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ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560  

เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด(านดิจิทัลของข(าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
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คำนำ 

คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื ่อว ันที ่  26 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการ 

รBางแนวทางการพัฒนาทักษะดIานดิจิทัลของขIาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื ่อการปรับเปลี ่ยนเปMน 

รัฐบาลดิจิทัล ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. เสนอ โดยไดIกำหนดทักษะดIานดิจิทัลท่ีขIาราชการและบุคลากรภาครัฐ

ควรไดIรับการสBงเสริมและพัฒนาเปMน 5 มิติการเรียนรูI 7 กลุBมทักษะ ในการน้ี ไดIมอบหมายใหIคณะกรรมการ

ขIาราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนดทักษะดIานดิจิทัลของขIาราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งประกอบดIวย

ความรูI ความสามารถ ประสบการณ[ และคุณลักษณะ รวมทั้งกำหนดใหIขIาราชการและบุคลากรภาครัฐ

กลุBมใด ควรไดIรับการพัฒนาทักษะดIานดิจิทัลใด และใหIสำนักงาน ก.พ. รBวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

(องค[การมหาชน) จัดทำรายละเอียดทักษะดIานดิจิทัลของขIาราชการและบุคลากรภาครัฐดIวย 

คณะกรรมการขIาราชการพลเรือน ในการประชุมเม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2561 ไดIพิจารณาและมี

มติเห็นชอบทักษะดIานดิจิทัลของขIาราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามท่ีสำนักงาน ก.พ. และสถาบันคุณวฒุิ

วิชาชีพ (องค[การมหาชน) รBวมกันเสนอ โดยไดIพิจารณากำหนดทักษะดIานดิจิทัลสำหรับขIาราชการและ

บุคลากรภาครัฐกลุBมตBาง ๆ  ไดIแกB ผูIบริหารระดับสูง อำนวยการกอง ผูIปฏิบัติงานดIานนโยบายและวิชาการ 

ผูIปฏิบัติงานดIานบริการ ผูIปฏิบัติงานดIานเทคโนโลยีดิจิทัล และผูIปฏิบัติงานอ่ืนซ่ึงปฏิบัติงานในหนBวยงาน

ภาครัฐท่ีอยูBระหวBางการปรับเปลี่ยนองค[กรไปสูBการเปMนรัฐบาลดิจิทัล 3 ระยะ ไดIแกB ระยะเร่ิมแรก (Early) 

ระยะกำลังพัฒนา (Developing) และระยะสมบูรณ[ (Mature) เพ่ือนำไปใชIเปMนกรอบในการเตรียมความ

พรIอมและเพิ่มพูนศักยภาพขIาราชการและบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมท่ี

คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปMนรัฐบาลดิจิทัล และสามารถปรับตัวใหIเทBาทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยีเพ่ือการไปสูBดิจิทัลไทยแลนด[ 

ในการนี้ เพื่อใหIขIาราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งสBวนราชการ หนBวยงานของรัฐ และ

หนBวยงานท่ีเก่ียวขIองมีความเขIาใจและสามารถนำทักษะดIานดิจิทัลของขIาราชการและบุคลากรภาครัฐไป

ใชIใหIเกิดประโยชน[สูงสุดตามเจตนารมณ[ดังกลBาว สำนักงาน ก.พ. จึงจัดทำแนวทางการนำทักษะดIาน

ดิจิทัลของขIาราชการและบุคลากรภาครัฐไปปรับใชIในระดับองค[กรและระดับบุคคล ประกอบการใชIงาน

ตBอไป 

สำนักงาน ก.พ. 

กรกฎาคม 2561 
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ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ท่ีมา คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที ่26 กันยายน 2560 
มอบหมายให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ
สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ

วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนการปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลเป้าหมายที่ชัดเจน

เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ มีเคร่ืองมือในการพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะดิจิทัลที่เหมาะสม

เป้าหมาย / ความคาดหวัง

Open and Connected
Government Smart Government for 

Citizen
Digital Culture

รัฐบาลที่มีการเชื่อมโยงการทำงานและ
เปิดเผยข้อมูล เน้นการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

รัฐบาลที่มีรูปแบบการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการ

ของประชาชน

รัฐบาลที่มีความสร้างสรรค์ 
ยืดหยุ่น ใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

และมีธรรมาภิบาล

• ความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy)

• การควบคุมกำกับและการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย
และมาตรฐานการจัดการ (Digital Governance, 
Standard, and Compliance)

• เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital 
Technology)

• การออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digital Process and Service Design)

• การบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ 
(Strategic and Project Management)

• ผู้นำดิจิทัล (Digital Leadership)
• การขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงด้านดิจิทัล 

(Digital Transformation)

39
ความสามารถ

23
ความรู้

ความรู้พ้ืนฐาน
• การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการทำงานร่วมกัน
• การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย
• การเลือกใช้และการตีความข้อมูล (Data Literacy)
• กรอบธรรมาภิบาล หลักปฏิบัติที่ด ีกฎหมายดิจิทัล
• เป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการทำงานของหน่วยงาน

ความรู้ที่จำเป็น

18
ประสบการณ์

ประสบการณ์พ้ืนฐาน
• ใช้ดิจิทัลในการทำงานอย่างถูกต้องและปลอดภัย
• ใช้และตีความข้อมูลเพ่ือการทำงาน
• ให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน หรือรวบรวม 
วิเคราะห์ และส่ือสารข้อมูลความต้องการใช้งาน 
(Requirement)

• ทำงานที่หลากหลายทั้งภารกิจหลัก รองและสนับสนุนใน
ระดับที่เข้าใจความเชื่อมโยงของส่วนงาน ทั้งภายในและ
ระหว่างหน่วยงาน

• ตีความ/บังคับใช้กฎหมาย

ประสบการณ์ที่จำเป็น

5
คุณลักษณะ

• มุ่งเป้าหมาย คิดวิเคราะห ์แก้ปัญหาได้
• เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ริเร่ิม สร้างสรรค์ เรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง

• ส่ือสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นกล้าตัดสินใจ 
• พร้อมรับความเส่ียง รับผิดชอบ
• มีคุณธรรมจริยธรรม

4
สมรรถนะ
(ว 27/2552)

• การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and 
Empowering Other) 

• วิสัยทัศน์ (Visioning)
• การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)
• ศักยภาพเพ่ือนำการเปล่ียนแปลง (Change Leadership)

ลักษณะเฉพาะ

เป็นทักษะทั่วไป (Generic Skill) เพ่ือการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ไม่ใช่ทักษะเฉพาะทางสำหรับวิชาชีพ (Professional Skill)

นำสมรรถนะทางการบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘ / ว ๒๗ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ 
เร่ือง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มาใช้
ประกอบ

1

2

องค์ประกอบ ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้

รายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดสแกน



การเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ (e-Learning)
การลงมือปฏิบัติ (On-the-job Training)
การเพิ่มคุณค่าในงาน (Job Enrichment)
การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement)

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment)
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing)
การทำกิจกรรม (Activity) 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning)
การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer)

การดูงานนอกสถานท่ี (Site Visit)
การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/คูเ่ปรียบเทียบ (Benchmarking)  

70% เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน
การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
การประชุม/สมัมนา (Meeting/Seminar)
การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) 

10% เรียนรู้จากการฝึกอบรม

การสอนงาน (Coaching)
โปรแกรมพี่เลี้ยง (Mentoring Program)
การให้คำปรึกษาแนะนำ (Consulting)
การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 
การฝึกงานกับผู้เช่ียวชาญ (Counterpart)

20% เรียนรู้จากผู้อื่นและการสอนงาน

วิธีการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10

แนวทางการนำทักษะด้านดิจิทัลไปใช้เพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ระบุทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นของตนเอง
ระบุทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการปรับเปล่ียนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของ

องค์กร

วิเคราะหค์วามต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลร่วมกับผู้บังคับบัญชา 
และจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคล (IDP)

จัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและทักษะที่จำเป็นของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐในระดับองค์กร

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามแนวทาง 70 : 20 : 10ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล อย่างต่อเน่ือง
และเป็นระบบ

นำทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาการทำงานและการให้บริการขององค์กร
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรปรับพฤติกรรมและ

นำทักษะด้านดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนางาน บริการ และองค์กร

วิเคราะห์และระบุบทบาท พฤติกรรมที่คาดหวังและกลุ่มบุคลากรที่เหมาะสมร่วมกับ
ผู้บังคับบัญชา (E, M, A, S, T, O)

ระบุเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงานเพ่ือปรับเปล่ียนเป็น
รัฐบาลดิจิทัลและประกาศให้ทราบ (Early, Developing, Mature)

บุคลากรองค์กร

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างราบร่ืน

9 13 9 8 16 5

16 22 17 14 27

1019 25 21 20 28

8ระยะ Developing

ระยะ Mature

ระยะ Early

E
Executive

M
Management

S
Service

T
Technologist

O
Other

A
Academic

จำนวนหน่วยความสามารถของบุคลากรแต่ละกลุ่ม

องค์กรท่ีมีพัฒนาการ
ด้านดิจิทัลระยะต่าง ๆ

กลุ่มบุคลากร



หน่วยความสามารถ
Early Developing Mature

E M A S T O E M A S T O E M A S T O
9 12 9 8 16 5 16 22 17 14 27 8 19 25 21 20 28 10

DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล X X X X X X X X X X X X
DLit200 ใช้งานเคร่ืองมือดิจิทัลหรือแอพพลิเคชันข้ันต้นสำหรับการทำงาน X X X X X X X X X
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพ่ือการทำงานร่วมกัน X X X X X X X X X X X X X X
DLit400 ประยุกต์ใช้เคร่ืองมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน X X X X X X X X X X X X X X X X X X
DLit500 ผลิตชุดข้อมูลเพ่ือการบริการสาธารณะ (Open Public Data) X X X X
DLit600 ใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน X X X X X X X X
DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานประจำ X X X X X X X
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล X X X X X X X X X X X X X X X X X X
DG200 กำกับและตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติที่ดี

ด้านดิจิทัล
X X X

DG300 ประยุกต์ใช้กรอบการดำเนินงานร่วมกันสำหรับพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Interoperability 
Framework) X X X X X X

DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง (Service-Level 
Agreement) X X X X X X X X X X X X X X X

DG500 บริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) X X X X
DG600 จัดทำ แก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล X X X X X X X X
DT100 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล X X X X X
DT200 จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล X X
DT300 กำกับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) X X
DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล X X X X X
DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและความต่อเน่ืองการให้บริการแบบดิจิทัล X X X
DT600 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพ่ือตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ X X X X X X X X X X
DT700 พัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทางพลวัตรปรับต่อเน่ือง X X
DS100 กำหนดกรอบการให้บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ X X X X X X X X X X X X
DS200 วางกลยุทธ์การให้บริการสมาร์ทดิจิทัลและนำสู่การปฏิบัติ X X X X X X
DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ X X X X X X
DS400 สร้างเครือข่ายเพ่ือสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัล X X X X X X
DS500 สร้างนวัตกรรมบริการแก่นที่ใช้การได้และสำเร็จได้ (Minimum Viable Service) ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากร

น้อยที่สุด
X X

DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพ่ือยกระดับคุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ือง X X X X X X X
DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการบริการและการทำงานดิจิทัล X X X X X X
SPM100 กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ดิจิทัลและทิศทางเพ่ือพัฒนาองค์กรดิจิทัลที่มีการเช่ือมโยงข้อมูลและการทำงานข้าม

หน่วยงาน
X X X X X X X X X X

SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัลฯ (Future Design) X X X X X X X X X X X
SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองค์กรดิจิทัล X X X X X
SPM400 ริเร่ิมและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) X X X X X X X X X
SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล X X X
SPM600 ทบทวนโครงการและปิดโครงการ X X X X X
DL100 นำการพัฒนาคนพันธ์ุใหม่ (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล X X X X X X
DL200 นำการพัฒนาการทำงานร่วมกันเป็นทีมแบบข้ามหน่วยงาน (Across Boundaries) X X X X
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง X X X X X X X X X X X X
DTR100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) X X X X X X
DTR200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล X X X X X X X X X X X
DTR300 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลได้อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน X X X X X

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชและบุคลากรภาครัฐกลุ่มต่าง ๆ

DLit = Digital Literacy, DG = Digital Governance, Standard, and Compliance, DT = Digital Technology, DS = Digital Process and Service Design, SPM = Strategic and Project Management, DL = Digital Leadership, DT = Digital Transformation



 

บทนำ 

 

ในป$จจุบันเทคโนโลยีมีการพัฒนาและปรับเปลี ่ยนไปอย;างรวดเร็ว ดังจะเห็นไดBจาก  

การเกิดขึ้นของป$ญญาประดิษฐJ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีการพิมพJแบบสามมิติ (3D Printing) 

เทคโนโลยีการใชBทรัพยากรร;วมกันบนอินเทอรJเน็ต (Cloud) และเทคโนโลยีอากาศยานไรBคนขับ 

(Unmanned Aerial Vehicle) และอินเทอรJเน็ตในทุกสิ่ง (Internet of Things) เปjนตBน  ส;งผลทำใหB

สภาพแวดลBอมในการดำเนินชีวิต วิถีชีวิตของคนในสังคม รวมถึงพฤติกรรมของผูBบริโภคมีการเปลี่ยนแปลง

ไปอย;างพลิกโฉม ขBาราชการและบุคลากรภาครัฐ ในฐานะผูBจัดทำนโยบายและยุทธศาสตรJ จัดเตรียม

บริการขั้นพ้ืนฐานแก;ประชาชน และดูแลรักษาความม่ันคงของประเทศและสังคม จึงตBองมีการพัฒนาและ

ปรับตัวใหBสามารถทำงานในภูมิทัศนJของสังคมแบบใหม;ท่ีความตBองการของประชาชนและผูBรับบริการมี

การปรับเปลี่ยนไป โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตJใชBใหBเกิดประโยชนJสูงสุดแก;ประชาชน สังคม 

และประเทศ 

โดยที่ “ทรัพยากรบุคคล” เปjนหนึ่งในป$จจัยแห;งความสำเร็จในการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยน

ภาครัฐเปjนรัฐบาลดิจิทัล คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการประชุม วันที่ 26 กันยายน 2560 จึงไดBมีมติ

เห็นชอบในหลักการเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาทักษะดBานดิจิทัลของขBาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนเปjนรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. นำเสนอ เพื่อใชBเปjนกรอบการพัฒนาขBาราชการและ

บุคลากรภาครัฐของส;วนราชการ หน;วยงานของรัฐ และองคJกรของรัฐที่เปjนอิสระ ที ่อยู ;ในกำกับของ 

ฝ}ายบริหาร ระหว;างป~ พ.ศ. 2561 – 2565  

เพื่อใหBเปjนไปตามมติคณะรัฐมนตรีที ่อBางถึง สำนักงาน ก.พ. ไดBร;วมกับสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องคJการมหาชน) จัดทำรายละเอียดทักษะดBานดิจิทัลของขBาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนเปjนรัฐบาลดิจิทัล โดยนำองคJประกอบทักษะดBานดิจิทัลตามที่ระบุในมตคิณะรัฐมนตรี วันท่ี 

๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และกรอบการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคJการมหาชน) มา

ปรับใชBในการจัดทำทักษะดBานดิจิทัล ในการน้ี ไดBมีการศึกษาวิเคราะหJขBอมูลที่เกี่ยวขBองทางทฤษฎีและ

แนวปฏิบัติท่ีดีในต;างประเทศ มีการเชิญขBาราชการและบุคลากรซ่ึงเปjนกลุ;มเปàาหมายการพัฒนา จำนวน
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มากกว;า ๒๐ คน มาประชุมร;วมกัน จำนวนมากกว;า ๔๐ คร้ัง เพ่ือจัดทำและกลั่นกรองในรายละเอียดทักษะ

ดBานดิจิทัล รวมทั้งไดBมีการสัมภาษณJเพื่อรับฟ$งความคิดเห็นจากผูBบริหารส;วนราชการเพื่อถอดบทเรียนจาก

ประสบการณJ ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานท่ีสำคัญ ดBวย 

สำนักงาน ก.พ. ไดBนำทักษะดBานดิจิทัลท่ีจัดทำขึ้นดังกล;าว เสนอคณะกรรมการขBาราชการ

พลเรือน (ก.พ.) พิจารณาในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อกำหนดเปjนทักษะดBานดิจิทัล

สำหรับขBาราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยคาดหวังใหBบุคลากรภาครัฐ ส;วนราชการ หน;วยงานของรัฐ 

และหน;วยงานที ่ เก ี ่ยวขBองไดBใชBเป jนแนวทางในการพัฒนากรอบความคิดและทักษะที ่จำเปjนใน 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานและการใหBบริการของหน;วยงานใหBมีความทันสมัยเปjนองคJกรท่ี

สรBางสรรคJนวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชB มีการเชื่อมโยงขBอมูล การทำงานและการใหBบริการขBาม

หน;วยงาน ในลักษณะ Interoperability รวมทั้งมีการสรBางและพัฒนารัฐบาลแบบเปëดที่ใหBประชาชน 

เขBามามีส;วนร;วมในกระบวนการทำงาน การตัดสินใจ และสามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐไดB 

ท้ังน้ี เพ่ือนำไปสู;การเปjนรัฐบาลดิจิทัล ซ่ึงมีคุณลักษณะสำคัญ 3 ประการ ดังน้ี  

1.  รัฐบาลแบบเป0ดและเช่ือมโยงกัน (Open and Connected Government) ซ่ึงมุ;งเนBนใหB

เกิด 

(1) การบูรณาการกระบวนงานและขBอมูลระหว;างหน;วยงานภาครัฐ เพื่อสรBางคุณค;า

ร;วมกันระหว;างหน;วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

(2) การเปëดเผยและใหBบริการขBอมูลท่ีเปjนประโยชนJแก;ประชาชน 

(3) การมีส;วนร;วมของภาคส;วนต;าง ๆ ทั ้งรัฐ เอกชน และประชาชนในการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

2. รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึดประชาชนเปRนศูนยUกลาง (Smart Government for 

Citizen)  ซ่ึงมุ;งเนBนใหBเกิด 

(1) การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการทำงานเพื่อนำไปสู;องคJกรที่มีประสิทธิภาพสูง 

โดยนำเทคโนโลยีมาใชBใหBเกิดประโยชนJสูงสุด 
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(2) การพัฒนาการใหBบริการประชาชนและการอำนวยความสะดวกของภาคร ัฐสู;  

ความเปjนเลิศ ตรงกับความตBองการของประชาชน (Personalized Public Services) โดยการสรBางสรรคJ

นวัตกรรม (Innovation) 

3. วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture)  ซ่ึงประกอบดBวย 

(1) ริเร่ิมสรBางสรรคJสิ่งใหม; ๆ เพ่ือประชาชนและผูBรับบริการ 

(2) พรBอมรับปรับตัว ยืดหยุ;น ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว (Agility)   

(3) ทำงานร;วมกัน (Collaboration)  

(4) ใชBขBอมูลเพ่ือการตัดสินใจ (Data Driven) 

(5) มีธรรมาภิบาล (Digital Governance) 

ในการนี้ เพื่อใหBขBาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถนำทักษะดBานดิจิทัลดังกล;าวไปใชB

สำหรับการพัฒนาบุคลากรไดBตรงตามเจตนารมณJของการจัดทำ สำนักงาน ก.พ. จึงไดBจัดทำ “คู ;มือ

แนวทางการนำทักษะดBานดิจิทัลของขBาราชการและบุคลากรภาครัฐไปใชBในระดับองคJกรและระดับบคุคล” 

ภายในคู;มือดังกล;าว ประกอบดBวย  

• หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1013.4/ว 6 ป~ พ.ศ. 2561 เร่ืองทักษะดBานดิจิทัลของ

ขBาราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่ส;วนราชการและหน;วยงานของรัฐ และขBาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

สามารถใชBเปjนรายละเอียดในการนำทักษะดBานดิจิทัลไปใชBประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะดBาน

ดิจิทัลของบุคลากร  

• แนวทางการนำทักษะดBานดิจิทัลไปปรับใชB เพื ่ออธิบายวิธีการในการนำทักษะ 

ดBานดิจิทัลดังกล;าวไปประยุกตJใชBท้ังในระดับองคJกรและระดับบุคคล รวมท้ัง  

• คำถามและคำตอบเกี ่ยวกับการนำทักษะดBานดิจิทัลไปใชB เพื ่ออธิบายวิธีการ 

ในการนำทักษะดBานดิจิทัลดังกล;าวไปประยกุตJใชBท้ังในระดับองคJกรและระดับบุคคล  

• แบบฟอรJมการวางแผนพัฒนาทักษะดBานดิจ ิท ัลในระดับองคJกร (Human 

Resource Development Planning Template) และระดับบุคคล (Individual Development Plan 

Template)  



 ฎ 

• เคร่ืองมือตามรูปแบบการเรียนรูBและพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 ซ่ึงส;วนราชการและ

หน;วยงานของรัฐ รวมท้ังขBาราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถใชBประกอบการวางแผนพัฒนาทักษะดBาน

ดิจิทัล 

 สำนักงาน ก.พ. หวังเปjนอย;างยิ่งว;าคู;มือแนวทางการนำทักษะดBานดิจิทัลของขBาราชการ

และบุคลากรภาครัฐไปใชBในระดับองคJกรและระดับบุคคลนี้ จะทำใหBท;านมีความรู B ความเขBาใจ และ

สามารถนำทักษะดBานดิจิทัลที่จัดทำขึ้นมาใชBพัฒนาตนเอง เพื่อนร;วมงาน และบุคลากรที่เกี่ยวขBอง ใหB

สามารถขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนเปjนรัฐบาลดิจิทัลไดBเปjนผลสำเร็จ 
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องคCประกอบทักษะด0านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปBนรัฐบาลดิจิทัล 

ทักษะด)านดิจิทัลที่จำเป4นของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป4น

รัฐบาลดิจิทัล ประกอบด)วย 4 องคEประกอบหลัก ได)แกH (1) ความสามารถ (2) ความรู) (3) ประสบการณE และ (4) 

คุณลักษณะ 

ในการนี้ เพื่อให)ทักษะด)านดิจิทัลที่จำเป4นของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื ่อการ

ปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัลมีความครบถ)วน สมบูรณEมากขึ้น ได)มีการนำ “สมรรถนะของข0าราชการ” 

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008/ว27 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 เร่ือง มาตรฐานและแนวทางการ

กำหนดความรู) ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจำเป4นสำหรับตำแหนHงข)าราชการพลเรือนสามัญ มาใช)

ประกอบบางสHวน ด)วย 

1. ความสามารถ หมายถึง กลุHมพฤติกรรมและความสามารถในการปฏิบัตงิานท่ีบุคลากรต)อง

มีเพ่ือให)สามารถปฏิบัติงานได)สำเร็จลุลHวง 

ทักษะด)านดิจิทัลท่ีจำเป4นของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป4น

รัฐบาลดิจิทัล มี ความสามารถ เป4นองคEประกอบหลัก จัดแบHงเป4น 7 ด)าน 39 หนHวยความสามารถ (Unit of 

Capability) ดังน้ี 

ด0านที ่ 1 ความสามารถด0านความเข0าใจและใช0เทคโนโลยีด ิจิทัล (Digital 

Literacy) หมายถึง ความสามารถในการนำประสบการณEด)านเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช)เพ่ือการพัฒนา

งานและพัฒนาองคEกร ด)วยการประยุกตEใช)เทคโนโลยีดิจิทัลอยHางถูกต)อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

ประกอบด)วย 7 หนHวยความสามารถ ดังน้ี 

• DLit100 เข)าถงึและตระหนักดิจิทัล 

• DLit200 ใช)งานเคร่ืองมือด)านดจิิทัลหรือแอปพลเิคชันขั้นต)นสำหรับการทำงาน 

• DLit300 ใช)ดิจิทัลเพ่ือการทำงานรHวมกัน 

• DLit400 ประยุกตEใช)เคร่ืองมือดจิิทัลเพ่ือการทำงาน 

• DLit500 ผลิตชดุข)อมูลเพ่ือการบริการสาธารณะ (Open Public Data) 

• DLit600 ใช)ข)อมูลระหวHางหนHวยงาน 

• DLit700 ใช)โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะหEข)อมูลสำหรับงานประจำ 
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ด0านที่ 2 ความสามารถด0านการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย 

และมาตรฐานการจ ัดการด 0านด ิจ ิท ัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) หมายถึง 

ความสามารถในการสื ่อสาร ถHายทอด และประยุกตEใช)ความรู) ความเข)าใจด)านนโยบายกฎหมาย และ

มาตรฐานตHาง ๆ เพื่อการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงแนวทางการทำงานให)ดีขึ้น ประกอบด)วย 6 หนHวย

ความสามารถ ดังน้ี  

• DG100 ปฏ ิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมาย  กรอบธรรมาภ ิบ าล  (Governance 

Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ท่ีดีด)านดิจิทัล 

• DG200 ก ำ ก ั บ แ ละตร วจ สอบการปฏ ิ บ ั ต ิ ต าม กฎ หมา ย  ก รอบ 

ธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติท่ีดีด)านดิจิทัล 

• DG300 ประยุกตEใช)กรอบการดำเนินงานรHวมกันสำหรับพัฒนารัฐบาล

อิเล็กทรอนิกสE (e-Government Interoperability Framework) 

• DG400 ปฏิบัติตามข)อตกลงระดับการให)บริการรHวมกันระหวHางหนHวยงานท่ี

เก่ียวข)อง (Service-Level Agreement; SLA) 

• DG500 บริหารความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

• DG600 จัดทำ แก)ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปลี่ยนไปสูH

รัฐบาลดิจิทัล 

ด0านที่ 3 ความสามารถด0านเทคโนโลยีดจิิทลัเพ่ือยกระดับศักยภาพองคCกร (Digital 

Technology) หมายถึง ความสามารถในการคัดสรร เลือก หรือนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช)ในองคEกร 

เพ่ือปรับเปลี่ยนรูปแบบ/กระบวน การดำเนินงาน และการให)บริการให)อยูHในรูปแบบดิจิทัล ประกอบด)วย 7 

หนHวยความสามารถ ดังน้ี 

• DT100 ใช)เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผHานสูHองคEกรดิจิทัล 

• DT200 จัดทำสถาปéตยกรรมองคEกร (Enterprise Architecture) เพื ่อรองรับ

การเปลี่ยนผHานสูHรัฐบาลดิจิทัล 

• DT300 กำกับการใช)งานสถาปéตยกรรมองคEกร (Enterprise Architecture) 

• DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
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• DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและความตHอเน่ืองการ

ให)บริการแบบดิจิทัล 

• DT600 วิเคราะหEข )อมูล (Data Analytics) เพื ่อต ีความและหาข)อสรุป 

ท่ีเป4นประโยชนEตHอการตัดสินใจ 

• DT700 พัฒนาซอฟตEแวรEตามแนวทางพลวัตรปรับตHอเน่ือง 

ด0านที่ 4 ความสามารถด0านการออกแบบกระบวนการและการให0บริการด0วยระบบ

ด ิจ ิท ัลเพ ื ่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) หมายถึง 

ความสามารถในการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือการให)บริการ โดยคำนึงถึงการอำนวย

ความสะดวกให)แกHผู)ใช)บริการ เพิ่มความรวดเร็ว และลดข)อผิดพลาดตHาง ๆ  โดยการนำเทคโนโลยีดิจทัิลท่ี

เหมาะสมมายกระดับคุณภาพงานบริการ ประกอบด)วย 7 หนHวยความสามารถ ดังน้ี 

• DS100 กำหนดกรอบการให)บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบ

กระบวนการ 

• DS200 วางกลยุทธEการให)บริการสมารEทดิจิทัลและนำสูHการปฏิบัต ิ

• DS300 ออกแบบนวัตกรรมบริการ 

• DS400 สร)างเครือขHายเพ่ือสร)างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

• DS500 สร)างนวัตกรรมบริการแกHนที ่ใช)การได)และสำเร็จได) (Minimum 

Viable Service) ในระยะเวลาสั้นและใช)ทรัพยากรน)อยท่ีสุด 

• DS600 ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื ่อยกระดับ

คุณภาพการให)บริการดิจิทัลอยHางตHอเน่ือง 

• DS700 บริหารจัดการประสิทธิภาพการให)บริการและการทำงานดิจิทัล 

ด0านที่ 5 ความสามารถด0านการบริหารกลยุทธCและการจดัการโครงการ (Strategic 

and Project Management) หมายถึง ความสามารถในการขับเคลื่อนองคEกรดิจิทัล ท้ังในมิติของการ

สร)าง/บริหารการเปลี่ยนแปลง องคEกรเพ่ือไปสูHองคEกรดิจิทัล การสร)างวัฒนธรรมองคEกรดิจิทัล การสื่อสาร

องคEกร การสร)างแนวรHวม/การมีสHวนรHวมของบุคลากรในทุกระดับ ประกอบด)วย 6 หนHวยความสามารถ 

ดังน้ี 
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• SPM100 กำหนดทิศทาง นโยบาย และยุทธศาสตรEเพ่ือพัฒนาองคEกรดิจิทัล

ท่ีมีการเชื่อมโยงข)อมูลและการทำงานข)ามหนHวยงาน 

• SPM200 ออกแบบองคEกรดิจิทัล (Future Design) 

• SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองคEกรดิจิทัล 

• SPM400 ริเร ิ ่มและวางแผนโครงการภายใต )ร ัฐบาลดิจ ิท ัล (Project 

Initiation and Planning) 

• SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 

• SPM600 ทบทวนโครงการและปóดโครงการ 
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ด 0านท ี ่  6 ความสามารถด 0านผ ู 0นำด ิจ ิท ัล (Digital Leadership) หมายถึง 

ความสามารถในการเป4นผู )นำองคEกรด ิจ ิท ัล (Digital Leadership) ในมิต ิของการทำงานเป4นทีม  

การบริหารจัดการทีมท่ีมีคุณภาพ การตัดสินใจท่ีมีคุณภาพ การสื่อสาร จูงใจและเจรจาตHอรอง การกระตุ)น

การเรียนรู) และการเป4นแบบอยHาง (Role model) การพัฒนาภาวะผู)นำให)แกHบุคลากร เพื่อมุHงสูHการเป4น

องคEกรดิจิทัล ประกอบด)วย 3 หนHวยความสามารถ ดังน้ี 

• DL100  นำการพัฒนาคนพันธุEใหมH (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองคEกรดิจิทัล 

• DL200 นำการพัฒนาการทำงานรHวมกันเป4นทีมแบบข)ามหนHวยงาน (Across 

Boundaries) 

• DL300  เกHงกระบวนงาน เข)าใจองคEกรดิจิทัล และสื่อสารตHอยอดการเปลี่ยนแปลง 

ด0านที่ 7 ความสามารถด0านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด0านดิจิทัล (Digital 

Transformation) ห ม า ย ถ ึ ง  ค ว า ม ส า ม า รถ ใน ก า ร ข ั บ เ ค ล ื ่ อ นอ ง ค E ก ร ด ิ จ ิ ท ั ล  ท ั ้ ง ใ น 

มิติของการสร)าง/บริหารการเปลี่ยนแปลงไปสูHองคEกรดิจิทัล การสร)างวัฒนธรรมองคEกรดิจิทัล การสื่อสาร

องคEกร การสร)างแนวรHวม/การมีสHวนรHวมของบุคลากรในทุกระดับ ประกอบด)วย 3 หนHวยความสามารถ 

ดังน้ี 

• DTr100 ข ับเคลื ่อนการเปลี ่ยนผHานสู Hร ัฐบาลดิจ ิท ัล (Digital Government 

Transformation) 

• DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูHองคEกรดิจิทัล 

• DTr300 สนับสนุนการปรับเปลี่ยนสูHองคEกรดิจิทัลได)อยHางตHอเน่ืองและยั่งยืน 

หนyวยความสามารถ (Unit of Capability - UoC) ได)แกH ผลลัพธE (Outcome) ของงาน

อาชีพหนึ่ง จะประกอบด)วย ความสามารถยyอย (Element of Capability - EoC) ได)แกH งานยHอยหรือ

ขั้นตอนหลัก (Key Step) ตั้งแตH 2 หนHวยความสามารถยHอยขึ้นไป และความสามารถยHอยหน่ึงจะประกอบด)วย 

เกณฑCการปฏิบัติงาน (Performance Criteria - PC) ได)แกH ข)อกำหนด มาตรฐาน หรือเงื่อนไข ที่ใช)ชี้วัด

คุณภาพของผลงานตั้งแตH 2 เกณฑEข้ึนไป  

ตัวอยyาง  
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ความสามารถด)านการออกแบบกระบวนการและการให)บริการด)วยระบบดิจิทัลเพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) ประกอบด)วย ๗ หนWวยความสามารถ 

(UoC) โดยหนWวยความสามารถท่ี 1 คือ “DS100 กำหนดกรอบการให0บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนิคการ
ออกแบบกระบวนการ” ประกอบด)วย 2 ความสามารถยWอย (EoC) ได)แกW  

“DS101 ระบุประเด็นปCญหาและผลกระทบของปCญหาของกระบวนการทำงานและการให0บรกิารแบบ
แยกสHวน” และ “DS102 ระบุแนวทางในการแก0ปCญหาและกำหนดกรอบการให0บรกิารดจิิทัลแบบ
เช่ือมโยง” โดยท้ัง 2 ความสามารถยWอยมีเกณฑdการปฏิบตัิงาน ดังน้ี 

 

ความสามารถยHอย (Element of Capability) เกณฑ_การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) 
DS101 ระบุประเด็นปiญหาและผลกระทบของ

ปiญหาของกระบวนการทำงานและการ

ให)บริการแบบแยกสWวน 

DS101.1 ระบุประเด็น ผลกระทบ และแยกแยะปiญหาของ

ระบบบริการปiจจุบันที่เกิดจากการแยกสWวน 

DS101.2 สามารถอธิบายถึงความสัมพันธdของประเด็นปiญหา

และผลกระทบได)อยWางมีเหตุผลรWวมกับหนWวยงานที่

เก่ียวข)อง 

DS102 ระบุแนวทางในการแก)ปiญหาและ

กำหนดกรอบการให)บริการดิจิทัลแบบ

เช่ือมโยง 

DS102.1 ลำดับความสำคัญของปiญหาและกำหนดแนวทาง

แก)ปiญหาเพื่อบูรณาการกระบวนการให)บริการ 

DS102.2 กำหนดแนวทางการปฏิบัติการเชิงรุกและใช)

เทคโนโลยีดิจิทัลในการแก)ไขปiญหาได)ทันเหตุการณd

และปsองกันไมWให)เกิดซ้ำในอนาคต 

DS102.3 เสนอแนวทางการบูรณาการกระบวนการให)บริการ

ระหวWางหนWวยงานที่เก่ียวข)อง 

อนึ่ง กรณีข)าราชการและบุคลากรภาครัฐกำหนดวHาจะมีหนHวยความสามารถ (Unit of 

Capability - UoC) หนHวยใด ผู)นั้นจะต)องมีความสามารถยHอย (Element of Capability - EoC) และ

เกณฑEการปฏิบัติงาน (Performance Criteria - PC) ที่กำหนดเป4นสHวนประกอบของหนHวยความสามารถ

น้ันท้ังหมดด)วย รายละเอียดหนHวยความสามารถ ความสามารถยHอย และเกณฑEการปฎิบัติงาน ปรากฎ

ตามหมวดที่ 2 ของทักษะด)านดิจิทัลของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาล

ดิจิทัลตามมติคณะรฐัมนตร ีวันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง รHางแนวทางการพัฒนาทักษะด)านดิจิทัลของ

ข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัล 
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2. ความรู0 หมายถึง ความรู)ความเข)าใจเชิงวิชาการและวิชาชีพที่บุคลากรต)องมีเพื่อให)

สามารถปฏิบัติงานได)สำเร็จลุลHวง จำแนกเป4น 2 กลุHมยHอย 23 หนHวยความรู) ดังน้ี  

2.1 ความรู0พ้ืนฐานเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ความรู)พื้นฐานที่บุคลากรภาครัฐทุกกลุHมควรต)องมีเพื่อการทำงานในบริบท

การเป4นรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 5 เรื่อง ดังน้ี 

(1) เทคนิคการใช)เทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาท

หน)าที่และการทำงานรHวมกัน 

(2) ความรู)ด)านการใช)งานเทคโนโลยีอยHางปลอดภัย รวมถึง ประเด็นทาง

สังคม ความเป4นสHวนตัว และจริยธรรม 

(3) ความรู )เกี ่ยวกับหลักการสำคัญเกี ่ยวกับข)อมูล การเลือกใช)และ 

การตีความข)อมูล (Data Literacy) 

(4) ความรู)ด)านกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมาย

ดิจิทัลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข)อง 

(5) ความร ู ) เก ี ่ยวก ับเป úาหมาย พ ันธก ิจ กระบวนการทำงานและ 

การให)บริการของหนHวยงาน 

2.2 ความรู0ท่ีจำเปBนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ความรู )ที ่ข)าราชการและบุคลากรภาครัฐแตHละกลุ Hมควรต)องมี เพื ่อ

สนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป4นรัฐบาล

ดิจิทัลได) จำนวน 18 เรื่อง ดังน้ี 

(1) ความรู )เกี ่ยวกับความเชื ่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรEของ

ประเทศกับหนHวยงาน และแผนการดำเนินงานขององคEกรเพื่อการเป4นรัฐบาลดิจิทัล 

(2) ความรู)เกี่ยวกับการเปลี่ยนผHานสูHดิจิทัล (Digital Transformation) 

(3) ความรู)เกี่ยวกับสถาปéตยกรรมองคEกรและการกำกับดูแล (Enterprise 

Architecture) 
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(4) ความรู)ด)านการจัดการโครงการ (Project Management) 

(5) ความรู)เกี่ยวกับเทคนิคการสร)างทีม (Team Building) และจัดการ

เครือขHายการทำงาน 

(6) ความรู)เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนHวยงาน 

(Human Resource Management and Development) 

(7) ความรู)เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิเคราะหEและสังเคราะหEข)อมูล  

เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ 

(8) ความรู)เกี่ยวกับเทคนิคการเป4นหัวหน)างานที่ดี การสอนงาน (Coach 

and Mentor) และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

(9) ความรู ) เก ี ่ยวก ับเทคนิคการบริหารผู )ม ีส Hวนได )เส ีย (Stakeholder 

Management) 

(10) ความรู)เกี่ยวกับการทำงานและประยุกตEใช)งานแบบอไจลE (Agile) 

(11) ความรู )ด)านการกระบวนการขั้นตอนการจัดทำ แก)ไขเพิ ่มเติมและ

ยกเลิกกฎหมาย 

(12) ความรู)ด)านการจัดการความเสี่ยงดิจทิัล (Digital Risk Management) 

(13) ความรู)เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการเชื่อมโยงการทำงานระหวHาง

หนHวยงานเพื่อการปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัล 

(14) เทคนิคการจัดการข)อตกลงระดับการให)บริการและการทำงาน 

(Service-Level Agreement Management) 

(15) เทคนิคการออกแบบการให)บริการ 

(16) ความรู )เกี ่ยวกับความมั ่นคงปลอดภัยด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Cyber Security) 

(17) ความรู)ด)านการจัดการการให)บริการด)านไอที (IT Service Management) 

(18) ความรู)เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟทEแวรE 
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3. ประสบการณC หมายถึง สิ่งที่บุคลากรเคยทำหรือความสำเร็จในอดีตที่บุคลากร

ต)องมีเพื่อให)สามารถปฏิบัติงานได)สำเร็จลุลHวจำแนกเป4น 2 กลุHมยHอย 18 หนHวยความรู) ดังน้ี  

3.1 ประสบการณCพ้ืนฐานเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ประสบการณEพ ื ้นฐานท ี ่บ ุคลากรภาคร ัฐท ุกกล ุ H มควรต )องม ี เ พ ื ่ อ 

การทำงานในบริบทการเป4นรัฐบาลดิจิทัล จำนวน 5 เรื่อง ดังน้ี 

(1) ประสบการณEการใช)งานดิจิทัลในการทำงานและในชีวิตประจำวัน อยHาง

ถูกต)องและปลอดภัย 

(2) ประสบการณEการใช)และตีความข)อมูลเพื่อการทำงาน 

(3) ประสบการณEการให )บร ิการตามภารก ิจของหนHวยงาน หร ือมี

ประสบการณEในการรวบรวม วิเคราะหE และสื ่อสารข)อมูลความต)องการใช)งาน (Requirement)  

ของผู)รับบริการหรือผู)ใช)งาน จนสามารถนำความเข)าใจพฤติกรรมและความต)องการของประชาชน

หรือผู)รับบริการมาปรับปรุงระบบการทำงานและการให)บริการได) 

(4) ประสบการณEการทำงานที่หลากหลายทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรองและ

ภารกิจสนับสนุนของสHวนราชการในระดับที ่เข)าใจภารกิจ กฎระเบียบ กระบวนงานและความ

เช่ือมโยงของสHวนงานตHาง ๆ รวมทั้งวัฒนธรรมองคEกร ทั้งภายในและระหวHางหนHวยงาน 

(5) ประสบการณEในการตีความ และ/หรือ บังคับใช)บทบัญญัติของกฎหมาย 

3.2 ประสบการณCท่ีจำเปBนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

ประสบการณEที ่ข)าราชการและบุคลากรภาครัฐแตHละกลุ Hมควรต)องมี เพื่อ

สนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป4นรัฐบาล

ดิจิทัลได) จำนวน 13 เรื่อง ดังน้ี 

(1) ประสบการณEการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรE แผน กลยุทธEของ

หนHวยงาน หรือแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหนHวยงานภาครัฐ (Policy Making) 

(2) ประสบการณEการนำนโยบาย ยุทธศาสตรE แผน หรือกลยุทธEของ

องคEกรไปปฏิบัติให)เกิดผลสำเร็จ (Implementation) 
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(3) ประสบการณEการประสานความรHวมมือหรือทำงานแบบเป4นเครือขHาย

กับหนHวยงานของรัฐ หนHวยงานภาคเอกชน หรือประชาชน เพื่อผลสำเร็จรHวมกัน 

(4) ประสบการณEการใช)ข)อมูลเพื่อการวิเคราะหEและสังเคราะหE หรือเพื่อ

นำเสนอตHอผู)บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข)อง 

(5) ประสบการณEการทำงานบริหารจัดการ ควบคุม กำกับ โครงการของ

หนHวยงาน 

(6) ประสบการณEการบริหารจัดการงบประมาณของหนHวยงาน 

(7) เคยเป4นกรรมการหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข)องกับงานด)านการบริหาร

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนHวยงาน 

(8) ประสบการณEการบริหารจัดการคุณภาพองคEกรหรือคุณภาพของ

กระบวนงานหรือการบริการตามมาตรฐาน 

(9) ประสบการณEการทำงาน การศ ึกษาด ูงาน หร ือการแลกเปลี ่ยน

ประสบการณEพัฒนาองคEกร กับสHวนราชการที่มีการปรับเปลี่ยนเป4นหนHวยงานดิจิทัล 

(10) ประสบการณEการวิเคราะหEและออกแบบสถาปéตยกรรมองคEกร 

(Enterprise Architecture) 

(11) ประสบการณEการบริหารจัดการระบบ IT ขององคEกร 

(12) ประสบการณEการพัฒนาซอฟทEแวรE 

(13) ประสบการณEการทำงานด)าน IT Security 

4. คุณลักษณะ หมายถึง นิสัย ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรที่ส HงผลตHอ

ความพึงพอใจในการทำงานและความสำเร็จในงาน ประกอบด)วย 5 หนHวยคุณลักษณะ โดย

กำหนดให)ทั้ง 5 หนHวยคุณลักษณะเป4นคุณลักษณะพื้นฐานที่ข)าราชการทุกกลุHมจำเป4นต)องมี

เพื่อการปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัล ดังน้ี 

(1) มุHงเปúาหมาย คิดวิเคราะหE แก)ปéญหาได) 

(2) เปóดรับประสบการณEใหมH ริเริ่ม สร)างสรรคE เรียนรู)ได)ด)วยตนเอง 
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(3) สื่อสารและทำงานรHวมกับผู)อื่นกล)าตัดสินใจ  

(4) พร)อมรับความเสี่ยง รับผิดชอบ 

(5) มีคุณธรรมจริยธรรม 

5. สมรรถนะ หมายถึง ค ุณล ักษณะเช ิงพฤต ิกรรมท ี ่ เป 4นผลมาจากความรู)  

ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให)บุคคลสร)างผลงานได)โดดเดHนในองคEการ ในการน้ี 

ได)นำสมรรถนะทางการบริหาร ตามหนังสือสำนักงาน ก .พ.  ที่ นร 1008/ว27 ลงวันที่ 29 กันยายน 

2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู) ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป4น

สำหรับตำแหนHงข)าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 4 สมรรถนะ มาใช)เพื่อการน้ีด)วย ดังน้ี 

(1) วิสัยทัศนE (Visioning) 

(2) การวางกลยุทธEภาครัฐ (Strategic Orientation) 

(3) ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 

(4) การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) 
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ทักษะด0านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปBนรัฐบาลดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ 6 กลุyม 18 บทบาท 

โดยทั่วไปการที่หนHวยงานภาครัฐหน่ีงจะปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัลได)น้ัน ข)าราชการ

และบุคลากรภาครัฐทุกกลุHมในหนHวยงานนั้น ซึ่งอาจจำแนกได) 6 กลุHมตามบทบาทและลักษณะงานที่

ปฏิบัติ ได)แกH ผู )บริหารสHวนราชการ (EXECUTIVE) ผู )อำนวยการกอง (MANAGEMENT) ผู )ทำงานด)าน

นโยบายและวิชาการ (ACADEMIC) ผ ู )ทำงานด)านบริการ (SERVICE) ผ ู )ปฏิบ ัต ิงานด)านเทคโนโลยี 

(TECHNOLOGIST) และผู)ปฏิบัติงานกลุHมอื่น ๆ (OTHERS) จะต)องให)การสนับสนุนและเข)ามามีสHวนรHวมใน

กระบวนการปรับเปลี่ยนองคEกร  

มติคณะรัฐมนตร ีวันที ่26 กันยายน 2560 เรื่อง รHางแนวทางการพัฒนาทักษะด)านดิจิทัล

ของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป4นรัฐบาลดิจิทัล ได)กำหนดบทบาทและพฤติกรรม

ที่คาดหวังของข)าราชการและบุคลากรภาครัฐแตHละกลุ HมดังกลHาว สำหรับหนHวยงานภาครัฐที่มี 

ความพร)อมและพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนเป4นองคEกรดิจิทัลระยะตHาง ๆ รวม 3 ระยะ ได)แกH องคEกร

ที่มีพัฒนาการด)านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (EARLY) องคEกรที่มีพัฒนาการด)านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา 

(DEVELOPING) องคEกรที่มีพัฒนาการด)านดิจิทัลระยะสมบูรณE (MATURE) รวม 18 บทบาทและพฤติกรรม

ที่คาดหวัง ดังน้ี   

กลุyมข0าราชการ

และบุคลากร

ภาครัฐ 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวงั 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะเริ่มแรก 

(Early) 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะกำลัง

พัฒนา (Developing) 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะ

สมบูรณC (Mature) 

ผู)บริหารระดับสูง 

(Executive) 

ผู)กระตุ)นและสร)างความ

ตระหนักรู)ถึงความสำคัญ

และการเปล่ียนแปลงของ

เทคโนโลยีดิจิทัล  

ผู)นำด)านดิจิทัลภาครัฐ ผู)สร)างวัฒนธรรมองคEกร

ด)านดิจิทัลภาครัฐ  
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กลุyมข0าราชการ

และบุคลากร

ภาครัฐ 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวงั 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะเริ่มแรก 

(Early) 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะกำลัง

พัฒนา (Developing) 

องคCกรที่มีพัฒนาการ

ด0านดจิิทัลระยะ

สมบูรณC (Mature) 

ผู)อำนวยการกอง 

(Management) 

ผู)ปรับเปล่ียนกระบวนงาน 

ด)านดิจิทัล 

ผู)บริหารการเปล่ียนแปลง 

ด)านดิจิทัลระดับองคEกร  

ผู)ขับเคล่ือนองคEกร 

แหHงดิจิทัล  

ผู)ทำงานด)านนโยบายและ 

งานวิชาการ 

(Academic) 

ผู)ใช)ข)อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย ผู)ใช)ข)อมูลดิจิทัลเพื่อ

สนับสนุนนโยบาย  

นักคิดเพื่อการขับเคล่ือน

รัฐบาลดิจิทัล  

ผู)ทำงานด)านบริการ 

(Service) 

ผู)ให)บริการดิจิทัลภาครัฐ ผู)อำนวยความสะดวก 

ด)านดิจิทัลภาครัฐ 

ผู)นำด)านการบริการ

ภาครัฐ 

ผู)ปฏิบัติงานเฉพาะด)าน

เทคโนโลยีดิจิทัล

(Technologist) 

ผู)พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล

ของหนHวยงาน 

ผู)ปรับเปล่ียนเทคโนโลยี

ขององคEกร 

ผู)สร)างองคEกรอัจฉริยะ 

ผู)ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) ผู)ใช)เทคโนโลยีดิจิทัล

ภาครัฐ 

ผู)รู)เทHาทันเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

ผู)ใช)เทคโนโลยีดิจิทัลอยHาง

ชาญฉลาด 

ในการน้ี เพื่อให)ข)าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกกลุHมในหนHวยงานสามารถดำเนินการ

ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังดังกลHาวได) คณะกรรมการข)าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได)กำหนด

ทักษะด)านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป4นรัฐบาลดิจิทัลสำหรับกลุHมข)าราชการและบุคลากร

ภาครัฐในหนHวยงานที่มีพัฒนาการด)านดิจิทัลระยะตHาง ๆ ไว) รวม 18 ชุด สรุปได)ดังน้ี 
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ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับองคCกรที่มีพัฒนาการ 

ด0านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) 
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ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับองคCกรที่มีพัฒนาการ 

ด0านดิจิทัล ระยะกําลังพัฒนา (Developing) 
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ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐสําหรับองคCกรที่มีพัฒนาการ 

ด0านดิจิทัล ระยะสมบูรณC (Mature)  
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ข0อมูลประกอบการอyานทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

สําหรับองคCกรที่มีพัฒนาการด0านดิจิทัล ระยะตyาง ๆ  
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การนำทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัลไปปรับใช,  
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เพื่อให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งส@วนราชการและหน@วยงานภาครัฐสามารถนำ

ทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื ่อปรับเปลี่ยนภาครัฐเปKนรัฐบาลดิจิท ัลไป 

ปรับใช+ได+อย@างเหมาะสม สำนักงาน ก.พ. ได+จัดทำแนวทางการดำเนินงานเพื่อเปKนคำแนะนำสำหรบั  

(1) ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐ และ (2) ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมีเปRาหมาย ดังน้ี  

สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐ สามารถนำทักษะด+านดิจิทัลไปใช+ในการพัฒนา

บุคลากรในสังกัดให+มีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการพัฒนาองคVกรให+มีความทันสมัย 

เปKนองคVกรที่สร+างสรรคVนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช+ประโยชนVสูงสุด  

ข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถนำทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและ

บุคลากรภาครัฐไปวางแผนและดำเนินการพัฒนาตนเองรวมถึงผู+อื่นให+เท@าทันบริบทการเปลี่ยนแปลง

ของโลก ประเทศ ภาครัฐ และเปKนส@วนหน่ึงของการปรบัเปลี่ยนภาครัฐเปKนรัฐบาลดิจิทัลได+  

ในการน้ี ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐ และข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

สามารถกำหนดทักษะด+านดิจิทัลเพิ่มเติมหรือปรับปรุงให+มีความเหมาะสมและสอดคล+องกับหน+าที่

ความรับผิดชอบของบุคลากร และบริบทขององคVกร นอกเหนือจากทีส่ำนักงาน ก.พ. กำหนดไว+เปKน

แนวทาง ทั้งน้ีตามเงื่อนไขที่กำหนด 
 

แผนภาพแสดงการนำทักษะด+านดิจิทลัไปใช+ จำแนกตามกลุ@มผู+ใช+งาน 
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แนวทางการนำทักษะด,านดิจิทัลไปปรับใช,ในระดับองคHกร 

 

 ส@วนราชการและหน@วยงานภาครัฐ สามารถนำทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื ่อการปรับเปลี ่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล ไปใช+พัฒนาบุคลากร โดยมีแนวทาง 

การดำเนินงานใน ๕ ข้ันตอน ดังต@อไปน้ี  

 

ระบุเปIาหมายในการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับกรมเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดจิิทัล 

และกำหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐในภาพรวมของ

องคHกร 

เพื ่อให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะด+านดิจิท ัลที ่ตรงกับความต+องการ 

ในการปรับเปลี่ยนหน@วยงานเปKนรัฐบาลดิจิทัล ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐจะต+องระบุเปRาหมาย 

ในการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนสำหรับการขับเคลื่อนองคVกร โดยคำนึงถึง บทบาท พันธกิจ หน+าที่ 

ความรับผิดชอบ รวมทั้งภูมิทัศนVขององคVกรเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล พร+อมทั้งระบุบทบาท

มติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 26 กันยายน 2560 เรื ่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของ

ข,าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแนวทางการระบุบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี้  

ข"อ 4.6.2 การจะกำหนดให"ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน<วยงานของรัฐใดมีบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาใด ให"ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐแต<ละแห<งพิจารณากำหนดเปLนภาพรวม

ของหน<วยงาน โดยพิจารณาให"สอดคล"องกับบริบทการปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของหน<วยงานนั้นและให"

ประกาศให"ทราบทั่วกัน  

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาที่ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐจะกำหนดตามวรรค

หนึ่ง ให"กำหนดเปLนบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในสังกัด ที่จะต"องพัฒนา

เพ่ือการปฏิบัติงานในปTจจุบัน และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาถัดไปให"กำหนดเปLนบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ต"องพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 
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และพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากรภาครัฐในภาพรวม เพื่อกำหนดให+เปKนเปRาหมายการพัฒนาของ

ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมดของหน@วยงาน  

 ในการระบุเปRาหมายการพัฒนาของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐในภาพรวมของ

หน@วยงาน ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ ตามข้ันตอน ดังน้ี 

Ø ระบุวิสัยทัศนHและเปIาหมายในการปรับเปลี่ยนหนEวยงานให,เปAนดิจิทัล ระยะ 1 ป_ 

ระยะ 3 ป_ และระยะ 5 ป_ โดยเปRาหมายควรเปKนผลผลิตหรือผลลัพธV (Outcomes) ที่เกิดจากการพัฒนา

ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานหรือการให+บริการของหน@วยงานที่เช่ือมโยงกับเปRาหมายในการปรับเปลี่ยน

เปKนรัฐบาลดิจิทัล 3 ประการ ได+แก@  

(1) รัฐบาลแบบเปiดและเช่ือมโยงกัน (Open and Connected Government)  

(2) รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึดประชาชนเปKนศูนยVกลาง (Smart Government 

for Citizen)  

(3) วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture) 

Ø วิเคราะหHและระบุระยะพัฒนาการด,านดิจิทัลเปIาหมายขององคHกรเพ่ือปรับเปลี่ยน

เปAนรัฐบาลดิจิทัล ว@าหน@วยงานคาดหวังที่จะพัฒนาองคVกรไปสู@การเปKนรัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก 

(Early) ระยะกำลังพัฒนา (Developing) หรือระยะสมบูรณV (Mature) ทั้งน้ี ตามแนวทางการพัฒนาทักษะ

ด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล ตัวอย<างเช<น  

หน<วยงาน ก. กำหนดเปWาหมายของการพัฒนาองคXกรว<าเปLนหน<วยงานไร"กระดาษ 

(Paperless) ภายในอีก ๒ ปdข"างหน"า หน<วยงานนั้นคาดหวังว<าจะพัฒนาองคXกร

ไปสู<การเปLนรัฐบาลดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early)  

หน<วยงาน ข. กำหนดเปWาหมายของการพัฒนาหน<วยงานให"มีการเชื ่อมโยง 

การให"บริการในภารกิจหรือบริการส<วนใหญ<ขององคXกรกับหน<วยงานอื่นทั้งภายใน

และภายนอกภาคราชการ โดยมุ <งหมายให"เกิดบริการ ณ จ ุดเดียว เพื ่อให"

ผู"รับบริการเข"าถึงได"ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณX หน<วยงานนั้นคาดหวังจะพัฒนา

องคXกรไปสู<การเปLนรัฐบาลดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing) เปKนต+น 
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Ø จำแนกบุคลากรของหนEวยงานออกเปAน 6 กลุ Eม ตามแนวทางในข+อ 4.6.1 ของ 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล  

 

กลุEมบุคลากร คำนิยาม 
ผู+บริหารระดับสงู 

(Executive) 

ผู+ดำรงตำแหน@งหัวหน+าส@วนราชการหรือรองหัวหน+าส@วนราชการระดับกระทรวง 

กรม จังหวัด หรือหน@วยงานในต@างประเทศ ซ่ึงดำรงตำแหน@งประเภทบริหาร 

ระดับสูง หรือตำแหน@งอ่ืนท่ีเทียบเท@า รับผดิชอบการกำหนดนโยบายและทิศทาง

องคVกรและกำกับดูแลการดำเนินงานของส@วนราชการ 

ให+บรรลุเปRาหมายตามบทบาท ภารกิจท่ีกำหนด อาทิ ปลัดกระทรวง  

รองปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบด ีผู+ว@าราชการจังหวัด รองผู+ว@าราชการจังหวัด 

เอกอัครราชทูต อัครราชทูต  

ผู+อำนวยการกอง 

(Management) 

ผู+ดำรงตำแหน@งหัวหน+าหน@วยงานระดับกองหรือผู+ดำรงตำแหน@งประเภท

อำนวยการ หรือตำแหน@งอ่ืนท่ีเทียบเท@า ซ่ึงรับผดิชอบการนำนโยบายจาก 

ฝÇายบริหารไปปฏบิัติให+เกิดผลอย@างเปKนรูปธรรมและควบคุมกำกับการทำงานของ

หน@วยงานให+เปKนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรV อาทิ ผู+อำนวยการ 

สำนัก/กอง/ศูนยV ในส@วนกลาง ส@วนกลางท่ีตั้งในส@วนภูมิภาค และส@วนภูมิภาค  

ผู+ทำงานด+าน

นโยบายและงาน

วิชาการ 

(Academic) 

ผู+ปฏิบตัิงานท่ีต+องใช+ความรู+ในทางวิชาการ เพ่ือปฏิบตัิหน+าท่ีท่ีได+รับมอบหมาย ซ่ึง

มีลักษะงานอย@างใดอย@างหน่ึง ดังต@อไปน้ี 

(๑) งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรV แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑV หลัก

ปฏิบตัิ หรือจัดทำร@างงบประมาณ  

(๒) งานด+านการศึกษา ค+นคว+าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสตูร 

สิ่งประดษิฐV หรือข+อสรุปเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง                   

(๓) งานให+คำปรึกษาโดยใช+ความรู+ ความเชีย่วชาญในสายงาน  
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กลุEมบุคลากร คำนิยาม 
ผู+ทำงานด+าน

บริการ (Service) 

ผู+ปฏิบตัิงานด+านการให+บริการ ซ่ึงปฏิบตังิานโดยมีวัตถุประสงคVเพ่ือการให+บริการ 

ให+ความช@วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก@ผู+รับบริการภายในหรือภายนอก

หน@วยงาน หรือแก@ประชาชน และเอกชน  ลักษณะงานท่ีปฏบิัตขิองกลุ@มน้ี เปKน

งานท่ีต+องมีการตดิต@อ สื่อสาร หรือปฏสิัมพันธV กับผู+รับบริการโดยตรง โดยจะเปKน

งานท่ีใช+ความรู+ทางวิชาการเพ่ือปฏิบตัิหน+าท่ีหรือไม@ ก็ได+  

ผู+ปฏิบตังิาน

เฉพาะด+าน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

(Technology 

Specialist) 

ผู+ท่ีปฏิบตัิงานด+านเทคโนโลยีดิจิทัลในส@วนราชการหรือหน@วยงานของรัฐ  

ซ่ึงดำรงตำแหน@งนักวิชาการคอมพิวเตอรV เจ+าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอรV หรือ

ตำแหน@งในสายงานอ่ืน หรือประเภทอ่ืนท่ีได+รับมอบหมายให+ปฏบิัติงานท่ีต+องใช+

ความรู+เชงิเทคนิคเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู+ปฏิบตัิงานอ่ืน 

(Others) 

ผู+ปฏิบตัิงานด+านอ่ืน ๆ ท่ีไม@สามารถจัดอยู@ใน ๖ กลุ@มข+างต+น หรือผู+ปฏิบตัิงานท่ี

อาศัยทักษะ และฝ_มือเฉพาะด+านต@าง ๆ เช@น ผู+ปฏิบตัิงานในกลุ@มบริหารท่ัวไป 

ผู+ปฏิบตัิงานด+านศลิปกรรม คตีศลิปë ดุริยางคศิลปë นาฏศิลปë เปKนต+น  

 

Ø ระบุบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐแต@ละกลุ@ม

ในการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๖ กลุ@ม โดยพิจารณาให+สอดคล+องกับระยะพัฒนาการด,าน

ดิจิทัลเปIาหมายขององคHกรเพื ่อปรับเปลี ่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวทางในข+อ 4.6.1 ของมติ

คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล หากองคVกรระบุระยะพัฒนาด+านดิจิทัลเปRาหมาย

เปKนระยะใด ข+าราชการและบุคลากรของส@วนราชการหรือหน@วยงานของรัฐทุกกลุ@มในองคVกรนั้น จะมี

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับองคVกรในระยะพัฒนาการด+านดิจิทัลเปRาหมายระยะน้ัน 
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กลุEมเปIาหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวงัของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ระยะเร่ิมแรก (Early - E)  ระยะกำลังพัฒนา (Develop -D)  ระยะสมบูรณH (Mature -M) 

ผู+บริหารระดับสงู 

(Executive - E) 

(E1) ผู+กระตุ+นและ

สร+างความตระหนักรู+

ถึงความสำคญัและ

การเปลีย่นแปลงของ

เทคโนโลยีดิจิทัล  

(E2) ผู+นำด+านดิจิทัลภาครัฐ (E3) ผู+สร+างวัฒนธรรม

องคVกรด+านดิจิทัลภาครัฐ  

ผู+อำนวยการกอง 

(Management - M) 

(M1) ผู+ปรับเปลีย่น

กระบวนงาน 

ด+านดิจิทัล 

(M2) ผู+บริหารการเปลีย่นแปลง 

ด+านดิจิทัลระดับองคVกร  

(M3) ผู+ขับเคลื่อนองคVกร 

แห@งดจิิทัล  

ผู+ทำงานด+านนโยบาย

และงานวิชาการ 

(Academic - A) 

(A1) ผู+ใช+ข+อมูลดิจิทัล

ท่ีทันสมัย 

(A2) ผู+ใช+ข+อมูลดิจิทัลเพ่ือ

สนับสนุนนโยบาย  

(A3) นักคดิเพ่ือการ

ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  

ผู+ทำงานด+านบริการ 

(Service - S) 

(S1) ผู+ให+บริการ

ดิจิทัลภาครัฐ 

(S2) ผู+อำนวยความสะดวก 

ด+านดิจิทัลภาครัฐ 

(S3) ผู+นำด+านการบริการ

ภาครัฐ 

ผู+ปฏิบตัิงานเฉพาะ

ด+านเทคโนโลยดีิจิทัล

(Technology - T) 

(T1) ผู+พัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลของ

หน@วยงาน 

(T3) ผู+ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี

ขององคVกร 

(T3) ผู+สร+างองคVกรอัจฉริยะ 

ผู+ปฏิบตัิงานอ่ืน 

(Others - O) 

(O1) ผู+ใช+เทคโนโลยี

ดิจิทัลภาครัฐ 

(O2) ผู+รู+เท@าทันเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

(O3) ผู+ใช+เทคโนโลยดีิจิทัล

อย@างชาญฉลาด 

ตัวอย@างเช@น หน<วยงาน ก. ระบุระยะพัฒนาด"านดิจิทัลเปWาหมายเพื ่อการไปสู<

รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) ผู#บริหารระดับสูง (Executive) ทุกคน 

ในหน<วยงานนั ้น จะมีบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวัง เป Lนผ ู "กระตุ "นและ 

สร"างความตระหนักรู"ถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู#อำนวยการกอง (Management) เปLน ผู"ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด"านดิจิทัล  
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ผู#ทำงานด#านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) เปLน ผู"ใช"ข"อมูลดิจิทัลที่

ท ันสมัย ผู #ทำงานด#านบริการ (Service) เป Lน ผ ู "ให "บร ิการดิจ ิท ัลภาครัฐ 

ผู #ปฏิบ ัต ิงานเฉพาะด#านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology) เป Lน ผ ู "พ ัฒนา

เทคโนโลยีดิจิทัลของหน<วยงาน และผู#ปฏิบัติงานอื่น (Others) เปLน ผู"ใช"

เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ เปLนต"น 

Ø ประกาศบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

ให,ข,าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบโดยท่ัวกัน เพื่อสื่อสารความคาดหวังที่รัฐบาลและหน@วยงานมี

ต@อบุคลากรกลุ@มต@าง ๆ  ในการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล และเพื่อให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ทุกกลุ@มมีวิสัยทัศนVและมองเห็นเปRาหมายของการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัลในทิศทางเดียวกัน และ

สามารถนำบทบาทและความคาดหวังดังกล@าวมาใช+กำหนดเปRาหมายในการพัฒนาทักษะและศักยภาพ

ของตนเองให+พร+อมรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานแบบใหม@ รวมทั้งเพื่อให+บุคลากรในหน@วยงาน

ช@วยกันพัฒนาเพื่อนร@วมงานให+มีความพร+อม สามารถปรับตัวและปฏิบัติงานในบรบิทใหม@ได+  

ระบุทักษะด,านดิจิทัลที่จำเปAนของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับการปรับเปลี่ยนเปAน

รัฐบาลดิจิทัลขององคHกร 

ในการระบุทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนสำหรับการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล ในระดับ

องคVกร ระหว@างป_งบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สำหรับข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 กลุ@ม  

ให,สEวนราชการและหนEวยงานของรัฐนำรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหมวดท่ี 3 ของทักษะด,านดิจิทัล

ของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  

ที ่ นร 1013 / ว 6 ลงวันที ่ 18 พฤษภาคม 2561 มาใช+ โดยส@วนราชการหรือหน@วยงานของรัฐหน่ึง  

จะมีทักษะด+านดิจิทัลใดบ+าง ให+พิจารณาจากระยะพัฒนาการด+านดิจิทัลเปRาหมายในการพัฒนาองคVกร

ไปสู@การเปKนรัฐบาลดิจิทัลที่หน@วยงานน้ันได+ระบุตามแนวทางในข+อ  เปKนหลัก ทั้งน้ี เพื่อให+ข+าราชการ

และบุคลากรทุกกลุ @มในองคVกร ได+นำไปใช+กำหนดเปKนทักษะด+านดิจ ิท ัลที ่จำเปKนสำหรับ 

การปฏิบัติงานในปñจจุบันของตน และประกาศให+บุคลากรในหน@วยงานทราบทั่วกันพร+อมกันกับการ
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ประกาศบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให+ข+าราชการและบุคลากร

ในสังกัด ตามข+อ  

ตัวอย@างเช@น หน<วยงาน ก. ระบุระยะพัฒนาด"านดิจิทัลเปWาหมายเพื ่อการไปสู<

รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) ให"นำชุดทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการ

และบุคลากรภาครัฐสำหรับองคXกรที่มีพัฒนาการด"านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) 

มากำหนดเปLน “ทักษะด"านดิจิทัลที่จำเปLนสำหรับการปรับเปลี ่ยนเปLนรัฐบาล

ดิจิทัล ในระดับองคXกร” เปLนต"น 

อนึ่ง ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐอาจเพิ่มหรือปรับทักษะด+านดิจิทัลให+มีความ

เหมาะสมกับบริบทขององคVกร และหน+าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร โดยนำรายละเอียดที่ปรากฏใน

หมวด 2 ทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล มาใช+

ประกอบการพิจารณา ด+วยก็ได+
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จัดทำแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลและทักษะที ่จำเปAนของข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ในระดับองคHกร 

 

ในการส@งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเพื่อให+ข+าราชการมีทักษะด+านดิจิทัลตามที่กำหนด

ในข+อ ส@วนราชการและหน@วยงานของรัฐควรจัดทำแผนพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลและทักษะที่จำเปKน

ของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐในระดับองคVกร โดยดำเนินการตามข้ันตอนดังต@อไปน้ี 

Ø วิเคราะหHและระบุภาพรวมความต,องการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของบุคลากร

ภายในหนEวยงาน (Gap Analysis) โดยส@งเสริมและสนับสนุนให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐใน

สังกัดประเมินศักยภาพและความพร+อมเรื่องทักษะด+านดิจิทัลเพื่อการปรบัเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัลของ

ตนเองและนำข+อมูลดังกล@าวมาวิเคราะหVเปรียบเทียบทักษะด+านดิจิทัลที่บุคลากรในสังกัดมีในปñจจุบันกับ

ทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนสำหรับการพัฒนาองคVกรไปสู@การเปKนรัฐบาลดิจิทัลระยะเปRาหมายในข+อ  

เพ ื ่อนำมาใช +ประกอบการใช +วางแผนการพ ัฒนาท ักษะด +านด ิจ ิท ัลของบ ุคลากร ระหว@างป_   

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแนวทางการพัฒนากำลังคนภาครัฐให,มีทักษะ

ด,านดิจิทัลที่สำคัญ ไว,ดังนี้  

ข"อ 4.8.3 กำหนดให"เปLนหน"าที่ของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในการนำรูปแบบการเรียนรู"และ

พัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 (ร#อยละ 70 เรียนรู"ด"วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร#อยละ 20 เรียนรู"จากผู"อ่ืน และ

ร#อยละ 10 เรียนรู"จากการฝyกอบรม) มาปรับใช"ในการเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลของตนเอง และให"การส<งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาผู"ใต"บังคับบัญชาและผู"ร<วมงาน เพื่อให"รู "เท<าทันและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช"

ประโยชนXในการปฏิบัติงานได"อย<างเต็มที่  

ข"อ 4.8.4 กำหนดให"ส<วนราชการและหน<วยงานของรัฐ หน<วยงานที่รับผิดชอบงานด"านการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน<วยงานที่มีภารกิจด"านการจัดฝyกอบรมและพัฒนาข"าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ รวมถึงหน<วยงานที่เก่ียวข"อง ส<งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู"รวมทั้งจัดดำเนินการเพ่ือให"ข"าราชการและ

บุคลากรภาครัฐแต<ละกลุ<มได"รับการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลตามที่ ก.พ. จะกำหนด ... 
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พ.ศ. 2561 – 2565 ทั ้งในส@วนของการพัฒนาเพื ่อการปฏิบัติงานในปñจจุบัน และการพัฒนาเพื่อ 

การปฏิบัติงานในอนาคต  

Ø จัดทำแผนการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรของหน@วยงาน  

โดยนำความต+องการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของบุคลากรในสังกัดในภาพรวม มาวิเคราะหVและจำแนก

บุคลากรออกเปKนกลุ @มตามกลุ @มข+าราชการและบุคลากรภาครัฐและตามความจำเปKนเร@งด@วน 

ในการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัล แล+วจัดทำแผนการพัฒนาระยะต@าง ๆ  (เช@น ระยะ 1 ป_ ระยะ 3 ป_ หรือ

ระยะ 5 ป_ เปKนต+น) โดยพิจารณาให+สอดคล+องกับ  

(1) วิสัยทัศนVและพันธกิจขององคVกร  

(2) เปRาหมายการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลและบริบทการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัลของ

หน@วยงาน  

(3) เปRาหมายการพัฒนาทักษะด+านดิจิท ัลและความต+องการทักษะด+านดิจิทัลของ

หน@วยงาน (Demand) และ  

(4) ประเด็นการพัฒนากำลังคนภาครัฐใน “การสร"างและพัฒนาคนให"เท<าทันและสามารถ

ใช"เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได"อย<างรอบรู"” และ “การพัฒนาคนเพื่อสร"างและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลของหน<วยงาน”  

ในการนี้ หน@วยงานของรัฐ อาจกำหนดประเด็นการพัฒนาย@อยเพื่อใช+เปKนกรอบการ

ดำเนินงานภายในของหน@วยงาน ด+วยก็ได+ 
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อนึ่ง ในการจัดทำแผนการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของบุคลากร ระหว@างป_ พ.ศ. 2561 – 

2565 ควรมีการระบุเปRาหมายและผลลัพธVของการพัฒนาที ่คาดหวัง ในแต@ละระยะการพัฒนาให+

ช ัดเจน โดยอาจนำการกำหนดเป Rาหมายแบบ S.M.A.R.T1. (Specific : ม ีความเฉพาะเจาะจง 

Measurable : สามารถวัดได+ Attainable : เปKนไปได+ Relevant : มีความเกี่ยวข+องกับเปRาหมาย 

Time-based : มีกรอบเวลาชัดเจน) มาใช+ในการระบุเปRาหมายและผลลัพธVด+วย 

ตัวอยEางแบบฟอรHมแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับองคHกรตามภาคผนวกหน,า 92  

                                                
1 Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives". Management Review. AMA 

FORUM. 70 (11): 35–36. 

มติคณะรัฐมนตรี วันที ่ 26 กันยายน 2560 เรื ่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของ

ข,าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแนวทางการพัฒนากำลังคน

ภาครัฐให,มีทักษะด,านดิจิทัลที่สำคัญ ไว,ดังนี้  

ข"อ 4.8.1 กำหนดให" “การพัฒนาคนเพ่ือสร"างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน<วยงาน” และ 

“การสร"างและพัฒนาคนให"เท<าทันและสามารถใช"เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได"อย<างรอบรู"” เปLนประเด็น

หลักของการพัฒนาข"าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระหว<างปdงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565  

ข"อ 4.8.2 กำหนดให"หน<วยงานของรัฐส<งเสริมและดำเนินการเพื่อให"มีการพัฒนาข"าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเก่ียวกับการสร"างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน<วยงาน เพ่ือประโยชนXในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให"บริการของหน<วยงานรัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิท ัลของ

หน<วยงานให"เปLนระบบที่มีการเชื่อมโยงข"อมูล การทำงาน และการให"บริการระหว<างหน<วยงานที่สร"างคุณค<า

ร<วมกัน 

ในการนี้ อาจจัดให"มีการพัฒนาข"าราชการและบุคลากรภาครัฐแบบบูรณาการ โดยนำผู"บริหาร

ระดับสูง (Executive) ผู"อำนวยการกอง (Management) ผู"ทำงานด"านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)  

ผู"ทำงานด"านบริการ (Service) ผู"ทำงานขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง (Change Catalyst) และผู"ปฏิบัติงานเฉพาะ

ด"านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) มาพัฒนาเพ่ือให"สามารถส่ือสารและมีความเข"าใจที่ตรงกัน ในการสร"าง

และพัฒนาระบบดิจิทัลของหน<วยงาน และเพื่อส<งเสริมและสนับสนุนการทำงานแบบบูรณาการเสมือนเปLน

กระบวนการเดียวกัน 
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Ø กำหนดรูปแบบ และวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสมสำหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐแตEละ

กลุEม ในแตEละชEวงเวลา โดยนำรูปแบบการเรียนรู+และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 102 มาปรับใช+ ในการน้ี ให+

คำนึงถึงเปRาหมายและผลลัพธVของการพัฒนาที่คาดหวัง รวมถึงจัดสรรและใช+ทรัพยากรที่มีอยู@ให+เกิด

ประโยชนVสูงสุดด+วย  

 

 

 สEงเสริมสนับสนุนให,บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลอยEางตEอเน่ืองและเปAนระบบ 

เพื่อให+การพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลเกิดผลสำเร็จตามเปRาหมายที่กำหนด ส@วนราชการและ

หน@วยงานของรัฐจะต+องดำเนินการส@งเสริมและสนับสนุนให+บุคลากรพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลอย@าง

ต@อเนื่อง จริงจัง และเปKนระบบ โดยเริ่มต+นจากการสนับสนุนให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐจัดทำ

แผนการพ ัฒนาท ักษะด +านด ิจ ิท ัลของตนเอง (Individual Development Plan) และแนะแนว 

แหล@งการเรียนรู +เพื ่อพัฒนาทักษะด+านดิจิทัล โดยสามารถใช+สื ่อการเรียนรู+ในรูปแบบออนไลนVที่  

สำนักงาน ก.พ. รวบรวมมาใช+ เพื่อพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการในเบื้องต+น รวมถึงการจัดอบรม

                                                
2 แนวทางการพัฒนาดังกล@าวคิดค+นข้ึนโดย Morgan McCall ขณะทำงานอยู@ที่ Center for Creative Leadership (CCL) และได+รับการเผยแพร@ครั้ง

แรกในหนังสือ The Career Architect Development Planner ป_ ค.ศ. 1996 เขียนโดย Michael M. Lombardo และ Robert W. Eichinger 
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หรือจัดหาหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนเหมาะสมกับพันธกิจและบริบทของ

องคVกร และหน+าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต@ละกลุ@ม  

รายละเอียดแบบฟอรHมแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับระดับบุคคล ภาคผนวกหน,า 95 

สEงเสริมสนับสนุนให,บุคลากรปรับพฤติกรรมและนำทักษะด,านดิจิทัลมาใช,ในการพัฒนางานและ

การบริการขององคHกร 

ในการส@งเสริมสนับสนุนให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการนำทักษะด+านดิจิทัลมาใช+

ในการทำงานและในการบริการภาครัฐอย@างเปKนรูปธรรม ส@วนราชการอาจมีการจัดสภาพแวดล+อม 

การทำงานเพื่อสร+างโอกาสและความคุ+นเคยในการนำใช+ทักษะด+านดิจิทัลในสถานที่ทำงาน โดยอาจ  

(1) ส@งเสริมให+บุคลากรในสังกัดมีการนำดิจิทัลพื้นฐานมาใช+ในชีวิตประจำวัน (Daily life) โดยคำนึงถึง

ความปลอดภัยและความเปKนส@วนตัว ได+แก@ Social Network, Mobile Technology, Cloud Computing, 

Internet of Thing (IoT) และ Big Data  (2) นำเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข+าถึงได+ง@าย มาปรับใช+ในการทำงาน

พื้นฐานหรืองานบริการประชาชน การสร+างนวัตกรรม การทำงานร@วมกัน และการตัดสินใจ ในการน้ี  

อาจจัดให+มีมาตรการกระตุ+นจูงใจ การสร +างการมีส@วนร@วม และมาตรการบังคับมาใช+ควบคู @กัน  

ทั้งน้ีเพื่อสร+างความคุ+นเคยและคล@องตัวในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในหน@วยงาน 

นอกจากน้ี เพื่อส@งเสริมให+เกิดการเรียนรู+ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ส@วนราชการอาจ

สร+างบรรยากาศการทำงานให+เปKน “สถานที่ทำงานแห@งการเรียนรู+” โดย (1) สร+างบรรยากาศการทำงานที่

มีการสอนงานและแลกเปลี ่ยนเรียนรู +ระหว@างกันอย@างเปKนระบบ โดยการพัฒนาผู +บังคับบ ัญชา 

ให+มีทักษะในการสอนงาน (Coach และ Mentor) มีการเปiดโอกาสให+คิดสร+างสรรคVและเรียนรู+จาก 

ความผิดพลาดที่ผ@านมา รวมทั้งพัฒนาต@อยอดเพื่อสร+างสรรคVผลงานที่ดีขึ้น (2) ส@งเสริมการสร+างสมดุล

ของกระบวนการเรียนรู+ให+แก@ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งประกอบด+วยการเรียนรู+แบบมีเปRาหมาย 

การเรียนรู+ด+วยวิธีการที่หลากหลายไม@จำกัดเฉพาะการฝ´กอบรม การเรียนรู+เพื่อให+สามารถปฏิบัติได+จริง 

และการเรียนรู+ที่มีการกำกับติดตามเปRาหมายและการให+ข+อมูลย+อนกลับที่ชัดเจน ต@อเน่ืองและเปKนระบบ 

ในการน ี ้  อาจส @งเสร ิมให +ม ีการจ ัดทำแผนการพ ัฒนาตนเอง (Individual Development Plan)  

(๓) นำแนวคิด Gamification มาใช+ในกระบวนการพัฒนา ด+วย 
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อน่ึง เพื่อกระตุ+นให+เกิดการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลและนำทักษะด+านดิจิทัลมาประยุกตVใช+

ให+เกิดประโยชนVสูงสุดในการทำงานหรือการพัฒนางานขององคVกร หากหน@วยงานใดเห็นสมควร  

จะกำหนดให+ผลการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลและการนำทักษะด+านดิจิทัลไปปรับใช+ในการปฏิบัติงานเปKน

ตัวช้ีวัดหน่ึงในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ หรือการกำหนดเปKนคุณสมบัติในการเติบโตในสายงาน

ของหน@วยงานด+วยก็ได+ 
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แนวทางการนำทักษะด,านดิจิทัลไปปรับใช,ในระดับบุคคล 
 

 ข+าราชการและบุคลากรของรัฐ สามารถนำทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล ไปใช+เปKนแนวทางในการพัฒนาตนเองตามแนวทางดังต@อไปน้ี 

วิเคราะหHและระบุกลุ Eมบุคลากรรวมถึงบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังที ่เหมาะสมรEวมกับ

ผู,บังคับบัญชา 

เพื่อให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถระบทุักษะด+านดิจิทัลที่เหมาะสมของตนเอง  

ที่จะใช+เปKนกรอบการพัฒนาต@อไปในอนาคต ให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐแต@ละบุคคล วิเคราะหVและ

ระบุกลุ@มข+าราชการและบุคลากรภาครัฐของตนเอง และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยน

เปKนรัฐบาลดิจิทัล ตามข้ันตอนดังต@อไปน้ี  

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแนวทางการระบุบทบาทและพฤติกรรมที่

คาดหวังสำหรับข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี้  

“ข"อ 4.6.2 การจะกำหนดให"ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน<วยงานของรัฐใดมีบทบาทและพฤติกรรม

ที่คาดหวังในช<วงเวลาใด ให"ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐแต<ละแห<งพิจารณากำหนดเปLนภาพรวมของหน<วยงาน 

โดยพิจารณาให"สอดคล"องกับบริบทการปรับเปล่ียนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของหน<วยงานนั้นและให"ประกาศให"ทราบทั่วกัน  

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาที่ส<วนราชการและหน<วยงานภาครัฐจะกำหนดตามวรรค

หนึ่ง ให"กำหนดเปLนบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐในสังกัด ที่จะต"องพัฒนา

เพ่ือการปฏิบัติงานในปTจจุบัน และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช<วงเวลาถัดไปให"กำหนดเปLนบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ต"องพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงานในอนาคต 

ข "อ 4.6.3 ข "าราชการและบุคลากรภาคร ัฐผ ู " ใด จะม ีบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวังตาม

กลุ<มเปWาหมายกลุ<มใด และจะมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังทั้งหมดหรือบางส<วนตามที่กำหนดในข"อ  

4.6.1 ให"เปLนไปตามที่ได"ปรึกษาหารือกับผู"บังคับบัญชาชั้นต"นของผู"นั้น 

ในกรณีที่ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐผู"ใด ได"รับมอบหมายให"ปฏิบัติงานที่หลากหลายและมีลักษณะงานที่

สอดคล"องกับกลุ<มเปWาหมายของการพัฒนามากกว<า 1 กลุ<ม ให"ผู"นั ้นปรึกษาหารือกับผู"บังคับบัญชาชั้นต"นเพ่ือ

ร<วมกันระบุบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวังที ่สอดคล"องกับภารกิจและลักษณะงานที ่ปฏิบัต ิของผู"นั้น  

โดยความเห็นชอบของผู"บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง”   
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Ø เมื่อหน@วยงานต+นสังกัดได+ระบุระยะพัฒนาการด+านดิจิทัลเปRาหมายขององคVกรเพื่อ

ปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

ให+ข+าราชการและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และประกาศให+ข+าราชการและบุคลากรในสังกัดได+

รับทราบตามข+อ แล+ว ให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐแต@ละบุคคลพิจารณาบทบาทและ 

ลักษณะงานที่ปฏิบ ัติของตนเองในปñจจุบ ันและที ่คาดว@าจะได+รับมอบหมายในอนาคต เพื ่อระบุ 

กลุEมข,าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสมใน 6 กลุ@ม ตามแนวทางในข+อ 4.6.1 ของมติคณะรัฐมนตรี  

วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งประกอบด+วย  

• กลุ@มผู+บริหารระดับสูง (Executive)  

• กลุ@มผู+อำนวยการกอง (Management)  

• กลุ@มผู+ทำงานด+านนโยบายและวิชาการ (Academic) 

• กลุ@มผู+ทำงานด+านบริการ (Service)  

• กลุ@มผู+ปฏิบัติงานเฉพาะด+านเทคโนโลยี (Technologist)  

• กลุ@มผู+ปฏิบัติงานอื่น (Other)  

ทั้งน้ี หากข+าราชการและบุคลากรภาครัฐผู+ใดเห็นว@ามีภารกิจที่ปฏิบัติหลากหลายและมี

ลักษณะที่สอดคล+องกับกลุ@มเปRาหมายของการพัฒนามากกว@า ๑ กลุ@ม ให+บุคลากรผู+น้ันปรึกษาหารือกับ

ผู+บังคับบัญชา เพื่อระบุกลุ@มบุคลากรที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ หน+าที่ ความรับผิดชอบหลักที่ได+รับ

มอบหมายร@วมกัน ก็ได+ 

Ø ให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐปรึกษาผู +บังคับบัญชาเพื ่อระบุบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับตนเอง ตามกลุ@มข+าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ได+ระบุข+างต+น โดยให+

พิจารณาจากบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐที่หน@วยงานได+ประกาศ

กำหนดตามข+อ แล+ว   

ตัวอย<างเช<น นายสมศักด์ิ สังกัดหน<วยงาน ก. มีบทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ในการให"คำปรึกษาแนะนำโดยใช"ข"อมูลเชิงวิชาการ ได"ปรึกษาผู "บังคับบัญชา 
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กำหนดกลุ<มข"าราชการและบุคลากรภาครัฐเปLน “กลุ<มผู"ทำงานด"านนโยบายและ

วิชาการ (Academic)” และเมื่อพิจารณาประกาศของหน<วยงาน ก. ซึ่งได"ประกาศ

ระบุระยะพัฒนาด"านดิจิทัลเปWาหมายเพื่อการไปสู<รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก 

(Early) นายสมศักด์ิ จึงมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังเปLน “ผู"ใช"ข"อมูลดิจิทัล

ที ่ทันสมัยที ่สามารถวิเคราะหXและใช"ข"อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เพื ่อการ

นำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข"อเสนอทางวิชาการ 

ที่สอดคล"องกับทิศทางและยุทธศาสตรXองคXกร รวมทั้งมีความเข"าใจระบบข"อมูล 

สามารถจัดเก็บข"อมูลให"อยู<ในรูปแบบที่สามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช"ได"

อย<างสะดวก” เปLนต"น 

ทั้งนี ้ หากหน+าที ่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ข+าราชการหรือบุคลากรภาครัฐผู +ใดปฏิบ ั ติ 

มีความเกี่ยวข+องกับบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของกลุ@มข+าราชการและบุคลากรภาครัฐมากกว@า 

หนึ่งกลุ@ม ให+บุคลากรผู+นั้นปรึกษากับผู+บังคับบัญชาโดยความเห็นชอบจากผู+บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป  

ระบุบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับบุคลากรผู +นั ้นเปKนการเฉพาะก็ได+ ทั้งน้ี ให+พิจารณาถึง 

บริบทการปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัลของหน@วยงานประกอบกับหน+าที่ความรับผิดชอบและลักษณะ

งานที่ปฏิบัติของบุคคลผู+น้ันประกอบ  

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013 / ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กำหนดแนวทางการระบุบทบาท

และพฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี้  

ข"อ 6 ของหมวด 1 บททั่วไป  

“ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐผู"ใด เปLนข"าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ<มใด และมีบทบาทและ

พฤติกรรมที ่คาดหวังในการปรับเปลี ่ยนภาครัฐเปLนรัฐบาลดิจิทัลใด ให"พิจารณาให"สอดคล"องกับบริบท 

การปรับเปล่ียนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของหน<วยงานรัฐระดับกรมหรือเทียบเท<าที่ผู"นั้นสังกัดหรือที่ได"รับมอบหมายให"

ปฏิบัติหน"าที่ ประกอบกับหน"าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติของบุคคลผู"นั้น ทั้งนี้ ตามที่กำหนด 

ในมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปล่ียนเปLนรัฐบาลดิจิทัล”  



 58 

ระบุทักษะด,านดิจิทัลท่ีจำเปAนเพ่ือปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง 

เมื่อข+าราชการหรือบุคลากรภาครัฐรับทราบบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวังของตน 

ตามข+อ  แล+ว ให+ข+าราชการหรือบุคลากรภาครัฐผู +นั ้นนำชุดทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและ

บุคลากรภาครัฐที่หน@วยงานต+นสังกัดกำหนดไว+ ที่กำหนดสำหรับบุคลากรในกลุ @มที ่ข+าราชการหรือ

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการและ

บุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัล ได,กลEาวถึงการกำหนดทักษะด,านดิจิทัลของข,าราชการ

และบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี้  

“ข"อ 4.7.2 ทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะประกอบด"วย ความรู" ความสามารถ 

ประสบการณX และคุณลักษณะใด และข"าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ<มใด ควรได"รับการพัฒนาทักษะด"านดิจิทัล

ใดบ"าง ให"เปLนไปตามที่คณะกรรมการข"าราชการพลเรือน (ก.พ.) กำหนด  

 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 กำหนดแนวทางการระบุทักษะด,าน

ดิจิทัลเพ่ือปรับเปลี่ยนเปAนรัฐบาลดิจิทัลสำหรับข,าราชการและบุคลากรภาครัฐ ไว,ดังนี้  

ข+อ 7 ของหมวด 1 บททั่วไป  

“ข"าราชการและบุคลากรภาครัฐผู"ใดจะมีทักษะด"านดิจิทัลที่จำเปLนในการปรับเปล่ียนภาครัฐเปLนรัฐบาล

ดิจิทัลซ่ึงประกอบด"วยความรู" ความสามารถ ประสบการณX และคุณลักษณะใด ตามที่กำหนดในข"อ ๕ ให"พิจารณา

ให"สอดคล"องกับบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปล่ียนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของบุคคลผู"นั้น ตามที่กำหนด

ในข"อ ๖”  

ข+อ 7 ของหมวด 1 บททั่วไป 

“ทักษะด"านดิจิทัลของข"าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปล่ียนเปLนรัฐบาลดิจิทัล จำแนกตาม

ความพร"อมและพัฒนาการของส<วนราชการและหน<วยงานของรัฐในการปรับเปลี่ยนเปLนองคXกรดิจิทัล ๓ ระยะ 

ได"แก< ระยะเริ ่มต"น (Early Stage) ระยะกำลังพัฒนา (Developing Stage) และระยะพัฒนาแล"ว (Mature 

Stage) และตามกลุ <มข"าราชการและบุคลากรภาครัฐ ๖ กลุ <ม ได "แก< ผู "บริหารส<วนราชการ (Executive) 

ผู"อำนวยการกอง (Management) ผู"ทำงานด"านนโยบายและวิชาการ (Academic) ผู"ทำงานด"านบริการ (Service) 

ผู"ปฏิบัติงานด"านเทคโนโลยี (Technologist) และผู"ปฏิบัติงานกลุ<มอื่น (Others) ไม<ได"จำแนกตามประเภทและ

ระดับตำแหน<งของข"าราชการ” 
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บุคลากรผู+นั้นสังกัดอยู@ มากำหนดเปKนทักษะด+านดิจิทัลเพื่อปรับเปลี่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง 

ในปñจจุบัน  

ตัวอย@างเช@น นายสมศักดิ์ สังกัดหน<วยงาน ก. ระบุว<าอยู<ใน “กลุ<มผู"ทำงานด"าน

นโยบายและวิชาการ” (Academic) มีบทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวัง เปLน  

“ผู"ใช"ข"อมูลดิจิทัลที ่ทันสมัย” ในองคXกรที่มีระยะพัฒนาด"านดิจิทัลเปWาหมาย 

เพื่อการไปสู<รัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มแรก (Early) ให"นำชุดทักษะด+านดิจิทัลของ

ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐที่กรม ก. กำหนดไว"สำหรับข"าราชการหรือบุคลากร

ภาครัฐกลุ <มผู "ทำงานด"านนโยบายและวิชาการ” (Academic) มากำหนดเปLน 

ทักษะด"านดิจิทัลที่จำเปLนเพื่อปรับเปลี่ยนเปLนรัฐบาลดิจิทัลของตนเอง เปLนต"น 

วิเคราะหHความต,องการพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลรEวมกับผู,บังคับบัญชาและจัดทำแผนพัฒนา 

ทักษะด,านดิจิทัลรายบุคคล (IDP) 

เพื่อให+การพฒันาทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐสอดคล+องกับ

ความจำเปKนของการพัฒนาของแต@ละบุคคล จึงควรมีการวิเคราะหVและจัดทำแผนการพัฒนา 

ทักษะด+านดิจิทัล ตามแนวทางดังต@อไปน้ี  

Ø ให+ข+าราชการหรือบุคลากรภาครัฐวิเคราะหVเพื่อระบุทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนต+อง

พัฒนาของตนเอง โดยนำรายการทักษะด+านดิจิทัลที ่จำเปKนต+องพัฒนาของตนเองตามที่ระบุ 

ในข+อ  จำนวน 4 ด+าน ได+แก@ ด+านความสามารถ ด+านความรู+ ด+านประสบการณV และด+านคุณลักษณะ 

มาพิจารณาเปรียบเทียบกบัศักยภาพของตนเองในปñจจบุันว@า “ม”ี หรือ “ไม@ม”ี ทักษะด+านดิจิทัลใด  

หรืออาจนำเครื ่องมือการประเมินทักษะด+านดิจิทัลด+วยตนเองในรูปแบบออนไลนV (Online Self-

assessment) ที่จัดทำโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคVการมหาชน) มาใช+ในการประเมินทักษะด+านดิจิทัล

ที่จำเปKนเบื้องต+น  

Ø วิเคราะหVเพื ่อระบุความต+องการพัฒนาทักษะด +านดิจ ิท ัลของตนเองร @ วมกับ

ผู+บังคับบัญชา ว@าทักษะด+านดิจิทัลทักษะใดควรเข+ารับการพัฒนาก@อนหลัง และด+วยวิธีการอย@างไร  
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ทั้งน้ี ให+นำแนวทางการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 มาใช+ประกอบด+วย ในการน้ี อาจหารือกับผู+บังคับบัญชา

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในรูปแบบต@าง ๆ เช@น การสับเปลี่ยนหมุนเวียนงาน และการมอบหมายโครงการที่

ท+าทายและเปiดโอกาสให+ใช+ทักษะด+านดิจิทัล เปKนต+น 

Ø จัดทำแผนพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลรายบุคคล (Individual Development Plan – 

IDP) เพื่อให+เห็นภาพความเชื่อมโยงระหว@างบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ภารกิจของหน@วยงาน  

ทักษะด+านดิจิทัลที่จำเปKนของท@าน เปRาหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช@วงเวลาที่จะพัฒนา และแนวทาง

การประยุกตVใช+ในการทำงาน โดยท@านสามารถนำแบบฟอรVมแผนการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลรายบุคคลที่

จัดเตรียมให+ มาใช+เปKนแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลของตนเอง ก็ได+  

ตัวอยEางแบบฟอรHมแผนพัฒนาทักษะด,านดิจิทัลระดับระดับบุคคล ภาคผนวกหน,า 95

พัฒนาทักษะด,านดิจิทัลตามแนวทาง 70 : 20 : 10  

หลังจากที่ข+าราชการหรือบุคลากรภาครัฐทราบแล+วว@าทักษะด+านดิจิทัลใดที่ควรพัฒนา

และมีการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลรายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) แล+ว 

ให+ข+าราชการหรือบุคลากรภาครัฐแล+วแต@กรณี ดำเนินการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลตามที่ได+มีการวางแผน

ร@วมกับผู+บังคับบัญชา  

เมื ่อได+ดำเนินการพัฒนาไปแล+วระยะหนึ่งแล+ว ให+บุคลากรภาครัฐประเมินตนเองว@า

สามารถพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลได+ตามที่กำหนดในแผนพัฒนาทักษะด+านดิจทิัลรายบุคคล (IDP) หรือไม@ 

และให+ผู+บังคับบัญชาสังเกตพัฒนาการของข+าราชการหรือบุคลากรในสังกัด พร+อมทั้งให+ข+อมูลปRอนกลับ 

(Feedback) เปKนระยะเพื ่อกระตุ +นการพัฒนาให+เปKนไปตามแผนที่ได+วางแผนไว+ ทั ้งนี ้ หากพบว@า 

การพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลไม@เปKนไปตามแผนที่กำหนดเน่ืองจากมีเหตุผลความจำเปKนให+ขอรับคำแนะนำ

จากผู+บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลรายบุคคล (Individual Development 

Plan – IDP) ให+เหมาะสมต@อไป ด+วย 
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นำทักษะด,านดิจิทัลไปใช,ในการพัฒนาการทำงาน การบริการ และองคHกรให,มีความทันสมัย  

เปAนองคHกรท่ีสร,างสรรคHนวัตกรรม โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช,ประโยชนHสูงสุด 

เม ื ่อได+มีการพัฒนาทักษะด+านดิจิทัลที ่จำเปKนเพื ่อปรับเปลี ่ยนเปKนรัฐบาลดิจิทัล 

ไปแล+วระยะหนึ่ง ให+ข+าราชการและบุคลากรภาครัฐทดลองปรับเปลี ่ยนรูปแบบการทำงานหรือ 

การให+บริการที่อยู@ในความรับผิดชอบให+มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต+องการของ

ประชาชน โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช+ให+มากขึ้น โดยผู+บังคับบัญชาและหน@วยงานต+นสังกัดควรเปiด

โอกาสให+มีการพัฒนานวัตกรรมและสร+างสรรคVผลงานด+วย  

 

 



  

 

 

นิยามศัพท+ 

ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ

ปรับเปล่ียนเปCนรัฐบาลดิจิทัล 
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พัฒนาการด0านดิจิทัลขององค+กร 
ในแนวทางการพัฒนาทักษะด2านดิจ ิท ัลของข2าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบ@ง

พัฒนาการด2านดิจิทัลขององคAกรเปDน 3 ระยะ ได2แก@ 

(1) องค+กรที่มีพัฒนาการด0านดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) หมายถึง องคAกรท่ีนำเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใช2เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและการให2บริการสาธารณะ 

(Digitized) เพ่ือเพ่ิมความโปร@งใสและความน@าเชื่อถือ 

(2) องค+กรที่มีพัฒนาการด0านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing) หมายถึง องคAกรท่ี

เชื ่อมโยงการทำงานและข2อมูลข2ามหน@วยงาน (Connected) โดยไม@ยึดติดกับขอบเขตของหน2า ท่ี 

ความรับผิดชอบตามพันธกิจของหน@วยงาน แต@คำนึงถึงประโยชนAของประชาชนเปDนท่ีตั้ง และมีเปdาหมาย

ในการส@งมอบบริการท่ีมีคุณภาพแก@ประชาชน มีรูปแบบของการปฏิสัมพันธAด2านดิจิทัลระหว@างหน@วยงาน 

(Digital Interaction) ทั้ง ปฏิสัมพันธAระหว@างประชาชนกับรัฐบาล (C2G) ระหว@างรัฐบาลกับหน@วยงาน

ภาครัฐ (G2G) ระหว@างภาครัฐกับประชาชน (G2C) และระหว@างภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B) 

(3) องค+กรที ่มีพัฒนาการด0านดิจิทัลระยะสมบูรณ+ (Mature) หมายถึง องคAกรที ่เปmด 

(Open) ให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมและตรวจสอบกระบวนการ วิธีการดำเนินงาน รวมถึงเอกสารและ

ข2อมูลต@าง ๆ ของภาครัฐ ซึ ่งจะช@วยสนับสนุนการสร2างสังคมประชาธิปไตย สร2างความโปร@งใสและ 

ความเชื่อม่ันและศรัทราในหมู@ประชาชน 

(อ2างอิง แผนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปt) 

 

กลุ^มข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปCนรัฐบาลดิจิทัล  

ในแนวทางการพัฒนาทักษะด2านดิจิทัลของข2าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบ@งบุคลากร

ออกเปDน 6 กลุ@ม ได2แก@ 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)  

ผู2ดำรงตำแหน@งหัวหน2าส@วนราชการ หรือรองหัวหน2าส@วนราชการระดับกระทรวง กรม 

จังหวัด หรือหน@วยงานในต@างประเทศ ซึ่งดำรงตำแหน@งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือตำแหน@งอื่นท่ี

เทียบเท@า รับผิดชอบการกำหนดนโยบายและทิศทางองคAกร และกำกับดูแลการดำเนินงานของ 

ส@วนราชการให2บรรลุเปdาหมายตามบทบาท ภารกิจที่กำหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง 

อธิบดี รองอธิบดี ผู2ว@าราชการจังหวัด รองผู2ว@าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต 
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(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

ผู2ดำรงตำแหน@งหัวหน2าหน@วยงานระดบักอง หรือผู2ดำรงตำแหน@งประเภทอำนวยการ หรือ

ตำแหน@งอ่ืนท่ีเทียบเท@า ซ่ึงรับผิดชอบการนำนโยบายจากฝwายบริหารไปปฏิบัติให2เกิดผลอย@างเปDนรูปธรรม 

และควบคุมกำกับการทำงานของหน@วยงานให2เปDนไปตามนโยบายและยุทธศาสตรA อาทิ ผู2อำนวยการ

สำนัก/กอง/ศูนยA ในส@วนกลาง ส@วนกลางท่ีตั้งในส@วนภูมิภาค และส@วนภูมิภาค 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

ผู2ปฏิบัติงานท่ีต2องใช2ความรู2ในทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติหน2าท่ีท่ีได2รับมอบหมาย ซ่ึงมีลักษะ

งานอย@างใดอย@างหน่ึง ดังต@อไปน้ี  

- งานจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตรA แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑA หลักปฏิบัติ 

หรือจัดทำร@างงบประมาณ  

- งานด2านการศึกษา ค2นคว2าวิจัย หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ ตำรา หลักสูตร สิ่งประดิษฐA 

หรือข2อสรุปเก่ียวกับเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง                   

- งานให2คำปรึกษาโดยใช2ความรู2 ความเชี่ยวชาญในสายงาน 

(4) ผู0ทำงานด0านบรกิาร (Service) 

ผู 2ปฏิบัติงานด2านการให2บริการ ซึ ่งปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงคAเพื่อการให2บริการ  

ให2ความช@วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกแก@ผู 2รับบริการภายในหรือภายนอกหน@วยงาน หรือแก@

ประชาชน และเอกชน  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของกลุ@มน้ี เปDนงานท่ีต2องมีการติดต@อ สื่อสาร หรือปฏิสัมพันธA 

กับผู2รับบริการโดยตรง โดยจะเปDนงานท่ีใช2ความรู2ทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติหน2าท่ีหรือไม@ ก็ได2 

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

ผู2ท่ีปฏิบัติงานด2านเทคโนโลยีดิจิทัลในส@วนราชการหรือหน@วยงานของรัฐ ซ่ึงดำรงตำแหน@ง

นักวิชาการคอมพิวเตอรA เจ2าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอรA หรือตำแหน@งในสายงานอ่ืน หรือประเภทอ่ืนท่ี

ได2รับมอบหมายให2ปฏิบัติงานท่ีต2องใช2ความรู2เชิงเทคนิคเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอื่น (Other) 

ผู2ปฏิบัติงานด2านอื่น ๆ ที่ไม@สามารถจัดอยู@ใน ๖ กลุ@มข2างต2น หรือผู2ปฏิบัติงานที่อาศัย

ทักษะ และฝtมือเฉพาะด2านต@าง ๆ เช@น ผู2ปฏิบัติงานในกลุ@มบริหารท่ัวไป ผู2ปฏิบัติงานด2านศิลปกรรม คีตศิลป� 

ดุริยางคศิลป� นาฏศิลป� เปDนต2น  
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บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ในแนวทางการพัฒนาทักษะด2านดิจิทัลของข2าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการแบ@งบทบาท

และพฤติกรรมท่ีคาดหวังของบุคลากร 6 กลุ@ม ในองคAกรท่ีมีพัฒนาการด2านดิจิทัล 3 ระยะ ดังน้ี 

กลุ^มที่ 1 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี

พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะเร่ิมแรก (Early) 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive)  

เปDน “ผู 2กระตุ 2นและสร2างความตระหนักรู 2ถ ึงความสำคัญและการเปลี ่ยนแปลงของ

เทคโนโลย ีด ิจ ิท ัล” โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรAขององคAกร รวมถึงผลักด ันให2เกิด 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการให2บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยี

และเตรียมการพัฒนาโครงสร2างพ้ืนฐาน และส@งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2

ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการให2บริการของภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงข2อมูลและ 

การให2บริการระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเองและระหว@างภาครัฐ กับประชาชน และส@งเสริมให2เกิด

การเปmดเผยข2อมูลที ่เปDนประโยชนAต@อสาธารณะ รวมทั ้งเปDนผู 2ใช2ข2อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ 

การตดัสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคAกรด2วย 

(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

เปDน “ผู2ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด2านดิจิทัลในกระบวนการทำงานหรือการให2บริการ” 

สามารถนำนโยบายและทิศทางองคAกรจากผู 2บริหารระดับสูง มากำหนดเปDนแนวทางและแผนการ

ดำเนินงานของหน@วยงาน ทบทวนและพัฒนากระบวนการ วิธีการทำงาน หรือการบริการให2สามารถ

รองรับการเชื่อมโยงข2อมูลและการให2บริการระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับ

ประชาชน และมีการเปmดเผยข2อมูลท่ีเปDนประโยชนAต@อสาธารณะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

เปDน “ผู2ใช2ข2อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะหAและใช2ข2อมูลรวมถึงเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ข2อเสนอทางวิชาการท่ี

สอดคล2องกับทิศทางและยุทธศาสตรAองคAกร รวมท้ังมีความเข2าใจระบบข2อมูล สามารถจัดเก็บข2อมูลให2อยู@

ในรูปแบบท่ีสามารถนำมาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช2ได2อย@างสะดวก 
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(4) ผู0ทำงานด0านบรกิาร (Service) 

เปDน “ผู 2ให2บริการดิจิทัลภาครัฐ” ที ่สามารถใช2เทคโนโลยีดิจิทัลในการให2บริการ ให2 

ความช@วยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกให2แก@ประชาชน หรือผู 2รับบริการทั ้งภายในและภายนอก

หน@วยงาน ทั้งที่เปDนบริการหลักของหน@วยงาน และการบริการของหน@วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงข2าม

หน@วยงาน รวมท้ังสามารถให2ข2อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริการท่ีมีประชาชนเปDนศูนยAกลางด2วย

การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2 

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

เปDน “ผู2พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน@วยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก

เทคโนโลยีที ่เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอรAมการบริหารจัดการภายในองคAกร (Back Office) และ 

การจัดบริการของรัฐ (Service) เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และ

รูปแบบการให2บริการ ให2อยู@ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข2อมูล การทำงานและการให2บริการ

ระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างหน@วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแล

บำรุงรักษาระบบให2มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู@ในสภาพพร2อมใช2งานอย@างต@อเนื ่อง 

รวมท้ังสามารถพัฒนาระบบให2สอดคล2องกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปได2 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอื่น (Other) 

เปDน “ผู2ใช2เทคโนโลยดีิจิทัลภาครัฐ” ท่ีตระหนักรู2เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถใช2

เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานท่ีได2รับมอบหมายได2อย@างเหมาะสม 

 

กลุ^มที่ 2 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี

พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะกำลังพัฒนา (Developing) 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive) 

เปDน “ผู2นำด2านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางขององคAกร 

รวมถึงกระตุ 2นและผลักดันให2ข2าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน@วยงานที ่เกี ่ยวข 2อง 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน (How the organization operates) หรือการให2บริการของ

องคAกร ให2มีความทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2 เปDนองคAกรที่สร2างสรรคAนวัตกรรม รวมทั้งมี

การเช่ือมโยงระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชนอย@างเปDนระบบ 
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และเปDนรัฐบาลที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วม รวมทั้งเปDนผู2ใช2ข2อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

การตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคAกร รวมทั้งสร2างคุณค@าจากข2อมูลขององคAกร เพื่อให2

เกิดประโยชนAต@อสาธารณะด2วย 

(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

เปDน “ผู2บริหารการเปลี่ยนแปลงด2านดิจิทัลระดับองคAกร” ที่สามารถสื่อสารนโยบาย

ขององคAกรมาสู@ระดับปฏิบัติ พร2อมทั้งสั่งการ กำหนดแนวทาง วางแผน กำกับ ติดตามดูแล ให2เกิด

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรอืการให2บริการขององคAกร ให2มีความทันสมัยและอยู@ใน

รูปแบบดิจิทัล มีการสร2างสรรคAนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให2มีการเชื่อมโยงระหว@าง

หน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชน อย@างเปDนระบบ และเปDนรัฐบาลที่

เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วม รวมทั้งเปDนผู2ใช2ข2อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ

กำหนดนโยบายหรือทิศทางองคAกรด2วย 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

เปDน “ผู2ใช2ข2อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย” ที่สามารถคิด วิเคราะหA สังเคราะหA 

และใช2ข2อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรA 

แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรือการจัดบริการขององคAกร รวมทั้งสามารถระบุความต2องการ 

สร2างสรรคA ออกแบบ รวมถึงสร2างความเช่ือมโยงและบูรณาการข2อมูลทีเ่กี่ยวข2องแหล@งต@าง ๆ เพื่อ

การเชื่อมโยงหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชน อย@างเปDนระบบ และ

เปDนรัฐบาลที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมในรูปแบบดิจิทัล 

(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service) 

เปDน “ผู2อำนวยความสะดวกด2านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถให2บริการ ให2ความช@วยเหลือ 

อำนวยความสะดวก หรือให2คำแนะนำในรูปแบบดิจิทัล ที่สร2างความประทับใจให2แก@ประชาชนและ

ผู 2ร ับบริการ ทั ้งภายในและภายนอกหน@วยงาน รวมทั้งสามารถให2ข2อมูลความต2องการบริการ 

สร2างสรรคAนวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเปDนศูนยAกลาง รวมถึง

สนับสนุนการสร2างความเช่ือมโยงการบริการข2ามหน@วยงาน ระหว@างหน@วยงานภาครัฐ และระหว@าง

ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และการเปDนรัฐบาลที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วม 
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(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

เปDน “ผู2ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององคAกร” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสร2างสรรคAและออกแบบระบบอัจฉริยะให2แก@หน@วยงาน (Automated 

Public Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบให2มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ 

และอยู@ในสภาพพร2อมใช2งานอย@างต@อเน่ือง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให2สอดคล2องกับเทคโนโลยี

ที่เปลี่ยนแปลงไปได2ซึ่งจะสร2างให2เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให2บริการของ

ภาครัฐ ไปสู@ระบบดิจิทัลที่สามารถช@วยสนองตอบต@อความต2องการของผู2รับบริการในรูปแบบและ

ช@องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร2างให2เกิดการเชื่อมโยงระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และ

ระหว@างภาครฐักับประชาชน อย@างเปDนระบบ และการเปDนรฐับาลที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วม 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 

เปDน “ผู2รู2เท@าทันเทคโนโลยีดิจิทัล” ที่มีความรู2ความเข2าใจและเท@าทันการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยี และสามารถนำเทคโนโลยีมาใช2ประโยชนAได2อย@างเหมาะสมและปลอดภัย และเปDนผู2

ที่ใฝwเรียนรู2มุ@งพัฒนาตนเอง ให2สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย@างต@อเนื่อง โดยนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช2 

 

กลุ^มที่ 3 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐในองค+กรที่มี

พัฒนาการด0านดิจิทัลระยะสมบูรณ+ (Mature) 

(1) ผู0บริหารระดับสูง (Executive) 

เปDน “ผู2สร2างวัฒนธรรมองคAกรด2านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถสร2างวัฒนธรรมองคAกร

ที่ส@งเสริมให2เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนA และการสร2างสรรคAนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางาน

ภาครัฐที่มีมูลค@าสูงขึ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร2างคุณค@า

ร@วมกันระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครฐักับประชาชน มีการเช่ือมโยงและ

บูรณาการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว เปDนภาครัฐที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็ม

รูปแบบ ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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(2) ผู0อำนวยการกอง (Management) 

เปDน “ผู2ขับเคลื่อนองคAกรแห@งดิจิทัล” ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสร2าง

บรรยากาศการทำงานในรูปแบบดิจิทัล ที่เอื้อต@อการสร2างสรรคAนวัตกรรม เพื่อการพัฒนางาน

ภาครัฐที่มีมูลค@าสูงขึ้น (High Value Jobs) พัฒนาการทำงานและการบริการภาครัฐที่สร2างคุณค@า

ร@วมกันระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง และระหว@างภาครัฐกับประชาชน มีการเช่ือมโยงและ

บูรณาการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว เปDนภาครัฐที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็ม

รูปแบบด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(3) ผู0ทำงานด0านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 

เปDน “นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล” ที่สามารถคิด วิเคราะหA สังเคราะหA

และใช2ข2อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อต@อยอดและสร2างสรรคAนวัตกรรม เพื่อการพฒันาและสร2าง

งานภาครัฐที ่มีค ุณค@าสูง (High Value Jobs) รวมทั ้งสามารถสร2างสรรคAและออกแบบระบบ 

การบริหารจัดการ กระบวนการ ระบบการให2บริการ ที ่สนับสนุนการพัฒนาการทำงานภาครัฐ 

ที ่สร2างคุณค@าร@วมกันระหว@างหน@วยงานภาครัฐด2วยกันเอง  และระหว@างภาครัฐกับประชาชน  

มีการเช่ือมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว เปDนภาครัฐที่เปmดให2ประชาชนเข2ามามี

ส@วนร@วม อย@างเต็มรูปแบบ ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(4) ผู0ทำงานด0านบริการ (Service) 

เปDน “ผู2นำด2านการบริการภาครัฐ” ที่ร@วมสร2างสรรคAและพัฒนาการบริการภาครัฐที่

ให2ความสำคัญกับการสร2างคุณค@าร@วมกันระหว@างภาครัฐด2วยกันเอง และภาครัฐกับประชาชน  

มีการเชื ่อมโยงและบูรณาการบริการภาครัฐเสมือนเปDนองคAกรเดียว ไม@ถูกจำกัดด2วยเวลา  

สถานที่ ภาษา มีความโปร@งใสเปDนธรรม และเปmดให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็มรูปแบบ  

ด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(5) ผู0ปฏิบัติงานเฉพาะด0านเทคโนโลยี (Technologist) 

เปDน “ผู 2สร2างองคAกรอัจฉริยะ” ที ่มีความรอบรู 2เกี ่ยวกับการเปลี ่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี สามารถคาดการณAและเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององคAกร และรองรับ 

การเปลี่ยนผ@านเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อการสร2างงานภาครัฐที่มีมูลค@าสูงขึ้น (High Value Jobs) 
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การพัฒนาภาครัฐเปDนองคAกรแห@งนวัตกรรม มีการเช่ือมโยงและบูรณาการหน@วยงานต@าง ๆ เสมือน

เปDนองคAกรเดียว มีการบริการที่ทันสมัย ไม@จำกัดด2วยเวลา สถานที่และภาษา และเปDนภาครัฐที่เปmด

ให2ประชาชนเข2ามามีส@วนร@วมอย@างเต็มรูปแบบ ตลอดจนสามารถดูแลบำรุงรักษาระบบให2มี 

ความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู@ในสภาพพร2อมใช2งานอย@างต@อเน่ือง 

(6) ผู0ปฏิบัติงานอ่ืน (Other) 

เปDน “ผู 2ใช2เทคโนโลยีดิจิทัลอย@างชาญฉลาด” ที ่สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่

ทันสมัยมาใช2ประโยชนAได2อย@างถูกต2อง เหมาะสมและปลอดภัย รู 2รอบและเท@าทันเทคโนโลยี  

ใฝwเรียนรู2 มุ@งพัฒนาตนเองและผู2อื่นอย@างต@อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการงานที่

ได2รับมอบหมายได2อย@างมีประสิทธิภาพและบรรลุเปdาหมายด2วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10  

อ,างอิง : เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนกังานสถิติแหLงชาต ิ

  

การเรียนรูNในรปูแบบออนไลนI (e-Learning) 

การลงมือปฏิบัติ (On-the-job Training) 
การเพิม่คุณคLาในงาน (Job Enrichment) 
การเพิม่ปริมาณงาน (Job Enlargement) 

การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  

การติดตาม/สงัเกต (Job Shadowing) 
การทำกจิกรรม (Activity)  

การเรียนรูNดNวยตนเอง (Self-learning) 
การเปsนวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 

การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
การเปรียบเทียบกบัคูLแขLง/คูLเปรียบเทียบ (Benchmarking)   

70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน 

การฝzกอบรมในหNองเรียน (Classroom Training) 
การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) 
การใหNทุนการศึกษา (Scholarship)  

10% เรียนรู,จากการฝBกอบรม 

การสอนงาน (Coaching) 
โปรแกรมพีเ่ลี้ยง (Mentoring Program) 
การใหNคำปรึกษาแนะนำ (Consulting) 
การใหNขNอมูลปÉอนกลับ (Feedback)  

การฝzกงานกบัผูNเช่ียวชาญ (Counterpart) 

20% เรียนรู,จากผู,อ่ืนและการสอนงาน 

รูปแบบการเรียนรู,และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 
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1. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 70% เรียนรู,ด,วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน 

อ,างอิง : เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนกังานสถิติแหLงชาต ิ

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย 

1. การเรียนรูNในรูปแบบ

ออนไลนI (e-Learning) 

เนNนการฝzกอบรมโดยใชNสื่อ

อิเล็กทรอนิกสI ตามหวัขNอท่ีผูNเรียน

สนใจ โดยผูNเรียนสามารถเขNาเรียนตาม

เวลาและสถานท่ีท่ีตนเองสะดวก  

ใชNเปsนเคร่ืองมือเพ่ือใหNผูNท่ีสนใจสามารถพัฒนาทักษะและความรูNของตนเองใหNมี

ความหลากหลายและตรงกับความตNองการของตนเองไดNมากขึ้น โดยไมL

จำเปsนตNองเดินทางไปเรียน ในเวลาท่ีสะดวก ซ่ึงชLวยลดการสญูเสียเวลา 

ในการเดินทางไปยังหNองเรียน เคร่ืองมือน้ีจะเกิดประโยชนIไดNถNาผูNเรียนนำความรูNท่ี

ไดNรับมาทดลองใชNในงานจริง 

2. การลงมือปฏิบตัิ (On the 

Job Training : OJT) 

เนNนการฝzกอบรมในภาคสนาม  

ฝzกปฏิบตัิจริง โดยมีผูNสอนท่ีเปsน

หัวหนNางานหรือบุคคลท่ีไดNรับ

มอบหมายใหNทำหนNาท่ีประกบเพ่ือ

อธิบายและชี้แนะ เคร่ืองมือน้ีจะเกิด

ประโยชนIไดN ถNาใชNคูLกับการสอนงาน 

ใชNสำหรับบคุลากรใหมLท่ีเพ่ิงเขNามาทำงาน สับเปลีย่น โอนยNาย เลื่อนตำแหนLง มี

การปรับปรุงงานหรือตNองอธิบายงานใหมL ๆ เพ่ือสอนใหNบคุลากรทราบและเรียนรูN

เก่ียวกับคูLมือขั้นตอนการปฏิบตังิาน (Procedure) วิธีการปฏบิัตงิาน (Work 

Instruction) คูLมือการทำงาน (Manual) ระเบยีบปฏิบัตท่ีิเก่ียวขNองกับการทำงาน 

(Rules & Regulation) หรือเทคโนโลยีใหมL ๆ เพ่ือใหNบุคลากรสามารถทำงาน

ตามท่ีไดNรับมอบหมายไดNอยLางมีประสิทธิภาพ 

3. การเพ่ิมคุณคLาในงาน (Job 

Enrichment) 

เนNนการมอบหมายงานท่ียาก หรือ 

ทNาทายมากขึ้น ตNองใชNความคดิริเร่ิม  

การคิดเชิงวิเคราะหI การวางแผนงาน

มากกวLาเดิมท่ีเคยปฏบิัต ิ

1. Renewal – การทำใหNเกิดความแปลกใหมL ไมLใหNบุคลากรเกิดความเบื่อหนLาย 

โดยการเปลีย่นแปลงลักษณะงาน บุคคลท่ีจะตNองตดิตLอประสานงานดNวย 

เปลี่ยนมุมมองหรือความคิดจากงานเดิม 

2. Exploration – การพัฒนาและการแสวงหาทักษะความชำนาญมากขึ้น  

พัฒนาสัมพันธภาพท่ีเกิดขึ้นจากการทำงานใหมL ๆ 

3. Specialization – การชำนาญในงานเปsนพิเศษ กLอใหNเกิดความสามารถ 

ในการบริหารจัดการงานท่ีลึกขึ้น และทNาทายมากขึ้น 
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย 

4. การเพ่ิมปริมาณงาน (Job 

Enlargement) 

เนNนการมอบหมายงานท่ีมากขึ้น เปsน

งานท่ีมีขั้นตอนงานคลNายกับงานเดิมท่ี

เคยปฏิบตัิหรืออาจจะเปsนงานท่ี

แตกตLางจากเดิมท่ีเคยปฏิบัต ิแตLงานท่ี

ไดNรับมอบหมายไมLยากหรือไมLตNองใชN

ความคดิเชงิวิเคราะหIมากนัก 

เพ่ือเปsนการเพ่ิมทักษะการทำงานใหNกับบุคลากรโดยเฉพาะทักษะในดNาน 

การบริหารจัดการ (Managerial Competency) ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการบริหารงานท่ีมี

ปริมาณท่ีมากขึ้นกวLาเดิมท่ีเคยปฏิบตัิ ไดNแกL ทักษะการวางแผนงาน  

ทักษะการบริหารเวลา ทักษะการแกNไขปîญหาและตดัสินใจ การบริหารทีมงาน 

การสอนและการพัฒนาทีมงาน (เหมาะสำหรับบคุลากรท่ีทำงานเดิม ๆ ซ้ำ ๆ  

มาเปsนระยะเวลานาน) 

5. การมอบหมายโครงการ 

(Project Assignment) 

เนNนการมอบหมายใหNบุคลากร

รับผิดชอบโครงการระยะยาว  

ไมLสามารถทำใหNเสร็จภายในวันหรือ

สองวัน เปsนโครงการพิเศษท่ีบคุลากร

จะตNองแยกตัวจากเดิมท่ีเคยปฏิบัติ

หรือเปsนโครงการท่ีเพ่ิมขึ้นจากงาน

ประจำท่ีรับผิดชอบ 

เพ่ือใชNเปsนเคร่ืองมือในการวิเคราะหIหาจุดแขง็และจุดอLอนของบคุลากรจาก

โครงการท่ีมอบหมายใหNบุคลากรไปปฏบิัต ิเปsนเคร่ืองมือในการฝzกทักษะ 

ในการทำงาน (Skill-based) โดยเฉพาะทักษะเฉพาะดNานท่ีเก่ียวขNองในงานน้ัน 

บางองคIกรนำมาใชNในการเลื่อนระดับตำแหนLงงาน การคัดเลือกหาบุคลากรท่ีมี

ความโดดเดLน และการหาผูNสืบทอดตำแหนLงงาน 

6. การหมุนเวียนงาน (Job 

Rotation) 

เนNนใหNบุคลากรเวียนงานจากงานหน่ึง

ไปยังอีกงานหน่ึง เพ่ือเรียนรูNงานน้ัน 

ตามระยะเวลาท่ีกำหนด โดยสLวนใหญL

มักใชNเปsนเคร่ืองมือในการพัฒนา

ความสามารถของผูNบริหาร 

กLอนการปรับตำแหนLง/ระดับ 

เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากรใหNเกิดการทำงานท่ีหลากหลายดNาน  

เปsนการเสริมสรNางประสบการณIของบคุลากรใหNเรียนรูNงานมากขึน้ จึงเหมาะ

สำหรับบคุลากรท่ีเตรียมความพรNอมในการรับผิดชอบงานท่ีสูงขึน้ หรือเปsนกลุLม

คนท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพสงู (High Performance and High Potential) 
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เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย 

7. การตดิตาม/สงัเกต (Job 

Shadowing) 

เนNนการเรียนรูNงานจากการเลียนแบบ 

และการติดตามหัวหนNางานหรือผูNรูNใน

งานน้ัน ๆ เปsนเคร่ืองมือท่ีไมLตNองใชN

เวลามากนักในการพัฒนา

ความสามารถของบุคลากร เน่ืองจาก

บุคลากรจะตNองทำหนNาท่ีสังเกตติดตาม

พฤติกรรมของหัวหนNางาน 

เพ่ือใหNบุคลากรไดNเห็นสภาพแวดลNอม ทักษะท่ีจำเปsนตNองใชNในการทำงาน 

ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ การจัดการงานท่ีเกิดขึ้นจริง รวมถงึการแสดงออกและ

ทัศนคติของแมLแบบ (Role Model) ภายในระยะเวลาสั้น (Shot-term Experienced) 

ระยะเวลาตัง้แตLหน่ึงวันไปจนถึงเปsนเดือนหรือเปsนปô มักใชNในการพัฒนาบุคลากร

ท่ีมีศักยภาพสงู (Talent) หรือการพัฒนาคนเกLง หรือใหNบคุลากรท่ัวไปไดNเรียนรูN

วิธีการทำงานของผูNอ่ืนเพ่ือนำมาปรับปรุงการทำงานของตนเองใหNดีขึ้น  

หรือใชNในการพัฒนาความกNาวหนNาในอาชีพของบคุลากร (Career Path) 

8. การทำกิจกรรม (Activity) เนNนการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น 

ไมLตNองมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ

ดำเนินงานมากนัก ความสำเร็จของ

เคร่ืองมือดงักลLาวน้ีตNองอาศัยความ

รLวมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ

กิจกรรมใหNบรรลุเปÉาหมายท่ีกำหนด 

เพ่ือใหNบุคลากรเกิดความรLวมมือสามัคคีกัน เกิดการแลกเปลีย่นความคดิเห็นและ

มุมมองซ่ึงกันและกัน ทำใหNเกิดการเรียนรูNรLวมกัน รวมถงึชLวยสรNางบรรยากาศและ

สรNางขวัญกำลงัใจท่ีดีในการทำงาน ทำใหNบุคลากรเกิดความรูNสึกสนุกสนานใน

ระหวLางวันทำงาน อันสLงผลใหNผลผลิตหรือผลการปฏิบัตงิานเพ่ิมสูงขึ้น  

และมีประสิทธิภาพเปsนไปตามเปÉาหมายท่ีกำหนด 

9. การเรียนรูNดNวยตนเอง 

(Self-learning) 

เนNนการฝzกฝนฝzกปฏิบัตดิNวยตนเอง

จากแหลLง/ ชLองทาง การเรียนรูNตLาง ๆ 

เชLน อLานหนังสือ หรือศึกษาระบบงาน

จาก Work Instruction หรือ คNนควNา

ขNอมูลผLาน Internet หรือ สอบถามผูNรูN 

เปsนตNน 

เพ่ือใหNบุคลากรมีความรับผดิชอบในการเรียนรูNและพัฒนาตนเองโดยไมLจำเปsนตNอง

ใชNชLวงเวลาในการปฏบิัตงิานเทLาน้ัน บุคลากรสามารถแสวงหาโอกาสเรียนรูNไดNดNวย

ตนเองผLานชLองทางการเรียนรูNและสื่อตLาง ๆ ท่ีตNองการไดN วิธีน้ีเหมาะกับบุคลากร

ท่ีชอบเรียนรูNและพัฒนาตนเองอยูLเสมอ (Self-Development) โดยเฉพาะกับ

บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบตังิานดี และมีศักยภาพในการทำงานสงู (Talented People) 
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10. การเปsนวิทยากรภายใน 

(Internal Trainer) 

เนNนการสรNางบุคลากรท่ีมีความสามารถใน

การถLายทอด รักการสอนและมีความรูNใน

เร่ืองท่ีจะสอน โดยมอบหมายใหNบุคคล

เหลLาน้ีเปsนวิทยากรภายในองคIกรทำหนNาท่ี

จัดอบรมใหN กับบุคลากรในหนLวยงานตLาง ๆ  

เพ่ือเปsนการสรNางแรงจูงใจและพัฒนาความสามารถของบุคลากร ชLวยใหNบุคลากร

ไดNแสดงผลงานจากการเปsนวิทยากรภายในใหNกับบุคลากรภายในองคIกร  

วิธีน้ีเหมาะสำหรับบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญหรือรอบรูNในงานท่ีรับผิดชอบ  

มีความชำนาญในงานเปsนอยLางมาก เชLน หวัหนNางาน หรือผูNบริหาร 

11. การดูงานนอกสถานท่ี 

(Site Visit) 

เนNนการดูระบบและขั้นตอนงานจาก

องคIกรท่ีมีแนวปฏิบตัิท่ีด ี(Best 

Practice) ในเร่ืองท่ีตNองการดงูาน 

เพ่ือใหNบุคลากรเห็นแนวคดิ และหลัก

ปฏิบตัิท่ีประสบความสำเร็จ อันนำไปสูL

การปรับใชNในองคIกรตLอไป 

เพ่ือใหNบุคลากรไดNเห็นประสบการณIใหมL ๆ การไดNเห็นรูปแบบการทำงานท่ีมีวิธี

ปฏิบตัิท่ีเปsนเลศิ หรือไดNเรียนรูNเร่ืองใหมL ๆ ท่ีดีจากองคIกรภายนอก  

มาใชNเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงานใหNดขีึ้น วิธีน้ีเหมาะกับบุคลากรตั้งแตLระดบั

ผูNอำนวยการขึ้นไป  

12. การเปรียบเทียบกับคูLแขLง/

คูLเปรียบเทียบ 

(Benchmarking) 

เนNนการนำตัวอยLางของขั้นตอนหรือ

ระบบงานจากองคIกรอ่ืนท่ีมีลักษณะ

ใกลNเคียงกับหนLวยงานของทLาน และมี

แนวปฏิบตัิท่ีด ี(Best Practice)  

มาวิเคราะหIเปรียบเทียบกับขั้นตอน

หรือระบบงานปîจจุบัน เพ่ือกระตุNนจูง

ใจบุคลากรใหNเห็นถึงสถานะของ

หนLวยงานเทียบกับองคIกรท่ีท่ีมีแนว

ปฏิบตัิท่ีด ี(Best Practice) 

เพ่ือหาวิธีการปฏิบัตติLาง ๆ ท่ีดีท่ีสดุ หรือไดNเทียบเทLา หรือดีกวLา เหมาะกับ

บุคลากรระดับหัวหนNางาน หรือบคุลากรท่ีมีผลงานดีและมีศักยภาพสูง  

ท่ีมีความพรNอมท่ีจะเรียนรูNและปรับปรุงผลงานและความสามารถของตนเองใหN

เปsนไปตามหรือสงูกวLามาตรฐานของคูLแขLงภายในหรือภายนอกหนLวยงานและ

องคIกร 
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2. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 20% เรียนรู,จากผู,อื่นและการสอนงาน 

อ,างอิง : เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนกังานสถิติแหLงชาต ิ

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย 

1. การสอนงาน (Coaching) เนNนอธิบายรายละเอียดของงาน  

ไมLจำเปsนจะตNองอยูLในภาคสนาม

เทLาน้ัน อาจจะเปsนการสอนงานนอก

ภาคสนาม โดยสLวนใหญLหัวหนNางาน

โดยตรงจะทำหนNาท่ีสอนงานใหNกับ

บุคลากร 

1. เพ่ือแกNปîญหาท่ีเกิดขึ้นในการทำงาน ผูNสอนชี้ใหNเห็นแนวทางแกNไข และใหN

บุคลากรคดิแกNไขปîญหาตLอเอง 

2. เพ่ือพัฒนาอาชีพเปsนการเตรียมใหNพรNอมกLอนท่ีจะเลื่อนตำแหนLง ผูNสอนตNอง

ทบทวนผลงาน ความสามารถท่ีมีอยูL และกำหนดเปÉาหมายในการสอนงาน 

โดยเนNนการพัฒนาความสามารถในตำแหนLงท่ีบุคลากรจะเลื่อนขึน้ไป 

3. เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานใหNมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูNสอนจะตNองคNนหา

ความสามารถท่ีโดดเดLนและท่ีตNองปรับปรุง และจัดลำดับความสำคัญของ

ความสามารถท่ีจะตNองการเสริมหรือพัฒนา 

2. โปรแกรมพ่ีเลี้ยง 

(Mentoring Program) 

เนNนพัฒนาเร่ืองจิตใจ การปรับตัว การ

ทำงานรLวมกับผูNอ่ืนภายในองคIกร 

องคIกรบางแหLงเรียก Buddy 

Program ซ่ึงบคุลากรจะมีพ่ีเลีย้งท่ี

ไดNรับคัดเลือกใหNดแูลเอาใจใสL และ

พูดคยุกับบุคลากรอยLางไมLเปsนทางการ 

1. เพ่ือดูแลและรักษาบุคลากรใหมLใหNสามารถปฏิบตังิานรLวมกับทุกคนในองคIกรไดN

อยLางมีความสขุ สามารถปรับตวัเขNากับองคIกร เพ่ือนรLวมงาน และสภาพแวดลNอม

ในการทำงานท่ีแตกตLางจากองคIกรเดิมไดNอยLางมีประสทิธิภาพ โดยมีพ่ีเลีย้งทำ

หนNาท่ีในการสรNางความสัมพันธI ความคุNนเคย และบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 

รวมท้ังเปsนแบบอยLาง (Role Model) ท่ีดีใหNแกLบคุลากรรุLนใหมL 

2. เพ่ือชLวยบคุลากรท่ีกำลงัจะปรับตำแหนLงใหNเติบโตขึ้นในองคIกร พ่ีเลีย้งจะทำ

หนNาท่ีใหNขNอมูลท่ีเปsนประโยชนIในการทำงานรวมถงึขNอควรระวังและ 

ความขดัแยNงท่ีอาจเกิดขึ้นจากงานใหมLท่ีไดNรับมอบหมาย 
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3. การใหNคำปรึกษาแนะนำ 

(Consulting) 

เนNนการใหNคำปรึกษาแนะนำเม่ือ

บุคลากรมีปîญหาท่ีเกิดขึ้นจากงานท่ี

รับผิดชอบ หัวหนNางานจะตNองทำ

หนNาท่ีใหNแนวทาง เคลด็ลับ และวิธีการ

เพ่ือใหNบุคลากรสามารถแกNไขปîญหาท่ี

เกิดขึ้นน้ันไดN 

เพ่ือใชNในการแกNไขปîญหาท่ีเกิดขึ้นกับบคุลากรดNวยการวิเคราะหIปîญหาท่ีเกิดขึ้น 

ในการทำงาน และนำมากำหนดแนวทางในการแกNไขปîญหารLวมกันระหวLาง

ผูNบังคับบญัชากับผูNใตNบงัคับบัญชา ซ่ึงผูNบงัคบับญัชาจะตNองนำเสนอแนวทาง 

ในการแกNไขปîญหาท่ีเหมาะสมเพ่ือใหNบุคลากรมีแนวทางในการแกNไขปîญหาท่ีเกิด

ขึ้นกับตนเองไดN มี 3 ลักษณะ ไดNแกL  

- การแกNไขปîญหาท่ีเกิดขึ้นกับบคุลากร 

- การปÉองกันปîญหาท่ีอาจเกิดขึ้น 

- การสLงเสริมใหNบุคลากรไดNพัฒนาทักษะและความรูNตLาง ๆ 

4. การใหNขNอมูลปÉอนกลับ 

(Feedback) 

เนNนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน

และแจNงผลหรือใหNขNอมูลปÉอนกลับแกL

บุคลากร เพ่ือใหNบุคลากรปรับปรุง 

พัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถ

ในการทำงาน 

เพ่ือรับฟîงขNอมูลตLาง ๆ ไมLวLาจะเปsนเร่ืองการทำงานหรือเร่ืองท่ัว ๆ ไปท่ีเกิดขึ้น

ของตัวบุคคลหรือกลุLมคน มี 3 รูปแบบ คือ 

- แบบแจNงและชักจูง (Tell and Sell) 

- แบบแจNงและรับฟîง (Tell and Listen) 

- แบบรLวมแกNปîญหา (Problem Solving) 

5. การฝzกงานกับผูNเชีย่วชาญ 

(Counterpart) 

เนNนการฝzกปฏิบัติจริงกับผูNเชี่ยวชาญท่ี

มีประสบการณIในเร่ืองน้ัน  

เปsนการฝzกงานภายนอกสถานท่ีหรือ

การเชิญผูNเชี่ยวชาญใหNเขNามาฝzกงานกับ

บุคลากรภายใตNระยะเวลาท่ีกำหนด 

เพ่ือใหNบุคลากรในระดับผูNจัดการ หัวหนNางาน และบคุลากรท่ีมีศกัยภาพสงู  

ซ่ึงมีความสามารถในการเรียนรูNและพัฒนาตนเองไดNภายในระยะเวลาท่ีจำกัด 

เพ่ือใหNนำความรูNท่ีไดNรับจากผูNเชี่ยวชาญมาถLายทอดใหNกับบุคลากรคนอ่ืน ๆ  

ในองคIกรตLอไป 
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3. เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรตามรูปแบบการพัฒนา 10% เรียนรู,จากการฝBกอบรม 

อ,างอิง : เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI โดย กลุLมการเจNาหนNาที่ สำนักงานเลขานุการกรม สำนกังานสถิติแหLงชาต ิ

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร ลักษณะเฉพาะ วัตถุประสงคI/เปÉาหมาย 

1. การฝzกอบรมในหNองเรียน 

(Classroom Training) 

เนNนการเรียนรูNจากผูNเรียนหลากหลาย

กลุLมงาน/ตำแหนLงงาน โดยมี

หนLวยงานทรัพยากรบคุคล  

(กองฝzกอบรม) ทำหนNาท่ีดำเนินการ

จัดอบรม 

1. ปรับปรุงจุดอLอนหรือขNอท่ีตNองพัฒนาของบุคลากรใหNมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. พัฒนาความสามารถท่ีเปsนจุดแขง็ของบุคลากรใหNดขีึ้นกวLาเดมิ 

3. เตรียมความพรNอมสำหรับตำแหนLงงานท่ีสงูขึ้น ทำใหNผูNบังคับบัญชาและ

บุคลากรเกิดความม่ันใจวLาจะสามารถรับผดิชอบงานท่ีไดNรับมอบหมายเม่ือ

ไดNรับการเลื่อนตำแหนLงงานในอนาคต 

4. ใชNเปsนเคร่ืองมือคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความโดดเดLน (Talent) หรือผูNสืบทอด 

ตำแหนLงงาน (Successor) ท่ีจะกNาวขึ้นสูLตำแหนLงงานระดับบริหารตLอไป 

2. การประชุม / สัมมนา 

(Meeting / Seminar) 

เนNนการพูดคุยระดมความคิดเห็นของ

ทีมงาน ใหNเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองท่ี

หลากหลาย ผูNนำการประชุม/สัมมนาจึง

มีบทบาทสำคัญมากในการกระตุNนจูงใจ

ใหNผูNเขNารLวมประชุม/สัมมนานำเสนอ

ความคิดเห็นรLวมกัน 

เพ่ือใหNเกิดความรูNและประสบการณIใหมL ๆ จากผูNอ่ืนท้ังภายในและภายนอก

องคIกร เปsนการเรียนรูNจากการรับฟîงแนวคิดหรือผลงานใหมL ๆ รวมถึงการหารือ

หรือระดมความคดิเห็นกันในหัวขNอใดหัวขNอหน่ึง 

3. การใหNทุนการศึกษา 

(Scholarship) 

เนNนการใหNทุนการศึกษาเพ่ือใหNผูNเรียนมี

ความรูN ประสบการณIมากขึ้นจากอาจารยI

ผูNสอน รวมถงึการสรNางเครือขLายกับผูNเรียน

ดNวยกัน ซ่ึงบุคคลท่ีไดNรับทุนจะตNองใชNเวลา

การทำงานหรือเวลาสLวนตัวในการขอรับ

ทุนจากองคIกร 

เพ่ือใหNบุคลากรไดNใชNชLวงเวลาทำงานปกต ิหรือนอกเวลาทำงานในการศึกษาหา

ความรูNเพ่ิมเติมในระดับท่ีสงูขึ้น โดยศึกษาตLอในหลักสูตรท่ีเปsนประโยชนI 

ตLอการทำงานปîจจุบันของบุคลากร หรือการทำงานในอนาคต หรือเปsนประโยชนI

ตLอการเลื่อนระดับหรือตำแหนLงงานท่ีสูงขึ้นตLอไปในอนาคต 
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ผู#บังคับบัญชา 
 

ผู&บังคับบัญชา หมายถึง หัวหน&างานผู&มีหน&าที่มอบหมายและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ข&าราชการหรือบุคลากรภาครัฐโดยตรง ซึ่งเปKนผู&ประเมินผลการปฏิบัติงานของข&าราชการและบุคลากร 
ในสังกัด หรือเปKนผู&ท่ีผู&ประเมินมอบหมาย  
 



 

 

 

 

 

คำถาม คำตอบ 

ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ

ปรับเปล่ียนเปDนรัฐบาลดิจิทัล 
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ประเด็นคำถามท่ี 1 ทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบคุลากรภาครัฐ 

 

คำถามที่ 1 

ทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการกลุ6มผู*ปฏิบัติงานด*านเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมถึงทักษะ
เฉพาะทางสำหรับวิชาชีพคอมพิวเตอรK (IT Professional Skills) หรือไม6 
คำตอบ 

ทักษะด*านดิจิทัลเป^นทักษะท่ัวไป (Generic Skills) ท่ีมีวัตถุประสงคKเฉพาะเพ่ือการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัล ไม6ครอบคลุมถึงทักษะเฉพาะทางสำหรับวิชาชีพ (Professional Skills) 
 

คำถามที่ 2 

ทักษะด*านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัล เหมือนหรือแตกต6างจากทักษะ
ด*านดิจิทัลโดยท่ัวไป อย6างไร 
คำตอบ 

ทักษะด*านดิจิทัลโดยทั่วไป คือ ทักษะความเข*าใจและใช*เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมุ6งเน*นการใช*งาน
คอมพิวเตอรK อินเทอรKเน็ต การทำงานร6วมกันและการความปลอดภัยทางไซเบอรK ซ่ึงเป^นทักษะส6วนหน่ึงใน
ทักษะด*านดิจิทัลเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัลซึ่งประกอบด*วยทักษะด*านอื่น ๆ ที่เป^น
แนวทางท่ีจะช6วยให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะท่ีสามารถขับเคลื่อนการปรับเปลีย่นเป^นรัฐบาล
ดิจิทัลได* 
 

คำถามที่ 3 

ทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัล ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 1013 / ว 6 เกี ่ยวข*องสัมพันธKกับความรู * ทักษะ และสมรรถนะของ
ข*าราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐาน
และแนวทางการกำหนดความรู* ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จำเป^นสำหรับตำแหน6งข*าราชการ 
พลเรือนสามัญ อย6างไร 
คำตอบ 

ทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี ่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลตาม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที ่ นร 1013 / ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เป^นทักษะที ่จัดทำขึ้นใหม6  
มีวัตถุประสงคKเพื่อใช*พัฒนาข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจทัิล
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เป^นหลัก และนำมาปรับใช*กับข*าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมด ในขณะที ่ความรู * ทักษะ และ
สมรรถนะของข*าราชการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552  
เป^นมาตรฐานความรู* ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป^นสำหรับตำแหน6งข*าราชการพลเรือน
สามัญ	 

อย6างไรก็ตาม เพื่อประโยชนKในการพัฒนาข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป^น
รัฐบาลดิจิทัล คณะกรรมการข*าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได*มีการนำสมรรถนะบางสมรรถนะตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ท่ี นร 1008 / ว 27 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2552 มาใช*ด*วย  
 

 

ประเด็นคำถามท่ี 2 การนำทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐไปใช0 

 

คำถามที่ 4  

ส6วนราชการสามารถปรับปรุงการจำแนกทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื ่อปรับเปลี ่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลที ่สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ ้น ให*มีความเหมาะสมกับบริบทของ 
ส6วนราชการ และหน*าท่ีภารกิจของข*าราชการแต6ละคนได*หรือไม6 อย6างไร 
คำตอบ 

ส6วนราชการสามารถปรับปรุงรายการทักษะด*านดิจิทัลของกลุ6มบุคลากรให*มีความเหมาะสม  
โดยเพิ ่มหรือปรับปรุงรายละเอียดของทักษะด*านดิจิทัลซึ ่งประกอบด*วย ความสามารถ ความรู* 
ประสบการณK คุณลักษณะ และสมรรถนะอ*างอิง  ให*มีสอดคล*องกับบริบทขององคKกรและหน*าท่ี 
ความรับผิดชอบของบุคลากร โดยนำรายละเอียดทักษะด*านดิจิทัลที่กำหนดไว*ใน หมวด 2 ของหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓ / ว ๖ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มาใช*ประกอบการพิจารณา 
 

คำถามที่ 5 

ในการระบุทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัล
สำหรับบุคลากรในหน6วยงานหนึ่ง ควรพิจารณาระยะพัฒนาการด*านดิจิทัลเป�าหมายขององคKกรเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัล หรือพิจารณาจากความจำเป^นระดับบุคคล เป^นหลัก  
คำตอบ 

โดยท่ีการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ท่ี นร ๑๐๑๓ / ว ๖ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มีเจตนารมณKหลักเพ่ือนำการปรับเปลี่ยนหน6วยงาน
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ภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัล ดังนั้น ในการระบุทักษะด*านดิจิทัลที่จำเป^นสำหรับข*าราชการและบุคลากร
ภาครัฐในหน6วยงานหน่ึง จึงให*พิจารณาจากระยะพัฒนาการด*านดิจิทัลเป�าหมายของหน6วยงานเป^นหลัก  

อย6างไรก็ตาม หากข*าราชการและบุคลากรภาครัฐผู*ใดในหน6วยงานของรัฐดังกล6าว มีทักษะด*าน
ดิจิทัลมากกว6าทักษะด*านดิจิทัลท่ีจำเป^นสำหรับข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ บุคลากรผู*น้ันอาจพัฒนา
ตนเองให*มีความรู* ความสามารถ ประสบการณK และคุณลักษณะตามทักษะด*านดิจิทัลที่จำเป^นสำหรับ
หน6วยงานในอนาคต ต6อไป ก็ได* 
 

คำถามที่ 6 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓ / ว ๖ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  มีการแบ6งระดับ
พัฒนาการด*านดิจิทัลขององคKกรเป^น ๓ ระยะ (Early Developing Mature) ส6วนราชการจะทราบได*
อย6างไรว6าส6วนราชการมีระดับพัฒนาการด*านดิจิทัลอยู6ในระดับใด 

คำตอบ 

สำนักงาน ก.พ. อยู6ระหว6างการจัดทำเคร่ืองมือเพ่ือระบุระดับพัฒนาการด*านดิจิทัลของส6วนราชการ 
คาดว6าจะแล*วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  
 

คำถามที่ 7 

ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน6วยงานมีระดับทักษะด*านดิจิทัลที่แตกต6างกัน สำนักงาน 
ก.พ. มีเคร่ืองมือเพ่ือสนับสนุนให*ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐสามารถวิเคราะหKและระบุทักษะด*าน
ดิจิทัลของบุคลากรแต6ละคนควรพัฒนา (Gap Analysis) อย6างไรบ*าง 
คำตอบ 

เพ่ือให*หน6วยงานต*นสังกัด และข*าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถวิเคราะหKได*ว6าข*าราชการ
และบุคลากรภาครัฐควรพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลด*านใด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคKการมหาชน) ร6วมกับ
สำนักงาน ก.พ. ได*จัดทำเครื ่องมือการประเมินทักษะด*านดิจิทัลด *วยตนเองในรูปแบบออนไลนK  
(Self-assessment) เพื่อให*บุคลากรทราบและสามารถวางแผนในเบื้องต*นได*ว6าควรพัฒนาทักษะด*าน
ดิจิทัลใด ทั ้งนี ้ให*ปรึกษากับผู*บังคับบัญชาเกี ่ยวกับการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัล เพื ่อให*การพัฒนามี 
ความสอดคล*องกับเป�าหมายในการปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลของหน6วยงานด*วย 

เมื่อมีการประเมินทักษะด*านดิจิทัลไประยะหนึ่งแล*ว สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคKการมหาชน) 
และสำนักงาน ก.พ. จะจัดทำสรุปผลการประเมินทักษะด*านดิจิทัลระดับรัฐบาล และระดับองคKกร  
จำแนกตามเกณฑKต6าง ๆ และรายงานให*หน6วยงานต*นสังกัดทราบในภาพรวม โดยไม6มีการจำแนก 
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ผลการประเมินในระดับตัวบุคคล เพื ่อให*ส6วนราชการสามารถนำข*อมูลการประเมินไปใช*วางแผน 
การพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทั้งในระดับองคKกรและระดับบุคคลได*
อย6างเหมาะสม ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได*ท่ี :  

(1) http://dg-sa.tpqi.go.th/home/  
(2) QR code 

 
 

 

ประเด็นคำถามท่ี 3 การพัฒนาทักษะด0านดิจิทัลของข0าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

 

คำถามที่ 8 

ส6วนราชการควรพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐอย6างไร 
คำตอบ 

รูปแบบการพัฒนาท่ีเห็นว6าเหมาะสมจะนำมาใช*ในการพัฒนาข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล คือ การจัดรูปแบบการเรียนรู *และพัฒนา แบบ 70 : 20 : 10 คือ  
ร*อยละ 70 เรียนรู*ด*วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร*อยละ 20 เรียนรู*จากผู*อื่นและการสอนงาน และ
ร*อยละ 10 เรียนรู*ในห*องเรียนหรือการฝñกอบรม โดยแนวทางการพัฒนาดังกล6าวคิดค*นขึ้นโดย Morgan 
McCall ขณะทำงานอยู6ที่ Center for Creative Leadership (CCL) และได*รับการเผยแพร6ครั้งแรกใน
หน ั งส ือ The Career Architect Development Planner ป ô  ค .ศ .  1996 เข ี ยนโดย Michael M. 
Lombardo และ Robert W. Eichinger  

รายละเอียดรูปแบบการเรียนรู*และพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 ตามคำนิยามศัพทK คู6มือทักษะด*าน
ดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ หน*า 71 
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คำถามที่ 9 

ในกรณีท่ีข*าราชการและบุคลากรภาครัฐได*รับมอบหมายให*ทำงานท่ีหลากหลาย และไม6สามารถ
จัดกลุ6มตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังตามท่ีสำนักงาน ก.พ. กำหนดได*อย6างชัดเจน (เช6น ทำท้ังงาน 
Academic และงาน Service) ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐ มีแนวทางการดำเนินการอย6างไร 
คำตอบ 

หากข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ ส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐ เห็นว6าภารกิจท่ีตนได*รับ
มอบหมายให*ปฏิบัติมีหลากหลายรูปแบบและมีลักษณะที่สอดคล*องกับกลุ6มเป�าหมายของการพัฒนา
มากกว6า ๑ กลุ6ม ให*บุคลากรผู*น้ันปรึกษาหารือกับผู*บังคับบัญชา เพ่ือร6วมกันระบุกลุ6มบุคลากรท่ีเหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ หน*าท่ี ความรับผิดชอบหลักท่ีได*รับมอบหมาย ของบุคคลผู*น้ันก็ได* 
คำถามที่ 10 

การฝñกอบรมสำหรับการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓ / ว ๖ 
ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ควรมีรูปแบบอย6างไร 
คำตอบ 

โดยที่การพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ มีความมุ6งหมายเพื่อให*
ผู*ปฏิบัติงานในภาคราชการ “ทำได* ทำเป^น” ตามบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป^น
รัฐบาลดิจิทัล และสามารถนำทักษะที่ได*รับการพัฒนามาปรับใช*ในการปฏิบัติงานจริงได* ดังนั้น จึงได*
กำหนดสัดส6วนการจัดฝñกอบรมไว* ดังนี ้ การบรรยายไม6เกินร*อยละ 60 และลงมือปฏิบัติร*อยละ 40   
 

คำถามที่ 11 

ส6วนราชการควรแนะนำให*บุคลากรพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลจากแหล6งการเรียนรู*ใด 

คำตอบ 

ในเบื้องต*น สำนักงาน ก.พ. ได*รวบรวมแหล6งการเรียนรู*เพื่อพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลในรูปแบบ
ออนไลนKเพ่ือให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถเข*าไปศึกษาเรียนรู*ด*วยตนเอง  ในการน้ี หน6วยงาน
ของรัฐอาจแนะนำให*ข*าราชการและบุคลากรในสังกัด ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได*ท่ี :  

(3) https://www.ocsc.go.th/Digital_Learning_Sources  
(4) QR code 
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คำถามที่ 12 

หากส6วนราชการต*องการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐด*วยการอบรม 
มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลใดบ*างท่ีเป^นหลักสูตรแนะนำ 
คำตอบ 

การพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาล

ดิจิทัลตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว ๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ มุ6งเน*นการส6งเสริม 

ให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการพัฒนาและเรียนรู*ด*วยตนเองจากแหล6งการเรียนรู*แบบออนไลนK

และการปฏิบัติงานจริง เป^นหลัก ซึ่งในป†จจุบันมีหลายหน6วยงานที่มีการพัฒนาหลักสูตรและเผยแพร6 

องคKความรู*ทางออนไลนKและเป°ดให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐได*เข*าไปศึกษาหาความรู*และนำมา 

ฝñกปฏิบัติในการทำงานจริง โดยไม6เสียค6าใช*จ6าย เช6น  

(๑) ระบบบทเรียนออนไลนKแบบเป°ดเพื่อมหาชน (Massive Open Online Course) 

พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยไซเบอรKไทย (Thailand Cyber University   

(๒) ระบบการเรียนรู * online ผ6านอินเตอรKเน็ต ของสถาบันพัฒนาบุคลากรด*าน 

ดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคKการมหาชน) 

(๓) หลักสูตรการอบรมออนไลนK (e-Learning) สำนักงาน ก.พ. 

(๔) โครงการส6งเสริมการเรียนรู *ผ6านสื ่ออิเล็กทรอนิกสK (e-learning) ของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป^นต*น 

สำหรับการพัฒนาโดยการฝñกอบรมนั ้น ส6วนราชการอาจเลือกหลักสูตรที ่จำเป^นและ

สนับสนุนการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลเชิงลึกที่มีความซับซ*อน เช6น การวิเคราะหKข*อมูล (Data Analytics) 

เพื ่อตีความและหาข*อสรุปที ่เป^นประโยชนKต6อการตัดสินใจ และการจัดทำสถาป†ตยกรรมองคKกร 

(Enterprise Architecture) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผ6านสู6รัฐบาลดิจิทัล เป^นต*น  

 

คำถามที่ 13 

ส6วนราชการสามารถออกแบบหลักสูตรเองได*หรือไม6 
คำตอบ 

หากเป^นการจัดฝñกอบรมเพื ่อพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลให*แก6ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
ในสังกัดส6วนราชการหรือหน6วยงานของรัฐตนเอง ส6วนราชการสามารถออกแบบหลักสูตรการพัฒนาและ
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เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนเรียนรู*ระหว6างกันได* แต6หากเป^นการจัดฝñกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรภายนอก
หน6วยงานในลักษณะเดียวกันกับหน6วยงานจัดฝñกอบรม จะต*องนำหลักสูตรการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัล
ดังกล6าวเสนอให*กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมให*การรับรองก6อนนำไปใช*ในการฝñกอบรม 

 

 

ประเด็นคำถามท่ี 4 การดำเนินการในลำดับตSอไปของสSวนราชการและหนSวยงานของรัฐ 

 

คำถามที่ 14  

ส6วนราชการจะต*องดำเนินการในลำดับต6อไปอย6างไร หลังจากได*รับหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ท่ี นร ๑๐๑๓/ว ๖ ลงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 แล*ว 
คำตอบ 

ส6วนราชการจะต*องนำทักษะด*านดิจิทัลไปใช*ในการวางแผน รวมทั ้งส6งเสริมสนับสนุนและ 
จัดดำเนินการเพื่อให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐมีการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลด*วยตนเอง ตามท่ี
กำหนด โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังต6อไปน้ี 

(1) ระบุเป�าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับกรมเพ่ือปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลและประกาศให*
บุคลากรทราบ 

(2) ระบุทักษะด*านดิจิทัลและทักษะท่ีจำเป^นสำหรับการปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลของกรม 
(3) ส6งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลและทักษะท่ีจำเป^นของข*าราชการ

ในระดับกรม 
(4) ส6งเสริม สนับสนุนให*บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัล โดยนำแนวทางการพัฒนาแบบ 

70 : 20 : 10 มาใช* 

(5) ส6งเสริมสนับสนุนให*บุคลากรปรับพฤติกรรมและนำทักษะด*านดิจิทัลมาใช*ในการพัฒนาระบบ
การทำงานและการให*บริการของหน6วยงาน 
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คำถามที่ 15 

ส6วนราชการ ควรกำหนดแนวทางการส6งเสริมและสนับสนุนให*ข*าราชการและบุคลากรในสังกัดมี
ทักษะด*านดิจิทัลอย6างไรบ*าง 
คำตอบ 

ส6วนราชการควรวางแนวทางการส6งเสริมและสนับสนุนให*ข*าราชการและบุคลากรในสังกัดมี
ทักษะด*านดิจิทัล โดย  

- ระบุเป�าหมายในการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลระดับกรมเพื่อปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัล และ
กำหนดบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐในภาพรวมขององคKกร 

- ระบุทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐที่จำเป^นสำหรับการปรับเปลี่ยนเป^น
รัฐบาลดิจิทัลขององคKกร 

- จัดทำแผนพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลและทักษะท่ีจำเป^นของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐในระดับ
องคKกร 

- ส6งเสริมสนับสนุนให*บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลอย6างต6อเน่ืองและเป^นระบบ 
- ส6งเสริมสนับสนุนให*บุคลากรปรับพฤติกรรมและนำทักษะด*านดิจิทัลมาใช*ในการพัฒนางาน  

การบริการ และองคKกร 

ท้ังน้ี สามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมจาก “ทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลและการนำไปใช*” 
 

คำถามที่ 16 

สำนักงาน ก.พ. มีแนวทางหรือเคร่ืองมือในการผลักดันให*ข*าราชการและบุคลากรภาครัฐพัฒนา
ทักษะด*านดิจิทัลเพ่ือปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัลให*ประสบผลสำเร็จ อย6างไรบ*าง 
คำตอบ 

สำนักงาน ก.พ. ได*จัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลของข*าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพ่ือปรับเปลี่ยนเป^นรัฐบาลดิจิทัล ท่ีส6วนราชการและหน6วยงานของรัฐสามารถใช*เป^นกรอบในการพัฒนา
ทักษะด*านดิจิทัล โดยนำรูปแบบการเรียนรู*และพัฒนา 70 : 20 : 10 (ร*อยละ 70 เรียนรู*ด*วยตนเองและ
จากการปฏิบัติงาน ร*อยละ 20 เรียนรู*จากผู*อ่ืนและการสอนงาน และร*อยละ 10 เรียนรู*จากการฝñกอบรม) 
ในกรณีการจัดการเรียนรู*ด*วยการฝñกอบรม ให*มีสัดส6วนการบรรยายไม6เกินร*อยละ 60 และการพัฒนา
รูปแบบอ่ืนไม6น*อยกว6าร*อยละ 40 ของระยะเวลาท้ังหมดท่ีใช*ในการอบรม  
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นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ. ได*จัดทำแบบฟอรKมการวางแผนพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลในระดับ
องค Kกร (Human Resource Development Planning Template) และระด ับบ ุคคล (Individual 
Development Plan Template) รวมถึง รวบรวมหลักสูตรพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลในรูปแบบออนไลนK 
(e-Learning) เพ่ือให*หน6วยงานและบุคลากรใช*ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลด*วย  

รายละเอียดแบบฟอรKมแผนพัฒนาทักษะด*านดิจิทัลระดับองคKกรและระดับบุคคล ภาคผนวกหน*า 92 และ 95 

 

ประเด็นคำถามท่ี 5 ประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข0อง 

 

คำถามที่ 17 

ทักษะด*านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัล คือ “ทักษะแบบใหม6” ท่ีมีการกล6าวถึง
ในแผนปฏิรูปประเทศด*านการบริหารราชการแผ6นดิน ใช6หรือไม6 อย6างไร 
คำตอบ 

ทักษะด*านดิจิทัลเพ่ือการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป^นรัฐบาลดิจิทัล เป^นหน่ึงใน“ทักษะแบบใหม6” ท่ีมี
การกล6าวถึงในแผนปฏิรูปประเทศด*านการบริหารราชการแผ6นดิน 
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บรรณานุกรม 
 

เคร่ืองมือการพัฒนาบุคลากร (Development Tools) แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธI ประจำปN 2560 - 

2564 โดย กลุVมการเจWาหนWาท่ี สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานสถิติแหVงชาต ิ

แผนพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม ไดWรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 5 เมษายน พ.ศ. 

2559 โดย กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะดWานดิจทิัลของขWาราชการ

และบุคลากรภาครัฐ 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.4/ว 6 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่องทักษะดWานดิจทิัลของ

ขWาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives". 

Management Review. AMA FORUM. 70 (11): 35–36. 

Lombardo, Michael M; Eichinger, Robert W (1996). The Career Architect Development 
Planner (1st ed.). Minneapolis: Lominger. p. iv. ISBN 0-9655712-1-1. 
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แบบฟอร1มแผนพัฒนาทักษะด9านดิจิทัลระดับองค1กร 
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แบบฟอร&มแผนการพัฒนาทักษะด3านดิจิทัลระดับองค&กร (1/2) 
  

ช่ือหนCวยงาน     

วิสัยทัศน&ของหนCวยงาน     

พันธกิจของหนCวยงาน     

 ระยะ  (เพื่อการปฏิบัติงานในป6จจุบัน) 
ป:งบประมาณ ถึง  

ระยะ   (เพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต) 

ป:งบประมาณ ถึง  
เปLาหมายการปรับเปล่ียนองค&กร   

ผลลัพธ&ท่ีคาดหวังในการ
ปรับเปล่ียนเปOนรัฐบาล
ดิจิทัลขององค&กร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ผลผลิตของการปรับเปล่ียน   

ทักษะด3านดิจิทัลท่ี
หนCวยงานให3ความสำคัญใน
การพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HRD Plan 1 : แบบฟอร&มแผนการพัฒนาทักษะด3านดิจิทัลระดับองค&กร (1/2) 
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แบบฟอร&มแผนการพัฒนาทักษะด3านดิจิทัลระดับองค&กร (2/2) 

เปLาหมายระยะ   o Early    o Developing    o Mature งบประมาณสำหรับการพัฒนาทักษะด3านดิจิทัล         บาท 

 

กลุCมบุคลากร บทบาท
จำนวน
บุคลากร

ทักษะด3านดิจิทัลที่เปOนจุดเน3น 
การพัฒนา

สัดสCวนจำนวนผู3ที่มีทักษะ
ในระดับที่เหมาะสม 

รูปแบบการพัฒนา
งบประมาณที่

จัดสรร
ผูUบริหารระดับสูง  

(EXECUTIVE)  

รUอยละ  บาท 

ผูUอำนวยการกอง 

(MANAGEMENT) 

  รUอยละ   บาท 

ผูUทำงานดUานนโยบาย

และงานวิชาการ 

(ACADEMIC)

 รUอยละ  บาท

ผูUทำงานดUานบริการ  

(SERVICE) 

 

 

  รUอยละ   บาท 

ผูUปฏิบัติงานดUาน

เทคโนโลยีดิจิทัล 

(TECHNOLOGIST) 

   รUอยละ  บาท 

ผูUปฏิบัติงานอ่ืน 

(OTHER)

รUอยละ  บาท

รวม บาท

 

ป_ญหาหรืออุปสรรค ท่ีอาจเกิดข้ึน 1.    วิธีการแก3ป_ญหา 1.    

 2.    2.    

 3.    3.    

 4.   4.  

 5.   5.   

HRD Plan 1 : แบบฟอร&มแผนการพัฒนาทักษะด3านดิจิทัลระดับองค&กร (2/2) 
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แบบฟอร'มแผนพัฒนาทักษะด4านดิจิทัลระดับบุคคล
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IDP 1 : แผนการพัฒนาทักษะด4านดิจิทัลระดับบุคคล (1/5) 

ช่ือ-สกุล    กลุEมบุคลากรของทEาน (Executive / Management / Academic / Service / Technologist / Other) 

หนEวยงานท่ีสังกัด    ระดับพัฒนาการด4านดิจิทัลของหนEวยงาน (Early / Developing / Mature) 

พันธกิจ (ภาระกิจหลัก) ขององคOกร      

บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง (อBางอิงจาก แนวทางการพัฒนาทักษะดBานดิจิทัลของขBาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปล่ียนเปaนรัฐบาลดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี วันที ่26 กันยายน 2560) 

   

  

ความเช่ือมโยงระหวEางบทบาทหน4าท่ีการทำงานของทEานกับพันธกิจขององคOกร    

  

  

ทักษะด4านดิจิทัลท่ีจำเปVนตามกลุEมบุคลากรของทEาน เป้าหมายการพัฒนา
ความต้องการพัฒนา 
(น้อย   à   มาก) วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที:จะพัฒนา แนวทางการประยุกต์ใช้ 

ในการทํางาน
ความสามารถ 

1.   

 
1          2          3 

   

2.   

 
1          2          3 

   

3.   

 
1          2          3 

   

4.   

 
1          2          3 

   

5.   

 
1          2          3 

   

6.   

 
1          2          3 

   

7.   

 
1          2          3 

   

 

  /  ถึง  /   

( เดือน / ปX ) ถึง ( เดือน /  ปX  ) 
แผนพัฒนาทักษะดBานดิจิทัลสำหรับ 
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ทักษะด4านดิจิทัลท่ีจำเปVนตามกลุEมบุคลากรของทEาน เป้าหมายการพัฒนา
ความต้องการพัฒนา 
(น้อย   à   มาก) วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที:จะพัฒนา แนวทางการประยุกต์ใช้ 

ในการทํางาน
ความรู4 
1.   

 
1          2          3 

   

2.   

 
1          2          3 

   

3.   

 
1          2          3 

   

4.   

 
1          2          3 

   

5.   

 
1          2          3 

   

6.   

 
1          2          3 

   

7.  

 

 
1          2          3 

   

8.  

 

 
1          2          3 

   

9.   

 
1          2          3 

   

10.   

 
1          2          3 

   

IDP 1 : แผนการพัฒนาทักษะด4านดิจิทัลระดับบุคคล (2/5) 
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ทักษะด4านดิจิทัลท่ีจำเปVนตามกลุEมบุคลากรของทEาน เป้าหมายการพัฒนา
ความต้องการพัฒนา 
(น้อย   à   มาก) วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที:จะพัฒนา แนวทางการประยุกต์ใช้ 

ในการทํางาน
ประสบการณO 
1.   

 
1          2          3 

   

2.   

 
1          2          3 

   

3.   

 
1          2          3 

   

4.   

 
1          2          3 

   

5.   

 
1          2          3 

   

6.   

 
1          2          3 

   

7.  

 

 
1          2          3 

   

8.  

 

 
1          2          3 

   

9.   

 
1          2          3 

   

10.   

 
1          2          3 

   

IDP 1 : แผนการพัฒนาทักษะด4านดิจิทัลระดับบุคคล (3/5) 
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ทักษะด4านดิจิทัลท่ีจำเปVนตามกลุEมบุคลากรของทEาน เป้าหมายการพัฒนา ความต้องการพัฒนา 
(น้อย   à   มาก) วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที:จะพัฒนา แนวทางการประยุกต์ใช้ 

ในการทํางาน
คุณลักษณะ 
1. มุtงเปuาหมาย คิดวิเคราะหv แกBปwญหาไดB  

 
1          2          3 

   

2. เปzดรับประสบการณvใหมt ริเริ่ม สรBางสรรคv  

เรียนรูBไดBดBวยตนเอง 
 

 
1          2          3 

   

3. สื่อสารและทำงานรtวมกับผูBอื่น  

 
1          2          3 

   

4. กลBาตัดสินใจ พรBอมรับความเสี่ยง รบัผิดชอบ  

 
1          2          3 

   

5. มีคุณธรรมจริยธรรม  

 
1          2          3 

   

 
ทักษะด4านดิจิทัลท่ีจำเปVนตามกลุEมบุคลากรของทEาน เป้าหมายการพัฒนา ความต้องการพัฒนา 

(น้อย   à   มาก) วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที:จะพัฒนา แนวทางการประยุกต์ใช้ 
ในการทํางาน

สมรรถนะ ตาม ว 27/2552 

1. การสอนงานและมอบหมายงาน  

(Coaching and Empowering Other) 

 

 
1          2          3 

   

2. วิสัยทัศนv (Visioning)  

 
1          2          3 

   

3. การวางกลยุทธvภาครัฐ  

(Strategic Orientation) 
 

 
1          2          3 

   

4. ศักยภาพเพื่อนำการเปลี่ยนแปลง  

(Change Leadership) 

 

 
1          2          3 

   

IDP 1 : แผนการพัฒนาทักษะด4านดิจิทัลระดับบุคคล (4/5) 
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ป^ญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน และแนวทางการดำเนินการ 

ป̂ญหาหรืออุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึน แนวทางการดําเนินการ
 

 

 

 
 
 

 

 
ลงชื่อ 

ผู4พัฒนา 

(  ) 

ตำแหนEง    

วันที ่    

ลงชื่อ 

ผู4บังคับบัญชา 

(  ) 

ตำแหนEง    

วันที ่   

วัน / เดือน / ปX ที่จัดทำ :   22 / มิถุนายน /   2561  

IDP 1 : แผนการพัฒนาทักษะด4านดิจิทัลระดับบุคคล (5/5) 
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IDP 2 : ผลการพัฒนาตามแผนการพัฒนาทักษะด4านดิจิทัลรายบุคคล 

ทักษะด4านดิจิทลัทีจ่ำเปVนตามกลุEมบุคลากรของทEาน เป้าหมายการพัฒนา
ผลการพัฒนา ระยะ  ปX     เดือน

วิธีการพัฒนาในระยะต่อไป
การดําเนินการ ผลการพัฒนา 

1.   

(เปaนไปตามแผน / 

ไมtเปaนไปตามแผน) 

 

 

 

 

 

2.   

(เปaนไปตามแผน / 

ไมtเปaนไปตามแผน) 

 

 

 

 

 

3.   

(เปaนไปตามแผน / 

ไมtเปaนไปตามแผน) 

 

 

 

 

 

4.   

(เปaนไปตามแผน / 

ไมtเปaนไปตามแผน) 

  

5.   

(เปaนไปตามแผน / 

ไมtเปaนไปตามแผน) 

  

6.   

(เปaนไปตามแผน / 

ไมtเปaนไปตามแผน) 

  

 

วัน / เดือน / ปX ทีป่ระเมิน :    /  /     



 

 



 

 

 


