แนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560

แนวทางพัฒนา

ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล

(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560)

ทิศทางประเทศไทย
ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ยุทธศาสตร 6 การปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ

รัฐธรรมนูญ 2560

มาตรา 258 ข.
การปฏิรูปประเทศ
ดานการบริหารราชการแผนดิน

ประเทศไทย 4.0

“มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน”

แผนฯ ฉบับที่ 12

แผนดิจิทัล 20 ป

ยุทธศาสตร 6
การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย

การพิจารณาของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 “ปรับเปลี่ยนภาครัฐเปน
รัฐบาลดิจิทัล” เปนประเด็นพัฒนาสำคัญ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เห็นชอบรางแนวทาง
พัฒนาทักษะดิจิทัลฯ และการนำไปปรับใช

ยุทธศาสตร 4 การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล
ยุทธศาสตร 5 การพัฒนา
กำลังคนใหพรอมเขาสู
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล
หัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ คือ “บุคลากรภาครัฐ” และเพื่อ
ขับเคลื่อนใหเกิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล”
จึงเห็นควรนำเรื่อง “การสรางและพัฒนาคนภาครัฐ” มาเปนกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561 - 2565)
เพื่อใหภาครัฐมีกำลังคนที่มี
ทักษะดานดิจิทัลที่เหมาะสม

วัตถุประสงค

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยี และมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง

ปจจัยชี้วัดความสำเร็จ

เปาหมาย

ภาครัฐ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการและการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให
ประชาชนและผูรับบริการเพื่อความเทาเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ
ภายในป พ.ศ. 2565 ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรับตัว
มีทักษะและศักยภาพที่เหมาะสมตอการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล

ผูบริหารระดับสูง

เปนผูนำดานดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางขององคกร
รวมถึงกระตุนและผลักดันใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐรวมถึงหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน หรือการใหบริการองคกร
โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

ผูอำนวยการกอง

เปนผูบริหารการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัลระดับองคกร ที่สามารถสื่อสารนโยบาย
ขององคกรมาสูระดับปฏิบัติ พรอมสั่งการ กำหนดแนวทาง วางแผน กำกับ
ติดตามดูแลใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานใหอยูในรูปแบบดิจิทัล

ผูทำงานดานนโยบาย
และงานวิชาการ

เปนผูใชขอมูลดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนนโยบายที่สามารถ
คิด วิเคราะห สังเคราะห
และใชขอมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ผูปฏิบัติงานทั่วไป

ผูทำงานดานบริการ
เปนผูอำนวยความสะดวก
ดานดิจิทัลภาครัฐที่สามารถ
ใหบริการ อำนวยความสะดวก
ใหแกประชาชนและผูรับบริการ

ผูปฏิบัติงานเฉพาะ
ดานเทคโนโลยีดิจิทัล

เปนผูปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ขององคกรที่สามารถบริหาร
โครงการหรือเลือกเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม

เปนผูปฏิบัติงานภาครัฐที่รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
และสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม ถูกตอง
และปลอดภัย

Open
Connected
Digital
Government
Government
Government
เปนองคกรที่สรางสรรค มีการเชื่อมโยงระหวาง มีการเปดเผยขอมูล
ที่สนับสนุนการสราง
ภาครัฐ เอกชน
นวัตกรรมโดยนำ
รัฐบาลแบบเปด
และประชาชน
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
Global Indicators
E-Government Ranking
(United Nations)

25%

ป 59 อันดับ 77/193
(0.5522 คะแนน)

The Networked
Readiness Index
(World Economic Forum)

55

ป 59 อันดับ 62/139
(4.2 คะแนน)

Global Open Data Index
(Open Knowledge International)

30

ป 58 อันดับ 42/122 (รอยละ 39)

Global Competitiveness
(World Economic Forum)

25
ป 59 อันดับ 34/138
(คะแนน 4.64/7)
Ease of Doing Business
(The World Bank)

40

ป 60
อันดับ 49/190
(รอยละ 71.42)

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตอขาราชการและ
บุคลากรภาครัฐในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล

ทิศทางและแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ

Year 1-2
Early

Year 3-5
Developing

Year 6-10
Mature

Year 11+
Growth

การทำงานระหวางภาครัฐ
หนวยงานรัฐมีการเตรียมพรอม
หนวยงานรัฐมีการทำงานที่
สูการเชื่อมโยงและบูรณาการ เชื่อมโยงและบูรณาการขอมูลขาม จะเชื่อมโยงและบูรณาการ
ขอมูลภายในสวนราชการระดับ หนวยงานปรับปรุงกระบวนการ
เหมือนเปนองคกรเดียว
กระทรวง
วิธีการดำเนินงานใหม

ภูมิทัศน
แผน DE
การปรับ
เปลี่ยน
องคกร
การปรับ
เปลี่ยน
เทคโนโลยี

สรางคานิยมและ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
วัฒนธรรมองคกร
ทำงานขององคกร
และการใหบริการประชาชน
(Organization's
(Work and Service
Operation)
Process)
- Readiness preparation - Innovative operation - Creative co-creation
operation
- Digital transformation (partially G2G)
policy and action plan - Citizen-centric
(optimize G2G)
- Smart operation
- Creative citizeninnovation
(initially G2G)
(partially G2C)
centric co-creation
- Smart citizen-centric - Open government
(optimize G2C/G2B)
government (initially
- E-participation
G2C)
- Open data

สรางงานที่มีมูลคาสูง
(High Value Job)
และองคกรแหงความเลิศ
(Organization of
Excellence)

New
Technology

Year 6-10
Mature

Year 3-5
Developing

Year 1-2
Early
E-Executive ผูกระตุนและสรางความตระหนักรูถึง
ความสำคัญและการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารสวนราชการ

ผูนำดานดิจิทัลภาครัฐ

ผูสรางวัฒนธรรมองคกร
ดานดิจิทัลภาครัฐ

ผูบริหารการเปลี่ยนแปลง
ดานดิจิทัลระดับองคกร

ผูขับเคลื่อนองคกรแหงดิจิทัล

ของเทคโนโลยีดิจิทัล

M-Management
ผูอำนวยการกอง

ผูปรับเปลี่ยน
กระบวนงานดานดิจิทัล

A-Academic
ผูทำงานนโยบาย
และวิชาการ

ผูใชขอมูลดิจิทัลที่ทันสมัย

ผูใชขอมูลดิจิทัลเพื่อ
สนับสนุนนโยบาย

นักคิดเพื่อการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

S-Services
ผูทำงานดานบริการ

ผูใหบริการดิจิทัลภาครัฐ

ผูอำนวยความสะดวก
ดานดิจิทัลภาครัฐ

ผูนำดานการบริการภาครัฐ

T-Technologist
ผูปฏิบัติงานดานดิจิทัล

ผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของหนวยงาน

ผูปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ขององคกร

ผูสรางองคกรอัจฉริยะ

O-Others
ผูปฏิบัติงานอื่น ๆ

ผูปฏิบัติงานภาครัฐ

ผูปฏิบัติงานภาครัฐที่เทาทัน
เทคโนโลยีดิจิทัล

ผูมีภูมิคุมกัน
ทางเทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
มิติที่ 1
รูเทาทันและใช
เทคโนโลยีเปน

มิติที่ 2
เขาใจนโยบาย
กฎหมายและมาตรฐาน

มิติที่ 3
ใชดิจิทัลเพื่อการ
ประยุกตและพัฒนา

มิติที่ 4
ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผน
บริหารจัดการและนำองคกร

Digital Literacy

Digital Governance,
Standard and
Compliance

Digital Technology
Digital Process and
Service Design and
Assurance

Project and Strategic
Management

มิติที่ 5
ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค
Digital Transformation

Digital Leadership

แนวทางพัฒนากำลังคนภาครัฐใหมีทักษะดานดิจิทัล
กำหนดให “การพัฒนาคนเพื่อสรางและพัฒนาระบบดิจิทัล”
และ “การสรางและพัฒนาคนใหเทาทัน และสามารถใช
เทคโนโลยีอยางรอบรู” ซึ่งเปนประเด็นหลักในการพัฒนา

กำหนดใหเปนหนาที่ของบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาตนเอง
และนำวิธีการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 มาใช

ใหมีการจัดการพัฒนากำลังคนแบบบูรณาการ โดยการนำของ
ผูบริหาร ผอ.กอง ผูปฏิบัติงานและนักไอที มาเรียนรูและเติมเต็ม
ซึ่งกันและกัน เพื่อสรางระบบดิจิทัลของหนวยงาน

ใหมีการปรับรูปแบบการพัฒนา โดยนำแนวทางจัดการเรียนรู
แบบผสมผสานมาใช และในการฝกอบรมใหลดบรรยาย
และเพิ่มการเรียนรูแบบอื่นในสัดสวน 60 : 40

(70 พัฒนาตนเองและเรียนรูจากการปฏิบัติงาน : 20 เรียนรูจากผูอื่น
และการสอนงาน : 10 เรียนรูจากการฝกอบรม)

แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
การกำหนดผูรับผิดชอบการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ชัดเจน
กระทรวงดิจิทัลฯ ใหการสงเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให
ขาราชการและบุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาทักษะดิจิทัล
CEO และ CIO นำแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ไปดำเนินการใหบรรลุผลสำเร็จในระดับหนวยงาน

การจัดทำรายละเอียดทักษะและการประเมิน
ใหสำนักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน)
รับผิดชอบดำเนินการ และนำเสนอ ก.พ. พิจารณาประกาศใชตอไป

การพัฒนากำลังคนดานดิจิทัลภาครัฐ
ใหกระทรวงดิจิทัลฯ รวมกับสำนักงาน ก.พ. พัฒนาการบริหาร
กำลังคนภาครัฐสำหรับผูปฏิบัติงานเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ
ใหนำพนักงานราชการที่มีศักยภาพสูงมาเปนอัตรากำลังเสริม
ระยะสั้น
สำนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.)

การวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะดานกิจิทัล
ใหหนวยงานของรัฐประสานและทำงานแบบบูรณาการรวมกับ
กระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงาน ก.พ.
จัดเตรียมงบประมาณสำหรับการพัฒนาและการประเมินทักษะ
ดานดิจิทัล

การติดตามการดำเนินงาน
กำหนดให “การพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล”
เปนหนึ่งในปจจัยที่นำมาพิจารณาประเมินบุคคลและองคกร
การประเมินขาราชการ
การประเมินสวนราชการ
ประเภทบริหารระดับสูง
องคประกอบที่ 4
(Innovation Base)
(ปลัดกระทรวง อธิบดี เอกอัครราชทูต
- การนำนวัตกรรมการทำงานหรือการใหบริการ
ผูวาราชการจังหวัด)
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงหรือพัฒนา
ดำเนินการตามบทบาทและพฤติกรรม - การเชื่อมโยงขอมูลโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยน
- การเปดเผยขอมูลภาครัฐเพื่อสรางรัฐบาล
เปนรัฐบาลดิจิทัล
แบบเปด
http://www.ocsc.go.th/Digital_Skills

02 547 1814

โทรศัพท 02 547 1784

แนวทางพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ไดมีมติเห็นชอบในหลักการรางแนวทางการพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล เพื่อใหใชเปนกลไกสำคัญในการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพกำลังคนภาครัฐ โดยใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐเรงพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนา
ผูอื่นอยางตอเนื่อง และใหทุกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรกลางบริหารงานบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการใหมีการนำรางแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลดังกลาวไปปรับใชในการพัฒนาและเสริมสรางกำลังคนในสังกัด
รวมทั้งใหสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหนวยงานในสังกัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ใหการสนับสนุนการดำเนินงาน งบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องดวย
ในการนี้ ใหสำนักงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน
สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. และ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ไปพิจารณาดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย ทั้งนี้ คาใชจายที่จะเกิดขึ้น
เพื่อการดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปงบประมาณตอ ๆ ไป ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

เอกสารแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล และมติคณะรัฐมนตรี สามารถ download ไดทาง QR code ดานลาง
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สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
Office of the Civil Service Commission (OCSC)
47/111 ถ. ติวานนท อ.เมือง นนทบุรี 11000
โทรศัพท 0 2547 1000
www.ocsc.go.th

