
ส่ิงท่ีส'งมาด+วย ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ทักษะด(านดิจิทัลของผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  

และผู(ชAวยผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ 

(เพ่ิมเติม หนังสือสำนักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๑๓ / ว ๖ ลงวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

เร่ือง ทักษะด+านดิจิทัลของข+าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปล่ียนเปRนรัฐบาลดิจิทัล) 
 

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓ / ว ๖  

ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 



 

หมวดท่ี ๓ รายละเอียดทักษะด(านดิจิทัลสำหรับกลุAมข(าราชการและ 

บุคลากรภาครัฐ ในหนAวยงานท่ีมีพัฒนาการด(านดิจิทัล ๓ ระยะ (เพ่ิมเติม) 
 

๔. ทักษะด(านดิจิทัลของผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ  

ก. ทักษะด(านดิจิทัลของผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง  

(Ministry Chief Information Officer : MCIO) 

บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง  

 เปRน ผู+ประสานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของกระทรวง โดยเสนอแนะเปXาหมาย

และทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับกระทรวงที่ชัดเจน ประสานเชื ่อมโยง พัฒนาความร'วมมือ  

กำกับดูแลเทคโนโลยี (รวมทั้งข+อมูล) ภายในกระทรวงให+มีความมั่นคงปลอดภัย ได+มาตรฐาน และคำนึงถึง

ความเปRนส'วนบุคคล รวมทั้งติดตามสถานการณ`เพื ่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเปXาหมาย และ 

เปRนไปบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต+องการที่แท+จริงของประชาชนและผู+รับบริการ

ทุกภาคส'วน และเพ่ือการพัฒนาท่ีต'อเน่ืองและย่ังยืน 

ทักษะด(านดิจิทัลท่ีจำเปdน 

๑. ความสามารถ  

DG100  ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 

(Principles) ท่ีดีด+านดิจิทัล 

DG200  กำกับและตรวจสอบการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance 

Framework) และหลักปฏิบัติท่ีดีด+านดิจิทัล 

DG300  ประย ุกต `ใช+กรอบการดำเน ินงานร 'วมก ันสำหร ับพ ัฒนาร ัฐบาลอ ิ เล ็กทรอนิกส̀  

(e-Government Interoperability Framework) 

DG500  บริหารความเส่ียงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

DG600  จัดทำ แก+ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนไปสู'รัฐบาลดิจิทัล 

DT100  ใช+เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนผ'านสู'องค̀กรดิจิทัล 

DT200  จัดทำสถาป�ตยกรรมองค`กร (Enterprise Architecture) เพื ่อรองรับการเปลี ่ยนผ'าน 

สู'รัฐบาลดิจิทัล 

DT300  กำกับการใช+งานสถาป�ตยกรรมองค̀กร (Enterprise Architecture) 

DT500  พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและความต'อเน่ืองการให+บริการแบบดิจิทัล 

DT600  วิเคราะห̀ข+อมูล (Data Analytics) เพ่ือตีความและหาข+อสรุปท่ีเปRนประโยชน̀ต'อการตัดสินใจ 

DS400  สร+างเครือข'ายเพ่ือสร+างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

DS700  บริหารจัดการประสิทธิภาพการบริการและการทำงานดิจิทัล 



๒ 
 

SPM100  กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร`ดิจิทัลและทิศทางเพื่อพัฒนาองค`กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยง

ข+อมูลและการทำงานข+ามหน'วยงาน 

SPM200  ออกแบบองค̀กรดิจิทัลฯ (Future Design) 

SPM300  จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองค̀กรดิจิทัล 

SPM400  ริเร่ิมและวางแผนโครงการภายใต+รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 

SPM500  ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 

SPM600  ทบทวนโครงการและป�ดโครงการ 

DL100  นำการพัฒนาคนพันธุ̀ใหม' (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค̀กรดิจิทัล 

DL200  นำการพัฒนาการทำงานร'วมกันเปRนทีมแบบข+ามหน'วยงาน (Across Boundaries) 

DL300  เก'งกระบวนงาน เข+าใจองค̀กรดิจิทัล และส่ือสารต'อยอดการเปล่ียนแปลง 

DTR100  ขับเคล่ือนการเปล่ียนผ'านสู'รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 

DTR200  บริหารจัดการกระบวนการเปล่ียนแปลงสู'องค̀กรดิจิทัล 

DTR300  สนับสนุนการปรับเปล่ียนสู'องค̀กรดิจิทัลได+อย'างต'อเน่ืองและย่ังยืน 

๒. ความรู(  

 ความรู(พ้ืนฐานตามหมวด ๒  

 ความรู(ท่ีจำเปdน ได+แก' 

• ความรู +เกี ่ยวกับความเชื ่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร`ของประเทศกับหน'วยงาน  

และแผนการดำเนินงานขององค̀กรเพ่ือการเปRนรัฐบาลดิจิทัล 

• ความรู+เก่ียวกับการเปล่ียนผ'านสู'ดิจิทัล (Digital Transformation) 

• ความรู+เก่ียวกับสถาป�ตยกรรมองค̀กรและการกำกับดูแล (Enterprise Architecture) 

• ความรู+ด+านการจัดการโครงการ (Project Management) 

• ความรู+เก่ียวกับเทคนิคการสร+างทีม (Team Building) และจัดการเครือข'ายการทำงาน 

• ความรู +เกี ่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน'วยงาน (Human Resource 

Management and Development) 

• ความรู+เก่ียวกับการบริหารจัดการ วิเคราะห̀ และสังเคราะห̀ข+อมูลเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ 

• ความร ู + เก ี ่ ยวก ับเทคน ิคการเป Rนห ัวหน +างานท ี ่ด ี  การสอนงาน (Coach and Mentor)  

และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

• ความรู+เก่ียวกับเทคนิคการบริหารผู+มีส'วนได+เสีย (Stakeholder Management) 

• ความรู+เก่ียวกับการทำงานและประยุกต̀ใช+งานแบบอไจล̀ (Agile) 

• ความรู+ด+านกระบวนการข้ันตอนการจัดทำ แก+ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกกฎหมาย 

• ความรู+ด+านการจัดการความเส่ียงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

• ความรู+เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการเชื่อมโยงการทำงานระหว'างหน'วยงานเพื่อการปรับเปลี่ยน

เปRนรัฐบาลดิจิทัล 
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• เทคนิคการจัดการข+อตกลงระดับการให+บริการและการทำงาน (Service-Level Agreement 

Management) 

• ความรู+เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยด+านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) 

๓. ประสบการณk  

 ประสบการณkพ้ืนฐานตามหมวด ๒ 

 ประสบการณkท่ีจำเปdน ได+แก' 

• ประสบการณ`การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร` แผน กลยุทธ`ของหน'วยงาน หรือแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของหน'วยงานภาครัฐ (Policy Making) 

• ประสบการณ`การประสานความร'วมมือหรือทำงานแบบเปRนเครือข'ายกับหน'วยงานของรัฐ หน'วยงาน

ภาคเอกชน หรือประชาชน เพ่ือผลสำเร็จร'วมกัน 

• ประสบการณ`การใช+ข +อมูลเพื ่อการวิเคราะห`และสังเคราะห` หรือเพื ่อนำเสนอต'อผู +บร ิหาร 

หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข+อง 

• ประสบการณ̀การทำงานบริหารจัดการ ควบคุม กำกับ โครงการของหน'วยงาน 

• ประสบการณ̀การบริหารจัดการงบประมาณของหน'วยงาน 

• ประสบการณ`การบริหารจัดการคุณภาพองค`กรหรือคุณภาพของกระบวนงานหรือการบริการ 

ตามมาตรฐาน 

• ประสบการณ`การทำงาน การศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี ่ยนประสบการณ`พัฒนาองค`กร  

กับส'วนราชการท่ีมีการปรับเปล่ียนเปRนหน'วยงานดิจิทัล 

• ประสบการณ̀การวิเคราะห̀และออกแบบสถาป�ตยกรรมองค̀กร (Enterprise Architecture) * * 

• ประสบการณ̀การบริหารจัดการระบบ IT ขององค̀กร * † 

๔. คุณลักษณะตามหมวด ๒  

๕. สมรรถนะ 

• วิสัยทัศน̀ (Visioning)  

• การวางกลยุทธ̀ภาครัฐ (Strategic Orientation)  

• ศักยภาพเพ่ือนำการเปล่ียนแปลง (Change Leadership) 

• สอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) 

 

 

 
หมายเหตุ **หากผู+ที่ได+รับการแต'งตั้งและมอบหมายให+ดูแลรับผิดชอบงานในฐานะผู+บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง 

(CIO) ยังไม'มีประสบการณ`ที่ระบุมาก'อน ให+มีการสั่งสมประสบการณ`เพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๒ ป� นับจากวันที่ได+รับ 

การแต'งตั้งและมอบหมายให+ปฏิบัติหน+าทีด่ังกล'าว 
 



๔ 
 
ข. ทักษะด(านดิจิทัลของผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม  

(Department Chief Information Officer : DCIO) 

บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง  

 เปRน ผู+ขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับกรม โดยส'งเสริมและผลักดันให+มีการปรับรูปแบบ 

การบริการและทำงานภาครัฐให+มีความทันสมัย รวดเร็ว โปร'งใส เชื ่อมโยงอย'างเปRนเครือข'ายทั้งภายใน 

และภายนอกภาครัฐ  พัฒนาและนำส'งนวัตกรรมบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต+องการที่แท+จริงของประชาชน

ผู+รับบริการ บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการใช+ประโยชน`ร'วมกัน กำกับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยี รวมท้ัง

เชื่อมโยงระบบงานและข+อมูลทั้งภายในและระหว'างหน'วยงาน ให+เกิดประโยชน`อย'างสร+างสรรค` มีความเหมาะสม 

ได+มาตรฐาน ม่ันคง ปลอดภัย และคำนึงถึงความเปRนส'วนบุคคล เพ่ือการพัฒนาท่ีต'อเน่ืองและย่ังยืน 

ทักษะด(านดิจิทัลท่ีจำเปdน 

๑. ความสามารถ  

DG100  ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 

(Principles) ท่ีดีด+านดิจิทัล 

DG200  กำก ับและตรวจสอบการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย กรอบธรรมาภ ิบาล (Governance 

Framework) และหลักปฏิบัติท่ีดีด+านดิจิทัล 

DG300  ประย ุกต ` ใช +กรอบการดำเน ินงานร 'วมก ันสำหร ับพ ัฒนาร ัฐบาลอ ิ เล ็กทรอน ิกส̀  

(e-Government Interoperability Framework) 

DG500  บริหารความเส่ียงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

DG600  จัดทำ แก+ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนไปสู'รัฐบาลดิจิทัล 

DT100  ใช+เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนผ'านสู'องค̀กรดิจิทัล 

DT200  จัดทำสถาป�ตยกรรมองค̀กร (Enterprise Architecture) เพ่ือรองรับการเปล่ียนผ'านสู'รัฐบาลดิจิทัล 

DT300  กำกับการใช+งานสถาป�ตยกรรมองค̀กร (Enterprise Architecture) 

DT500  พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและความต'อเน่ืองการให+บริการแบบดิจิทัล 

DT600  วิเคราะห̀ข+อมูล (Data Analytics) เพ่ือตีความและหาข+อสรุปท่ีเปRนประโยชน̀ต'อการตัดสินใจ 

DS100  กำหนดกรอบการให+บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 

DS200  วางกลยุทธ̀การให+บริการสมาร̀ทดิจิทัลและนำสู'การปฏิบัติ  

DS300  ออกแบบนวัตกรรมบริการ 

DS500  สร +างนว ัตกรรมบร ิการแก'นที ่ ใช +การได +และสำเร ็จได +  (Minimum Viable Service)  

ในระยะเวลาส้ันและใช+ทรัพยากรน+อยท่ีสุด 

DS600  ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให+บริการดิจิทัล

ได+อย'างต'อเน่ือง 

DS700  บริหารจัดการประสิทธิภาพการบริการและการทำงานดิจิทัล 



๕ 
 

SPM100  กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร`ดิจิทัลและทิศทางเพ่ือพัฒนาองค`กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยง

ข+อมูลและการทำงานข+ามหน'วยงาน 

SPM200  ออกแบบองค̀กรดิจิทัลฯ (Future Design)  

SPM300  จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองค̀กรดิจิทัล  

SPM400  ริเร่ิมและวางแผนโครงการภายใต+รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 

SPM500  ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 

SPM600  ทบทวนโครงการและป�ดโครงการ 

DL100  นำการพัฒนาคนพันธุ̀ใหม' (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค̀กรดิจิทัล 

DL200  นำการพัฒนาการทำงานร'วมกันเปRนทีมแบบข+ามหน'วยงาน (Across Boundaries) 

DL300  เก'งกระบวนงาน เข+าใจองค̀กรดิจิทัล และส่ือสารต'อยอดการเปล่ียนแปลง 

DTR100  ขับเคล่ือนการเปล่ียนผ'านสู'รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 

DTR200  บริหารจัดการกระบวนการเปล่ียนแปลงสู'องค̀กรดิจิทัล 

DTR300  สนับสนุนการปรับเปล่ียนสู'องค̀กรดิจิทัลได+อย'างต'อเน่ืองและย่ังยืน 

๒. ความรู(  

 ความรู(พ้ืนฐานตามหมวด ๒  

 ความรู(ท่ีจำเปdน ได+แก' 

• ความรู +เกี ่ยวกับความเชื ่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร`ของประเทศกับหน'วยงาน  

และแผนการดำเนินงานขององค̀กรเพ่ือการเปRนรัฐบาลดิจิทัล 

• ความรู+เก่ียวกับการเปล่ียนผ'านสู'ดิจิทัล (Digital Transformation) 

• ความรู+เก่ียวกับสถาป�ตยกรรมองค̀กรและการกำกับดูแล (Enterprise Architecture) 

• ความรู+ด+านการจัดการโครงการ (Project Management) 

• ความรู+เก่ียวกับเทคนิคการสร+างทีม (Team Building) และจัดการเครือข'ายการทำงาน 

• ความร ู + เก ี ่ยวก ับการบร ิหารจ ัดการ ว ิ เคราะห` และส ังเคราะห̀ข +อม ูลเพ ื ่อการวางแผน 

และการตัดสินใจ 

• ความร ู + เก ี ่ ยวก ับเทคน ิคการเป Rนห ัวหน +างานท ี ่ด ี  การสอนงาน (Coach and Mentor)  

และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 

• ความรู+เก่ียวกับเทคนิคการบริหารผู+มีส'วนได+เสีย (Stakeholder Management) 

• ความรู+เก่ียวกับการทำงานและประยุกต̀ใช+งานแบบอไจล̀ (Agile) 

• ความรู+ด+านกระบวนการข้ันตอนการจัดทำ แก+ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกกฎหมาย 

• ความรู+ด+านการจัดการความเส่ียงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

• ความรู+เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการเชื่อมโยงการทำงานระหว'างหน'วยงานเพื่อการปรับเปลี่ยน

เปRนรัฐบาลดิจิทัล 

• เทคนิคการจัดการข+อตกลงระดับการให+บริการและการทำงาน (Service-Level Agreement 

Management) 
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• เทคนิคการออกแบบการให+บริการ 

• ความรู+เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยด+านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) 

๓. ประสบการณk  

 ประสบการณkพ้ืนฐานตามหมวด ๒ 

 ประสบการณkท่ีจำเปdน ได+แก' 

• ประสบการณ`การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร` แผน กลยุทธ`ของหน'วยงาน หรือแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของหน'วยงานภาครัฐ (Policy Making) 

• ประสบการณ`การนำนโยบาย ยุทธศาสตร` แผน หรือกลยุทธ`ขององค`กรไปปฏิบัติให+เกิดผลสำเร็จ 

(Implementation) 

• ประสบการณ`การประสานความร'วมมือหรือทำงานแบบเปRนเครือข'ายกับหน'วยงานของรัฐ หน'วยงาน

ภาคเอกชน หรือประชาชน เพ่ือผลสำเร็จร'วมกัน 

• ประสบการณ`การใช+ข +อมูลเพื ่อการวิเคราะห`และสังเคราะห` หรือเพื ่อนำเสนอต'อผู +บร ิหาร 

หรือคณะกรรมการท่ีเก่ียวข+อง 

• ประสบการณ̀การทำงานบริหารจัดการ ควบคุม กำกับ โครงการของหน'วยงาน 

• ประสบการณ̀การบริหารจัดการงบประมาณของหน'วยงาน 

• ประสบการณ`การบริหารจัดการคุณภาพองค`กรหรือคุณภาพของกระบวนงานหรือการบริการ 

ตามมาตรฐาน 

• ประสบการณ`การทำงาน การศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี ่ยนประสบการณ`พัฒนาองค`กร  

กับส'วนราชการท่ีมีการปรับเปล่ียนเปRนหน'วยงานดิจิทัล 

• ประสบการณ̀การวิเคราะห̀และออกแบบสถาป�ตยกรรมองค̀กร (Enterprise Architecture) * ‡ 

• ประสบการณ̀การบริหารจัดการระบบ IT ขององค̀กร * 

๔. คุณลักษณะตามหมวด ๒  

๕. สมรรถนะ 

• วิสัยทัศน̀ (Visioning)  

• การวางกลยุทธ̀ภาครัฐ (Strategic Orientation)  

• ศักยภาพเพ่ือนำการเปล่ียนแปลง (Change Leadership) 

• สอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) 

  

 
หมายเหตุ *‡หากผู+ที่ได+รับการแต'งตั้งและมอบหมายให+ดูแลรับผิดชอบงานในฐานะผู+บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)  

ยังไม'มีประสบการณ`ที่ระบุมาก'อน ให+มีการสั่งสมประสบการณ`เพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๒ ป� นับจากวันที่ได+รับการแต'งตั้ง 

และมอบหมายให+ปฏิบัติหน+าทีด่ังกล'าว 
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๕. ทักษะด(านดิจิทัลของผู(ชAวยผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ :  

ทักษะด(านดิจิทัลของผู(ชAวยผู(บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม  

(Ministry and Department Chief Information Officer Assistant) 

บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวัง  

 เปRน ผู+ช'วยผู+บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวงกรม ในการปรับเปลี่ยนไปสู'การเปRน

รัฐบาลดิจิทัล โดยให+การสนับสนุนการกำหนดเปXาหมาย แนวทางการพัฒนาภาครัฐระดับกระทรวงกรม  

การจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณ และบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนเปRนองค`กร

ดิจิทัล การจัดทำสถาป�ตยกรรมองค`กร การพัฒนานวัตกรรมด+านกระบวนการและรูปแบบธุรกิจ ดำเนินงาน

เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการทำงาน การบริการ ระบบนิเวศ และวัฒนธรรมองค`กรภาครัฐ ให+มีความทันสมัย โดยนำ

เทคโนโลยี นวัตกรรม และข+อมูลมาใช+ให+เกิดประโยชน`สูงสุดและคำนึงถึงธรรมาภิบาล ความมั่นคงปลอดภัย 

ความเปRนส'วนบุคคล พัฒนาและบริหารจัดการระบบงาน ข+อมูล โครงสร+างพื้นฐานด+านดิจิทัลของหน'วยงาน 

ให+เกิดการบูรณาการ เชื่อมโยง และใช+ประโยชน`ร'วมกัน รวมทั้งประสาน สนับสนุนการพัฒนาความร'วมมือ 

ด+านดิจิทัลเพ่ือเช่ือมโยงการทำงานและข+อมูลท้ังภายในและภายนอกหน'วยงาน 

ทักษะด(านดิจิทัลท่ีจำเปdน 

๑. ความสามารถ  

DG100  ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 

(Principles) ท่ีดีด+านดิจิทัล 

DG200  กำก ับและตรวจสอบการปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย กรอบธรรมาภ ิบาล (Governance 

Framework) และหลักปฏิบัติท่ีดีด+านดิจิทัล 

DG300  ประย ุกต ` ใช +กรอบการดำเน ินงานร 'วมก ันสำหร ับพ ัฒนาร ัฐบาลอ ิ เล ็กทรอน ิกส̀  

(e-Government Interoperability Framework) 

DG400  ปฏิบัติตามข+อตกลงระดับการให+บริการและการทำงานร'วมกันระหว'างหน'วยงานที่เกี่ยวข+อง 

(Service-Level Agreement) 

DG500  บริหารความเส่ียงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

DG600  จัดทำ แก+ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกกฎหมายเพ่ือการปรับเปล่ียนไปสู'รัฐบาลดิจิทัล 

DT100  ใช+เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปล่ียนผ'านสู'องค̀กรดิจิทัล 

DT200  จัดทำสถาป�ตยกรรมองค̀กร (Enterprise Architecture) เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ'านสู'รัฐบาล

ดิจิทัล 

DT300  กำกับการใช+งานสถาป�ตยกรรมองค̀กร (Enterprise Architecture) 

DT500  พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัยและความต'อเน่ืองการให+บริการแบบดิจิทัล 

DT600  วิเคราะห̀ข+อมูล (Data Analytics) เพ่ือตีความและหาข+อสรุปท่ีเปRนประโยชน̀ต'อการตัดสินใจ 

DT700  พัฒนาซอฟต̀แวร̀ตามแนวทางพลวัตรปรับต'อเน่ือง 
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DS100  กำหนดกรอบการให+บริการแบบเช่ือมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 

DS200  วางกลยุทธ̀การให+บริการสมาร̀ทดิจิทัลและนำสู'การปฏิบัติ  

DS300  ออกแบบนวัตกรรมบริการ 

DS400  สร+างเครือข'ายเพ่ือสร+างนวัตกรรมบริการดิจิทัล 

DS500  สร +างนว ัตกรรมบร ิการแก'นที ่ ใช +การได +และสำเร ็จได +  (Minimum Viable Service)  

ในระยะเวลาส้ันและใช+ทรัพยากรน+อยท่ีสุด 

DS600  ปรับปรุงกระบวนงานและพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับคุณภาพการให+บริการดิจิทัล

ได+อย'างต'อเน่ือง 

DS700  บริหารจัดการประสิทธิภาพการบริการและการทำงานดิจิทัล 

SPM100  กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร`ดิจิทัลและทิศทางเพื่อพัฒนาองค`กรดิจิทัลที่มีการเชื่อมโยง

ข+อมูลและการทำงานข+ามหน'วยงาน 

SPM200  ออกแบบองค̀กรดิจิทัลฯ (Future Design)  

SPM300  จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสำหรับองค̀กรดิจิทัล  

SPM400  ริเร่ิมและวางแผนโครงการภายใต+รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 

SPM500  ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 

SPM600  ทบทวนโครงการและป�ดโครงการ 

DL100  นำการพัฒนาคนพันธุ̀ใหม' (Digital DNA) สำหรับพัฒนาองค̀กรดิจิทัล 

DL200  นำการพัฒนาการทำงานร'วมกันเปRนทีมแบบข+ามหน'วยงาน (Across Boundaries) 

DL300  เก'งกระบวนงาน เข+าใจองค̀กรดิจิทัล และส่ือสารต'อยอดการเปล่ียนแปลง 

DTR100  ขับเคล่ือนการเปล่ียนผ'านสู'รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 

DTR200  บริหารจัดการกระบวนการเปล่ียนแปลงสู'องค̀กรดิจิทัล 

DTR300  สนับสนุนการปรับเปล่ียนสู'องค̀กรดิจิทัลได+อย'างต'อเน่ืองและย่ังยืน 

๒. ความรู(  

 ความรู(พ้ืนฐานตามหมวด ๒  

 ความรู(ท่ีจำเปdน ได+แก' 

• ความรู+เกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร`ของประเทศกับหน'วยงาน และแผนการดำเนินงาน

ขององค̀กรเพ่ือการเปRนรัฐบาลดิจิทัล 

• ความรู+เก่ียวกับการเปล่ียนผ'านสู'ดิจิทัล (Digital Transformation) 

• ความรู+เก่ียวกับสถาป�ตยกรรมองค̀กรและการกำกับดูแล (Enterprise Architecture) 

• ความรู+ด+านการจัดการโครงการ (Project Management) 

• ความรู+เก่ียวกับเทคนิคการสร+างทีม (Team Building) และจัดการเครือข'ายการทำงาน 

• ความรู+เก่ียวกับการบริหารจัดการ วิเคราะห̀ และสังเคราะห̀ข+อมูลเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ 

• ความรู+เกี่ยวกับเทคนิคการเปRนหัวหน+างานที่ดี การสอนงาน (Coach and Mentor) และการบริหาร 

ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
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• ความรู+เก่ียวกับเทคนิคการบริหารผู+มีส'วนได+เสีย (Stakeholder Management) 

• ความรู+เก่ียวกับการทำงานและประยุกต̀ใช+งานแบบอไจล̀ (Agile) 

• ความรู+ด+านการจัดการความเส่ียงดิจิทัล (Digital Risk Management) 

• ความรู+เก่ียวกับแนวทาง วิธีการในการเช่ือมโยงการทำงานระหว'างหน'วยงานเพ่ือการปรับเปล่ียน 

เปRนรัฐบาลดิจิทัล 

• เทคนิคการจัดการข+อตกลงระดับการให+บริการและการทำงาน (Service-Level Agreement 

Management) 

• เทคนิคการออกแบบการให+บริการ 

• ความรู+เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยด+านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) 

• ความรู+ด+านการจัดการการให+บริการด+านไอที (IT Service Management) 

• ความรู+เก่ียวกับการพัฒนาซอฟต̀แวร̀ 

๓. ประสบการณk  

 ประสบการณkพ้ืนฐานตามหมวด ๒ 

 ประสบการณkท่ีจำเปdน ได+แก' 

• ประสบการณ`การจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร` แผน กลยุทธ`ของหน'วยงาน หรือแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารของหน'วยงานภาครัฐ (Policy Making) 

• ประสบการณ`การนำนโยบาย ยุทธศาสตร` แผน หรือกลยุทธ`ขององค`กรไปปฏิบัติให+เกิดผลสำเร็จ 

(Implementation) 

• ประสบการณ`การประสานความร'วมมือหรือทำงานแบบเปRนเครือข'ายกับหน'วยงานของรัฐ  

หน'วยงานภาคเอกชน หรือประชาชน เพ่ือผลสำเร็จร'วมกัน 

• ประสบการณ̀การทำงานบริหารจัดการ ควบคุม กำกับ โครงการของหน'วยงาน 

• ประสบการณ̀การบริหารจัดการงบประมาณของหน'วยงาน 

• ประสบการณ̀การบริหารจัดการคุณภาพองค̀กรหรือคุณภาพของกระบวนงานหรือการบริการ 

ตามมาตรฐาน 

• ประสบการณ̀การทำงาน การศึกษาดูงาน หรือการแลกเปล่ียนประสบการณ̀พัฒนาองค̀กร  

กับส'วนราชการท่ีมีการปรับเปล่ียนเปRนหน'วยงานดิจิทัล * § 

• ประสบการณ̀การวิเคราะห̀และออกแบบสถาป�ตยกรรมองค̀กร (Enterprise Architecture) * ** 

• ประสบการณ̀การบริหารจัดการระบบ IT ขององค̀กร  

 
หมายเหตุ *§หากผู+ที ่ได+รับการแต'งตั้งและมอบหมายให+ดูแลรับผิดชอบงานในฐานะผู+ช'วยผู+บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงระดับกระทรวงกรม ยังไม'มีประสบการณ`ที่ระบุมาก'อน ให+มีการสั่งสมประสบการณ`เพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๒ ป�  

นับจากวันที่ได+รับการแต'งตั้งและมอบหมายให+ปฏิบัติหน+าทีด่ังกล'าว 

หมายเหตุ ***หากผู+ที ่ได+รับการแต'งตั้งและมอบหมายให+ดูแลรับผิดชอบงานในฐานะผู+ช'วยผู+บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูงระดับกระทรวงกรม ยังไม'มีประสบการณ`ที่ระบุมาก'อน ให+มีการสั่งสมประสบการณ`เพิ่มเติมภายในระยะเวลา ๒ ป�  

นับจากวันที่ได+รับการแต'งตั้งและมอบหมายให+ปฏิบัติหน+าทีด่ังกล'าว 



๑๐ 
 

• ประสบการณ̀การพัฒนาซอฟต̀แวร̀ 

• ประสบการณ̀การทำงานด+าน IT Security 

๔. คุณลักษณะตามหมวด ๒  

๕. สมรรถนะ 

• วิสัยทัศน̀ (Visioning)  

• การวางกลยุทธ̀ภาครัฐ (Strategic Orientation)  

• ศักยภาพเพ่ือนำการเปล่ียนแปลง (Change Leadership) 

• สอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) 

 


