ
ความรับผิดชอบละคุณสมบัติของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐ

๎. ยกระดับความสามารถของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศทีไมีอยู฿นปัจจุบัน
฿หຌมีทักษะละความชีไยวชาญดຌานดิจิทลั ฉพาะทาง ิProfessional Skill)
มีความสามารถ฿นการสืไอสาร ถายทอดละทางานรวมกับผูຌอืไน อีกทัๅงมีความขຌา฿จ
องค์กร ระบบงาน ละความตຌองการของผูຌ฿ชຌละผูຌรับบริการอยางลึกซึๅง ดຌวยวิธกี าร
ทีไหลากหลาย

๏. ปรับระบบการบริหารกาลังคนดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐ นาผูຌปฏิบัตงิ าน
ดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐซึไงป็นผูຌชีไยวชาญฉพาะทางจากหนวยงานของรัฐตาง โ
มารวมเวຌ฿นหนวยงานดียว ละ฿หຌมกี ารนากาลังคนทางลือกมา฿ชຌพืไอป็นอัตรา
กาลังสริมระยะสัๅน รวมทัๅงจัดกใบละสงตอองค์ความรูຌขององค์กรอยางป็นระบบ
ปຂด฿หຌมีการบรรจุผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศเดຌ฿นทุกตาหนงละทุกระดับ
นาการสรรหาชิงรุกมา฿ชຌ ปรับกระบวนการคัดลือก฿หຌยืดหยุนละกระชับ ฿นการนีๅ
ควรตຌองมีการวางผนละการบริหารจัดการกาลังคนอยางป็นระบบ ดຌวย
๐. ดึงดูด จูง฿จ ละปຂดอกาสการนาผูຌชีไยวชาญละผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยี
สารสนทศทีไมีความสามารถภายนอกภาครัฐ มารวมสรຌางละพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัลละ
ขับคลืไอนภาครัฐเปสูดิจิทัลเทยลนด์มากขึๅน ละพัฒนาการทางานอยางป็นครือขาย

๎๑๒ํ

๎๑๒๎

๎๑๒๏

๎๑๒๐

๎๑๒๑

หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สานักงาน ก.พ.
หนวยงานดานินงาน
-หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สถาบันคุณวุฒิวชิ าชีพ ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงาน ก.พ.
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- องค์กรกลางบริหารงานบุคคล
หนวยงานดานินงาน
- สานักงาน ก.พ.
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
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หนวยงานดานินงาน
-หนวยงานของรัฐ
วิธีการ

ตัวชีๅวดั

วิธีการ ๏
ทบทวนละ
บูรณาการบทบาท
ภารกิจ ระบบงาน
ครงสรຌางองค์กร
ละการจัด
อัตรากาลังของ
หนวยงานที่
กี่ยวขຌองกับภารกิจ
ดຌานการสรຌางละ
พัฒนาดิจิทัลภาครัฐ

. ระดับความสารใจของภาครัฐ฿นการทบทวนละบูรณาการบทบาท ภารกิจ
ระบบงาน ครงสรຌางองค์กร ละการจัดอัตรากาลังของหนวยงานทีไกียไ วขຌองกับภารกิจ
ดຌานการสรຌางละพัฒนาดิจิทัลภาครัฐ อาทิ กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
ละกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ป็นตຌน

กิจกรรม
ทบทวนละบูรณาการบทบาท ภารกิจ ระบบงาน ครงสรຌางองค์กร ละ
จัดอัตรากาลัง ของหนวยงานทีไมีภารกิจกีไยวขຌองสัมพันธ์กัน พรຌอมทัๅงปรับปรุง
กຌเขกฎหมายทีไกีไยวขຌอง

๎๑๒ํ

๎๑๒๎
หนวยงานทีไ
กีไยวขຌองรวม
หารือพืไอ
ทบทวน
บทบาท
ภารกิจ ละ
ระบบงาน
ระหวางกัน

๎๑๒ํ

๎๑๒๎

ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
๎๑๒๏
๎๑๒๐
ขຌอสนอการ
ปรับปรุง
ทบทวนบทบาท
กฎหมาย ทีไ
ภารกิจขຌาสูการ กีไยวขຌองละจัด
พิจารณาของ
อัตรากาลัง
ครม.

๎๑๒๏

๎๑๒๐

๎๑๒๑

ผูຌรับผิดชอบ
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สานักงาน ก.พ.
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม

๎๑๒๑
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สานักงาน ก.พ.
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
หนวยงานดานินงาน
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง

๑๐ | O C S C

ประดในละนวทางที่ ๏ : การสรรหาละพัฒนากาลังคนที่มีทักษะบบ฿หมพื่อรองรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์
. ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐทัๅง฿นสวนกลาง สวนภูมิภาค ละสวนทຌองถิไนตระหนักรูຌถึงความจาป็นของการปลีไยนปลงละมีการพัฒนาตนองพืไอการปรับตัว฿หຌพรຌอมรับกับการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลละบริบทการทางานบบ฿หมรวมทัๅงมีการรียนรูຌ
พัฒนาตนองอยางตอนือไ งละป็นระบบ ละสามารถสงสริม สนับสนุน฿หຌประชาชนละผูຌรับบริการสามารถ฿ชຌทคนลยีดิจทิ ัลพืไอสรຌางศักยภาพ฿นการขงขัน สรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม ละยกระดับคุณภาพชีวิตของคน฿นสังคมเดຌ
ป้าหมาย
๎. ขຌาราชการมีทกั ษะละความสามารถทีไจาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจทิ ัลเทยลนด์
๏. หนวยงานของรัฐมีการตรียมการละดานินการสงสริมละสนับสนุนพืไอ฿หຌกาลังคน฿นสังกัด฿หຌมีความพรຌอมทัๅง฿นดຌานทัศนคติ ความรูຌ ทักษะละความสามารถทีจไ ะปฏิบัติราชการ฿นบริบทของการป็นดิจิทัลเทยลนด์
๐. ภาครัฐมีระบบหรือผนงานสนับสนุนการสรรหาละพัฒนากาลังคน฿หຌมีทักษะบบ฿หมพืไอรองรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
วิธีการ
ตัวชีๅวดั
ผูຌรับผิดชอบ
๎๑๒ํ
๎๑๒๎
๎๑๒๏
๎๑๒๐
๎๑๒๑
วิธีการ ํ
. รຌอยละของหนวยงานของรัฐมีการวางผนการสรຌาง พัฒนาละคลืไอนยຌายกาลังคน
รຌอยละ ๏๐ รຌอยละ ๏๑ ของ รຌอยละ ๐๐ ของ
รຌอยละ ๑๐ ของ
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
การวางผน ภาย฿นหนวยงานทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาวอยางป็นระบบ ละสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์
ของหนวยงาน หนวยงานของรัฐ หนวยงานของรัฐ
หนวยงานของรัฐี
ิองค์การมหาชนี
การสรຌาง
ยุทธศาสตร์ละผนงานขององค์กร฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนาการ
ของรัฐ
- สานักงาน ก.พ.
พัฒนาละ
ดຌานดิจิทัลขององค์กร การปลียไ นปลงลักษณะงานละบริบทการทางานขององค์กรพืไอ
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
คลื่อนยຌาย
การเปสูดิจิทัลเทยลนด์
ิองค์การมหาชนี
กาลังคนภาย฿น
- หนวยงานของรัฐ
หนวยงานทัๅง฿น
กิจกรรม
๎๑๒ํ
๎๑๒๎
๎๑๒๏
๎๑๒๐
๎๑๒๑
ระยะสัๅนละ ระบุทักษะละความสามารถทีไจาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์
หนวยงานขับคลื่อน
ระยะยาว
ทีไตຌองการละสอดคลຌองกับทิศทางองค์กร รวมถึงภารกิจละลักษณะงานทีไจะปรับปลีไยน
- สานักงาน ก.พ
อยางป็นระบบ เปของหนวยงานทัๅง฿นระดับบุคคลละระดับองค์กร
- สถาบันคุณวุฒวิ ิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
หนวยงานดานินงาน
-หนวยงานของรัฐ

๑ |OCSC

หนวยงานขับคลื่อน
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ

วิคราะห์ วางผน กาหนดกลยุทธ์ ละดานินการสรຌาง พัฒนา ละคลืไอนยຌายกาลังคน
ภาย฿นหนวยงาน ละกาหนดมาตรการ กลยุทธ์พืไอบริหารจัดการกาลังคน฿หຌสอดคลຌองกับ
พัฒนาการดຌานดิจิทัล การปลีไยนปลงลักษณะงานละการปรับปลีไยนองค์กร฿นตละ
ชวงวลา

ธีการ

ตัวชีๅวดั

วิธีการ ๎
สรຌางละ
พัฒนา฿หຌ
ขຌาราชการละ
บุคลากรภาครัฐ
ที่ปฏิบัติงานอยู
฿นระบบ
ราชการมีกรอบ
ความคิดที่ทัน
ยุคสมัย
พรຌอมปรับตัว
สามารถรับมือ
กับการ
ปลี่ยนปลง
ทางานอยาง
ทันสมัย รวมทัๅง
มีทักษะที่จาป็น
สาหรับการ
ทางาน฿นบริบท

. รຌอยละของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความจาป็นรงดวน฿นการปรับตัว
฿หຌสอดรับกับยุคศรษฐกิจละสังคมดิจทิ ัล ละขຌาสูกระบวนการพัฒนาทักษะ
ความสามารถ ละคุณลักษณะทีไจาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบทการป็นดิจิทลั เทยลนด์

ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
๎๑๒๏
๎๑๒๐
รຌอยละ
รຌอยละ
๑๐
๓๐

๎๑๒ํ
รຌอยละ ๐

๎๑๒๎
รຌอยละ
๏๐

มีทักษะดຌาน
ดิจิทัลพืไอ฿ชຌป็น
นวทาง฿นการ
พัฒนา

๏ ระบบ
ศูนย์

พิไมขึๅน
๎ ระบบ

รຌอยละ ๑

รຌอยละ ๐

รຌอยละ ๏๐

รຌอยละ ๑๐

รຌอยละ ๔๐

๐. รຌอยละของขຌาราชการทีไขຌาสูกระบวนการสัไงสมประสบการณ์ การรียนรูຌดຌวยตนอง
การสัไงสมประสบการณ์ ละการสับปลียไ นหมุนวียนงาน พืไอสรຌางความพรຌอม฿น
การทางาน฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์

รຌอยละ ๑

รຌอยละ ๎๑

รຌอยละ ๑๐

รຌอยละ ๓๑

รຌอยละ ๕๑

กิจกรรม
. สงสริม สนับสนุน กระตุຌน ละจัดดานินการพืไอ฿หຌขาຌ ราชการละบุคลากรภาครัฐ
ปรับกรอบความคิด ปรับรูปบบละวิธกี ารทางานรวมทัๅงนวทางการกຌเขปัญหา฿หຌ
สรຌางสรรค์ รวมทัๅงมีทักษะละความสามารถทีไจาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบท
การป็นดิจิทัลเทยลนด์

๎๑๒ํ

๎๑๒๎

๎๑๒๏

๎๑๒๐

๎๑๒๑

๎. ภาครัฐมีการพัฒนาระบบการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีไสนับสนุนการรียนรูຌ
ดຌวยตนองบบตลอดชีวิต ละการสัไงสมประสบการณ์ ชน ระบบการพัฒนาทีไสริมสรຌาง
สมดุลกระบวนการรียนรูຌ ระบบการสัไงสมประสบการณ์พืไอสรຌางอกาส฿นอาชีพ
ระบบจูง฿จละสริมรง ระบบสับปลีไยนหมุนวียน ศูนย์การรียนรูຌพืไอสริมสรຌางละ
พัฒนาทักษะพือไ อนาคต ป็นตຌน
๏. รຌอยละของบุคลากรภาครัฐทีไ฿ชຌระบบดิจิทัล฿นชีวิตประจาวัน หรือ฿นการทางานพืๅนฐาน
หรืองานบริการประชาชน อยางนຌอย ๏ จาก ๑ ระบบ ดังนีๅ Social Network; Mobile
App; IOT; Cloud; Data Analytic

๎๑๒๑
รຌอยละ
๔๐

ผูຌรับผิดชอบ
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐ
- สานักงาน ก.พ.
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล

- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม
- หนวยงานของรัฐ
- หนวยงานของรัฐ

หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม

๑๎ | O C S C

การป็นดิจิทลั
ไทยลนด์

๎. สงสริม฿หຌขຌาราชการมีการนาดิจิทัลมา฿ชຌ฿นชีวิตประจาวัน หรือนามาปรับ฿ชຌ฿น
การทางานพืๅนฐานหรืองานบริการประชาชน

๏. จัด฿หຌมีการจูง฿จละสริมรงพืไอสรຌางละพัฒนาศักยภาพกาลังคนภาครัฐอยางตอนืไอง
ละจัด฿หຌมี ศูนย์การรียนรูຌพืไอการสรຌางสริมละพัฒนาทักษะพือไ อนาคต

๐. กากับ ติดตาม ละประมินผลการพัฒนากรอบความคิด การปรับตัว การพัฒนาทักษะ
ดຌานดิจิทัลละทักษะทีไจาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบท฿หม

- สานักงาน ก.พ.
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐ
- หนวยงานฝຄกอบรม
หนวยงานขับคลื่อน
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคม
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- สวนราชการ
หนวยงานขับคลื่อน
- สถาบันคุณวุฒวิ าชาชีพ
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคม
หนวยงานดานินงาน
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี

๑๏ | O C S C

วิธีการ
วิธีการ ๏
สรรหาละดึงดูด
คนพันธุ์฿หม
ิDigital DNAี
ที่มีความพรຌอม
ขຌาสูระบบ
ราชการ
฿นทุกระดับ
ตาหนง

ตัวชีๅวดั
. ภาครัฐมีระบบหรือผนงานทีไสาหรับการสรรหาละดึงดูดคนพันธุ์฿หม ิDigital DNAี
ทีไมีความพรຌอมขຌาสูระบบราชการ฿นทุกระดับตาหนง ชน
• ผนงานการพัฒนาจุดขใงละรงจูง฿จพืไอดึงดูดคนพันธุ์฿หมขຌาสูระบบราชการ
• การกาหนดคุณสมบัติของบุคคลทีไจะบรรจุขຌารับราชการ
• ระบบการสรรหาละคัดลือกบุคคลขຌาทางาน฿นภาครัฐทีไยืดหยุน ทันสมัย ตอบจทย์
ความตຌองการของหนวยงานของรัฐ ละสอดคลຌองกับวิธีคิดละพฤติกรรมของคนรุน฿หม
ินาคนเทยศักยภาพสูงจากตางประทศกลับมาี
• ระบบการจຌางงานทีไหลากหลาย พืไอสรຌางอกาสละทางลือก฿หຌกคนรุน฿หม ป็นตຌน

๎๑๒ํ

๎๑๒๎

ผนงาน /
นวคิด

ระบบ
ิสรรหา/
คัดลือกี

๎. รຌอยละหนวยงานของรัฐทีไมีการสรรหาละดึงดูดคนพันธุ์฿หม ิDigital DNAี ขຌาสู
ระบบราชการ
กิจกรรม
. ระบุคุณสมบัติละคุณลักษณะของคนพันธุ์฿หมทีไตຌองการ ละกาหนด฿หຌทกั ษะทีไจาป็น
฿นศตวรรษทีไ ๎ ิความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์ละกຌเขปัญหา การคิดสรຌางสรรค์
การสืไอสารี ละความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลพืๅนฐาน ป็นคุณสมบัติของบุคคลทีไจะ
บรรจุ฿หຌขຌารับราชการหรือขຌาทางาน฿นภาคราชการ

๎. สืไอสารคุณคาการทางานภาครัฐ฿นตละสาขาอาชีพหรือ฿นตละหนวยงานเปยัง
กลุมปງาหมายของการสรรหา สรຌางบรรยากาศการทางานทีไสรຌางสรรค์

๏. ปຂดรับบุคคลทีไมีทักษะ฿นการทางานบบ฿หม฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์ ซึไงป็นทีไ
ตຌองการของภาครัฐ฿นทุกตาหนงละทุกระดับ

๎๑๒ํ

ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
๎๑๒๏
๎๑๒๐
พิไมขึๅน
พิไมขึๅน

๎๑๒๑

ผูຌรับผิดชอบ
- สานักงาน ก.พ.
- องค์กรกลางการบริหาร
งานบุคคล

ระบบ
ิสรรหา/คัดลือกี

ระบบ
ิจຌางงานี

๔ หนวย
ินารองี

๎๐ หนวย

๏๐ หนวย

๑๐ หนวย

๎๑๒๎

๎๑๒๏

๎๑๒๐

๎๑๒๑

- หนวยงานของรัฐ

หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงาน ก.พ.
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงาน ก.พ.
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ

๑๐ | O C S C

หนวยงานขับคลื่อน
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี
- สานักงาน ก.พ.
หนวยงานดานินงาน
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- กระทรวงศึกษาธิการ
- กระทรวงรงงาน

๐. ประสานละพัฒนาความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการละกระทรวงรงงาน
฿นการจัดตรียมทักษะทีจไ าป็นสาหรับการทางาน฿นอนาคต

วิธีการ

ตัวชีๅวดั

วิธีการ ๐
กระตุຌน฿หຌ
ขຌาราชการละ
บุคลากรภาครัฐ
ขຌามามี
สวนรวม฿น
กระบวนการ
ปลี่ยนผานของ
องค์กรไปสู
การป็นรัฐบาล
ดิจิทัลละบริหาร
การปลีย่ นปลง
อยางป็นระบบ

. ระดับความสารใจของหนวยงานของรัฐ฿นการวางผน การจัดทามาตรการกระตุຌนจูง฿จ
ละมาตรการบังคับพืไอสนับสนุนการมีสวนรวม฿นการปรับปลียไ นเปสูการป็นรัฐบาล
ดิจิทัล มีการสืไอสารขຌอมูลขาวสารทีไชัดจน รวมทัๅงมีการดานินการอยางตอนืไอง
กิจกรรม
. สรຌางความตระหนักรูຌละความขຌา฿จถึงสถานการณ์การปลีไยนปลง฿นปัจจุบัน
ความจาป็นรงดวนของการปรับปลีไยน ผลกระทบทีไคาดวาจะกิดขึๅน สืไอสารขຌอมูล
ขาวสารละลกปลียไ นประสบการณ์อยางตอนืไองละป็นระยะ
๎. กาหนดมาตรการละกระตุຌนจูง฿จ฿หຌกิดการปรับตัวพืไอการปรับปลียไ นบริบท
การทางานทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ปຂดรับความคิดหในละการมีสวนรวม฿นการปรับปลีไยน
บริบทขององค์กร
๏. สรຌางตຌนบบขຌาราชการพืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานอืไนมีความคิดหในละพฤติกรรมทีไคลຌอยตาม
ละสรຌางครือขายการปลีไยนปลงรวมกัน

๎๑๒ํ
มาตรการ

๎๑๒ํ

๎๑๒๎
๎ มาตรการ

๎๑๒๎

ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
๎๑๒๏
๎๑๒๐
๏ มาตรการ
๐ มาตรการ

๎๑๒๏

๎๑๒๐

๎๑๒๑
๑ มาตรการ

๎๑๒๑

ผูຌรับผิดชอบ
- หนวยงานของรัฐ

หนวยงานขับคลื่อน
-หนวยงานของรัฐ
หนวยงานดานินงาน
-หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
-หนวยงานของรัฐ
หนวยงานดานินงาน
-หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
-สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี ละสวนราชการตຌนบบ
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ประดในละนวทางที่ ๐ : การสรຌางระบบนิวศพื่อการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์อยางยั่งยืน
ป้าหมาย
วิธีการ
วิธีการ ํ
ปรับบริบทองค์กร
ละกฎระบียบ
พื่อรองรับ
การไปสูดิจิทลั
ไทยลนด์

ภาคราชการมีสภาพวดลຌอม วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศการทางาน กระบวนการจัดการรียนรูຌ คลังความรูຌ ละครืไองมือทีไชวยกระตุຌน฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐทุกกลุมมีความกระตือรือลຌน฿นการปรับตัว ละพัฒนาตนอง
ละพัฒนาผูຌอืไนอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌมีทกั ษะทีไจาป็นสาหรับการทางาน฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
ตัวชีๅวดั
ผูຌรับผิดชอบ
๎๑๒ํ
๎๑๒๎
๎๑๒๏
๎๑๒๐
๎๑๒๑
. รຌอยละของหนวยงานของรัฐทีไมีการดานินงานพืไอปรับบริบทองค์กรละ
รຌอยละ
รຌอยละ ๐
รຌอยละ ๎๐
รຌอยละ ๏๐
รຌอยละ ๐๐
- หนวยงานของรัฐ
กฎระบียบ อยางป็นรูปธรรมละปฏิบตั ิเดຌจริง พืไอรองรับการเปสูดิจิทัลเทยลนด์
- หนวยงานกลาง
กิจกรรม
๎๑๒ํ
๎๑๒๎
๎๑๒๏
๎๑๒๐
๎๑๒๑
. กาหนดวิสัยทัศน์ ปງาหมาย ละยุทธศาสตร์องค์กร฿นการปรับปลีไยนป็น
หนวยงานขับคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล
- สานักงาน ก.พ.ร.
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ
๎. ปรับปรุงรูปบบละวิธกี ารทางานละการ฿หຌบริการ ิBusiness Model of
หนวยงานขับคลื่อน
Public Serviceี กระบวนการขัๅนตอน ครงสรຌางองค์กร การบริหารกาลังคน ละ
- สานักงาน ก.พ.ร.
การจัดการทรัพยากร
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
-หนวยงานของรัฐ
๏. ปรับปรุงกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง฿หຌสนับสนุนละสอดคลຌองกับทิศทาง
หนวยงานขับคลื่อน
องค์กรดังกลาว
-สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนวยงานดานินงาน
-หนวยงานของรัฐ
๐. สรຌางวัฒนธรรมดิจิทัลละบรรยากาศการทางานทีไทันสมัยละมีการนาทคนลยี
หนวยงานขับคลื่อน
ดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด
-สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาขนี
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หนวยงานดานินงาน
-หนวยงานของรัฐ
วิธีการ

ตัวชีๅวดั

วิธีการ ๎
สรຌางสภาพวดลຌอม
การทางานบบ
ดิจิทัล ิDigital
Environmentี
พื่อสรຌางอกาสละ
ความคุຌนคย฿น
การ฿ชຌทักษะ
ดຌานดิจิทัล฿น
สถานที่ทางาน

.รຌอยละของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐของตละสวนราชการ
ทีไ฿หຌบริการบบดิจิทัล ละ/หรือ ปฏิบตั ิงาน฿นสถานทีไทางานดิจิทัล
๎. รຌอยละฉลีไยของระบบงาน฿นหนวยงานของรัฐสาคัญทีไมีการปรับปรุงละพัฒนา
ระบบงานทีไคุณสมบัติของดิจิทัล ทีไสอดคลຌองกับทิศทางองค์กรพืไอ฿หຌผูຌรับบริการเดຌรับ
ประยชน์ละความสะดวกรวดรใว ดย฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐเดຌมีสวนรวม
฿นการปฏิบัติงานจริง
๏. จานวนระบบสารสนทศพืไอการบูรณาการขຌอมูลละกระบวนการทางานภาย฿น
องค์กร ิEnterprise Resource Planning : ERPี ทีไเดຌรับการพัฒนาขึๅนพืไอ฿หຌ
หนวยงานของรัฐเดຌนามาปรับ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ิ ๎ ระบบี
๐. จานวนหนวยงานของรัฐทีไมีบริการบบดิจิทัล หรือสถานทีไทางานดิจิทัลทีไมี
ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐป็นผูຌ฿ชຌงาน ิUsersี
กิจกรรม
. พัฒนาบริการบบดิจิทัล ิDigital Service) ละสถานทีไทางานดิจิทัล
ิDigital Workplace) ฿นหนวยงาน

๎. สรຌางละพัฒนาระบบงานทีไมีคุณสมบัติของดิจิทัลพืไอ฿หຌผูຌรับบริการเดຌรับ
ประยชน์ละความสะดวกรวดรใว ดย฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐเดຌมีสวนรวม
฿นการปฏิบัติงานจริง

ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
๎๑๒๏
๎๑๒๐
รຌอยละ ๑๐
รຌอยละ ๒๑

๎๑๒ํ
รຌอยละ ๎๐

๎๑๒๎
รຌอยละ ๏๑

กใบขຌอมูล
ปฐาน

พิไมขึๅน
รຌอยละ ๑

พิไมขึๅน
รຌอยละ ๐

๑ ระบบ

พิไมขึๅน
๏ ระบบ

พิไมขึๅน
๐ ระบบ

รຌอยละ ๑

รຌอยละ ๎๐

รຌอยละ ๐๐

รຌอยละ ๒๐

รຌอยละ ๔๐

๎๑๒ํ

๎๑๒๎

๎๑๒๏

๎๑๒๐

๎๑๒๑

พิไมขึๅน
รຌอยละ ๑

๎๑๒๑

ผูຌรับผิดชอบ
- สวนราชการ

พิไมขึๅน
รຌอยละ ๎๐

- หนวยงานของรัฐ

- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- หนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ
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หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- หนวยงานของรัฐ

๏. สงสริมการพัฒนา application กลางของภาครัฐ ิCorporate Applicationี
ละระบบสารสนทศพืไอการบูรณาการขຌอมูลละกระบวนการทางานภาย฿นองค์กร
ิEnterprise Resource Planning : ERPี รวมทัๅงสงสริม฿หຌมีการนา shared digital
service มา฿ชຌมากขึๅนพือไ ประหยัดวลาละทรัพยากร

๐. สนับสนุนละสงสริม฿หຌหนวยงานภาครัฐนาทคนลยีอัจฉริยะมาประยุกต์฿ชຌ฿น
การสรຌางคุณคาของการ฿หຌบริการประชาชนดยคานึงถึงความคุຌมคา฿นการลงทุน

วิธีการ

ตัวชีๅวดั

วิธีการ ๏
จัดสภาพวดลຌอม
ของการทางาน฿หຌ
ป็น หຌองรียน
สมือนจริง

. จานวนหนวยงานทีไมีการนานวทางการจัดสภาพวดลຌอม฿นลักษณะ หຌองรียน
สมือนจริง เปปรับ฿ชຌอยางป็นรูปธรรม
กิจกรรม
. สรຌางบรรยากาศการทางานทีไมกี ารสอนงานละลกปลียไ นรียนรูຌระหวางกัน
อยางป็นระบบ รวมทัๅงพัฒนา฿หຌผูຌบังคับบัญชามีทักษะ฿นการสอนงานละ
฿หຌคานะนากผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา

๎๑๒ํ
๐ หนวย
ินารอง

๎๑๒๎
๔ หนวย
ินารองี

๎๑๒ํ

๎๑๒๎

ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
๎๑๒๏
๎๐ หนวย

๎๑๒๐
๏๐ หนวย

๎๑๒๑
๑๐ หนวย

๎๑๒๏

๎๑๒๐

๎๑๒๑

ผูຌรับผิดชอบ
- สานักงาน ก.พ
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
- หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงาน ก.พ.
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ
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หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงาน ก.พ.
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ
หนวยงานขับคลื่อน
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
- สานักงาน ก.พ.
หนวยงานดานินงาน
- หนวยงานของรัฐ

๎. สงสริมการสรຌางสมดุลของกระบวนการรียนรูຌ฿หຌกขาຌ ราชการละบุคลากร
ภาครัฐ ละนานวคิด Gamification มา฿ชຌ฿นกระบวนการพัฒนา

๏. สนับสนุน฿หຌมีการสัไงสมประสบการณ์พืไอสรຌางความชีไยวชาญ฿นสายอาชีพ
พรຌอมทัๅงจัด฿หຌมีระบบการหมุนวียนละคลืไอนยຌายบุคลากรพืไอการลกปลีไยน
บุคลากร

วิธีการ

ตัวชีๅวดั

วิธีการ ๐
ยกระดับมาตรฐาน
ละคุณภาพการ
จัดการพัฒนาละ
การประมินทักษะ
ดຌานดิจิทัลของ
บุคลากรภาครัฐ

. ครือขายผูຌพัฒนาละผูຌประมิน มีการดานินงานพืไอยกระดับมาตรฐานการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ละมีการบูรณาการขຌอมูลระหวางกัน

๎๑๒ํ
เมนຌอยกวา
๑ หนวยงาน

๎. จานวนกลุมปງาหมายการพัฒนา มีหลักสูตรการฝຄกอบรมบบออนเลน์ละ
บบหຌองรียนทีไหมาะสมละสามารถนาความรูຌละทักษะทีไเดຌรับการพัฒนา
มาปรับ฿ชຌเดຌจริง
๏. จานวนครืไองมือการประมินทักษะบุคคลทีไสามารถนามา฿ชຌสนับสนุนการพัฒนา
ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ
๐. ระดับความสารใจของการสรຌางละพัฒนาระบบดิจิทัลพืไอสงสริม
การรียนรูຌของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐอยางป็นระบบ

๎ กลุมปງาหมาย

กิจกรรม
. พัฒนาละยกระดับมาตรฐานการพัฒนา การฝຄกอบรม ละการประมินทักษะ
ดຌานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ

๎๑๒ํ

ครืไองมือ

ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี
๎๑๒๎
๎๑๒๏
๎๑๒๐
พิไมขึๅน
พิไมขึๅน
พิไมขึๅน
รຌอยละ ๑ จาก รຌอยละ ๐ จาก รຌอยละ ๑ จาก
ปกอนหนຌา
ปกอนหนຌา
ปกอนหนຌา

พิไมขึๅน
๐
กลุมปງาหมาย
พิไมขึๅน
๎ ครืไองมือ
ระบบ

พิไมขึๅน
๏ ครืไองมือ
ระบบ

๎๑๒๎

๎๑๒๏

ผูຌรับผิดชอบ
๎๑๒๑
พิไมขึๅน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
รຌอยละ ๑ จาก
ิองค์การมหาชนี
ปกอนหนຌา
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ิองค์การมหาชนี
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี

๎๑๒๐

๎๑๒๑

หนวยงานขับคลื่อน
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
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๎. สรຌางละพัฒนาครือขายผูຌพัฒนาละจัดฝຄกอบรมทักษะดຌานดิจิทัลพือไ พัฒนา
รูปบบละวิธกี ารจัดหลักสูตรฝຄกอบรมทีไหลากหลาย

๏. จัด฿หຌมี Digital Learning Platform พืไอ฿ชຌป็นกนกลาง฿นการสรຌางสมดุลของ
กระบวนการรียนรูຌ฿หຌกบุคลากรภาครัฐ

๐. สรຌางศูนย์ความป็นลิศดຌานดิจิทัล ิCenter of Excellence for Digitalี พืไอป็น
showcase รูปบบการพัฒนา

- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาขนี
- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานขับคลื่อน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี
หนวยงานดานินงาน
- สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ิองค์การมหาชนี

๒๐ | O C S C

๓. นวทางการขับคลื่อนการดานินการ
พืไอ฿หຌการดานินการตามผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐ
ชิงกลยุทธ์พืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีไกาหนดละสามารถขับคลืไอน฿หຌ
กิดการดานินการ฿นทางปฏิบัติ อยางป็นรูปธรรม เดຌกาหนด฿หຌสวนราชการ หนวยงานของรัฐ ละ
องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ป็นผูຌนาผนปฏิบัติการนีๅเปปฏิบัติ฿หຌกิดผลสารใจ฿นระดับหนวยงาน
ดยสานักงาน ก.พ. จะรวมมื อกั บกระทรวงดิ จิทัลพืไอศรษฐกิจ ละสังคม สถาบั นคุ ณวุ ฒิวิ ชาชีพ
ิองค์การมหาชนี สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ิองค์การมหาชนี ฿นการจัดตรียมครืไองมือ กลเก
ทรัพยากรทีไ จ าป็ นพืไอ฿หຌ ส วนราชการ หน วยงานของรัฐ ละองค์ กรกลางการบริหารงานบุ คคล
สามารถดานินการ฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผนปฏิบัติการ รวมทัๅงจะเดຌมีการพัฒนากลเกละ
ประสานความรวมมือพืไอชืไอมยงบูรณาการการทางานละ฿ชຌทรัพยากรรวมกับหนวยงาน฿นภาคอกชน
ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สมาคม ผูຌชีไยวชาญ ฿นลักษณะครือขายพันธมิตร ตอเป
฿นการนีๅ หนวยงานความรวมมือทีไกลาวถึงขຌางตຌน จะมีบทบาท ความรับผิดชอบ
พิไมติมทีไสาคัญ ดังนีๅ
ี สานักงาน ก.พ. รับผิดชอบ฿นการกาหนดกรอบการดานินงาน รวมถึง สงสริม
สนับสนุน ละสรຌางการมีสวนรวม฿นการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐพืไอการขับคลืไอนเปสู
ดิจิทัลเทยลนด์
๎ี กระทรวงดิ จิทัลพืไอศรษฐกิ จละสังคม รับผิดชอบการสงสริม สนับสนุ น
฿นการรับรองหลักสูตรการฝຄกอบรม พืไอ฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐมีการพัฒนาทักษะ
ดຌานดิจิทัลอยางหมาะสม รวมทัๅง รวมพัฒนาบทบาทภารกิจ ยกระดับความสามารถ ละพัฒนา
ระบบการบริ หารก าลั งคน ส าหรั บ ผูຌ บ ริ ห ารทคนลยี ส ารสนทศระดั บ สู ง ละผูຌ ป ฏิ บั ติ ง าน
ดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐ
๏ี ส านั กงานพั ฒนารั ฐบาลดิ จิ ทั ล ิองค์ การมหาชนี รั บผิ ดชอบการพั ฒนา
ละจัดฝຄกอบรมพืไอยกระดับทักษะละความรูຌความสามารถของจຌาหนຌาทีไของรัฐดຌานรัฐบาล
ดิจิทัล รวมทัๅง การสนั บสนุ นครงสรຌางพืๅ นฐานทางทคนลยีดิจิ ทัล พืไ อการสรຌา งละพั ฒนา
กาลังคนภาครัฐ
๐ี สถาบั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช าชี พ ิองค์ ก ารมหาชนี รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ท าทั ก ษะ
ดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ฿หຌสอดคลຌองกับกรอบการดานินงาน฿นการสรຌาง
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ละพัฒ นากาลังคนภาครัฐพืไ อสนั บสนุน การขั บคลืไอ นศรษฐกิ จละสัง คมดิจิทัล การจั ดทา
คลังขຌอสอบละดานินการประมินทักษะขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐดຌานดิจิทัล รวมถึงการสรຌาง
ละพั ฒ นาครื อ ข า ยพืไ อ ยกระดั บ มาตรฐานการประมิ น ทั ก ษะดຌ า นดิ จิ ทั ล ของขຌ า ราชการ
ละบุคลากรภาครัฐ
๔. กรอบการดานินงาน
ประดใน
ระยะสัๅน
ระยะกลาง
ดานินงาน
ิปที่ ํี
ิปที่ ๎-๏ี
การนารองละ นา prototype การสรຌางละ การขยายผลการดานินงาน
ขยายผล
พัฒนากาลังคนภาครัฐเป
เปยังหนวยงานของรัฐทีไมี
ทดลอง฿นหนวยงานนารอง
พันธกิจชืไอมยงกับภารกิจ
ิSandboxี
ของหนวยงานของรัฐนารองทีไ
คัดลือก ฿นระยะกอนหนຌา
ไมนຌอยกวา ๎์ หนวยงาน
การดานินงาน - พัฒนาครืไองมือ กลเก ละ - การสงสริมละพัฒนา
ของหนวยงาน
นวทางพืไอสนับสนุน฿หຌ
ผูຌบริหารระดับสูงของ
ขับคลืไอน
หนวยงานของรัฐสามารถ
หนวยงานของรัฐ เดຌก
ดานินการสรຌางละพัฒนา
ผูຌบริหารสูงสุด ผูຌทีไจะป็น
กาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์
ผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หม
พืไอเปสูดิจิทัลเทยลนด์เดຌ
ละ CIO
- การสรຌางความชัดจน
฿นบทบาทละพันธกิจทีไ
คาดหวังของผูຌบริหาร
ทคนลยีสารสนทศ
ระดับสูง ละการทบทวน
สถานะ การกาหนด
ตาหนงละการมอบ
อานาจของตาหนงดังกลาว
- การปรับปรุงระบบ
การบริหารกาลังคน
ดຌานทคนลยีสารสนทศ
ภาครัฐ ละทบทวน
บทบาท ระบบงาน
ครงสรຌางองค์กรทีไ
กีไยวขຌองกับภารกิจ

ระยะยาว
ิปที่ ๐- ๑ี
การขยายผลการดานินงาน
เปยังหนวยงานของรัฐทีไมี
พันธกิจชืไอมยงกับภารกิจ
ของหนวยงานของรัฐนารอง
ทีไคัดลือก ฿นระยะกอนหนຌา
ไมนຌอยกวา ๑์ หนวยงาน
- การปรับปรุงระบบละ
กลเกทีไกีไยวขຌอง฿หຌอืๅอตอ
การปรับปลีไยนภาครัฐป็น
รัฐบาลดิจิทัล ิรวม
กฎหมาย ระบบดิจิทัล ละ
กระบวนงานี
- การติดตามประมินผล
การดานินงานละวางผน
ตรียมรัฐบาลบบปຂดละ
ชืไอมยง
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ประดใน
ดานินงาน

ระยะสัๅน
ิปที่ ํี
-

การดานินงาน - การจัดตรียมทีมขับคลืไอน ของหนวยงาน
การปลีไยนปลง
ของรัฐ
- การสืไอสาร สรຌาง
ความตระหนักรูຌถึง
การปลีไยนปลงละ
กระตุຌน฿หຌปรับตัวละ
พัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล
ทีไกาหนด
-

-

-

ระยะกลาง
ิปที่ ๎-๏ี
ดຌานดิจิทัลภาครัฐ
ยกระดับมาตรการ
การพัฒนาละการประมิน
ทักษะดຌานดิจิทัลของ
ขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐ
การสรรหาผูຌชีไยวชาญ
มาป็นทีไปรึกษา หรือ
ผูຌชวย CIO ิหากจาป็นี
การพัฒนาทีมขับคลืไอน
การปลีไยนปลง
การระบุทักษะบบ฿หมทีไ
จาป็นสาหรับบุคลากร฿น
สังกัดละวางกรอบละ
พัฒนา
การจัดทาผนการสรຌาง
พัฒนา ละคลืไอนยຌาย
กาลังคนของหนวยงาน
สงสริม฿หຌกิดการพัฒนา
บบองค์รวม ควบคูเปกับ
การสรรหาคน฿หมทีไ฿ช
฿หຌกับองค์กร
การพัฒนา Digital
Workplace ละ
การกระตุຌน฿หຌบุคลากรมี
ความคุຌนคยละสามารถ
ทางาน฿น Digital
Workplace เดຌอยาง
มีประสิทธิภาพ

ระยะยาว
ิปที่ ๐- ๑ี

การดานินการ฿หຌป็นเป
ตามผนปฏิบัติการ พืไอบรรลุ
ปງาหมาย฿นการป็นรัฐบาล
ดิจิทัล
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๕. ปัจจัยความสารใจ฿นการขับคลื่อนมาตรการ ิCritical Success Factorี
๕. การเดຌรับการอุปถัมภ์ ิSponsershipี จากผูຌบริหารสวนราชการละหนวยงาน
ของรัฐทุ ก ระดั บ รวมถึ ง การสนั บ สนุ นงบประมาณ ละอั ต ราก าลั ง ทีไ จ าป็น ฿นการขั บ คลืไ อ น
ผนปฏิบัติการ
๕.๎ การบูรณาการทิศทางละนวทางการดานินงานพืไอการพัฒนาระบบราชการ
ของหนวยงาน เดຌก สานักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน สานักงานพัฒนาระบบราชการ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ สานักงบประมาณ ละกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม สานักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ละนาการปลีไยนปลงรวมกัน
๕.๏ การปรับปรุง กฎหมาย กฎระบี ย บทีไ กีไย วขຌอ งพืไ อ สนั บ สนุ น การปรับ ปลีไ ย น
ภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการกຌเขกฎหมายตาง โ ฿หຌสนับสนุนการสรຌางสรรค์นวัตกรรม
ละการทดลองนานวคิ ดเปปฏิบั ติต ามหลั กการ Minimum Viable Service ทัๅง นีๅ พืไ อสรຌา ง
ประสบการณ์ละการรียนรูຌจากการทดลองริริไมรืไอง฿ดรืไองหนึไง หรือ฿นสวนราชการ฿ดสวนราชการหนึไง
ภาย฿นบริบทระยะวลาละทรัพยากรทีไกาหนด กอนการขยายผลตอเป
๕.๏ การพัฒนาความรวมมือละการทางานอยางป็นพันธมิตรระหวางหนวยงาน
ทีไกีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละภายนอกภาครัฐ พืไอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลละการเปสูดิจิทัลเทย
ลนด์บบ win-win
๕.๐ การสนับสนุนงบประมาณทีไจาป็นสาหรับการดานินงาน การพัฒนาบุคลากร
ละการสรຌางระบบนิวศพืไอการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์อยางยัไงยืน
-------------------------------------
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๎. หนังสือสานักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจ
ละสังคมหงชาติ
ดวนทีไสุด ทีไ นร ํํํ๎/๎๏๑๐
ลงวันทีไ ๎๕ มษายน ๎๑๒๎
รืไอง จຌงผลการพิจารณาผนระดับทีไ ๏
ิณ สิๅนดือนมีนาคม ๎๑๒๎ี

๏. หนังสือสานักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํ๏.๐/ํ๓ํ
ลงวันทีไ ๑ พฤศจิกายน ๎๑๒ํ
รืไอง มาตรการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐ
ชิงกลยุทธ์พืไอการไปสูดิจิทัลไทยลนด์

๐. หนังสือสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ
ดวน ทีไ นร ํํํ๒/๓๔๑๒
ลงวันทีไ ๎๔ ธันวาคม ๎๑๒ํ
รืไอง มาตรการสรຌางละพัฒนากาลังคนภาครัฐ
ชิงกลยุทธ์พืไอการไปสูดิจิทัลไทยลนด์

