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ค าน า 

 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  26 กันยายน 2560 ได้มีมติเห็นชอบ 

ในหลักการร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให้ใช้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนภาครัฐ  
โดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืนอย่างต่อเนื่อง และ  
ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ 
ให้มีการน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างก าลังคน
ในสังกัด รวมทั้งให้ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน งบประมาณ 
และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องด้วย 

ในการนี้ ให้ส านักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพลังงาน ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ไปพิจารณาด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพ่ือการดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และปีงบประมาณต่อ ๆ ไป  
ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงบประมาณ 

อนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
ส านักงาน ก.พ. จึงได้น ามติคณะรัฐมนตรีและความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ มารวบรวมไว้เป็นเอกสาร 
ฉบับเดียวกันเพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหาร 
งานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้น าไปใช้อ้างอิงและประกอบการด าเนินงานต่อไป  

 
ส านักงาน ก.พ. 
กันยายน 2560 
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สารบัญ 

 
เรื่อง  หน้า 

ค าน า  ก 
สารบัญ  ข 
อินโฟกราฟิก (infographic)  ค 
แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 1 

ภาคผนวก   
 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505 / ว 493  

ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 เรื่อง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

  

- มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560  (1) 
- บันทึกเสนอคณะรัฐมนตรี  (12) 
- ความเห็นส่วนราชการ  (24) 

 หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505 / 33364  
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
(ความเห็นส่วนราชการ เพ่ิมเติม) 

 (49) 
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แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียง

เครื่องมือสนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง 

และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ

และกระบวนการทางสังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล

ดังกล่าวจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศในการวางแนวทางการด าเนินการด้วยการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคม เช่น การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ  

ทั้งภาคเกษตรกรรม การผลิต และการบริการ การแสวงหาและใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  

ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคมการพัฒนาศักยภาพก าลังคน  

ของประเทศ การบริหารจัดการสังคมสูงวัย การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เป็นต้น   

1.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ในระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25601 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 

                                                           
1

 มาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติว่า  
“ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ  

(1) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

(2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อ            
การบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  

(3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงาน  
ที่แตกต่างกัน 

(4)  ...” 
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(พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแนวคิด 

ประเทศไทย 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้มีการกล่าวถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้นวัตกรรม การปฏิรูป

กระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน  

และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีการเตรียมความพร้อมหลายประการ อาทิ การสร้าง

โครงสร้างพ้ืนฐานที่ทันสมัย มีขนาดเพียงพอ และมีค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอ่ืนในภูมิภาค การใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของประชาชนทุกคน  

ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัลให้เป็นก าลังส าคัญ 

ในการสร้างผลิตภาพของประเทศ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้และผู้ท างานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  

การพัฒนาก าลังคน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

และการสร้างความพร้อมด้านไอซีทีโดยรวมของประเทศเพ่ือยกอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

ระหว่างประเทศ  

1.3 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่16 มกราคม 2560  

ได้พิจารณาและเห็นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพ่ือปรับเปลี่ ยนรูปแบบและกระบวนการ

ท างานและการให้บริการประชาชนของภาครัฐ จึงได้มีมติให้ก าหนดเรื่อง “การปรับเปลี่ยนภาครัฐ 

เป็นรัฐบาลดิจิทัล” เป็นหนึ่งในประเด็นจุดเน้นการพัฒนาภาครัฐที่ส าคัญที่จะน าการพัฒนาข้าราชการ 

และบุคลากรภาครัฐ มาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนในระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2565 

2. การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาลในการเพ่ิมศักยภาพ
ทางการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ  
และสังคม ได้น ามาก าหนดเป็นหนึ่งในหกยุทธศาสตร์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
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และสังคม ระยะ 20 ปี2 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 
ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์ 
และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล  
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืน  

2.1 ความหมาย 

“การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ได้มีการให้ค านิยามไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 4  
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมว่าหมายความถึงการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผน
และเป็นระบบ สร้างบริการของรัฐที่มีธรรมาภิบาลที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้ โดยไม่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ พ้ืนที่ และภาษา สามารถหลอมรวมการท างานภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว  
มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม 
และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และในท้ายที่สุดภาครัฐจะเปลี่ยนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการสร้าง 
บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชน เรียกว่าบริการร่วมกันตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล 
(Universal design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจการปกครอง  
และเสนอความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์  

                                                           

 
2แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ด้าน ได้แก่  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพที่ท่ัวถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
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จากความหมายของการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว สามารถสรุปคุณลักษณะ
ของรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้ 4 ประการ ได้แก่  

1) E-government หรือ Electronic Government หมายถึง รัฐบาลซึ่งน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ เพ่ิมความโปร่งใส  
และความน่าเชื่อถือ3 

2) Connected Government หมายถึง E-government ที่ถูกพัฒนาถึงขั้นที่ท าให้หน่วยงาน
ภาครัฐอย่างน้อยที่สุด 2 หน่วยงาน สามารถเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน โดยไม่ยึดติด 
กับขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน  
เป็นที่ตั้ง และมีเป้าหมายในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์ 
ด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน (Digital interaction) มีหลายรูปแบบ อาทิ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน 
กับรัฐบาล (C2G) ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานภาครัฐ (G2G) ระหว่างภาครัฐกับประชาชน (G2C)  
และระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ (G2B)4 

3) Open Government5 หมายถึง รัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ
กระบวนการ วิธีการด าเนินงาน รวมถึงเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการสร้างสังคม
ประชาธิปไตย สร้างความโปร่งใสและความเชื่อม่ันและศรัทธาในหมู่ประชาชน  

4) Smart Government หมายถึง รัฐบาลที่มีการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะมาปรับใช้กับการ
ด าเนินงานและการให้บริการต่าง ๆ ของรัฐบาล6 

2.2 ทิศทางและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ในการพัฒนาภาครัฐของไทยให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้มีคุณลักษณะตามข้อ 2.1 นั้น 
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี  

                                                           
3ให้ค านิยามโดยธนาคารโลก (World Bank) 
4กล่าวไว้ในเอกสารของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “วาระพัฒนาที่ 8 : การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ประเทศ” (สิงหาคม 2558) หน้า 12 และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน้า ผ17 
5ให้ค านิยามโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 
6กล่าวไว้ใน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) หน้า 12 
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(พ.ศ. 2559 – 2579) ตามท่ีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้น าเสนอ โดยในแผนดังกล่าวได้มีการ
กล่าวถึงภูมิทัศน์ของการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์และเป้าหมายการพัฒนารัฐบาล เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ เพื่อไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไว้ 4 ระยะซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของการ
พัฒนาที่ชัดเจน ดังนี้ 

ระยะการพัฒนา 
 

  
ด้านการพัฒนา 

ระยะที่ 1 
Digital 

Foundation 
(1 ปี 6 เดือน) 

ระยะที่ 2 
Digital Thailand I: 

Inclusion 
(5 ปี) 

ระยะที่ 3 
Digital Thailand II: 
Full Transformation 

(10 ปี) 

ระยะที่ 4 
Global Digital 
Leadership 
(10 - 20 ปี) 

ภูมิทัศน์ดิจิทลั
ของไทย 

ในระยะ 20 ปี 

ประเทศไทยลงทุน  
และสร้างรากฐานใน
การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทลั 

ทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยมสี่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทาง
ประชารัฐ 

ประเทศไทยก้าวสู่
ดิจิทัลไทยแลนด์ที่
ขับเคลื่อนและใช้
ประโยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลได้
อย่างเต็มศักยภาพ 

ประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่มประเทศท่ีพัฒนา
แล้ว สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั
สร้างมลูค่าทาง
เศรษฐกิจและคณุค่า
ทางสังคมอย่างยั่งยืน 

รัฐบาล หน่วยงานรัฐมีการ
ท างานท่ีเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูล
ข้ามหน่วยงาน 

การท างานระหว่าง
ภาครัฐจะเช่ือมโยงและ
บูรณาการเหมือนเป็น
องค์กรเดียว 

รัฐจัดให้มีบริการที่
ขับเคลื่อนโดยความ
ตอ้งการของประชาชน 
เปิดเผยข้อมูลและให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

เป็นผู้น าในภมูิภาค 
ด้านรัฐบาลดิจิทลั 
ทั้งทางการบริหาร
จัดการรัฐและบริการ
ประชาชน  

เศรษฐกิจ การท าธุรกรรมผ่าน
ระบบดิจิทลั คล่องตัว 
และตดิอาวุธดิจิทัลให้ 
SMEs วิสาหกิจ
ชุมชน เกษตรกร 
ให้มาอยู่บนระบบ
ออนไลน ์พร้อมทั้ง
วางรากฐานให้เกิด

ภาคเกษตร การผลิต 
และบริการ เปลี่ยนมา
ท าธุรกิจด้วยดจิิทัลและ
ข้อมูล ตลอดจนดิจิทลั 
digital Technology 
Startup และคลสัเตอร์ 
ดิจิทัลเริ่มมีบทบาทใน
ระบบเศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต 
และบริการแข่งขันได้
ด้วยนวัตกรรมดจิิทัล 
และเชื่อมโยงไทยสู่
การค้าในระดับภมูิภาค
และระดับโลก 

กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทุกกิจกรรม
เชื่อมต่อภายในและ
ระหว่างประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั  
น าประเทศไทย 
สู่ความมั่งคั่ง 



 

- 6 - 
 

แนวทางพัฒนาทกัษะด้านดจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ระยะการพัฒนา 
 

  
ด้านการพัฒนา 

ระยะที่ 1 
Digital 

Foundation 
(1 ปี 6 เดือน) 

ระยะที่ 2 
Digital Thailand I: 

Inclusion 
(5 ปี) 

ระยะที่ 3 
Digital Thailand II: 
Full Transformation 

(10 ปี) 

ระยะที่ 4 
Global Digital 
Leadership 
(10 - 20 ปี) 

การลงทุนในคลัสเตอร์ 
ดิจิทัล 

สังคม ประชาชนทุกกลุ่ม
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงและ
บริการพื้นฐานของรัฐ
อย่างทั่วถึงและ 
เทา่เทียม 

ประชาชนเช่ือมั่น 
ในการใช้ดิจิทัล และ
เข้าถึงบริการการศึกษา 
สุขภาพ ข้อมูล และ
การเรยีนรู้ตลอดชีวิต
ผ่านดิจิทลั 

ประชาชนใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลย/ีข้อมูล 
ทุกกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน 

เป็นประเทศท่ีไมม่ี
ความเหลื่อมล้ า 
ด้านดิจิทัล ตลอดจน
ชุมชนใช้ดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นตนเอง  

ที่มา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ส าหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับดังกล่าว 
ได้กล่าวถึงการด าเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนา “ก าลังคน” ให้มีความพร้อม
ไว้ใน 2 ยุทธศาสตร์ที่เกีย่วข้องและเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ก าหนดแผนงานหลักไว้ 4 เรื่อง ได้แก่ 
(1) จัดให้มีการบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือ
ผู้ใช้บริการ (Citizen driven) (2) ปรับเปลี่ยนการท างานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ 
และธรรมาภิบาล (3) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open data) และให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับกระบวนการท างานของรัฐ เพ่ือน าไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ และ (4) พัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการพ้ืนฐานภาครัฐ เพ่ือรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพ้ืนฐาน 
ของทุกหน่วยงานภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ก าหนดแผนงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาก าลังคน 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) การพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ให้มีความสามารถสร้างสรรค์ 
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้าและบริการ
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ได้เท่าทันความต้องการของผู้รับประโยชน์ (2) การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่รองรับ
เทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ (3) การพัฒนาผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐ ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจ
ขององค์กรที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูล 
ขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

2.3 ความพร้อมของภาครัฐไทย 

ในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน ภาครัฐถือเป็นแกนหลักในการสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยที่ผ่านมา ภาครัฐของไทยได้มีการ
ปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจและรูปแบบการท างานของภาครัฐ
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยและยกระดับ 
การให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุง
รูปแบบและกระบวนการท างานและการให้บริการประชาชน  

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยังคงจ ากัดอยู่ในวงแคบ การบริหารจัดการ
ภาครัฐในภาพรวมยังคงมีปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพ7 การบริการประชาชนมีความล่าช้าและยังไม่ได้

                                                           
7 World Economic Forum ได้จัดท ารายงานขีดความสามารถในการแข่งขันโลก (Global Competitiveness Index) 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 - 2559 (ค.ศ.2015 - 2016) โดยระบุว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในภาพรวมอยู่ที่อันดับ 34 
จาก 138 ประเทศ หรือได้คะแนนรวม 4.6 คะแนนจาก 7 คะแนน และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยช้ีวัด 3 กลุ่ม 12 ด้าน พบว่า
ประเทศไทย ได้คะแนน ดังนี้  

(1) ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Basic Requirement) ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ สถาบัน (Institution) 3.7 คะแนน 
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) 4.4 คะแนน เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) 6.1 
คะแนน สุขภาพและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Health and Primary Education) 5.5 คะแนน 

(2) ด้านปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancers) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ การศึกษาขั้นสูงและ
การฝึกอบรม (Higher Education and Training) 4.5 คะแนน ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Good Market 
efficiency) 4.7 คะแนน ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) 4.2 คะแนน การพัฒนาตลาด
การเงิน (Financial Market Development) 4.4 คะแนน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) 4.3 
คะแนน ขนาดของตลาด(Market Size) 5.2 คะแนน 
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มาตรฐานสากล8 และปัญหาคอร์รัปชันขยายตัวในวงกว้าง9 ส าหรับความพร้อมของภาครัฐในการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้นั้น ประเทศไทยถือว่าได้มีการพัฒนาไปได้รวดเร็วระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับ
ความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในรายงาน UN e-Government Readiness Ranking 2016 
(พ.ศ. 2559) ที่ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 77 จาก 193 ประเทศ โดยได้คะแนนประเมินอยู่ที่ 
0.5522 คะแนน เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ 102 ในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) คะแนน 0.4631 แต่เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ประเทศไทยยังได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้คะแนนระดับปานกลาง 
(World Average) และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยมีความพร้อม 
อยู่ในระดับที่ 4 รองจากประเทศสิงคโปร์ (อันดับ 4) ประเทศมาเลเซีย (อันดับ 60) และประเทศฟิลิปปินส์ 
(อันดับ 71)  

เมื่อพิจารณาจากผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐ
ระดับกรม ประจ าปี 2559 จัดท าโดยส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)10 ที่ได้ประเมิน
แนวโน้มการพัฒนาเชิงดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐใน 4 เรื่อง พบว่า หน่วยงานของรัฐมีแนวโน้มการพัฒนา 
                                                                                                                                                                                

(3) ด้านปัจจัยนวัตกรรมและความเช่ียวชาญทางธุรกิจ (innovation and Sophistication Factors) ประกอบด้วย 
 3 ด้าน ได้แก่ ความเช่ียวชาญทางธุรกิจ (Business Sophistication) 4.3  คะแนน และนวัตกรรม (Innovation) 3.4 คะแนน 
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ 3 รองจาก
สิงคโปร์ อันดับสอง คะแนน 5.72 และมาเลเซีย อันดับที่ 25 คะแนน 5.16 
8ธนาคารโลกรายงานว่าปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) ประเทศไทยมีคะแนนความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing 
Business) อยู่ท่ีอันดับ 46 จาก 191 ประเทศ 
9จากผลการประเมินขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) พบว่า ประเทศไทยถูกลด
อันดับการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index: CPI) จากปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ.2016)  อยู่ในอันดับที่ 76 (คะแนนร้อย
ละ 38) เป็นอันดับที่ 101 (คะแนนร้อยละ 35) ในปี พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) จากการจัดอันดับทั้งหมด 168 ประเทศ 
ทั่วโลก 
10ผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจ าปี 2559 เป็นการส ารวจและ
ติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใน 6 มิติ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐาน 
ที่มีความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ ระบบบริการจัดการภายในในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ภาครัฐด้านดิจิทัล การบริการภาครัฐที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย เทคโนโลยีอัจฉริยะและการน ามาใช้ การส ารวจใช้วิธีการ
จัดส่งแบบสอบถามโดยให้หน่วยงานระดับกรมเป็นผู้ประเมินตนเอง ซึ่งในปี พ.ศ. 2559 มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 272 หน่วยงาน จ าแนกเป็นหน่วยงานของรัฐ 146 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 47 หน่วยงาน และองค์การมหาชน/
หน่วยงานอิสระ 79 หน่วยงาน 
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Open Government สูงที่สุด (67 คะแนน) รองลงมา ได้แก่ E-Government (59 คะแนน), Joint-up 
Government หรือ Connected Government (52 คะแนน) และ Smart Government (50 คะแนน) 
ตามล าดับ โดยในการพัฒนา Open Government นั้น หน่วยงานต่าง ๆ มีการสื่อสารและให้ความรู้
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทางราชการ 
(Open Data) มาก (84 คะแนน) ส่วนการพัฒนา E-Government หน่วยงานสามารถด าเนินมาตรการ 
ลดกระดาษ (Digitalization of Documents and Services) ได้เห็นผลมากท่ีสุด (91 คะแนน) 

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างให้เกิด Connected Government แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ  
จะมีการแลกเปลี่ยน/ใช้ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน (Inter-operability) มากในระดับหนึ่ง (81 คะแนน)  
แต่ในเชิงโครงสร้างระบบสารสนเทศภาครัฐยังไม่มีการบูรณาการเชื่อมต่อกันเท่าที่ควร การเก็บข้อมูลภาครัฐ
ยังขาดความเป็นเอกภาพ มีความซ้ าซ้อนและไม่สมบูรณ์ การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
มีไม่มากนัก ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่สามารถน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ 
ประชาชนผู้รับบริการต้องยื่นข้อมูลซ้ า ๆ เพ่ือขอรับบริการ ท าให้ใช้เวลาในการให้บริการมากและมีภาระ
ค่าใช้จ่ายที่สูงในขณะที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพ่ิมแก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน11 

ส่วนการพัฒนา Smart Government นั้น จ าเป็นต้องเร่งพัฒนาและน าเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
มาใช้โดยเร็ว โดยเฉพาะการน าระบบ E-Service มาให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน  
(40 คะแนน) การน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ประกอบการท างาน (36 คะแนน) และการใช้เทคโนโลยี 
การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพ่ือยกระดับคุณภาพการท างานและการให้บริการ 
ภาครัฐ (24 คะแนน)   

2.4 ความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ 

โดยที่ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้บรรลุความส าเร็จนั้น 
ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรภาครัฐใน 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ 
ที่มีความเป็นผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐผู้ซึ่งสามารถกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย 
รวมถึงรูปแบบและกระบวนการท างานขององค์กรด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้และ  

                                                           
11กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. พฤษภาคม 2559, หน้า 21 
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(2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialists) ผู้ซึ่งมีทักษะที่เหมาะสมที่จะ
สนับสนุนการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการท างานและการให้บริการของหน่วยงาน 

อย่างไรก็ตาม “ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ” ในปัจจุบันยังมีจ านวนไม่มากนัก ดังจะเห็นได้จากจ านวน
หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานหลัก (Core Business Process) และการให้บริการ
ประชาชนพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงด้านข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงานด้วยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีไม่มากนัก และเมื่อพิจารณาจากจ านวน
ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในกระทรวง/กรมต่าง ๆ พบว่า มีผู้ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรในลักษณะดังกล่าว อาทิ หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information 
Officer: CIO) และยังอยู่ในราชการ เพียง 118 คน12 จากจ านวนผู้บริหารทั้งหมด 1,101 คน13 หรือคิดเป็นร้อยละ 
10.72 ของจ านวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐทั้งหมดเท่านั้น นอกจากนี้ จากผลการส ารวจระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจ าปี 2559 พบว่า หน่วยงานภาครัฐยังขาด 
การเตรียมบุคลากรเพ่ือสานต่อภารกิจของผู้น าด้านดิจิทัลของหน่วยงาน (Leadership Continuity Plan 
51 คะแนน) หากภาครัฐไม่เร่งสร้างและเตรียมบุคลากรกลุ่มนี้ การขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลอาจชะงักงันและไม่เกิดผลส าเร็จตามที่คาดหวัง  

นอกจากนี้  เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน  
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในราชการพลเรือน (ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และต าแหน่งเจ้าหน้าที่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์) มีจ านวนน้อยมากมีเพียง 2,334 ต าแหน่ง14 หรือร้อยละ 0.58 ของจ านวนต าแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญทั้งหมด เท่านั้น และเมื่อพิจารณาการกระจายตัวของบุคลากรในระดับองค์กร 
พบว่า ส่วนราชการ (กรม) หนึ่งจะมีผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประมาณ 1 – 15 คน หรือเฉลี่ย
ประมาณ 7 คน (Median)15 และเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการเท่านั้น  
                                                           
12 ข้อมูลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)  
ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. 2558 – 2560 
13 ข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง จากโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ก าลังคนภาครัฐ 2558 (GMIS) ส านักงาน ก.พ.  
14ข้อมูลก าลังคนภาครัฐ ปี 2558 ส านักงาน ก.พ.  
15ข้อมูลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศก าลังคนภาครัฐ 2558 ส านักงาน ก.พ. 



 

- 11 - 
 

แนวทางพัฒนาทกัษะด้านดจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

อีกทั้งเมื่อพิจารณาศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ พบว่ายังขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับ
แนวโน้มด้านเทคโนโลยีและขาดทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและการให้บริการประชาชน ดังจะเห็นได้จากการที่หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 75) มีความต้องการผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ด้าน ICT ภาครัฐหรือ Network 
Security และโปรแกรมเมอร์ รองลงมาต้องการเว็บมาสเตอร์; System Administration/Database 
Officer; System Analysis; Graphic Design; และ Business Analyst ตามล าดับ16 

ส าหรับความพร้อมของบุคลากรภาครัฐกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Users)  
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนนั้น พบว่า บุคลากรภาครัฐส่วนใหญ่ยังขาดความกระตือรือร้น
ในการท างานและพัฒนาตนเอง และขาดศักยภาพการปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
ส่งผลท าให้ไม่สามารถตอบสนองการปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน และความต้องการ  
ของประชาชนในการได้รับบริการจากภาครัฐด้วยช่องทางที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น17 

3. การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0  

เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของไทยให้มีความรอบรู้  มีการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความพอประมาณ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม ก.พ. ในการประชุม  
ครั้งที่ 1 / 2560 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาข้าราชการ 
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งประกอบด้วยหลักการ 5 ประการ ดังนี้  

3.1  การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศมาสู่การพัฒนาระดับบุคคล  
และการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการน า “จุดเน้นการพัฒนาภาครัฐ”  
ที่ ก.พ. ก าหนด มาก าหนดเป็น “คุณลักษณะของข้าราชการส าหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ”  
และกลุ่มของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนาส าหรับข้าราชการ
กลุ่มต่าง ๆ 

                                                           
16ผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจ าปี 2559 
17ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง 
พ.ศ. 2560 – 2564”, หน้า 60 
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3.2 การพัฒนาข้าราชการเพ่ือสนับสนุนการด าเนินบทบาทการเป็นผู้น า (Leadership Role) และบทบาท
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ของข้าราชการ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง หัวหน้างาน/โครงการ และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอ่ืน ๆ 

3.3 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีงามให้แก่บุคคล โดยค านึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

3.4 การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้
แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่จ ากัดเฉพาะการฝึกอบรม การเรียนรู้เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และการเรียนรู้ที่มีการก ากับติดตามเป้ าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)  
ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นระบบ  

3.5 การพัฒนาระบบและเครื่องมือเพ่ือช่วยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้าง
กลไกที่จะพัฒนาข้าราชการให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน อาทิ การสร้างบรรยากาศและชุมชน 
การเรียนรู้ (Learning Environment and Learning Community) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
(Incentives) การน าผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการพัฒนา 
รวมถึงการเชื่อมโยงกลไกการพัฒนากับกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบต่าง ๆ อาทิ การว างแผน 
และการเตรียมก าลังคนเพื่ออนาคต การสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาข้าราชการตามแนวคิดดังกล่าวมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
ก.พ. ได้พิจารณาก าหนด “จุดเน้นการพัฒนาภาครัฐ” ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐ (Learning and Development) เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะ 4 - 5 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2561 – 2565) จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่  

(1) การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)  
(2) การส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบู รณาการ และการสร้าง

จิตส านึกความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability) 
(3) การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ (Driving Innovation) 
(4) การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการท างานแบบประชารัฐ (Creating Partnership 

and Relationship) 
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4. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในส่วนของการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและการให้บริการของภาครัฐด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้แนวคิด 
“การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” จึงได้ก าหนด “แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”  ที่จะน าไปใช้เป็นกรอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในระยะ 
5 ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 ดังนี้  

4.1 วัตถุประสงค์  

4.1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนที่ส าคัญ 
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

4.1.2 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

4.2 เป้าหมาย 

4.2.1 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐมีก าลังคนด้านดิจิทัลที่มีทักษะที่เหมาะสม 
ในการด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้  

(1) ผู้บริหารระดับสูง (Executive)  
เป็นผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึง

กระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ ยนรูปแบบ 
การด าเนินงาน หรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เป็นองค์กร  
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐ  
กับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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(2) ผู้อ านวยการกอง (Management) 
เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร ที่สามารถสื่อสารนโยบาย 

ขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่งการ ก าหนดแนวทาง วางแผน ก ากับ ติดตามดูแล ให้เกิด  
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามา  
มีส่วนร่วม 

(3) ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 
เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนนโยบาย ที่สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้ข้อมูล

และเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรฐาน 
แนวทาง หรือการจัดบริการขององค์กร รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ ออกแบบ รวมถึงสร้าง
ความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง  
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในรูปแบบดิจิทัล 

(4) ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 
เป็นผู้อ านวยความสะดวกด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ 

อ านวยความสะดวก หรือให้ค าแนะน าในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชน  
และผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้างสรรค์
นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการสร้าง
ความเชื่อมโยงการบริการข้ามหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับประชาชน  
ในรูปแบบดิจิทัล และการเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

(5) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) 
เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก

เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่หน่วยงาน (Automated Public 
Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบ ารุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้
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ซึ่งจะสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการของภาครัฐ ไปสู่ระบบดิจิทัล  
ที่สามารถช่วยสนองตอบต่อความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้าง
ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ 
และการเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

(6) ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 
เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้

ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 
และผู้อื่นอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

4.2.2 ภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้รับบริการ สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ า  

4.3 ปัจจัยช้ีวัดความส าเร็จ  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานภาครัฐมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน 

และการให้บริการของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูล การท างานและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง (G2G) 
ระหว่างภาครัฐกับเอกชน (G2B) และระหว่างภาครัฐกับประชาชน (G2C) ในลักษณะ Connected 
Government รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างรัฐบาลแบบเปิด 

อนึ่ง การด าเนินงานตามแนวทางนี้ จะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการจัดอันดับประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

(1) อันดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจโลกของประเทศไทย จัดท า โดย 
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอันดับสูงสุด 25 อันดับแรกของโลก  
(ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 34 จาก 138 ประเทศ ได้คะแนน 4.64 จาก 7 คะแนน) 

(2) อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดท าโดย The World Bank อยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่มีอันดับสูงสุด 40 อันดับแรกของโลก หรืออันดับ 2 ของอาเซียน (ปี 2560 อยู่ในอันดับที่ 49 จาก  
190 ประเทศ ได้คะแนน 71.42 จาก 100 คะแนน)  

(3) อันดับ E-Government Ranking ของประเทศไทย จัดท าโดย UN ดีขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
(ปี 2559 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 77 จาก 193 ประเทศ ได้คะแนน 0.5522) 
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(4) อันดับ The Networked Readiness Index ของประเทศไทย จัดท าโดยสภาเศรษฐกิจโลก 
(World Economic Forum) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอันดับสูงสุด 55 อันดับแรกของโลก (ปี 2559 ประเทศ
ไทยอยู่ในอันดับที่ 62 จาก 139 ประเทศ ได้คะแนน 4.2) 

(5) อันดับ Global Open Data Index จัดท าโดย Open Knowledge International อยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีอันดับสูงสุด 30 อันดับแรกของโลก (ปี 2558 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 42 จาก 122 ประเทศ 
ได้คะแนนร้อยละ 39)  

4.4 ขอบเขตการด าเนินงาน 

เพ่ือให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 เห็นควรก าหนดขอบเขตความครอบคลุมของการส่งเสริม
และจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็น 3 ระยะ ดังนี้  
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  ครอบคลุมข้าราชการพลเรือนสามัญและ
ผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง กรม และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ 
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2563    ครอบคลุมข้าราชการฝ่ายพลเรือน  
 ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565   ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

4.5 หลักการ 

4.5.1 การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
มาสู่การพัฒนาระดับบุคคล โดยการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐแต่ละกลุ่มให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบท
ของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางและการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ในการปฏิบัติ งานและการให้บริการภาครัฐ รวมถึงการจัดเตรียมโครงสร้าง พ้ืนฐานด้านดิจิทัล 
เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนา 
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

4.5.2 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างผู้น าเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา 
ขีดความสามารถก าลั งคนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสร้ าง 
และพัฒนาผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Leader) การเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
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เฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
และการยกระดับขีดความสามารถของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานและการให้บริการของรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการยกระดับงานของภาครัฐเป็นงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (High Value Job)  

4.5.3 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสร้างระบบและการ
ท างานแบบดิจิทัล (Digital Mindset) โดยการปลูกฝังบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติในการท างานร่วมกัน
ให้แก่ข้ าราชการและบุคลากรภาครั ฐทุกระดับ อาทิ  การพร้อมรับปรับเปลี่ ยน (Adaptability)  
การเปิดรับความคิด ท้าทายสิ่งใหม่ แสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสม (Explorers Mind) การท างานแบบ 
สอดประสานและสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนแบ่งปัน (Collaborative) แบ่งอ านาจหน้าที่และรับผิดชอบ
ร่วมกัน (Empowerment and Shared Responsibility) และการให้อิสระทางความคิดในแบบ Growth 
Mindset  

4.5.4 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อการท างานในปัจจุบัน และ
การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานในอนาคต โดยการพัฒนาทักษะและความสามารถ (Skills and 
Abilities) เพ่ือปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจ (Understanding) และประสบการณ์ 
(Experience) เพ่ือการปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดว่าจะได้รับมอบหมายในอนาคต  
ในสัดส่วน 70 : 30 

4.5.5 การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จาก
การฝึกอบรม การเรียนรู้จากการสอนงาน การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ และการเรียนรู้จากผู้อ่ืน ) การเรียนรู้
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้จริง และการเรียนรู้ที่มีการก ากับติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ที่ชัดเจน ต่อเนื่องและเป็นระบบ และการพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การประเมินและรับรองทักษะด้านดิจิทัล การก าหนดกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
(Development Roadmap) การสร้างบรรยากาศและชุมชนการเรียนรู้ การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในกระบวนการพัฒนา และการให้ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานเข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนรู้  
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4.5.6 การพัฒนาที่ค านึงถึงความเชื่อมโยงและสอดประสาน (Inter System Alignment) 
ระหว่างการพัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล   

4.6 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
4.6.1 ในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจ านวน  

6 กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง (Executive) ผู้อ านวยการกอง (Management) ผู้ท างานด้านนโยบาย 
และงานวิชาการ (Academic) ผู้ท างานด้านบริการ (Service) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Technology) และผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) บุคลากรเหล่านี้มี “บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง”  
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ใน 3 ระยะ ดังนี้ 
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  บทบาททีค่าดหวังต่อข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ 

ทิศทางแนวโน้ม ปีที่ 1 – 2 (Early)  ปีที่ 3 – 5 (Develop)  ปีที่ 6 – 10 (Maturity) 
ทิศทางการพัฒนารัฐบาล

ดิจิทลั 
ตามแผนพัฒนาดิจิทลัเพ่ือ
เศรษฐกจิและสังคม 

หน่วยงานรัฐมีการเตรียมพร้อมสู่การ
เชื่อมโยงและบรูณาการข้อมลูภายในส่วน
ราชการระดับกระทรวง หรือหน่วยงาน
ภายในหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานรัฐมีการท างานท่ีเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน 
ปรับปรุงกระบวนการ วิธีการ 
ด าเนินงานใหม ่

การท างานระหว่างภาครัฐจะ
เชื่อมโยงและบรูณาการเหมือน
เป็นองค์กรเดียว 

แนวโน้มการปรับเปลีย่น
องค์กร 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและ 
การให้บริการประชาชน 
(Work and Service Process 
Redesign) 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 
ขององค์กร 
(Organizational Operation  
Reform) 

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร  
(Organization Value and 
Culture Creation) 

แนวโน้มการปรับเปลีย่น
ภาครัฐเปน็รัฐบาลดิจิทลั 

 การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้าง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (Readiness 
Preparation) 

 การจัดเตรียมนโยบายและ
แผนปฏิบัติการเพื่อการปรับเปลี่ยน
องค์กรด้วยการน าเทคโนโลยีดจิิทัล
มาใช้ (Digital Transformation 
Policy and Action Plan) 

 การพัฒนากระบวนการท างานแบบ
อัจฉริยะ ด้วยการเชื่อมโยงหน่วยงาน

 การพัฒนารูปแบบท างานท่ีเป็น
นวัตกรรม ด้วยการเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
(Innovative Operation - 
Partially G2G) 

 การพัฒนาบริการภาครัฐที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่เป็น
นวัตกรรม ท่ีมีการเชื่อมโยง
หน่วยงานภาครัฐกับประชาชน 
(Innovative Citizen Centric 

 การสร้างรูปแบบการท างาน
ที่สร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  
(Creative Co-Creation 
Operation - Optimize 
G2G) 

 การพัฒนาบริการภาครัฐ 
ที่สร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน (Creative Co-
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ทิศทางแนวโน้ม ปีที่ 1 – 2 (Early)  ปีที่ 3 – 5 (Develop)  ปีที่ 6 – 10 (Maturity) 
ภาครัฐกับหน่วยงานภาครัฐ ระยะ
เริ่มต้น Smart Operation (Initially 
G2G) 

 การพัฒนาการบริการภาครัฐแบบ
อัจฉริยะ ด้วยการพัฒนาการ
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชน ระยะเริม่ต้น (Smart 
Citizen Centric Service- Initially 
G2C) 

 การเปิดเผยข้อมลูที่เป็นประโยชน์ 
(Open Data) 

Service - Partially G2C) 
 การเป็นรัฐบาลที่เปดิให้ประชาชน

เข้ามามสี่วนร่วม (Open 
Government) 

creation  Citizen 
Centric - Optimize G2C 
/ G2B) 

 การส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบ (E-participation)  
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  บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุม่เป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop)* ปีที่ 6 - 10 (Maturity) 

ผู้บริหารระดับสูง 
(Executive) 

ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวง กรม 
จังหวัด หรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง หรือต าแหน่งอ่ืนท่ี
เทียบเท่า รับผิดชอบการ
ก าหนดนโยบายและทิศทาง
องค์กร และก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของส่วนราชการ
ให้บรรลเุป้าหมายตาม
บทบาท ภารกิจท่ีก าหนด 
อาทิ ปลัดกระทรวง  
รองปลัดกระทรวง อธิบดี 
รองอธิบดี ผู้ว่าราชการ
จังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด เอกอัครราชทูต  
อัครราชทูต  

เป็น ผู้กระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญและ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยการทบทวนนโยบาย
และยุทธศาสตร์ขององค์กร 
รวมถึงผลักดันให้เกิดการ
ปรับเปลีย่นกระบวนการท างาน
และแนวทางการให้บริการ 
(Work/Service Process) 
ปรับปรุงเทคโนโลยีและ
เตรียมการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน และส่งเสรมิการพัฒนา
บุคลากร เพื่อการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการยกระดบั
คุณภาพการบริหารจดัการและ
การให้บริการของภาครัฐ ท่ีมีการ
เช่ือมโยงข้อมูลและการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
ด้วยกันเองและระหว่างภาครัฐ 
กับประชาชน และส่งเสรมิให้เกิด

เป็น ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ  
ที่สามารถก าหนดนโยบายและ
ทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้น
และผลักดันให้ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินงาน (How an 
organization operates)  
หรือการให้บริการขององค์กร  
ให้มีความทันสมัย โดยน า
เทคโนโลยดีิจิทัลมาใช้ เป็นองค์กร
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งมี
การเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็น
ระบบ และเป็นรัฐบาลทีเ่ปิดให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 
รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูล และ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการตัดสินใจ
ก าหนดนโยบายหรือทิศทาง

เป็น ผู้สร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านดิจิทัลภาครัฐ  
ทีส่ามารถสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ส่งเสรมิให้เกิดการ
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ 
และการสรา้งสรรค์นวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนางานภาครัฐทีม่ี
มูลค่าสูงขึ้น (High Value 
Jobs) พัฒนาการท างานและ
การบริการภาครัฐที่สรา้ง
คุณค่าร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน มีการเช่ือมโยงและ
บูรณาการภาครัฐเสมือนเป็น
องค์กรเดียว เป็นภาครัฐท่ี
เปิดให้ประชาชนเข้ามามสี่วน
ร่วมอย่างเตม็รูปแบบ  
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล  



 

 
 

แนวทางพัฒนาทกัษะด้านดจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

- 22 - 

กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุม่เป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop)* ปีที่ 6 - 10 (Maturity) 

การเปิดเผยข้อมลูที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมทั้ง
เป็นผู้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจก าหนด
นโยบายหรือทิศทางองค์กรด้วย 

องค์กร รวมทั้ง สร้างคุณค่า 
จากข้อมูลขององค์กร เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย 

  หมายเหตุ *เป้าหมายของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2565 
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กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุม่เป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop)* ปีที่ 6 - 10 (Maturity) 

ผู้อ านวยการกอง 
(Management) 

ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานระดับกอง หรือผู้
ด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการ หรือต าแหน่งอื่นที่
เทียบเท่า ซึ่งรับผดิชอบการน า
นโยบายจากฝ่ายบริหารไป
ปฏิบัติให้เกดิผลอย่างเป็น
รูปธรรม และควบคุมก ากับ 
การท างานของหน่วยงานให้
เป็นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ อาทิ ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง/ศูนย์ ในส่วนกลาง 
ส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภมูิภาค 
และส่วนภูมภิาค  
 

เป็น ผู้ปรับเปลี่ยน
กระบวนงานด้านดิจิทัลใน
กระบวนการท างานหรือการ
ให้บริการ สามารถน านโยบาย
และทิศทางองค์กรจากผู้บริหาร
ระดับสูง มาก าหนดเป็นแนวทาง
และแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ทบทวนและพัฒนา
กระบวนการ วิธีการท างาน 
หรือการบริการใหส้ามารถ
รองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การให้บริการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน และมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อสาธารณะ โดยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  

เป็น ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านดิจิทัลระดับองค์กร ที่
สามารถสื่อสารนโยบายขององค์กร
มาสูร่ะดับปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่งการ 
ก าหนดแนวทาง วางแผน ก ากบั 
ติดตามดูแล ให้เกดิการ
ปรับเปลีย่นรูปแบบการด าเนินงาน
หรือการให้บริการขององค์กร ใหม้ี
ความทันสมยัและอยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล มกีารสร้างสรรค์นวัตกรรม 
รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้มี
การเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน อย่างเปน็
ระบบ และเปน็รัฐบาลทีเ่ปิดให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม รวมทั้ง
เป็นผู้ใช้ข้อมลู และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจก าหนด
นโยบายหรือทิศทางองค์กรด้วย 

เป็น ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ดิจิทัล ที่สนับสนุนการ
ปรับเปลีย่นทัศนคติ และ
สร้างบรรยากาศการท างาน
ในรูปแบบดิจิทลั ที่เอื้อต่อ
การสร้างสรรคน์วัตกรรม 
เพื่อการพัฒนางานภาครัฐที่
มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value 
Jobs) พัฒนาการท างานและ
การบริการภาครัฐทีส่รา้ง
คุณค่าร่วมกนัระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน มีการเช่ือมโยง
และบรูณาการภาครัฐเสมือน
เป็นองค์กรเดยีว เปน็ภาครัฐ
ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมอย่างเตม็รูปแบบ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั  
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กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุม่เป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop)* ปีที่ 6 - 10 (Maturity) 

ผู้ท างานด้าน
นโยบายและงาน
วิชาการ 
(Academic) 

ผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ความรู้
ในทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมี
ลักษะงานอย่างใดอย่างหน่ึง 
ดังต่อไปนี ้
(1) งานจัดท านโยบาย 

ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
มาตรการ มาตรฐาน 
กฎเกณฑ์ หลักปฏบิัติ หรือ
จัดท าร่างงบประมาณ 

(2) งานด้านการศึกษา 
ค้นคว้าวิจัย หรือจัดท า
ผลงานทางวิชาการ ต ารา 
หลักสตูร สิ่งประดิษฐ์ หรือ
ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง 

(3) งานให้ค าปรึกษาโดยใช้
ความรู้ ความเชี่ยวชาญใน
สายงาน 

เป็น ผู้ใช้ข้อมูลดจิิทัลที่ทันสมัย 
ที่สามารถวเิคราะห์และใช้
ข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทลั 
เพื่อการน าเสนอทางเลือกเชิง
นโยบาย การก าหนดแผนงาน 
โครงการ ข้อเสนอทางวิชาการ  
ที่สอดคล้องกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมี
ความเข้าใจระบบข้อมูล 
สามารถจัดเก็บข้อมลูให้อยู่ใน
รูปแบบที่สามารถน ามา
แลกเปลีย่นหรือเรียกใช้ได้อย่าง
สะดวก 

 
 

เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนนุนโยบาย ที่สามารถ
คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้
ข้อมูลและเทคโนโลยดีิจิทัล  
เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ  
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง 
หรือการจัดบริการขององค์กร 
รวมทั้งสามารถระบุความ
ต้องการ สร้างสรรค์ ออกแบบ 
รวมถึงสร้างความเช่ือมโยงและ
บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
แหล่งต่าง ๆ เพื่อการเช่ือมโยง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน อย่างเป็นระบบ และ
เป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม 
ในรูปแบบดิจิทัล 

เป็น นักคิดเพ่ือการ
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ที่
สามารถคิด วิเคราะห์ 
สังเคราะห์และใช้ข้อมูล 
และเทคโนโลยีดิจิทลั  
เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนา
และสร้างงานภาครัฐที่มี
คุณค่าสูง (High Value 
Jobs) รวมทั้งสามารถ
สร้างสรรค์และออกแบบ
ระบบการบริหารจัดการ 
กระบวนการ ระบบการ
ให้บริการ ท่ีสนับสนุนการ
พัฒนาการท างานภาครัฐท่ี
สร้างคณุค่าร่วมกันระหวา่ง
หน่วยงานภาครฐัด้วยกันเอง  
และระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน มีการเชื่อมโยง
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กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุม่เป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop)* ปีที่ 6 - 10 (Maturity) 

  และบูรณาการภาครัฐ
เสมือนเป็นองค์กรเดียว 
เป็นภาครัฐที่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 
อย่างเต็มรูปแบบ  
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
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กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุม่เป้าหมาย 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop)* ปีที่ 6 - 10 (Maturity) 

ผู้ท างานด้าน
บริการ (Service) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ 
ซึ่งปฏิบัติงานโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการให้บริการ 
ให้ความช่วยเหลือ หรืออ านวย
ความสะดวกแก่ผูร้ับบริการ
ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน 
หรือแก่ประชาชน และเอกชน  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของกลุ่มนี้ 
เป็นงานท่ีต้องมีการตดิต่อ 
สื่อสาร หรือปฏสิัมพันธ์ กับ
ผู้รับบริการโดยตรง โดยจะเป็น
งานท่ีใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่กไ็ด้  
 

เป็น ผู้ให้บริการดิจิทัล
ภาครัฐ ที่สามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัในการ
ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ 
หรืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน หรือ
ผู้รับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน ท้ังที่เป็น
บริการหลักของหน่วยงาน 
และการบริการของ
หนว่ยงานอ่ืนท่ีมีการ
เชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน 
รวมทั้งสามารถให้ข้อคิดเห็น
ในการพัฒนาคุณภาพ 
การบริการที่มีประชาชน 
เป็นศูนย์กลางด้วยการน า
เทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ 

เป็น ผู้อ านวยความสะดวกด้าน
ดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถให้บริการ 
ให้ความช่วยเหลือ อ านวยความ
สะดวก หรือให้ค าแนะน าใน
รูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความ
ประทับใจให้แก่ประชาชนและ
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสามารถ
ให้ข้อมูลความต้องการบริการ 
สร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบ
และปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึง
สนับสนุนการสร้างความเช่ือมโยง
การบริการข้ามหนว่ยงาน ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบ
ดิจิทัล และการเป็นรัฐบาลทีเ่ปิด
ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม 

เป็น ผู้น าด้านการบริการ
ภาครัฐ ที่ร่วมสร้างสรรค์
และพัฒนาการบริการ
ภาครัฐท่ีให้ความส าคญักับ
การสร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง 
และภาครัฐกับประชาชน มี
การเช่ือมโยงและบูรณาการ
บริการภาครัฐเสมือนเป็น
องค์กรเดียว ไม่ถูกจ ากัด
ด้วยเวลา สถานท่ี ภาษา  
มีความโปร่งใสเป็นธรรม 
และเปดิให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ 
ด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
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กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุม่เป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop)* ปีที่ 6 - 10 (Maturity) 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
(Technology 
Specialist) 

ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลในส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐ ซึ่งด ารง
ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือต าแหน่ง 
ในสายงานอื่น หรือประเภทอ่ืน
ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ที่ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิค
เกี่ยวกับเทคโนโลยดีิจิทัล 
 

เป็น ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของหน่วยงาน ที่สามารถ
บริหารโครงการ หรือเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสม  
มาพัฒนาแพลตฟอรม์การ
บริหารจดัการภายในองค์กร 
(Back Office) และการ
จัดบริการของรัฐ (Service) 
เพื่อรองรับการปรับเปลีย่น
กระบวนการท างาน การบริหาร
จัดการ และรูปแบบการ
ให้บริการ ให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
การท างานและการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเอง และระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับประชาชน 
ตลอดจนสามารถดูแล
บ ารุงรักษาระบบให้มีความ

เป็น ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ขององค์กร ที่สามารถบริหาร
โครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาสร้างสรรค์และ
ออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่
หน่วยงาน (Automated 
Public Service) ตลอดจน
สามารถดูแลและบ ารุงรักษา
ระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย 
มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนือ่ง 
รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งจะสร้างให้
เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินงานหรือการให้บริการ
ของภาครัฐ ไปสู่ระบบดิจิทัลที่
สามารถช่วยสนองตอบต่อความ
ต้องการของผูร้ับบริการในรปูแบบ

เป็น ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ 
ที่มีความรอบรูเ้กี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
สามารถคาดการณ์และ
เลือกเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
กับบริบทขององค์กร และ
รองรับการเปลี่ยนผ่าน
เทคโนโลยีในอนาคต เพื่อ
การสร้างงานภาครัฐท่ีมี
มูลค่าสูงขึ้น (High Value 
Jobs) การพัฒนาภาครัฐ
เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม มี
การเช่ือมโยงและบูรณาการ
หน่วยงานต่าง ๆ เสมือน
เป็นองค์กรเดียว มีการ
บริการที่ทันสมัย ไมจ่ ากัด
ด้วยเวลา สถานท่ีและภาษา 
และเป็นภาครัฐท่ีเปิดให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วม
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กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุม่เป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop)* ปีที่ 6 - 10 (Maturity) 

มั่นคงปลอดภยั มีเสถียรภาพ 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถ
พัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได ้
 

และช่องทางทีห่ลากหลาย รวมทั้ง
สรา้งใหเ้กดิการเช่ือมโยงระหวา่ง
หน่วยงานภาครฐัด้วยกันเอง  
และระหว่างภาครฐักับประชาชน 
อย่างเป็นระบบ และการเปน็
รัฐบาลทีเ่ปดิให้ประชาชนเขา้มา 
มีส่วนร่วม 

อย่างเต็มรูปแบบ ตลอดจน
สามารถดูแลบ ารุงรักษา
ระบบให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย มีเสถยีรภาพ และ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง 
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กลุ่มเป้าหมาย ค านิยามกลุม่เป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop)* ปีที่ 6 - 10 (Maturity) 

ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
(Others) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ไม่
สามารถจัดอยู่ใน 6 กลุ่ม
ข้างต้น หรือผู้ปฏิบตัิงานท่ี
อาศัยทักษะ และฝีมือเฉพาะ
ด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงาน 
ในกลุ่มบริหารทั่วไป 
ผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม  
คีตศิลป์ ดรุิยางคศลิป์ 
นาฏศิลป์ เป็นต้น  
 

เป็น ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ภาครัฐ ที่ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั และสามารถ
ใช้เทคโนโลยดีิจิทัลในการ
บริหารจดัการงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
 

เป็น ผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่มีความรู้ความเข้าใจ
และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ประโยชน ์
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 
และเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้มุ่งพัฒนา
ตนเอง ให้สามารถปรับตัวกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้  

เป็น ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างชาญฉลาด ที่สามารถ
น าเทคโนโลยีดิจิทลัที่
ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
ปลอดภัย รู้รอบและเท่าทัน
เทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้  
มุ่งพัฒนาตนเองและผู้อื่น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
สามารถพัฒนาและบริหาร
จัดการงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
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4.6.2 การจะก าหนดให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน่วยงานของรัฐใดมีบทบาท 
และพฤติกรรมที่คาดหวังช่วงเวลาใด ให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งพิจารณาก าหนด  
เป็นภาพรวมของหน่วยงาน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ของหน่วยงานนั้นและให้ประกาศให้ทราบทั่วกัน  

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช่วงเวลาที่ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ 
จะก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ก าหนดเป็นบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ในสังกัด ที่จะต้องพัฒนาเพ่ือการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช่วงเวลาถัดไป  
ให้ก าหนดเป็นบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ต้องพัฒนาเพ่ือการ
ปฏิบัติงานในอนาคต ทั้งนี้ ตามหลักการที่ก าหนดในข้อ 4.5.4 

4.6.3 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ ใดจะมีบท บาทและพฤติกรรมที่ คาดหวั ง 
ตามกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใด และจะมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่ก าหนด  
ในข้อ 4.6.1 ให้เป็นไปตามท่ีได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้นั้น  

ในกรณีที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐผู้ ใด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน 
ที่หลากหลายและมีลักษณะงานที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามากกว่า 1 กลุ่ม ให้ผู้นั้น
ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อร่วมกันระบุบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังที่สอดคล้องกับภารกิจ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้นั้น โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปอีกระดับหนึ่ง  

4.7 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

4.7.1 ในการสร้างและพัฒนาก าลังคนด้านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะที่ควรให้การส่งเสริมและพัฒนา 5 มิติการเรียนรู้  
7 กลุ่มทักษะ ดังนี ้

 มิติที่ 1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น 
 ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy Skill Set) 
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 มิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน  
 ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการควบคุมก ากับ และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard and Compliance 
Skill Set) 
 มิติที่ 3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา  
 ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพ
องค์กร (Digital Technology Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการ 
ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design Skill Set) 
 มิติที่ 4 ใชด้ิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และน าองค์กร  
 ประกอบด้วย 2 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและการบริหารกลยุทธ์ 
(Project and Strategic Management Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership 
Skill Set) 
 มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์  
 ประกอบด้วย 1 กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
ด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set) 
 อนึ่ง กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set) และ
กลุ่มทักษะด้านการควบคุมก ากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน การจัดการด้านดิจิทัล 
(Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) เป็นกลุ่มทักษะพ้ืนฐานที่ข้าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการพัฒนา 

4.7.2 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะประกอบด้วย ความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะใด และข้าราชการและบุคลากรภาครัฐกลุ่มใด ควรได้รับ 
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใดบ้าง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ก าหนด 
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4.8 แนวทางพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล 

4.8.1 ก าหนดให้ “การพัฒนาคนเพ่ือสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” 
และ “การสร้างและพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้ ”  
เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

4.8.2 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนาข้าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐ  การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงานให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก  ทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย  
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งเป็นระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล การท างาน และการให้บริการ
ระหว่างหน่วยงานที่สร้างคุณค่าร่วมกัน  

ในการนี้ อาจจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแบบบูรณาการ โดยน า
ผู ้บริหารระดับสูง (Executive) ผู ้อ านวยการกอง (Management) ผู ้ท างานด้านนโยบายและงาน
วิชาการ (Academic) ผู้ท างานด้านบริการ (Service) ผู้ท างานเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change 
Catalyst) และผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology) มาพัฒนาเพ่ือให้สามารถสื่อสาร
และมีความเขา้ใจที่ตรงกันในการสร้างและพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงาน และเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การท างานแบบบูรณาการเสมือนเป็นกระบวนการเดียวกัน   

4.8.3 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการน ารูปแบบการเรียนรู้ 
และพัฒนา 70:20:10 (ร้อยละ 70 เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 เรียนรู้จากผู้อ่ืน 
และการสอนงาน และร้อยละ 10 เรียนรู้จากการฝึกอบรม) มาปรับใช้ในการเพ่ิมพูนและพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของตนเอง และให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน เพ่ือให้รู้ 
เท่าทันและสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่   

ในการพัฒนาดังกล่าวให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐน า “บทบาทและพฤติกรรม 
ที่คาดหวัง” ตามที่ก าหนดในข้อ 4.6 มาก าหนดเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของแต่ละบุคคลในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุน 
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ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานมีการเรียนรู้และได้รับการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิด 
ที่สนับสนุนการท างานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการข้อ 4.5.3 การพัฒนาทักษะและความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมเพ่ืออนาคตตามหลักการข้อ 4.5.4 และการพัฒนา 
ที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการข้อ 4.5.5 รวมทั้งให้น าทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ ก.พ. จะก าหนดตามข้อ 4.7.2 มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาด้วย 

4.8.4 ก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านการบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งจัดด าเนินการเพ่ือให้
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามที่ ก.พ. จะก าหนดตาม 
ข้อ 4.7.2 ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามข้อ 4.6 ในการขับเคลื่อนภาครัฐ
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้  และจัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามวรรคแรก ให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักการในข้อ 4.5 และให้น า
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมาปรับใช้ อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) การเรียนรู้
ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) และการเรียนรู้ 
ด้วยการเรียนรู้และสอนงานผู้อื่น (Learning from others และ Coaching and Developing Others) 

ในกรณีการจัดการเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) ให้มีการน าแนวทาง 
การพัฒนารูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากการบรรยายมาใช้ประกอบการฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการน าความรู้
ไปปฏิบัติได้จริงด้วย อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) การทดลองหรือฝึกปฏิบัติ (Learning 
by Doing) การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case study) หรือการจัดท าผลงานส่วนบุคคลหรือผลงาน
กลุ่ม (Assignment) ในสัดส่วนการบรรยายไม่เกินร้อยละ 60 และการพัฒนารูปแบบอ่ืนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม 

ในการนี้ การส่งเสริม สนับสนุน และจัดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐดังกล่าวข้างต้น ให้ค านึงถึงการน าความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้วย 
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4.9 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา 

4.9.1 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด อาทิ ส านักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส่งเสริม สนับสนุน และด าเนินการเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ตามข้อ 4.7 โดยน าหลักการที่ก าหนดในข้อ 4.5 มาใช้เป็นแนวทาง 
การด าเนินงาน นอกจากนี้ ให้จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนาสื่อ เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการพัฒนา  
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งดูแล
จัดการให้ผู้สอน ผู้ฝึกอบรม และผู้อ านวยกลุ่ม มีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ 

4.9.2 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (Chief Executive Office : CEO)
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ากระทรวง กรม (Chief Information Officer: CIO) ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2541 รับผิดชอบการน าแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐนี้ ไปด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จในระดับหน่วยงาน  

ในกรณีที่หน่วยงานใดไม่มีผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ากระทรวง กรม
ตามวรรคแรก ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน รับผิดชอบการน าแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ  
และบุคลากรภาครัฐไปด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จ 

4.9.3 หน่วยงานของรัฐ ประสานและท างานแบบบูรณาการ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐ 
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนให้มีการจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการพัฒนาและการประเมินทักษะ  
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้ 

(1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเจียดจ่าย
งบประมาณที ่ได้ร ับจัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรมาใช้ส าหรับการพัฒนาและการประเมินทักษะ  
ด้านดิจิท ัลให้แก่ข ้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  หากไม่เพียงพอให้น าเง ินเหลือจ่ายของหน่วยงาน 



 

- 35 - 

แนวทางพัฒนาทกัษะด้านดจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

จากการด าเนินงานตามแผนงบประมาณเดียวกันหรือต่างแผนงบประมาณมาใช้ โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการ
ใช้จ่ายงบประมาณเป็นส าคัญ 

(2) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจัดท า 
ค าของบประมาณเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ    

ในการนี ้ ให้ส านักงบประมาณ ให้การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการพัฒนาและ 
การประเมินทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวด้วย  

4.9.4 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับส านักงาน ก.พ. พัฒนาการบริหาร
ก าลังคนส าหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (Technology Specialist) เพ่ือเป็นกลไก
ขับ เ คลื ่อนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ส าคัญ และให้สามารถด าเนินบทบาทและพฤติกรรม 
ที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามข้อ 4.6 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.9.5 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ค.พ.ร.) สนับสนุนการสร้างและพัฒนา
ก าลังคนเพื่อสร้างระบบดิจิทัลของหน่วยงาน โดยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ให้พิจารณา
จัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการเพ่ิมเติม ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2547 เพ่ือใช้รองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือเป็นอัตราก าลังเสริมระยะสั้นให้แก่ส่วนราชการ ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการท างานหรือการ
ให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเชื่อมโยงข้อมูล ระบบงานหรือระบบการบริการข้ามหน่วยงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือในภารกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดกรองบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพ 
เป็นที่ประจักษ์ เป็นพนักงานราชการศักยภาพสูงดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่ ค .พ.ร. ก าหนด ในการนี้ ให้ 
ส านักงบประมาณจัดสรรงบบุคลากรส าหรับการจ้างพนักงานราชการกลุ่มนี้ด้วย 

4.9.6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงาน ก.พ. จัดท ารายละเอียด
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินทักษะด้านดิจิทัลให้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามที่ ก.พ. ก าหนด 

4.9.7 การผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกระบวนท างานหรือการให้บริการโดยน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และการเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล  
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และการสร้างรัฐบาลแบบเปิด ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามที่ก าหนดในข้อ 4.6 เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง โดยให้
ปลัดกระทรวงหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า อธิบดีหรือต าแหน่งที่เทียบเท่า เอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการ
จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจ
ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda 
Based) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นไป 

4.9.8 ก าหนดให้ “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ในการ
ประเมินส่วนราชการ องค์ประกอบที่  4 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรม 
ในการบริหารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงาน 
ของรัฐ (Innovation Based) (บังคับ) โดยอาจติดตามประเมินผลจาก  

(1) การน านวัตกรรมการท างานหรือการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับปรุงหรือ
พัฒนารูปแบบและกระบวนการท างานหลักของส่วนราชการ และการใช้นวัตกรรมดังกล่าวในการปฏิบัติงานจริง  

(2) การเชื่อมโยงข้อมูล ระบบงานหรือระบบการบริการข้ามหน่วยงานของกรม โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และ  

(3) การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพ่ือสร้างรัฐบาลแบบเปิด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

โดยในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาหรือการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ให้มีการน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  

ทั้งนี้  การด าเนินการตามข้อ 4.9.7 และข้อ 4.9.8 ส าหรับหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่อยู่ 
ในบังคับของการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง และการประเมิน 
ส่วนราชการของส านักงาน ก .พ.ร. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรที่ท าหน้าที่องค์กร
กลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ สามารถพิจารณาก าหนดแนวทาง 
การติดตามประเมินผลโดยน าแนวทางดังกล่าวไปใช้บังคับไดโ้ดยอนุโลมด้วย 
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หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด  
ท่ี นร 0505 / ว 493 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 
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บันทึกเสนอคณะรัฐมนตร ี

เร่ือง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 

1. หลักการและเหตุผล 

1.1 ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการท างานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง 
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ
และกระบวนการทางสังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัล
ดังกล่าวจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศในการวางแนวทางการด าเนินการด้วยการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานและเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม  

1.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

ในระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256018 ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
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 มาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติว่า  
“ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ  

(5) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ  
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

(6) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการ
บริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน  

(7) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงาน  
ที่แตกต่างกัน 

(8)  ...”  
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ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 

และแนวคิดประเทศไทย 4.0 : โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้มีการกล่าวถึง 

การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการ  

ใช้นวัตกรรม การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพ

การบริหารราชการแผ่นดิน และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และคณะรัฐมนตรีในการประชุม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ได้ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี 

ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และ 

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 

และทรัพยากรอื่นใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีการปรับเปลี่ยนภาครัฐ

เป็นรัฐบาลดิจิทัล (ยุทธศาสตร์ที่ 4) และการพัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

(ยุทธศาสตร์ที่ 5) เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญ 

1.3 ในการนี้  เ พ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศตามทิศทางการพัฒนาประเทศ 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามมาตรา 8 (1)  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ .ศ. 2551 ในการเสนอแนะและให้ค าปรึกษา 

แก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐในด้านการบริหาร  

และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผนก าลังคนและด้านอ่ืน ๆ  เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทาง 

ในการด าเนินงาน และส านักงาน ก.พ. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามมาตรา 13 (7) แห่งพระราชบัญญัติ

ฉบับเดียวกัน ในการจัดท ายุทธศาสตร์ ประสาน และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

ของข้าราชการฝ่ายพลเรือน จึงขอเสนอ “ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ 

และบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” มาเพ่ือให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ  

ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้สามารถปรับตัวให้เท่าทัน 

กับการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี  มีความพร้อมที่จะปฏิบัติ งานตามบทบาทและพฤติกรรม  

ที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
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2. การด าเนินการ 

2.1 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่  

16 มกราคม 2560 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาข้าราชการเพ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาไปสู่ประเทศไทย 4.0 และได้มีมติก าหนด “จุดเน้นการพัฒนาภาครัฐ” จ านวน 4 เรื่องที่เห็นควรให้

น าการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนส าคัญ ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 - 2565 

ได้แก่ (1) การส่งเสริมการท างานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณาการ และการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบ  

(2) การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ (3) การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการท างาน

แบบประชารัฐ และ (4) การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2.2 ในการนี้ เพ่ือสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ส านักงาน ก.พ.  

ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

(องค์การมหาชน) (สรอ.) เตรียมการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยได้ร่วมกัน

ก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา จัดท ากรอบทักษะด้านดิจิทัลที่ควรพัฒนา และจัดเตรียมการประเมิน

ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยส านักงาน ก.พ. ด าเนินการจัดท าร่างแนวทาง 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือให้ข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ  

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 

(สคช.) ศึกษาและจัดท ารายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจัดการ

ประเมินทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  

(องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดเตรียมหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาข้าราชการ 

และบุคลากรภาครัฐตามร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่ก าหนดดังกล่าว 

2.3 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในการประชุมครั้งที่  4/2560 เมื่อวันที่             

19 เมษายน 2560 และครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแนวทาง 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ และเห็นชอบให้

น าร่างแนวทาง ฯ ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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แนวทางพัฒนาทกัษะด้านดจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

3. สาระส าคัญของร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ที่ ก.พ. พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วตามข้อ 2.3 มีสาระส าคัญโดยสรุป 

ดังต่อไปนี้  

3.1 วัตถุประสงค์  
3.1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีก าลังคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไก 

ขับเคลื่อนที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง  
มั่งค่ัง และยั่งยืน 

3.1.2 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยี  มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของ  
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.2 เป้าหมาย  
  3.2.1 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาครัฐมีก าลังคนด้านดิจิทัลที่มีทักษะ       

ที่เหมาะสมในการด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  3.2.2 ภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและ 

การบริการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้รับบริการ สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ า 

3.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
ช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562  ครอบคลุมข้าราชการพลเรือนสามัญ 

และผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง กรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครอบคลุมข้าราชการฝ่ายพลเรือน 

 และช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งหมด 

3.4 หลักการ 
3.4.1 การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

มาสู่การพัฒนาระดับบุคคล  
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แนวทางพัฒนาทกัษะด้านดจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

3.4.2 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างผู้น าเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาขีดความสามารถก าลังคนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล   

3.4.3 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสร้างระบบและ 
การท างานแบบดิจิทัล (Digital Mindset) 

3.4.4 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถเพ่ือการท างาน 
ในปัจจุบัน (ร้อยละ 70 ของระยะเวลาการพัฒนา) และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานในอนาคต  
(ร้อยละ 30 ของระยะเวลาการพัฒนา) 

3.4.5 การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ และการสร้าง
เครื่องมือและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.4.6 การพัฒนาที่ค านึงถึงความเชื่อมโยงและสอดประสานระหว่างการพัฒนา
บุคลากร การบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.5 บทบาทและพฤติกรรมที่ความคาดหวังต่อข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 เพ่ือให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ มีความสอดคล้อง 

กับบทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย  

จึ ง ได้จั ดกลุ่ มข้ าราชการและบุคลากรภาครั ฐซึ่ ง เป็นกลุ่ ม เป้ าหมายของการพัฒนา ออกเป็น  

6 กลุ่ม พร้อมทั้ง ได้ระบุ “บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง” ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ของแต่ละกลุ่มไว้เพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมายของการพัฒนา รวมทั้งสิ้น 18 บทบาท ใน 3 ช่วงเวลา ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 ดังนี้ 
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แนวทางพัฒนาทกัษะด้านดจิิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

กลุ่มเป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ปีที่ 1 – 2  

(Early) 

ปีที่ 3 – 5  

(Developing) * 

ปีที่ 6– 10 

(Maturing) 

ผู้บริหารระดับสูง 

(Executive) 

ผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความส าคัญและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล  

ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ ผู้สร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านดิจิทลั
ภาครัฐ  

ผู้อ านวยการกอง 

(Management) 

ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงาน 
ด้านดิจิทัล 

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง 

ด้านดิจิทัลระดับองค์กร  

ผู้ขับเคลื่อนองค์กร 
แห่งดิจิทัล  

ผู้ท างานด้านนโยบายและ

งานวิชาการ (Academic) 

ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทลัที่ทันสมัย ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทลัเพื่อสนับสนุน

นโยบาย  

นักคิดเพื่อการ
ขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล  

ผู้ท างานด้านบริการ 

(Service) 

ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ผู้อ านวยความสะดวก 

ด้านดิจิทัลภาครัฐ 

ผู้น าด้านการบริการ
ภาครัฐ 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทลั

(Technology) 

ผู้พัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัลของ
หน่วยงาน 

ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของ

องค์กร 

ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ 

ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัภาครัฐ ผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทลั ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
อย่างชาญฉลาด 

หมายเหตุ  1. *เป้าหมายการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

   2.  ค านิยามกลุ่มเป้าหมาย และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของแต่ละกลุ่ม ปรากฏตาม

เอกสารประกอบ หน้า 14 

3.6 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามข้อ 3.5 ได้ก าหนด
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เป้าหมายการเรียนรู้และกลุ่มทักษะด้านดิจิทัลที่ควรส่งเสริมและพัฒนาให้แก่ข้าราชการและบุคลากร 

ภาครัฐไว้ 5 ด้าน 7 กลุ่มทักษะ ดังนี้  

ด้าน เป้าหมายการเรียนรู้ กลุ่มทักษะ 
1 รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทลั  

(Digital Literacy Skill Set)* 
2 เข้าใจนโยบาย กฎหมายและ

มาตรฐาน 
กลุ่มทักษะด้านการควบคมุก ากับ และการปฏิบัตติามกฎหมาย นโยบาย 
และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทลั  
(Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set)* 

3 ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต ์
และพัฒนา 

กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital 
Technology Skill Set)  

กลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วย 
ระบบดิจิทลัเพื่อการพัฒนาคณุภาพงานภาครัฐ  
(Digital Process and Service Design Skill Set) 

4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหาร
จัดการ และน าองค์กร 

กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและการบรหิารกลยุทธ์ (Project and 
Strategic Management Skill Set) 

กลุ่มทักษะด้านผู้น าดจิิทัล  
(Digital Leadership Skill Set) 

5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลงและสรา้งสรรค ์

กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทลั  
(Digital Transformation Skill Set) 

หมายเหตุ  *กลุ่มทักษะด้านที่ 1 และ 2 เป็นกลุ่มทักษะพ้ืนฐานที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคน

ควรได้รับการพัฒนา 

อนึ่ง ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะประกอบด้วยความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะใด และข้าราชการกลุ ่มใดควรได้รับการพัฒนาทักษะ  

ด้านดิจิทัลใดบ้าง ให้เป็นไปตามที่ ก.พ. ก าหนด 
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3.7 แนวทางการพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล  
3.7.1 ก าหนดให้ “การพัฒนาคนเพ่ือสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

ของหน่วยงาน” และ “การสร้างและพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน  

ได้อย่างรอบรู้” เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในระหว่าง              

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 

3.7.2 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและด าเนินการเพ่ือให้มีการพัฒนา

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน โดยอาจจัด 

ให้มีการพัฒนาข้าราชการแบบบูรณาการเพ่ือสร้างระบบเทคโนโลยีดิจิทัลหรือแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมโยง  

ข้ามหน่วยงาน  

3.7.3 ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการพัฒนาทักษะ

ด้านดิจิทัลของตนเอง และส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืน ให้เท่าทันและสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยน าสัดส่วนการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 มาปรับใช้  

(ร้อยละ 70 เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20 เรียนรู้จากผู้ อ่ืนและการสอนงาน  

และร้อยละ 10 เรียนรู้จากการฝึกอบรม) 

3.7.4 ก าหนดให้การจัดการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ น าแนวทางการเรียนรู้แบบผสมผสานมาปรับใช้ ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

การเรียนรู้ด้วยการอบรม การเรียนรู้จากการปฏิบัติการ และการเรียนรู้จากผู้อ่ืน และในการจัดการเรียนรู้

ด้วยการอบรมให้ก าหนดสัดส่วนการบรรยาย ไม่เกินร้อยละ 60 และการพัฒนารูปแบบอ่ืน ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 ของระยะเวลาทั้งหมดท่ีใช้ในการอบรม 

3.8 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา  

  เพ่ือให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาโดยเร็ว เห็นควรให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้  
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3.8.1 กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด อาทิ 

ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริม สนับสนุน  

และด าเนินการเพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามร่างแนวทาง 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

3.8.2 ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจ ากระทรวงกรม (Chief Information 

Officer: CIO) รับผิดชอบการน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

 เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนี้ ไปด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จในระดับหน่วยงาน 

3.8.3 ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ประสานและท างานแบบบูรณาการ ร่วมกับ

ส านักงาน ก.พ. และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ

และบุคลากรภาครัฐในสังกัด และจัดเตรียมงบประมาณส าหรับการพัฒนาและการประเมินทักษะด้านดิจิทัล 

ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามร่างแนวทาง ฯ นี้ โดยให้ส านักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณ 

เพ่ือการพัฒนาและการประเมินทักษะด้านดิจิทัลด้วย 

3.8.4 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับส านักงาน ก.พ. พัฒนา 

การบริหารก าลังคนส าหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ (Technology Specialist)  

3.8.5 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ค.พ.ร.) สนับสนุนการสร้างและ

พัฒนาก าลังคนเพื่อสร้างระบบดิจิทัลของหน่วยงาน โดยระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565 พิจารณา

จัดสรรกรอบอัตราพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นอัตราก าลังเสริมระยะสั้นให้แก่ส่วนราชการในการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล และส านักงบประมาณจัดสรรงบบุคลากรส าหรับการจ้างพนักงานราชการกลุ่มนี้ด้วย  

3.8.6 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงาน ก.พ. จัดท ารายละเอียด

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินทักษะด้านดิจิทัลตามที่ ก.พ. 

ก าหนด 
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3.8.7 การผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานหรือการให้บริการโดยน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ การเชื่อมโยงการท างานและข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้าง

รัฐบาลแบบเปิดตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของข้าราชการพลเรือน ประเภทบริหารระดับสูง โดยให้ปลัดกระทรวงหรือต าแหน่งเทียบเท่า อธิบดีหรือ

ต าแหน่งเทียบเท่า เอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการจังหวัด  รายงานผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบ 

ที่ 2 Agenda Based ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

3.8.8 ก าหนดให้การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน

ส่วนราชการ องค์ประกอบที่ 4 Innovation Based (บังคับ) ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป และใน

การพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาหรือการด าเนินการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการน าผล การประเมิน

ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ 3.8.7 และข้อ 3.8.8 ส าหรับหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่ไม่อยู่ 
ในบังคับของการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง และการประเมิน 
ส่วนราชการของส านักงาน ก.พ.ร. องค์กรกลางบริหารงานบุคคล หรือองค์กรที่ท าหน้าที่องค์กรกลางบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ สามารถพิจารณาก าหนดแนวทางการติดตามประเมินผล
โดยน าแนวทางดังกล่าวไปใช้บังคับได้โดยอนุโลม ด้วย 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ: ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล) 

4. ประเด็นและข้อพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  

ส านักงาน ก.พ. จึงขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ดังต่อไปนี้  

4.1 ให้ความเห็นชอบร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามข้อ 3 เพ่ือให้ใช้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ก าลังคนภาครัฐ 
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4.2 ให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้ อ่ืน 

อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีทักษะด้านดิจิทัลในระดับที่สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงานให้

เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานหรือการให้บริการภาครัฐที่ทันสมัย 

และมีการเชื่อมโยงข้ามหน่วยงานด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ โดยน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามข้อ 3 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ด้วย  

4.3 ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินการให้มีการน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ตามข้อ 3 ไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพก าลังคนในสังกัด ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล และการพัฒนาประเทศไปสู่ 

ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการน าทักษะด้านดิจิทัลที่พัฒนาไปใช้ในการสร้างสรรค์

นวัตกรรมการท างานและการให้บริการของรัฐ การสร้างองค์กรภาครัฐที่ทันสมัย การเชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน  

และการสร้างรัฐบาลแบบเปิด ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล อย่างเป็นรูปธรรม ด้วย 

4.4 ให้ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการบริหาร

พนักงานราชการ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  

(องค์การมหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ให้การสนับสนุนการด าเนินงาน งบประมาณ และทรัพยากร

ที่เกี่ยวข้อง ตามร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตามข้อ 3 อย่างต่อเนื่อง ด้วย 
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ความเห็นส่วนราชการ 
เรื่อง แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทลัของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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