
แนวทางการดำเนินงาน 
ของส่วนราชการ  

ในการนำแนวทางการพัฒนา 
ทักษะดิจิทัลฯ  

ไปปรับใช้ในส่วนราชการ
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ประเด็นในการนำเสนอ

ที่มา แนวทางการ
พัฒนาทักษะดิจิทัล

แนวทาง 
การดำเนินงานของ
ส่วนราชการ

การพัฒนาของ
ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ

1 2 3 4
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01 
ที่มา

แนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการ ในการนำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ ไปปรับใช้ในส่วนราชการ
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มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560

 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้

ใช้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนภาครัฐ

ในการนี้ ให้สำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน  
สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. และ 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น 
เพื่อการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเร่งพัฒนาตนเองและ สนับสนุนการพัฒนาผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการให้มี
การนำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าว ไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนในสังกัด 

ให้สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ   
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง  
อย่างต่อเนื่อง
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02 
แนวทาง 
การพัฒนา 

ทักษะด้านดิจิทัล

แนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการ ในการนำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ ไปปรับใช้ในส่วนราชการ
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แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ



หลักการดำเนินงาน

การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล มา
สู่การพัฒนาระดับบุคคล 

การพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
ขีดความสามารถกำลังคนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสร้างระบบ 
และการทำงานแบบดิจิทัล (Digital Mindset)

การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อการทำงานในปัจจุบัน  
(ร้อยละ 70 ของระยะเวลาการพัฒนา) และการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 
ในอนาคต (ร้อยละ 30 ของระยะเวลาการพัฒนา)

การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ และการสร้างเครื่องมือและ
กลไกสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาที่คำนึงถึงความเชื่อมโยงและสอดประสานระหว่างการพัฒนาบุคลากร  
การบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล

1

2

3

4

5

6
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ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน
และการให้บริการประชาชน 

(Work and Service Process)

1-2 ปี  
Early

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทำงานขององค์กร  

(organisation’s operation)

3-5 ปี 
Developing

สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร 

6-10 ปี  
Mature

สร้างงานที่มีมูลค่าสูง  
(High Value Job)  

และองค์กรแห่งความเลิศ 
(superior organization)

Year 11+ 
Growth

- Readiness preparation 
- Digital transformation policy 

and action plan 
- Smart operation  

(initially G2G) 
- Smart citizen centric (initially 

G2C) 
- Open Data 

 - Innovative operation (partially 
G2G) 

 - Innovative citizen centric 
(partially G2C) 

 - Open government 

 - Creative co-creation 
operation (optimize G2G) 
 - Creative co-creation  

citizen centric (optimize 
G2C / G2B) 

 - E-participation  

 -New 
Technology 

ทิศทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐ  
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 3 ระยะ

หน่วยงานรัฐมีการเตรียมพร้อม
สู่การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลภายในส่วนราชการ

ระดับกระทรวง

หน่วยงานรัฐมีการทำงานที่  
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลข้าม
หน่วยงานปรับปรุงกระบวนการ  

วิธีการดำเนินงานใหม่

การทำงานระหว่างภาครัฐ  
จะเชื่อมโยงและบูรณาการ
เหมือนเป็นองค์กรเดียว

ภูมิทัศน์
แผน DE

การปรับ
เปลี่ยนเทค

โน 
โลยี

การปรับ
เปลี่ยน
องค์กร





E

T

M

S

O

A

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้อำนวยการกอง

ผู้ทำงานด้านบริการ

ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ปฏิบัติงานอื่น

ผู้ทำงานด้านนโยบายและวิชาการ

Early MatureDeveloping

ความรู้ ความสามารถ

ประสบการณ์ คุณลักษณะ

Skill Set

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำทักษะด้าน

ดิจิทัลและเสนอ ก.พ. พิจารณา

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ



กรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ

• Change Agents  
Talent team and 
Transformation team  
(10% ของ ขรก.ทั้งหมด) 

• In Class
นำพาการเปลี่ยนผ่าน  

สร้างบรรยากาศการใช้ดิจิทัล

ข้าราชการทั่วไป Smart Officials 
เน้น Self-learning (On line Learning) และ On the 
Job Learning  

in class เฉพาะทักษะที่มีความยุ่งยากซับซ้อน เช่น 
Data Science / Data Visualization เป็นต้น  

การพัฒนา
ผู้ใช้  

ให้เท่าทัน 
(Utilization)

การพัฒนา
คนเพื่อสร้าง

ระบบ

DL 
Security 

สร้างสรรค์ ออกแบบและพัฒนา
ระบบดิจิทัลสำหรับองค์กร 
(Process & Technology 

enabler)

พัฒนาแบบบูรณาการ 
EA, Business 

Process Modeling 
Design Thinking 
Service Design 

Project Mgt 

 

Culture, 
Transformation, 

Leadership

[70 : 20 : 10]

[70 : 20 : 10]

EXECUTIV

ACADEMI SERVICE

MANAGE IT

Data Driven

12



การขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ
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แนวทางพัฒนา  
ทักษะดิจิทัล 

(ครม. 26 ก.ย.60)

แนวทางพัฒนา  
ทักษะดิจิทัล 

ส่งเสริมสนับสนุน 
การพัฒนา  
ทักษะดิจิทัล

แนวทางพัฒนา  
ทักษะดิจิทัล 

(ครม. 26 ก.ย.60)

จัดทำรายละเอียด  
ทักษะดิจิทัล

• วิเคราะห์ As is / To Be

• ประเมินศักยภาพบุคลากร 

• จัดทำ Development 

Roadmap

• จัดเตรียมงบประมาณ

จัดทำกรอบการ
พัฒนา

พัฒนาเครือข่าย & พัฒนา
หลักสูตร เครืองมือ 

กำหนด  
กรอบการพัฒนา & 
มาตรฐานหลักสูตร

แนวทางพัฒนา  
ทักษะดิจิทัล 

(ครม. 26 ก.ย.60)

ระบุกลุ่มเป้าหมาย  
แนวทางการพัฒนา

แนวทางพัฒนา  
ทักษะดิจิทัล 

(ครม. 26 ก.ย.60)

ส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
70 : 20 : 10

แนวทางพัฒนา  
ทักษะดิจิทัล 

(ครม. 26 ก.ย.60)
ส่งเสริมการนำ 
ทักษะไปใช้

แนวทางพัฒนา  
ทักษะดิจิทัล 

(ครม. 26 ก.ย.60)

การพัฒนา 
องค์กร

self -
assessment

assess > acquire > apply

การประเมิน  
ทักษะดิจิทัล

การติดตาม 
ประเมินผล 
การพัฒนา

การบูรณาการเครือข่ายเพื่อการพัฒนา
(ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ)

หน่วยงานของรัฐ

แหล่งการเรียนรู้ และ
เครือข่ายพัฒนา 

60 : 40

14

แนวทางพัฒนา  
ทักษะดิจิทัล 

(ครม. 26 ก.ย.60)

ประกาศ 
ทักษะดิจิทัล

สำหรับแต่ละกลุ่ม

มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
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03 
แนวทาง 

การดำเนินงาน 
ของส่วนราชการ 

แนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการ ในการนำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ ไปปรับใช้ในส่วนราชการ



การดำเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

(มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560) 

02
6 STEPS  

01

‘งบปกติ 

งบบูรณาการ

การจัดทำกรอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกรม 
และส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืน

การจัดเตรียมงบประมาณ
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1 สำรวจองค์กร
• ระบุนโยบาย ทิศทาง และประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล 

ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลฯ 20 ปี (แผนพัฒนาดิจิทัลหน่วยงาน) 
(สอดคล้องกับแผนดิจิทัล 20 ปี และแนวทางการพัฒนาองค์กรดิจิทัล (กพร)

2
ระบุระยะ 
การพัฒนา  
เป้าหมาย

• เชื่อมโยงนโยบาย ทิศทาง และประเด็น
ยุทธศาสตร์ตาม 1 กับระยะการพัฒนา  
ที่กำหนด ?

Early MatureDeveloping

3
ระบุบทบาท 
ที่คาดหวัง  
และตั้งทีม
บูรณาการ

• วิเคราะห์/ระบุบทบาทคนในองค์กรเพื่อ
การพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัลตามนโยบาย
ทิศทางและประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนด  

• ตั้งทีมบูรณาการเพื่อพัฒนาสู่องค์กร
ดิจิทัล ประกอบด้วย E M A T S

1. ร่วมออกแบบและสร้างระบบการทำงาน
และการบริการแบบดิจิทัล 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในองค์กร
ใช้ระบบดังกล่าวร่วมกัน 

การจัดทำกรอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกรม 
และส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืน01



18

5 ส่งเสริม 
การพัฒนา  
ทักษะดิจิทัล
อย่างยั่งยืน

• สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
• สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน (70 : 20 : 10)  

• ส่งเสริมให้เกิดการปรับพฤติกรรม และการนำ
ทักษะด้านดิจิทัลไปใช้ปฏิบัติงานและพัฒนางาน 

• ให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุงการพัฒนา

หลักสูตรการอบรม  
ถือเป็นส่วนหนึ่ง  

ในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ของข้าราชการ

4

• ระบุทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากร และ
สมาชิกทีมทำงานเพื่อพัฒนาสู่องค์กร
ดิจิทัล ตามบทบาทและพฤติกรรมที่  
คาดหวังโดยนำ 7 ทักษะ มาใช้ 

• วิเคราะห์และระบุ Gap การพัฒนา โดย
เปรียบเทียบทักษะที่มีกับทักษะที่จำเป็น 

• จัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากร 
โดยจำแนกออกเป็นกลุ่มตามบทบาท  
ที่มอบหมาย

จัดทำกรอบ
การพัฒนา
บุคลากร

Development 
Roadmap:  
Theme and Time

การจัดทำกรอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกรมและส่งเสริมการพัฒนาทักษะอย่างยั่งยืน02

6 ติดตาม 
รายงาน และ
ประเมินผล  
การพัฒนา

• นำตัวชี้วัดมาเป็นเครื่องมือ 

• ประเมินระดับบุคคลและ
องค์กร

PMQA 4.0

ประเมินปลัด

องค์ประกอบ 2  
Agenda base 
‣ บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
กลุ่มผู้บริหาร (Computerized, 
connected, open government)

‣ นวัตกรรม 
‣ เชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน 
‣ รัฐบาลแบบเปิด

องค์ประกอบ 4  
Innovation Base



ผลการทดสอบทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(Digital Literacy)

Computer and Online 
Basics 79%

Computer Essentials 81%

Computers and Devices 84%

Desktop, Icons, Settings 71%

File Management 83%

Networks 70%

Security and Well-Being 81%

Online Essentials 77%

Web Browsing 79%

Web-Based Information 82%

Communication Concepts 77%

Using E-mail 74%

Application Basics 2013 73%

Word Processing 76%

Using the Application 79%

Document Creation 87%

Formatting 68%

Objects 83%

Prepare Outputs 77%

Spreadsheets 70%

Using the Application 93%

Cells 87%

Managing Worksheets 80%

Formulas and Functions 43%

Formatting 82%

Charts 27%

Prepare Outputs 61%

Presentation 73%

Using the Application 69%

Text 83%

Graphical Objects 77%

Prepare Outputs 57%

Average 74%

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 4,722 คน
The International Computer Driving License : ICDL

average
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การจัดเตรียมงบประมาณสำหรับการพัฒนา02

“สำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น  
เพื่อการดังกล่าว เห็นสมควรให้  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับ 
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ ไปดำเนินการเมื่อ  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศใช้บังคับแล้ว  
ส่วนปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ให้เสนอ  
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ตามความจำเป็นและเหมาะสม...”

ความเห็นสำนักงบประมาณ 
ในการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560

ปี 2562

ปี 2563-65

งบประมาณปกติ 
7 ธ.ค. pre-ceiling 
25 ม.ค. 61 จัดส่งข้อเสนองบฯ 

งบประมาณในลักษณะบูรณาการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : 
แนวทางที่ 3 พัฒนากำลังคนและ
ประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (40,000 คน)

ปี 2561
ปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณในลักษณะ  
บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมจิทัล



สูตรคำนวณงบประมาณสำหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณสำหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของส่วนราชการ =

(S x 30%) x 28,000 บาท 

(M x 30%) x 25,000 บาท

((K + O - T) x 10%) x 5,000 บาท

(T x 100%) x 20,000 บาท

ผลรวมของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 

10,920

202,800

50,075 98,780
หมายเหตุ  
S หมายถึง จำนวนตำแหน่งประเภทบริหารทั้งหมดของส่วนราชการ 
M หมายถึง จำนวนตำแหน่งประเภทอำนวยการทั้งหมดของส่วนราชการ 
K หมายถึง จำนวนตำแหน่งประเภทวิชาการ  
O หมายถึง จำนวนตำแหน่งประเภททั่วไป 
T หมายถึง จำนวน (คน) ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งหมดของ 
ส่วนราชการ อาทิ ผู้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และผู้ปฏิบัติงานในสาย
งานอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล

กลุ่มผู้บริหารระดับสูง

กลุ่มผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่า

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโลยีดิจิทัล
ผลรวม

** งบประมาณที่ส่วนราชการคำนวณได้ตามสูตรการคำนวณข้างต้น เป็นเพียง “กรอบงบประมาณตั้งต้น” ที่ส่วนราชการสามารถจะนำไปใช้เพื่อการพัฒนาข้าราชการ 
ให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมกับบริบทการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรดิจิทัลเท่านั้น  ภายหลังจากที่ส่วนราชการได้วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาที่แท้จริงและ  
กำหนดเป็นแผนการพัฒนาซึ่งมีกรอบหลักสูตรและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ส่วนราชการอาจปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นได้  

โดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงสัดส่วนและอัตราตามสูตรการคำนวณข้างต้น ** 

Change Agents
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04 
การพัฒนาของ
ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ

แนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการ ในการนำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ ไปปรับใช้ในส่วนราชการ



กรอบการนำแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
สัดส่วนการพัฒนาที่แนะนำสำหรับการพัฒนาตนเอง

70%

30%
อนาคต 
•ความรู้ความเข้าใจ 
•ประสบการณ์

ปัจจุบัน 

•ทักษะ 
•ความสามารถส่วนราชการ

ขั้นตอนการพัฒนา

• ระบุนโยบาย ทิศทาง และประเด็น
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล
และระยะการพัฒนาเป้าหมาย

E T MS OA

1. ระบุระดับความพร้อมขององค์กร  
ในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

2. วิเคราะห์ ระบุบทบบาทได้รับมอบหมาย 
และพฤติกรรมที่องค์กรที่คาดหวังต่อตนเอง 

     3.  วางแผนการพัฒนาตนเอง 

หน้าที่ของส่วนราชการ 
ในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ

• จัดทำกรอบการพัฒนาบุคลากร 
• ส่งเสริมการพัฒนาทักษะดิจิทัล
อย่างยั่งยืน

เป้าหมายของการพัฒนา ร่วมกับผู้บังคับบัญชา หรือ พี่เลี้ยง 
วิเคราะห์จุดแข็ง+ทักษะที่ควรพัฒนา (Gap) 
กำหนดแนวทาง วิธีการ ช่วงเวลาพัฒนา 
เพื่อไปถึงเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนด

4. พัฒนาทักษะ

70%   เรียนรู้ด้วยตนเองและลงมือทำ 
• การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
• การเรียนรู้โดยการลงมือทำงานจริง 
• การเพิ่มความท้าทายในงาน 
• การเพิ่มปริมาณงาน 
• รับมอบหมายโครงการ 
• การหมุนเวียนงาน 
• การทำกิจกรรม

20%   เรียนรู้จากผู้อื่น 

• การสอนงาน 
• โปรแกรมพี่เลี้ยง  
• การติดตามสังเกต 
• การให้คำปรึกษาแนะนำ

10%   จากการอบรมในห้องเรียน 
(บรรยาย 60 : กิจกรรมและอื่น ๆ 40)

5. นำความรู้ไปใช้

• การปฏิบัติงาน 
• การพัฒนางาน

6. การรับข้อมูลย้อนกลับ 
เพื่อการพัฒนาต่อยอด

• ประเมินตนเอง  
• รับฟังคำแนะนำจาก  

ผู้บังคับบัญชา หรือ พี่เลี้ยง 

ดัดแปลงจาก แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

• โอกาสในการนำจุดแข็งและ
ความสามารถพิเศษ มาใช้ 

• การยอมรับจากผู้บังคับ
บัญชาและเพื่อนร่วมงาน  

• โอกาสในการพัฒนา 
• โอกาสเติบโตในสายงาน

ประโยชน์จาก 
การพัฒนา 
ทักษะดิจิทัล
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สํานักงาน ก.พ.
Office of the Civil Service Commission

www.ocsc.go.th

แบบรับคำถาม


