


 

ผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์ 
พ่ือการไปสูดิจิทัลไทยลนด์ พ.ศ. ๎๑๒ํู ๎๑๒๑ ละหนังสือที่กี่ยวขຌอง 

 

ํ. ผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการไปสูดิจิทัลไทยลนด์  
พ.ศ. ๎๑๒ํ ู ๎๑๒๑  

๎. หนังสือส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ดวนทีไสุด ทีไ นร ํํํ๎/๎๏๑๐  
ลงวันทีไ ๎๕ มษายน ๎๑๒๎ รืไอง จຌงผลการพิจารณาผนระดับทีไ ๏ ิณ สิๅนดือนมีนาคม ๎๑๒๎ี   

๏. หนังสือส านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํ๏.๐/ํ๓ํ ลงวันทีไ ๑ พฤศจิกายน ๎๑๒ํ รืไอง มาตรการสรຌางละ
พัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการไปสูดิจิทัลไทยลนด์  

๐. หนังสือส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ดวน ทีไ นร ํํํ๒/๓๔๑๒ 
ลงวันทีไ ๎๔ ธันวาคม ๎๑๒ํ รืไอง มาตรการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการไปสู
ดิจิทัลไทยลนด์  
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ก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์ 

พืไอการไปสูดิจิทัลไทยลนด์  
พ.ศ. ๎๑๒ํ ู ๎๑๒๑ 
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บทสรุปผูຌบริหาร 

 ผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์ 
พื่อการไปสูดิจิทัลไทยลนด ์ 

พ.ศ. ๎๑๒ํ - ๎๑๒๑ 

การพัฒนาทคนลยีดิจิทัลทีไกຌาวกระดดละการผสมผสานการ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม
หลากหลายสาขา พืไอตอบสนองความตຌองการ฿นภาคการผลิต การบริการ ละพฤติกรรมของผูຌบริภค 

ทีไปลีไยนปลง เดຌสงผลท า฿หຌรูปบบละกระบวนการประกอบธุรกิจ ละการด านินชีวิตรวมถึง
ความสัมพันธ์ของคนปรับปลีไยนเปอยางพลิกฉม การพัฒนาดังกลาวจึงสรຌางทัๅงอกาสละความทຌาทาย
฿หຌกประทศละภาครัฐ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาเปสูความมัไนคง มัไงคัไงละยัไงยืน  
 รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎๐ ป
ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๓๕ี รางผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ  ิ๎๐ี ประดในการพัฒนาบริการ
ประชาชน ละการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  ิพ.ศ. ๎๑๒  - ๎๑๔๐ี ผนปฏิรูปประทศ 

ดຌานการบริหารราชการผนดิน พ.ศ. ๎๑๒  - ๎๑๒๑ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ 
ฉบับทีไ  ๎ ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๒๐ี เดຌกลาวถึงการน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌอยางตใมรูปบบ  

฿นการบริหารราชการผนดินละการจัดท าบริการสาธารณะ  รวมถึงการบูรณาการฐานขຌอมูล 

ของหนวยงานของรัฐขຌาดຌวยกัน  พืไอการปรับสมดุลละพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ยกระดับงานบริการประชาชนสู ความป็นลิศ  ละตอบสนองความตຌองการของผูຌร ับบริการ 

อยางสะดวก รวดรใว ละปรง฿ส 

฿นการนีๅ คณะรัฐมนตรี฿นการประชุมมืไอวันทีไ ๎๒ พฤศจิกายน ๎๑๒  เดຌพิจารณาละ 

฿หຌความหในชอบผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎๐ ป ิพ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๓๕ี ตามทีไ
กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมเดຌน าสนอ ดยมีการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ละ 

การพัฒนาก าลังคน฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล ป็นยุทธศาสตร์ขับคลืไอนการด านินงาน 

ทีไส าคัญ นอกจากนีๅ คณะรัฐมนตรี฿นการประชุมมืไอวันทีไ ๎๒ กันยายน ๎๑๒๐ เดຌมีมติหในชอบ฿นหลักการ
รางนวทางการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐพืไอการปรับปลีไยนเปสู 
การป็นรัฐบาลดิจิทัล พืไอ฿หຌขຌาราชการ บุคลากรภาครัฐ สวนราชการ หนวยงานของรัฐ องค์กรกลาง 

การบริหารงานบุคคล ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองตาง โ น าเปปรับ฿ชຌ฿นการพัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพ
ก าลังคนภาครัฐ ดຌวย 



๎ 

 

 

 

ดังนัๅน พืไอสนับสนุนทิศทางการพัฒนาประทศละพืไอ฿หຌป็นเปตามจตนารมณ์ของ 
คณะรัฐมนตรีดังกลาวขຌางตຌน จึงหในควร฿หຌมีการจัดท าผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ขึๅน พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการสรຌางละพัฒนาก าลังคน
พืไอสรຌางระบบงานทีไมีคุณสมบัติของดิจิทัล฿หຌกองค์กรละภาครัฐ ละสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครฐั
฿หຌทาทันการปลีไยนปลงละมีทักษะ฿นการน าดิจิทัลมา฿ชຌพืไอสรຌางคุณคารวมกัน  

ผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนาก าลังคนพืไอสรຌางความพรຌอมชิงกลยุทธ์พืไอการเปสู
ดิจิทัลเทยลนด์นีๅ มีความมุงหมายพืไอสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐ฿หຌมี ทักษะ ฿นการปลีไยนปลง 
รวมทัๅง฿หຌการสนับสนุนละการมีสวนรวม฿นการปรับปลีไยนภาครัฐพืไอขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์อันจะชวย
สนับสนุน฿หຌภาครัฐมีคุณลักษณะทีไส าคัญ ๏ ประการ เดຌก การป็นรัฐบาลปຂดละชืไอมยงกัน ิOpen and 

Connected Governmentี การป็นรัฐบาลทีไมีความทันสมัยละยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง ิSmart 

Government for Citizenี ละการมีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ ิDigital Government Cultureี  

ผนปฏิบัติการดังกลาว มีหลักการส าคัญ฿นการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐ ิBuild-

Buy-Borrowี พืไอกระตุຌนละผลักดัน฿หຌกิดการปรับปลีไยนขนาน฿หญ ฿นระดับหนวยงาน ิRadical 

Changeี ดຌวยการสรຌาง ผูຌน า ละ ก าลังคนกลุมส าคัญ ฿หຌมีกรอบความคิด ทักษะ ละความพรຌอม 

฿นการขับคลืไอนการปลีไยนปลง฿นภาครัฐพืไอเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลละดิจิทัล เทยลนด์ละ 

ดຌวยการสรຌางละพัฒนาทักษะบบ฿หม฿หຌกก าลังคนภาครัฐ฿นชวงการปลีไยนผาน ิTransition 

Periodี พืไอเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลละดิจิทัลเทยลนด์  

กลเกส าคัญ฿นการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐตามจตนารมณ์ของผนปฏิบัติการ
ดังกลาว ประกอบดຌวย ๐ ประดในละนวทาง  ๐ วิธีการ ดังมีรายละอียดดยสังขป ดังนีๅ  

  ประดในละนวทางที่ ํ  การพัฒนาผูຌบริหารระดับสูง฿หຌป็นผูຌน าพ่ือขับคลื่อนดิจิทัล 

ไทยลนด์ ประกอบดຌวย ๏ วิธีการ เดຌก ิ ี การปรับกรอบความคิด ิMindsetี สรຌางความตระหนักรูຌ 
฿หຌการสนับสนุนผูຌบริหารสูงสุดพืไอน าการปรับปลีไยนภาครัฐขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ละน าองคก์รขຌาสู
ยุคดิจิทัลเทยลนด์ ิ๎ี การตรียมความพรຌอมผูຌทีไจะป็นผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หมของหนวยงานของรัฐ
฿หຌมีความสามารถ฿นการน าองค์กรพืไอขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ละ ิ๏ี การพัฒนาละตรียมผูຌบริหาร 
CIO ทีไมีวิสัยทัศน์ละคุณสมบัติหมาะสมพืไอการปรับปลีไยนเปสูดิจิทัลเทยลนด์ 



๏ 

 

 

 

  ประดในละนวทางที่ ๎ การสรຌางสริมก าลังคนศักยภาพสูงพ่ือการขับคลื่อนสูดิจิทัล 

ไทยลนด์ ิChange agentsี ประกอบดຌวย ๏ วิธีการ เดຌก ิ ี การสรຌางละพัฒนาทีมบูรณาการ
พืไอขับคลืไอนการปลีไยนปลง ดยน าก าลังคนคุณภาพของภาคราชการ ละผูຌมีผลสัมฤทธิ ์ของ 

สวนราชการขຌามามีสวนรวมหรือป็นครือขายการขับคลืไอนการปรับปลีไยนองค์กรเปสูการป็น 

รัฐบาลดิจิทัล ิ๎ี การสรຌางละพัฒนาบุคลากรทีไปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสน ทศภาครัฐ 
ิTechnologistี ฿หຌมีความพียงพอทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ ละ ิ๏ี การทบทวนบทบาท ภารกิจ 
ระบบงาน ละครงสรຌางองค์กรละการจัดอัตราก าลังทีไกีไยวขຌองกับภารกิจการสรຌางละพัฒนา  

ดิจิทัลภาครัฐ 

  ประดในละนวทางที่  ๏  การสรรหาละพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะบบ฿หม 
พ่ือรองรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์ ประกอบดຌวย ๐ วิธีการ เดຌก ิ ี การระบุ
ทักษะทีไจ าป็นละวางผนการสรຌางพัฒนา ละคลืไอนยຌายก าลังคนภาย฿นหนวยงานพืไอรองรับ 

การปรับปลีไยนบริบทการท างานละการขຌาสูดิจิทัลเทยลนด์ ิ๎ี การสรຌางละพัฒนา฿หຌขຌาราชการ 
ละบุคลากรภาครัฐทีไปฏิบัติงานอยู฿นระบบราชการมีกรอบความคิดบบ฿หม฿นการท างานพืไอประชาชน 
ริริไมสรຌางสรรค์พรຌอมปรับตัว สามารถรับมือกับการปลีไยนปลงท างานอยางทันสมัยมีธรรมาภิบาล  รวมทัๅง 
มีทักษะทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์ ิ๏ี การสรรหาละดึงดูดคนพันธุ์฿หม 
ิDigital DNAี ทีไมีความพรຌอมขຌาสูระบบราชการ฿นทุกระดับต าหนง ละ ิ๐ี การกระตุຌน฿หຌขຌาราชการละ
บุคลากรภาครัฐขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการปลีไยนผานขององค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลละ
บริหารการปลีไยนปลงอยางป็นระบบ 

  ประดในละนวทางที่ ๐ การสรຌางระบบนิวศพ่ือการสรຌางละพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐชิงกลยุทธ์อยางยั่งยืน ประกอบดຌวย ๐ วิธีการ เดຌก ิ ี การปรับบริบทองค์กรละกฎระบียบ 

พืไอรองรับการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ิ๎ี การสรຌางสภาพวดลຌอมการท างานบบดิจิทัล พืไอสรຌางอกาส
ละความคุຌนคยรวมทัๅงกระตุຌน฿หຌกิดการ฿ชຌทักษะดຌานดิจิทัล฿นสถานทีไท างาน  ิ๏ี การสรຌาง
สภาพวดลຌอมการท างาน฿หຌป็น สถานทีไท างานหงการรียนรูຌ ทีไมีการสอนงานละลกปลีไยน
รียนรูຌระหวางกัน อยางป็นระบบ ละ ิ๐ี การยกระดับมาตรฐานละคุณภาพการพัฒนารวมทัๅง 
การประมินทักษะดຌานดิจิทัลส าหรับบุคลากรภาครัฐ 
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 อนึไง พืไอ฿หຌกลเกตามผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์
พืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ด านินการอยางป็นรูปธรรม คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ิ ก.พ.ี มืไอวันทีไ 
 ๔ มิถุนายน ๎๑๒  จึงเดຌมีมติหในชอบผนปฏิบัติการดังกลาว ละ฿หຌน าสนอคณะกรรมการดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ พืไอ฿ชຌสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนภาครัฐ฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละสังคม
ดิจิทัลตามผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎๐ ป ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๓๕ี ซึไงคณะกรรมการ
สงสริมละพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม มืไอวันทีไ ๕ กรกฎาคม ๎๑๒  ละคณะกรรมการดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ มืไอวันทีไ  ๎ กรกฎาคม ๎๑๒  มีมติหในชอบดຌวยลຌว  

 

------------------------------------- 



แผนปฏิบั ิการ านการสรางและพัฒนากำลังคนภาครัฐ
เชิงกลยุทธเพื่อการไปสู ิจิทัลไทยแลน 

พัฒนาการของเทคโนโลยีที่กาวกระโ

การเชื่อม อสวน าง ๆ ของ Social Network

ดorces of Changeดorces of Change

ความคา หวังและพฤ ิกรรม
ของผูบริโภคเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการ ำเนินธุรกิจใหม
   (New Business Model)

การปรับเปลี่ยนโครงสราง
   .องคกร ระบบงาน และกำลังคน

การบริการทางเลือกที่ อบโจทย
   .ประชาชนผูรับบริการ

ยุทธศาส รชา ิ 20 ป
ยุทธศาส ร 3 การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาส ร 6 การปรับสม ลุ
การบริหารจั การภาครัฐ

รัฐธรรมนูญ 2560 
มา รา 258 

 (ม คิณะรัฐมน รี 5 เม.ย. 59)  

คณะกรรมการ ิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชา  ิวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 People

Process Technology

การบูรณาการทิศทางและการเชื่อมโยง
การ ำเนินงาน“การปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เปนรัฐบาล ิจิทัล”.และ“การพัฒนากำลังคน
ใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคม ิจิทัล” 
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของและใหมีการใช
ทรัพยากรรวมกันอยางคุมคา

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร

ยุทธศาส ร 4 การปรับเปล่ียนภาครัฐ
เปนรัฐบาล จิิทัล 
ยุทธศาส ร 5 การพัฒนากำลังคน
ใหพรอมเขาสูเศรษฐกิจและสังคม จิิทัล

ทิศทางการพัฒนาประเทศ

การสรางและพัฒนากำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ
เพื่อการไปสู ิจิทัลไทยแลน 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาส ร 1 การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
ยุทธศาส ร 6 
การบริหารจั การในภาครัฐ 
การปองกันการทุจริ

านที่ 2 การบริหาร
ราชการแผน ิน 
านที่ 11 การปองกัน

และปราบปรามการทุจริ

แผนปฏิรูปประเทศ

เพื่อสรางและพัฒนากำลังคนภาครัฐใหมี “กรอบความคิ ” และ “ทักษะ” ในการเปลี่ยนแปลง รวมถึงใหการสนับสนุน
และมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเพื่อเขาสูยุค ิจิทัลไทยแลน  

รัฐบาลเป และเชื่อมโยง
(Open and Connected ตovernment)

รัฐบาลที่มีความทันสมัย
และยึ ประชาชนเปนศูนยกลาง 

(Smart ตovernment for Citizen)
วัฒนธรรม ิจิทัลภาครัฐ 

(Digital Culture)

CLICK HERE

@

วั ถุประสงค

คุณลักษณะรัฐบาล ิจิทัลเปาหมาย

ม ิคณะกรรมการที่เกี่ยวของ

แผน ิจิทัล 20 ป
ม ิคณะรัฐมน รี

Digital Transformation

แนวทางการพัฒนาทักษะ าน ิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ
(ม ิคณะรัฐมน รี 26 ก.ย. 60)



แนวทางการ ำเนินงาน
ของสวนราชการ 

แนวทางการ ำเนินงาน
ของสวนราชการ 

N-80

28

วิเคราะห AS IS และ TO BE

วิเคราะห ตAP 
ระบุประเ น็การพัฒนา

กำหน แผนและ
บริหารความเส่ียง

 ำเนินการและ
สรางการมีสวนรวม

ดeedback 
and improvement

วิเคราะหภูมิทัศน
องคกร

ระบุประเ น็
พัฒนากำลังคน

ำเนินการสราง
และพัฒนากำลังคน

กำหน แนวทาง
และเ รียมความพรอม

ประเมินและพัฒนา
อยอ

01

02

03

04

05

Mindset Strengthen Skillset Ecosystem &.
Digital.culture

ประเ ็นและแนวทาง 1 
การพัฒนาผูบริหารระ บัสูง

ใหเปนผูนำเพ่ือขับเคล่ือน
จิิทัลไทยแลน 

ประเ ็นและแนวทาง 2 
การเสริมสรางกำลังคน

ศักยภาพสูงเพ่ือการขับเคล่ือน
สู จิิทัลไทยแลน 

ประเ ็นและแนวทาง 3 
การสรรหาและพัฒนา

กำลังคนท่ีมีทักษะแบบใหม
เพ่ือรองรับการทำงาน

ในบริบท จิิทัลไทยแลน 

ประเ ็นและแนวทาง 4 
การสรางระบบนิเวศ

เพ่ือการสรางและพัฒนา
กำลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ

ผูบริหารสามารถใหทิศทางและกำหน
นโยบายเพื่อปรับเปล่ียนเปนรัฐบาล จิิทัล
มีการขับเคลื่อนการ ำเนินงานที่ อเนื่อง
และถายทอ เพื่อใหเกิ การปรับ ัวทั่วทั้ง
องคกร

เปาประสงคหลัก
หนวยงานภาครัฐมีกำลังคนศักยภาพสูง
ที ่ เปนกลไกไปส ู ิจ ิท ัลไทยแลน โ ยมี
การปรับปรุงการบริหารจั การภายใน
และระบบ.HR.เพื่อสนับสนุนการทำงาน
รวมกันในลักษณะ.Service.Oriented 
สรางความพรอมเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
และเสริมสรางแรงจูงใจ

เปาประสงคหลัก
บุคลากรภาครัฐมีทักษะที ่จำเปนสำหรับ
การทำงานในบริบทการเปน จิิทัลไทยแลน 
สามารถปรับ ัวเรียนรูอยาง อเนื่องและ
ทำงานในบริบทใหมไ อยางมีประสิทธิภาพ

เปาประสงคหลัก เปาประสงคหลัก
ภาคร ัฐม ีระบบนิ เวศเพ ื ่อการทำงาน
การพัฒนาและการเรียนรู ลอ ชีวิ ท่ีชวย
บุคลากรภาครัฐในการปรับ วัใหเขากับบริบท
การเปน ิจิทัลไทยแลน 

ปรับบริบทองคกรและกฎระเบียบเพ่ือรองรับ
การไปสู จิิทัลไทยแลน 
สราง.Digital.Environment.เพื ่อสราง 
ความคุ นเคยในการนำเทคโนโลยี ิจ ิท ัล
มาประยุก ใช
สรางสภาพแว ลอมการทำงานใหเปนสถานท่ี
ทำงานแหงการเรียนรู
ยกระ ับมา รฐานและคุณภาพการพัฒนา
และประเมินทักษะ จิิทัล/ทักษะแบบใหมสำหรับ
บุคลากรภาครัฐ

วิธีการ
การปรับกรอบความคิ สรางความ ระหนักรู
ใหการสนับสนุนผูบริหารสูงสุ ในการนำ
องคกรเขาสู จิิทัลไทยแลน บนพ้ืนฐานหลัก
ธรรมาภิบาล
เ รียมความพรอมผูบริหารระ ับสูงรุนใหม
ใหมีความสามารถในการนำองคกรเขาสู จิิทัล
ไทยแลน และเสริมสรางวัฒนธรรม ิจิทัล
ใหย่ังยืน
พัฒนาและเ รียม.CIO.ที ่มีว ิสัยทัศนและ
ศักยภาพในการปรับเปล่ียนองคกรและสราง
ความ อเน่ืองการ ำเนินงาน

วิธีการ
การสราง.พัฒนาทีมบูรณาการขับเคลื่อน
การเปล่ียนแปลง
การสราง.พัฒนา.คน.IT.ภาครัฐใหเพียงพอ
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ทบทวนบทบาท.ภารกิจ.ระบบงาน โครงสราง
องคกร.การจั อั รากำลังท่ีเก่ียวของกับภารกิจ
าน จิิทัลภาครัฐ

วิธีการ
ระบุทักษะที่จำเปน.วางแผน.สราง.พัฒนา
เคลื ่อนยายกำลังคนเพื ่อรองรับการปรับ
บริบทการทำงานและการเขาสู จิิทัลไทยแลน 

สรรหาและ งึ ู คนพันธุใหมเขาสูระบบราชการ
ทุกระ บั ำแหนง

สราง.พัฒนาคนในระบบใหมีกรอบความคิ
ทันสมัย.พรอมปรับ ัว.และมีทักษะที่จำเปน
สำหรับการทำงานแบบใหม

กระ ุ นใหบุคลากรภาครัฐมีสวนรวมใน
กระบวนการเปลี่ยนผานระบบ

วิธีการ

กลไกการสรางและพัฒนากำลังคน

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
47/111 ถ. ิวานนท อ.เมือง นนทบุรี 11000 
โทร. 0 2547 1808

h�p://www.ocsc.go.th/digital_skills2



 

ผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์ 
พื่อการไปสูดิจิทลัไทยลนด์  

พ.ศ. ๎๑๒ํ – ๎๑๒๑  

ํ. สถานการณ์ปัจจุบัน  
การพัฒนาทคนลยีดิจิทัลทีไกຌาวกระดดละการผสมผสานการ฿ชຌทคนลยีสมัย฿หม

หลากหลายสาขา ิDisruptive Technologyี พืไอตอบสนองความตຌองการ฿นภาคการผลิต การบริการ  
ละพฤติกรรมของผูຌบริภคทีไปลีไยนปลง เดຌสงผลท า฿หຌการพัฒนาศรษฐกิจ สังคม รูปบบละ
กระบวนการประกอบธุรกิจ ละการด านินชีวิตรวมถึงความสัมพันธ์ของคนปรับปลีไยนเป 

อยางพลิกฉม การพัฒนาดังกลาวจึงสรຌางทัๅงอกาสละความทຌาทาย฿หຌกประทศ฿นการพัฒนา 

เปสูความมัไนคงมัไงคัไงละยัไงยืน  
฿นชวงทีไผานมา ประทศเทยเดຌมีการพัฒนาละน าเอซีที ิEnabling Technologyี 

มา฿ชຌป็นครืไองมือสนับสนุนการพัฒนาประทศมาดยตลอด ละดຌวยอิทธิพลของทคนลยีดังกลาว
เดຌสงผลท า฿หຌประทศเทยมีระดับการพัฒนา ทัๅง฿นดຌานศรษฐกิจ สังคม สิไงวดลຌอม ละการมือง 
ทีไสูงขึๅนระดับหนึไง ฐานการผลิตละบริการมีความหลากหลายมากขึๅน ฐานการสงออกสินคຌาอุตสาหกรรม฿หญ
มากขึๅน หลายสาขาการผลิตละบริการสามารถขงขันละมีสวนบง฿นตลาดลกสูงขึๅน สามารถสรຌาง
รายเดຌงินตราตางประทศ฿นระดับสูง มาตรฐานสินคຌาละบริการของเทยเดຌรับการยอมรับ มูลคา
การคຌาละการลงทุนระหวางประทศพิไมขึๅนอยางตอนืไอง มีการสัไงสมองค์ความรูຌละปรับปลีไยน
ทคนลยีการผลิตอยางตอนืไอง อันดับความสามารถ฿นการขงขันดยรวมมีนวนຌมปรับตัวดีขึๅน   

                                                      
   สถาบันการจัดการนานาชาติ ิInternational Institute for Management Development: IMDี รายงานวา฿นป พ.ศ. ๎๑๒   ิค.ศ. 2018  ี
ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับความสามารถ฿นการขงขัน ิWorld Competitivenessี อยู฿นอันดับทีไ ๏๐ จาก ๒๏ ประทศ หรือเดຌคะนนรวม 
๓๕.๐๑๐ คะนน ทัๅงนีๅ มืไอปรียบทียบกับประทศ฿นกลุมอาซียนดຌวยกัน ประทศเทยเดຌรับการจัดอยู฿นอันดับทีไ ๏ รองจากประทศสิงคปร์ 
ิอันดับ ๏ คะนน ๕๔.๑๑๏  ีละประทศมาลซีย ิ อันดับ ๎  ๎คะนน ๔๑. ๓๐  ี 
        ส าหรับ World Economic Forum เดຌรายงานขีดความสามารถ฿นการขงขันลก ิGlobal Competitiveness Indexี  ประจ าป พ.ศ. ๎ ๑๒๐ -๎ ๑๒  
ิค.ศ.2017 - 2018ี ดยระบุวา ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับ฿นภาพรวมอยูทีไอันดับ ๏๎ จาก  ๏๔ ประทศ หรือเดຌคะนนรวม ๐.๓๎ คะนน 

จาก ๓ คะนน พิไมขึๅน ๎ อันดับ จากอันดับทีไ ๏๐ ป พ.ศ. ๎๑๑๕ – ๎๑๒๐ ิค.ศ. 2016 - 2017ี  เดຌคะนนรวมคงดิม คือ ๐.๒๐ คะนน ทัๅงนีๅ 
มืไอปรียบทียบกับประทศ฿นกลุมอาซียนดຌวยกัน ประทศเทยเดຌรับการจัดอยู฿นอันดับทีไ ๏ รองจากประทศสิงคปร์ ิอันดับ ๏ คะนน ๑.๓ี ละ
ประทศมาลซีย ิ อันดับ ๎ ๏ คะนน ๑. ๓ี 
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ปัญหาความยากจนลดลง อกาสการเดຌรับการศึกษาการขຌาถึงบริการสาธารณสุข บริการสาธารณะ
ละครงสรຌางพืๅนฐาน การคุຌมครองทางสังคม ละทรัพยากรตาง โ มากขึๅน  

อยางเรกใตาม ประทศเทยยังคงมีจุดออน฿นชิงครงสรຌางหลายดຌานทีไป็นปัจจัยฉุดรัๅง
การพิไมขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศทัๅง฿นดຌานภาคการกษตร การผลิต ละ 

การบริการ ดยฉพาะอยางยิไง฿นกลุม SMEs ละวิสาหกิจชุมชน พืไอกຌาวเปอยู฿นกลุมประทศทีไ
ขงขันเดຌดຌวยนวัตกรรม๎ ครงสรຌางศรษฐกิจมีความออนเหวละผันผวนตามปัจจัยภายนอก  
การ฿ชຌองค์ความรูຌ ทคนลยี ละนวัตกรรมพืไอการพิไมมูลคามีนຌอย การลงทุนพืไอการวิจัยละ
พัฒนายังเมพอพียง อีกทัๅงคนเทยยังมีคุณภาพดยฉลีไยตไ ากวากณฑ์มาตรฐานทัๅง฿นดຌานความรูຌ 
ทักษะ ทัศนคติ มีปัญหาดຌานคุณธรรมจริยธรรม ครงสรຌางประชากรปลีไยนปลงขຌาสูสังคม  

สูงวัยอยางรวดรใวสงผลตอผลิตภาพของประทศ ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมรอยหรอ
สืไอมทรมรวดรใว๏ ประกอบกับอิทธิพลของทคนลยีทีไกຌาวกระดดเดຌกอ฿หຌกิดความหลืไอมลๅ า
฿นการขຌาถึงทคนลยีนืไองจากความตกตางดຌานรายเดຌ ดຌานความรูຌ ดຌานทักษะ หรือดຌานการขຌาถึง
ครงสรຌางพืๅนฐานทางทคนลยี ความหลืไอมลๅ าของรงงานทีไมีทักษะดຌานทคนลยีขัๅนสูงละ
รงงานทีไเมมีทักษะ ละความหลืไอมลๅ าของผูຌประกอบการขนาด฿หญละขนาดลใกทีไมีความสามารถ
฿นการลงทุนพืไอยกระดับศักยภาพทางทคนลยีทีไตกตางกัน๐ ดังนัๅน ประทศเทยจึงจ าป็น
อยางยิไงทีไจะตຌองทบทวนนวทางการพัฒนาประทศทีไผานมา ดยจะตຌองปฏิรูปประทศพืไอสริม
จุดขใงละก าจัดจุดออน฿นหลายดຌาน พืไอกຌาวเปสูการป็นประทศเทยทีไพัฒนาลຌว มีความมัไนคง 
มัไงคัไง ละยัไงยืน ฿นระยะยาว 

ดยทีไการสรຌางขีดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ การสรຌางคุณภาพชีวิตละ
ความอยูดีมีสุข รวมทัๅงการลดความหลืไอมลๅ าของสังคมดังกลาว ยังคงตຌองอาศัยประสิทธิภาพ
                                                      
๎ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ  ๎ พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๐ เดຌกลาวถึงการจัดล าดับขีดความสามารถ฿นการขงขัน
ของประทศตาง โ ทัไวลก ดยค านึงถึงล าดับขัๅนการพัฒนาทางศรษฐกิจทีไตกตางกัน ละบงประทศออกป็น ๏ กลุม คือ  
กลุมการขงขันดຌวยปัจจจัยพืๅนฐาน กลุมการขงขันดຌวยประสิทธิภาพการลงทุนละกลุมการขงขันดຌวยนวัตกรรม ซึไงประทศเทย
ถูกจัดอยู฿นกลุมทีไขงขันดຌวยประสิทธิภาพการลงทุน   
๏ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ , ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ  ๎   
พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๐, หนຌา ๔ - ๕ 
๐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, ผนยุทธศาสตร์ชาติ ๎ ๐ ป พ.ศ.๎ ๑๒๐ – ๎ ๑๓๕,  สิงหาคม ๎ ๑๒๐ 
หนຌา  ๐ 
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ภาครัฐละภาคธุรกิจ ปัจจัยก าลังคนราคาถูกละปัจจัยทุนน าขຌาจากตางประทศป็น 

ตัวขับคลืไอนส าคญั ภาครัฐของเทยจึงถูกรงกดดันจากทัๅงภาย฿นละภายนอกประทศ฿หຌรงปรับ
กระบวนทัศน์การท างาน ปรับสมดุลการบริหารจัดการภาครัฐพืไอกຌเขปัญหาการบูรณาการ 
ประสิทธิผลละประสิทธิภาพของระบบราชการทีไสัไงสมมานาน ละยกระดับการบริการภาครัฐ 

฿หຌมีความทันสมัย ปຂดกวຌาง ปรง฿ส รับผิดชอบ ธรรมาภิบาล ละยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง 
ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌกิดความชืไอมัไนละความเวຌวาง฿จ฿นหมูประชาชนละผูຌรับบริการ 

๎. การปรับปลี่ยนภาครัฐไปสูดิจิทัลไทยลนด์  

๎.  ฿นชวงวลาทีไประทศเทยตຌองปรับตัวละปฏิรูปประทศพืไอ฿หຌทาทันกับ
สถานการณ์การปลีไยนปลงทีไผันผวนละเมสามารถคาดหมายเดຌ ทิศทางการพัฒนาประทศเทยเปสู
การป็นประทศทีไพัฒนาลຌว มีความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน฿นระยะยาวตามนัยของรัฐธรรมนูญ 

หงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒๐๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๎๐ ป ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๓๕ี 
รางผนมบทภาย฿ตຌยุทธศาสตร์ชาติ ิ๎๐ี ประดในการพัฒนาบริการประชาชน ละการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐ ิพ.ศ. ๎๑๒ -๎๑๔๐ี ผนปฏิรูปประทศดຌานการบริหารราชการผนดิน  
พ.ศ. ๎๑๒  - ๎๑๒๑ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ  ๎ ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๒๐ี ๒  
เดຌกลาวถึงการน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌอยางตใมรูปบบ฿นการบริหารราชการผนดินละการจัดท า 
บริการสาธารณะ รวมถึงการบูรณาการฐานขຌอมูลของหนวยงานของรัฐขຌาดຌวยกัน พืไอการปรับสมดุลละ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยกระดับงานบริการประชาชนสูความป็นลิศ ละตอบสนอง
ความตຌองการของผูຌรับบริการอยางสะดวก รวดรใว ละปรง฿ส 

                                                      
 

 รัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย มาตรา ๎๑๔ ข. ทีไเดຌก าหนดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประทศ 

ดຌานการบริหารราชการผนดินทีไส าคัญ ๎ ฿น ๑ ประการ เดຌก ิ ี ฿หຌมีการน าทคนลยีทีไหมาะสมมาประยุกต์฿ชຌ฿นการบริหาร
ราชการผนดินละการจัดท าบริการสาธารณะ พืไอประยชน์฿นการบริหารราชการผนดินละพืไออ านวยความสะดวก฿หຌก
ประชาชน ิ๎ี ฿หຌมีการบูรณาการฐานขຌอมูลของหนวยงานของรัฐทุกหนวยงานขຌาดຌวยกันพืไอ฿หຌป็นระบบขຌอมูลพืไอการบริหาร
ราชการผนดินละการบริการประชาชน 
๒ ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไ  ๎ ิพ.ศ. ๎๑๒๐ - ๎๑๒๐ี เดຌ฿หຌความส าคัญกับการพิไมขีดความสามารถ 

฿นการขงขันของประทศ การสรຌางอกาสทางสังคมอยางทาทียม การพัฒนาทุนมนุษย์ ละปฏิรูปกระบวนทัศน์การท างานละ 

การ฿หຌบริการภาครัฐ ดยสวนหนึไงของการด านินการ฿หຌบรรลุปງาหมาย จ าป็นตຌองอาศัยนวัตกรรมละทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌป็น
ครืไองมือ 
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๎.๎   คณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๑ มษายน ๎ ๑๑๕ เดຌพิจารณาละ฿หຌความหในชอบผนพัฒนา
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎ ๐ ป ภาย฿ตຌวิสัยทัศน์ ปฏิรูปประทศเทยสู ดิจิทัลไทยลนด์ หรือ
ประทศเทยทีไสามารถสรຌางสรรค์ละ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัลอยางตใมศักยภาพ฿นการพัฒนา
ครงสรຌางพืๅนฐาน นวัตกรรม ขຌอมูล ทุนมนุษย์ ละทรัพยากรอืไน฿ด พืไอขับคลืไอนการพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมของประทศเปสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืนตามทีไกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ิชืไอดิม
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร  ีเดຌน าสนอ ดย฿นผนพัฒนาดังกลาวเดຌมีการกลาวถึงภูมิทัศน์
ของการพัฒนาประทศเทยเปสูดิจิทัลเทยลนด์ละปງาหมายการพัฒนารัฐบาล ศรษฐกิจ ละสังคมของ
ประทศ พืไอเปสูความมัไนคง มัไงคัไง ละยัไงยืน เวຌ ๐ ระยะ ซึไงสะทຌอน฿หຌหในถึงทิศทางของการพัฒนาทีไชัดจน ดังนีๅ 

ระยะการ
พัฒนา 

 
 ดຌานการพัฒนา 

ระยะที่ ํ 
Digital Foundation 

ิํ ป ๒ ดือนี 

ระยะที่ ๎ 
Digital Thailand I: 

Inclusion 
ิ๑ ปี  

ระยะที่ ๏ 
Digital Thailand II: 
Full Transformation 

ิํ์ ปี 

ระยะที่ ๐ 
Global Digital 
Leadership 
ิํ์ - ๎์ ปี 

ภูมิทัศน์ดิจิทลั
ของไทย 

฿นระยะ ๎์ ป 

ประทศเทยลงทุน ละ
สรຌางรากฐาน฿น 

การพัฒนาศรษฐกิจละ
สังคมดิจิทลั 

ทุกภาคสวนของ
ประทศเทยมสีวนรวม
฿นศรษฐกิจละสังคม
ดิจิทัลตามนวทาง
ประชารัฐ 

ประทศเทยกຌาวสูดิจิทัล
เทยลนด์ทีไขับคลืไอน
ละ฿ชຌประยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลเดຌ 
อยางตใมศักยภาพ 

ประทศเทยอยู฿นกลุม
ประทศทีไพัฒนาลຌว 
สามารถ฿ชຌทคนลยี
ดิจิทัลสรຌางมลูคาทาง
ศรษฐกิจละคณุคา
ทางสังคมอยางยัไงยืน 

รัฐบาล หนวยงานรัฐมีการท างาน
ทีไชืไอมยงขຌอมูล 

ขຌามหนวยงาน 

การท างานระหวาง
ภาครัฐจะชืไอมยง
หมือนป็นองค์กรดียว 

รัฐจัด฿หຌมีบริการ 
ทีไขับคลืไอนดย 

ความตຌองการของ
ประชาชน ปຂดผยขຌอมลู
ละ฿หຌประชาชนมีสวนรวม 

ป็นผูຌน า฿นภมูิภาค 

ดຌานรัฐบาลดิจิทลั  
ทัๅงทางการบริหาร
จัดการรัฐละบริการ
ประชาชน  

ศรษฐกิจ การท าธุรกรรมผานระบบ
ดิจิทัล คลองตัว ละตดิ
อาวุธดิจิทัล฿หຌ SMEs 
วิสาหกิจชุมชน กษตรกร
฿หຌมาอยูบนระบบออนเลน์ 
พรຌอมทัๅงวางรากฐาน฿หຌ
กิดการลงทุน฿นคลัสตอร์ 
ดิจิทัล 

ภาคกษตร การผลิต 
ละบริการ ปลีไยนมา
ท าธุรกิจดຌวยดจิิทัลละ
ขຌอมูล ตลอดจน Digital 
Technology Startup 
ละคลัสตอร์ ดิจิทลั
ริไมมีบทบาท 

฿นระบบศรษฐกิจเทย 

ภาคกษตร การผลิต 
ละบริการขงขันเดຌ
ดຌวยนวัตกรรมดจิิทัล 
ละชืไอมยงเทยสู
การคຌา฿นระดับภมูิภาค
ละระดับลก 

กิจกรรมทางศรษฐกิจ
ทุกกิจกรรมชืไอมตอ
ภาย฿นละระหวาง
ประทศดຌวยทคนลยี
ดิจิทัล น าประทศเทยสู
ความมัไงคัไง 

สังคม ประชาชนทุกกลุมขຌาถึง
อินตอร์นใตความรใวสูง
ละบริการพืๅนฐานของรัฐ
อยางทัไวถึงละทาทียม 

ประชาชนชืไอมัไน฿น 

การ฿ชຌดิจิทัล ละขຌาถึง
บริการการศึกษา สุขภาพ 
ขຌอมูล ละการรียนรูຌ
ตลอดชีวิตผานดิจิทลั 

ประชาชน฿ชຌประยชน์
จากทคนลย/ีขຌอมูล 
ทุกกิจกรรม฿น
ชีวิตประจ าวัน 

ป็นประทศทีไเมม ี

ความหลืไอมลๅ า 
ดຌานดิจิทัล ตลอดจน
ชุมชน฿ชຌดิจิทัลพืไอ
พัฒนาทຌองถิไนตนอง  

ทีไมา กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 
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๎.๏ ฿นการขับคลืไอนภาครัฐ฿หຌมีการพัฒนาเปสูทิศทางตามภูมิทัศน์฿นผนพัฒนาดิจิทัล
พืไอศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๎๐ ป ดังกลาว เดຌมีการก าหนด฿หຌ การปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาล
ดิจิทัล๓ ละ การพัฒนาก าลังคน฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล๔  ป็นยุทธศาสตร์
ส าคัญของรัฐบาล฿นการพิไมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐละยกระดับคุณภาพการ฿หຌบริการ
ละการอ านวยความสะดวก฿หຌกประชาชน  

นอกจากนีๅคณะกรรมการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฿นคราวการประชุม
ครัๅงทีไ ๎/๎๑๒๐ มืไอวันทีไ ๒ กันยายน ๎๑๒๐ เดຌ฿หຌความหในชอบผนปฏิบัติการดิจิทัลพืไอ
ศรษฐกิจละสังคม ระยะ ๑ ป ิพ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๐) ส าหรับป็นกรอบการปฏิบัติทีไป็นรูปธรรม
฿นระยะสัๅน ดยมุงนຌนการปลีไยนผานประทศเทยเปสูการป็นประทศทีไขับคลืไอนละ 

฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิ ทัลเดຌอยางตใมศักยภาพ หรือ Digital Transformation  
ซึไง฿นผนปฏิบัติการ ระยะ ๑ ปดังกลาว เดຌระบุ฿หຌการปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ หรือ 
Government Transformation ละการพัฒนาก าลังคนละประชาชนสูยุคดิจิทัล ป็นประดใน
                                                      
๓ การปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล เดຌมีการ฿หຌค านิยามเวຌ฿นยุทธศาสตร์ทีไ ๐ ของผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคม วาหมายความถึง การน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการละการ฿หຌบริการ
ของหนวยงานรัฐทัๅง฿นสวนกลางละสวนภูมิภาคอยางมีบบผนละป็นระบบ สรຌางบริการของรัฐทีไมีธรรมาภิบาลทีไประชาชน
ทุกคนสามารถขຌาถึงบริการเดຌ ดยเมมีขຌอจ ากัดทางกายภาพ พืๅนทีไ ละภาษา สามารถหลอมรวมการท างานภาครัฐสมือนป็น
องค์กรดียว มีการปຂดผยขຌอมูลภาครัฐทีไเมกระทบตอสิทธิสวนบุคคลละความมัไนคงของชาติ ผานการจัดกใบ รวบรวม ละ
ลกปลีไยนขຌอมูลอยางมีมาตรฐาน ละ฿นทຌายทีไสุดภาครัฐจะปลีไยนป็นผูຌอ านวยความสะดวก฿นการสรຌางบริการสาธารณะ
ดยอกชนละประชาชนรียกวา บริการรวมกันตามหลักการออกบบทีไป็นสากล ิUniversal Designี ประชาชนมีสวนรวม 

฿นการก าหนดนวทางการพัฒนาสังคม ศรษฐกิจการปกครอง ละสนอความคิดหในตอการด านินงานของภาครัฐเดຌ 
อยางสมบูรณ์  
 ยุทธศาสตร์ทีไ ๑ ของผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม เดຌกลาวถึงการพัฒนาก าลังคน฿หຌพรຌอมขຌาสูยุคศรษฐกิจละ
สังคมดิจิทัลเวຌวา จะ฿หຌความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนวัยท างานทุกสาขาอาชีพ ทัๅงบุคลากรภาครัฐละภาคอกชน ฿หຌมี
ความสามารถ฿นการสรຌางสรรค์ละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลอยางชาญฉลาด฿นการประกอบอาชีพ ละการพัฒนาบุคลากร฿นสาขา
ทคนลยีดิจิทัลดยตรง ฿หຌมีความรูຌ ความสามารถ ละความชีไยวชาญฉพาะดຌาน ฿นระดับมาตรฐานสากล พืไอน าเปสู  
การสรຌางละจຌางงานทีไมีคุณคาสูง฿นยุคศรษฐกิจละสังคมทีไ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลป็นปัจจัยหลัก฿นการขับคลืไอน  
ดยยุทธศาสตร์นีๅประกอบดຌวยผนงานพืไอขับคลืไอนยุทธศาสตร์ ๏ ดຌาน คือ ิ ี พัฒนาทักษะดຌานทคนลยีดิจิทัล฿หຌก
บุคลากร฿นตลาดรงงาน ทีไรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ภาคอกชน บุคลากรทุกสาขาอาชีพ ละบุคลากรทุกชวงวัย ิ๎ี สงสริม
การพัฒนาทักษะ ความชีไยวชาญทคนลยีฉพาะดຌาน ฿หຌกับบุคลากร฿นสายวิชาชีพดຌานทคนลยีดิจิทัล ทีไปฏิบัติงาน 

฿นภาครัฐละอกชน พืไอรองรับความตຌองการ฿นอนาคต ิ๏ี พัฒนาผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศ฿หຌสามารถวางผนการน า
ทคนลยีดิจิทัลเปพัฒนาภารกิจ ตลอดจนสามารถสรຌางคุณคาจากขຌอมูลขององค์กร 
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ขับคลืไอนทีไส าคัญทีไจะด านินการ฿น ระยะ ๑ ป พรຌอมทัๅงเดຌก าหนดกลเกการขับคลืไอนการด านินงาน
ดยความรวมมือกับส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ิส านักงาน ก.พ.ี วางกลเก 

฿นการวางผนละพัฒนาก าลังคนดิจิทัลของรัฐ฿หຌสอดคลຌองกับความตຌองการตามบริบทการพัฒนา 
ของประทศ พืไอป็นก าลังส าคัญของรัฐ฿นการขับคลืไอนการพัฒนาศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล 

ทัๅง฿นปัจจุบันละ฿นอนาคต ดย฿หຌความส าคัญกับการสริมสรຌางศักยภาพของผูຌบริหารระดับสูง 
฿นหนวยงานของรัฐ ฿หຌป็นผูຌมีความรูຌความขຌา฿จ฿นศักยภาพของทคนลยีดิจิทัล ละสามารถน า
ทคนลยีดิจิทัลมาประยุกต์฿ชຌ฿นงานตามภารกิจของหนวยงาน฿หຌบรรลุปງาหมายการพัฒนาประทศ
เดຌอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูเปการยกระดับความรูຌละทักษะของบุคลากรภาครัฐ ทัๅง฿นสวนของ
บุคลากรผูຌ ชีไยวชาญฉพาะ฿นสายวิชาชีพดຌานทคนลยีดิจิ ทัล ฿หຌมีความรูຌความสามารถ 

฿นการสรຌางสรรค์นวัตกรรมพืไอพิไมประสิทธิภาพการท างาน ละการ฿หຌบริการของภาครัฐ ละ 

การพัฒนาบุคลากรทัไวเป฿หຌมีความสามารถ฿นการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นปฏิบัติงาน พืไอป็นการสรຌาง
วัฒนธรรมการ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นการท างานของภาครัฐ 

๎.๐ ฿นการนีๅ พืไอสนับสนุนการพัฒนาประทศดังกลาว คณะกรรมการขຌาราชการพลรือน 
ิก.พ.ี ฿นการประชุมมืไอวันทีไ  ๐ มกราคม ๎๑๒๐ เดຌก าหนด฿หຌ การปรับปลีไยนภาครัฐป็น
รัฐบาลดิจิทัลป็นหนึไง฿นจุดนຌนการพัฒนาภาครัฐทีไจะ฿ชຌป็นกรอบนวทางการพัฒนาขຌาราชการ
ละบุคลากรภาครัฐ฿หຌป็นกลเก฿นการขับคลืไอนการพัฒนาประทศพืไอเปสูความมัไนคง มัไงคัไง 
ละยัไงยืน นอกจากนีๅ ส านักงาน ก.พ. เดຌสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา รางนวทางการพัฒนาทักษะ 

ดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐพืไอการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล พืไอ฿หຌสวนราชการ
ละหนวยงานของรัฐเดຌ฿ชຌป็นกรอบนวทาง฿นการตรียมก าลังคน฿หຌมีทักษะทีไหมาะสมทีไจะป็น
กลเกขับคลืไอนการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล  ละพืไอ฿หຌขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐเดຌ฿ชຌป็นนวทาง฿นการปรับตัว฿หຌทาทันกับการปลีไยนปลงของทคนลยี มีความพรຌอม
ทีไจะปฏิบัติงานตามบทบาทละพฤติกรรมทีไคาดหวัง฿นบริบทของการปรับปลีไยนป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ละสามารถน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ซึไงคณะรัฐมนตรี ฿นการประชุม
มืไอวันทีไ ๎๒ กันยายน ๎๑๒๐ เดຌมีมติหในชอบ฿นหลักการรางนวทางการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล
ของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐพืไอการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลตามทีไส านักงาน ก .พ.  
สนอดຌวยลຌว  
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๏. ความพรຌอมของภาครัฐไทย฿นการปรับปลี่ยนไปสูดิจิทัลไทยลนด์  

฿นชวงทีไผานมา ภาครัฐของเทยเดຌมีความพยายาม฿นการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ฿หຌมีความทันสมัยละยกระดับการ฿หຌบริการประชาชนพืไอพิไมศักยภาพการขงขัน
ละศรษฐกิจของประทศ ดยสรຌางนวัตกรรมการบริการละน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ จนกิดผล฿น 

ระดับหนึไง ดังจะหในเดຌจากรายงานผลการด านินการตามนวทางการปรับปรุงสภาพวดลຌอม
ส าหรับการประกอบธุรกิจ฿นประทศเทยของธนาคารลก ป ค.ศ. ๎๐ ๔ ิพ.ศ.๎๑๒ ี ระบุวา 
ประทศเทยเดຌรับการยอมรับ฿หຌป็นประทศทีไนาสน฿จ฿นการประกอบธุรกิจละป็นประทศปງาหมาย
ของนักลงทุน ดยมีดัชนี Ease of Doing Business Index ิEODBี อยู฿นอันดับทีไ ๎๒ ของลก 
ิคะนน ๓๓.๐๐ จากคะนนตใม  ๐๐ คะนนี จากการจัดอันดับทัๅงหมด  ๕๐ ประทศ ลืไอนขึๅน
จากอันดับ ๐๒ ิคะนน ๓๎.๑๏ี ฿นป ค.ศ.๎๐ ๓ ิพ.ศ. ๎๑๒๐ี ประกอบกับมืไอป พ.ศ. ๎๑๑๕ 
รัฐบาลเดຌมีการวางรากฐานการพัฒนาพืไอตรียมความพรຌอมชิงครงสรຌาง ดยการปรับบทบาทของ
กระทรวงทคนลยีสารสนทศละการสืไอสาร ป็น กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 
พืไอป็นกลเกหลัก฿นการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมของประทศ ละมีการตรา 
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม พ.ศ. ๎๑๒๐ อันป็นการวางรากฐาน
ครงสรຌางชิงสถาบัน฿นการพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมของประทศ฿นระยะยาว ทัๅง฿นสวน
ของการก าหนด฿หຌมีคณะกรรมการดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมหงชาติ พืไอก าหนดทิศทาง 

การพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคมของประทศ การจัดท านยบายละผนระดับชาติวาดຌวย
การพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ทีไก าหนด฿หຌหนวยงานของรัฐทุกหนวยด านินการ ละ฿หຌ
ส านักงบประมาณตัๅงงบประมาณ฿หຌสอดคลຌอง รวมทัๅงการจัดตัๅงกองทุนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ
ละสังคมส าหรับป็นหลงทุนสนับสนุนการด านินงาน 

อยางเรกใตาม การพัฒนาทีไ กิดผลอยางป็นรูปธรรมยังคงจ ากัดอยู ฿นวงคบ  
การบริหารจัดการภาครัฐ฿นภาพรวมยังคงมีปัญหา฿นรืไองประสิทธิภาพ การบริการประชาชน 

หลายรืไองมีความลาชຌาละยังเมเดຌมาตรฐานสากล ปัญหาคอร์รัปชัไ นขยายตัว฿นวงกวຌาง๕  

                                                      
๕จากผลการประมินขององค์กรพืไอความปรง฿สนานาชาติ ิTransparency Internationalี พบวา ประทศเทยถูกลดอันดับ
การรับรูຌการทุจริต ิCorruption Perception index: CPIี  จากป พ.ศ. ๎๑๑๔ ิค.ศ.2015ี  อยู฿นอันดับทีไ ๓๒ ิคะนนรຌอยละ ๏๔ี 
ป็นอันดับทีไ  ๐  ิคะนนรຌอยละ ๏๑ี ฿นป พ.ศ. ๎๑๑๕ ิค.ศ.2016ี จากการจัดอันดับทัๅงหมด  ๒๔ ประทศทัไวลก 
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ละมืไอพิจารณา฿นชิงปรียบทียบกับประทศตาง โ ภาครัฐของเทยเดຌรับการจัดอันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ซึไงป็นหนึไง฿นสีไปัจจัยชีๅวัดความสามารถ฿นการขงขันของประทศ ิWorld Competitivenessี 
จัดท าดยสถาบันการจัดการนานาชาติ ิInternational Institute for Management Development: 
IMDี มีคะนนอยู ฿นอันดับทีไ  ๎๐ จาก ๒  ประทศ ละเดຌรับการจัดกลุมป็นประทศ 

ทีไมีพัฒนาการดຌานดิจิทัลภาครัฐระดับปานกลาง ิWorld Averageี จากการจัดอันดับความพรຌอม 

ของรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์฿นรายงาน UN E-Government Readiness Ranking 2016 ิพ.ศ. ๎๑๑๕ี 
ดยเดຌรับการจัดอันดับทีไ ๓๓ จาก  ๕๏ ประทศ ิคะนน ๐.๑๑๎๎ี ละมืไอปรียบทียบกับ
ประทศ฿นกลุมอาซียนดຌวยกัน ประทศเทยมีความพรຌอมอยู฿นระดับทีไ ๐ รองจากประทศสิงคปร์ 
ิอันดับ ๐ี ประทศมาลซีย ิอันดับ ๒๐ี ละประทศฟຂลิปปຂนส์ ิอันดับ ๓ ี  

มืไอพิจารณาความพรຌอมหนวยงานของรัฐ฿นการปรับปลีไยนเปสูรัฐบาลดิจิ ทัล 

฿นรายละอียด มีประดในส าคัญ ดังนีๅ 
๏.   การน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌปรับปรุงประสิทธิภาพละกระบวนการบริหาร

ราชการละการ฿หຌบริการประชาชน ิE-Governmentี ยังมีขຌอจ ากัด ดังจะหในเดຌจากรายงาน 

ผลการส ารวจระดับความพรຌอมรัฐบาลดิจิทัลหนวยงานภาครัฐของประทศเทย ประจ าป ๎๑๒๐ 
จัดท าดยส านักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี สดงวา หนวยงานของรัฐระดับกรม
ขาดทิศทางละนวทางการด านินงานทีไชัดจน฿นการพัฒนาทคนลยีดิจิทัลของหนวยงาน 

ทีไสอดคลຌองกับนยบายระดับชาติ ๐  ดย฿นสวนการบริการประชาชน ิ Public Service  ีมຌหนวยงานตาง โ 
จะมีความตระหนักละตืไนตัวตอการพัฒนาบริการดิจิทัลของหนวยงาน   ตกใยังเมสามารถ
฿หຌบริการ฿นรูปบบดิจิทัลเดຌอยางตใมรูปบบ ยังคงมีการ฿ชຌบบฟอร์มกระดาษละการรຌองขอ
ส านาอกสารพืไอประกอบการยืนยันตัวตนอยู ฿นสวนการบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ิBack officeี 
มຌวาจะมีการน าระบบงานอิลใกทรอนิกส์มา฿ชຌพืไออ านวยความสะดวก พิไมประสิทธิภาพละ

                                                      
 ๐ จากผลการส ารวจระดับความพรຌอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐเทย ประจ าป พ .ศ. ๎๑๒๐ จัดท าดยส านักงาน
รัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี สดงวาหนวยงานของรัฐระดับกรมพียงหนึไง฿นสีไ ิรຌอยละ ๎๎ี ของหนวยงานทีไตอบ
บบส ารวจทัๅงหมด ิ๎๓๐ หนวยงานี มีการจัดท าผนปฏิบัติการดิจิทัลระดับหนวยงาน ทานัๅน ละผนดังกลาวมีความสอดคลຌอง 
กับนยบายระดับชาติพียง ๐๐.๔ คะนน 
   หนวยงานระดับกรม ๎ ๔ หนวยงานจาก ๎๓๐ หนวยงานมีการ฿หຌบริการรวมทัๅงสิๅน ๎๓  บริการละ฿นจ านวน 

การ฿หຌบริการดังกลาวป็นการบริการ฿นรูปบบอิลใกทรอนิกส์ จ านวน ๎๎๏ บริการ  
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ความคลองตัว฿นการท างานภาย฿นส านักงานมากขึๅน ตกใยังเมหลากหลายละครอบคลุมฉพาะ
บางกระบวนงานทานัๅน อีกทัๅงระบบสารสนทศภาย฿นองค์กรทีไมี฿ชຌอยู฿นภาครัฐมีลักษณะของ 
ตางหนวยงานตางพัฒนาระบบของตนอง มีการน าระบบสารสนทศพืไอการบูรณาการขຌอมูลละ
กระบวนการท างานภาย฿นองค์กร ิEnterprise Resource Planning : ERPี มา฿ชຌบางสวนทานัๅน 
สงผล฿หຌกิดการลงทุนทีไซๅ าซຌอนละเมสามารถชืไอมยงหรือลกปลีไยนขຌอมูลกันเดຌ  นอกจากนีๅ 
การน าทคนลยีอัจฉริยะมาสนับสนุนการท างาน กใมีเมมากนัก   

๏.๎  การชื่อมยงขຌอมูลละการท างานบบไมบูรณาการสมือนป็นหนวยงาน
ดียวกันระหวางหนวยงานภาครัฐ ป็นปัญหาที่สั่งสมมานานละยังไมไดຌรับการกຌไขอยางป็น
ระบบ การ฿ชຌขຌอมูลรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐยังท าเดຌยาก มีการจัดกใบขຌอมูลเมสมบูรณ์ 
ซๅ าซຌอนมีลักษณะยกสวนตามอ านาจหนຌาทีไของตละหนวยงาน ประชาชนยังคงตຌองยืไนขຌอมูลซๅ า โ 
พืไอขอรับบริการตามงืไอนเขการรับขຌอมูลทีไตางกัน฿นตละรืไอง ขຌอมูลทีไจัดกใบขาดความป็นอกภาพ
ละขาดการบริหารจัดการทีไดี มีภาระคา฿ชຌจายสูง ละบอยครัๅงเมกอ฿หຌกิดคุณคาพิไมกทัๅงหนวยงาน
ภาครัฐองละประชาชน ดยอุปสรรคส าคัญสวนหนึไงของการบูรณาการระบบสารสนทศภาครัฐ คือ 
การขาดการชืไอมยงขัๅนตอนการท างานขຌามหนวยงาน฿นลักษณะ Interoperability งืไอนเขการจัดกใบ
ขຌอมูลละหลักกณฑ์฿นการก าหนดชืไอรายการขຌอมูลทีไตกตางกันของตละหนวยงาน ครงสรຌาง
ละรูปบบของขຌอมูลอิลใกทรอนิกส์ทีไเดຌรับการออกบบมีพืๅนฐานอยูบนชืไอรายการขຌอมูลทีไตางกัน 
การ฿ชຌกฎกณฑก์ารสืไอสาร฿นการรຌองขอละตอบสนองระหวางระบบทีไตกตางกันท า฿หຌบูรณาการ
ชืไอมยงเดຌยาก รวมถึงบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎระบียบทีไก าหนดกระบวนการ ขัๅนตอน 
งืไอนเข ละวิธีการท างานทีไเมสอดคลຌองกัน ๎  

๏.๏ การพัฒนาไปสูการป็นรัฐบาลปຂด ิOpen Governmentี หรือรัฐบาลที่
ปຂด฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการท างานละการตัดสิน฿จของภาครัฐ รวมถึง
ตรวจสอบ กระบวนการ วิธีการด านินงาน รวมถึงอกสารละขຌอมูลตาง โ ซึ่งจะชวยสนับสนุน 

การสรຌางสังคม ประชาธิปไตย สรຌางความปรง฿สละความชื่อมั่นละศรัทธา฿นหมูประชาชนํ๏ นัๅน 

                                                      
 ๎ ผนพัฒนาดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม หนຌา ๎  
 ๏ ฿หຌค านิยามดยองค์การพืไอความรวมมือทางศรษฐกิจละการพัฒนา ิOECDี  
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ยังไมกຌาวหนຌาทาที่ควร ดังจะหในเดຌจากดัชนีรัฐปຂด หรือ Open Government Index ิOGIี ๐  
ป ค.ศ. 201็-โเแ่ จัดท าดย World Justice Project ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับทีไ ๒๔ จาก 
  ๏ ประทศทัไวลก ิ คะนน ๐.๐๕ี หรืออันดับทีไ ๕ จาก  ๑ ประทศ฿นกลุมประทศอชียตะวันออก
ละปซิฟຂก ละมืไอพิจารณาจากระดับการปຂดผยขຌอมูลภาครัฐซึไงป็นพืๅนฐานส าคัญของการสรຌาง
รัฐบาลปຂด ทีไจะชวยสรຌางความปรง฿ส฿นการ฿ชຌอ านาจของรัฐบาล ละสงสริมการมีสวนรวม
ทางการมืองของประชาชนทุกระดับ พบวา ยังขาดการด านินงานทีไกิดผลอยางป็นรูปธรรม ดังจะหในเดຌ
จากดัชนีการปຂดผยขຌอมูลภาครัฐ ประจ าป ค.ศ. โเแๆ/โเแ็ ิพ.ศ.๎๑๑๕/๎๑๒๐ี จัดท าดย Open 

Knowledge International ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับทีไ ๑  จาก ๕๐ ประทศ ิ คะนนรຌอยละ ๏๐  ี
ละ฿นภาพรวมของการปຂดผยขຌอมูล฿หຌประชาชนละบุคคลทัไวเปเดຌขຌาถึงละน าเป฿ชຌประยชน์ 
ประทศเทยเดຌคะนนพียงรຌอยละ ๒ ทานัๅน นอกจากนีๅ จากการจัดอันดับความพรຌอมของรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์฿นรายงาน UN E-Government Readiness Ranking 2018 ิพ.ศ. ๎๑๒ ี ฿นสวนของ
การมีสวนรวมของประชาชน ิE-participationี ประทศเทยเดຌรับการจัดอันดับทีไ ๔๎ จาก  ๕๏ ประทศ 
ิคะนน ๐.๒๑ ๓ี 

๐. ความพรຌอมของบุคลากรภาครัฐ  

ดยทีไการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัลพืไอการเปสูดิจิ ทัลเทยลนด์นัๅน  
ตຌองอาศัยความพรຌอมของบุคลากรภาครัฐกลุมส าคัญ ๏ กลุม เดຌก ิ ี กลุมผูຌบริหารระดับสูงของ
หนวยงานของรัฐทีไมีความป็นผูຌน าดຌานดิจิทัลภาครัฐผูຌซึไงสามารถกระตุຌนละผลักดัน฿หຌกิด 

การปลีไยนปลง฿นชิงนยบาย รวมถึงรูปบบละกระบวนการท างานขององค์กรดຌวยการน า
นวัตกรรมละทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ิ๎ี กลุมผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยี
ดิจิทัล ิTechnology Specialistsี ผูຌซึไงมีทักษะทีไหมาะสมทีไจะสนับสนุนการน าทคนลยีทีไทันสมัย
มา฿ชຌ฿นกระบวนการท างานละการ฿หຌบริการของหนวยงาน ละ ิ๏ี ขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐ ผูຌซึไงสามารถปรับตัว฿หຌทาทันกับการปลีไยนปลง ละสามารถน าขຌอมูลละทคนลยี

                                                      
 ๐ Open Government Index ิOGIี มีองค์ประกอบการประมิน ๐ ดຌาน เดຌก การปຂดผยกฎหมายละขຌอมูลภาครัฐ  
สิทธิของประชาชน฿นการขຌาถึงขຌอมูลขาวสาร การมีสวนรวมของประชาชน ละการรับรืไองรຌองรียนจากประชาชน 
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ดิจิทัลมา฿ชຌพืไอสรຌางสรรค์นวัตกรรม฿นการปฏิบัติราชการละ฿นการท างานพืไอประยชน์สุขละ
คุณภาพชีวิตทีไดีของประชาชน   

๐.ํ  ความพรຌอมของผูຌน าดຌานดิจิทัลภาครัฐ฿นการปรับปลี่ยนไปสูการป็นดิจิทัล 

ไทยลนด์ 

๐.ํ.ํ ผูຌบริหารระดับสูงของหนวยงานของรัฐ ิ Chief Executive Officerี  

 ผูຌบริหารหนวยงานของรัฐจ านวนไมนຌอย ยังขาดความตระหนักรูຌถึง 
การปลี่ยนปลงของลกละความจ าป็นของการปรับปลี่ยนหนวยงานภาครัฐพื่อขຌาสู 
ยุคดิจิทัลไทยลนด์ อีกทัๅงยังขาดมุมมองละนวคิด฿นการขับคลืไอนการท างาน฿นยุคศรษฐกิจ
ละสังคมดิจิทัล ชน การ฿ชຌทรัพยากรรวมกันของหนวยงานภาครัฐละภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุด ิShared Resourcesี การ฿หຌบริการทีไตอบสนองความตຌองการของประชาชนตละคน 

เดຌอยางหมาะสม ิPersonalized Public Serviceี การปຂดผยขຌอมูลพืไอบงปันละสรຌางมูลคาพิไม
฿หຌกระบบศรษฐกิจละสังคม ละการปຂดอกาส฿หຌทุกภาคสวนขຌามาตรวจสอบการท างาน 
ละมีสวนรวม฿นการบริหารละด านินงานภาครัฐดยสะดวก ป็นตຌน  

นอกจากนีๅ สวน฿หญยังมีความขຌา฿จที่คลาดคลื่อนกี่ยวกับการพัฒนา
องค์กรพื่อไปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ิDigital Government Transformationี ํ๑ ดยหในวา
ป็นรืไองของการน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌป็นครืไองมือสนับสนุนการท างาน เมกีไยวขຌองกับการวาง
ยุทธศาสตร์ละการปรับปลีไยนรูปบบการด านินงานขององค์กร ิOperation Modelี ทีไจะสนับสนุน
การปรับตัว฿นสภาพวดลຌอมบบ฿หมทีไทคนลยีดิจิทัลขຌามามีอิทธิพลตอการปรับปลีไยนรูปบบ
ศรษฐกิจ สังคมละการ฿ชຌชีวิตของผูຌคนอยางพลิกฉม อีกทัๅงยังหในวาป็นรืไองเกลตัวละป็นรืไอง
ทคนลยีดยทຌ จึงมอบหมาย฿หຌป็นความรับผิดชอบของผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศ
ระดับสูง ิChief Information Officer: CIOี ละผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัล ผลกใคือ จ านวน
หนวยงานทีไมีการปรับปลีไยนกระบวนการท างานหลัก ิCore Business Processี ละการ฿หຌบริการ
ประชาชนดຌวยการพัฒนานวัตกรรมการบริการทีไสรຌางความชืไอมยงระหวางหนวยงานดยน า
ทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌอยางตใมรูปบบ มีจ านวนเมมากนัก  
                                                      
 ๑ ผลการส ารวจระดับความพรຌอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐเทย ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒๐ จัดท าดยส านักงานรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี   
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฿นสวนของการ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัล พบวาจ านวนรืไองทีไ
ผูຌบริหารระดับสูงมีการน าขຌอมูลทีไหลากหลายละขຌอมูลขนาด฿หญ ิBig Dataี มา฿ชຌ฿นการวิคราะห์ 
คาดการณ์ ละตัดสิน฿จกຌเขปัญหาทีไป็นรากฐานของระบบ การวางผน การพัฒนาองค์กรละ
การพัฒนาบริการ มีจ านวนนຌอยมาก  

๐.ํ.๎ ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิChief Information Officer: CIOี 
ซึไงป็นผูຌบริหารระดับสูงของหนวยงานของรัฐทีไถูกมอบหมายความคาดหวังละบทบาท 

฿นการก าหนดขับคลืไอนนยบายดຌานดิจิทัลของหนวยงาน พบวาสวน฿หญมีความขຌา฿จกีไยวกับ
บทบาทละภารกิจของผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง฿นระดับหนึไงทานัๅน งานทีไปฏิบัติ
สวน฿หญมีลักษณะป็นงานประจ าทีไกีไยวขຌองกับการอนุญาตจัดซืๅอครืไองมืออุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์
ละการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานของหนวยงาน ฿นขณะทีไการศึกษาวิจัยละพัฒนาบริการซึไงจะ 

ชวยพิไมประสิทธิภาพละประสิทธิผลของการบริการภาครัฐ มีเมมากทาทีไควร ๒ ขาดการ฿หຌ
ความส าคัญกับการวางนยบายละทิศทางขององค์กร ละมืไอพิจารณาถึงการตรียมความพรຌอม
฿หຌบุคลากรกลุมนีๅ พบวา ปัจจุบันมีผูຌบริหารสวนราชการทีไคยผานการฝຄกอบรมหลักสูตรทีไกีไยวขຌอง
กับทคนลยีดิจิทัล อาทิ หลักสูตรผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิChief Information 

Officer: CIOี ละยังอยู฿นราชการ พียง   ๔ คน ๓ หรือคิดป็นรຌอยละ ๕.๏๐ จากจ านวนผูຌด ารง
ต าหนงระดับสูง฿นภาครัฐทัๅงหมด  ,๎๒๏ คน ๔ ทานัๅน ละจากผลการส ารวจระดับความพรຌอม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หนวยงานภาครัฐระดับกรม ประจ าป ๎๑๒๐ เดຌสดงขຌอมูลพิไมติมวา
ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิChief Information Officer: CIOี มีระยะวลาการด ารง
ต าหนงฉลีไย ประมาณ ๏ ป ประกอบกับผลการส ารวจประจ าป ๎๑๑๕ ทีไผานมาสดงขຌอมูลวา
หนวยงานภาครัฐยังขาดการตรียมบุคลากรพืไอสานตอภารกิจของผูຌน าดຌานดิจิทัลของหนวยงาน  

                                                      
 ๒ ผลการส ารวจระดับความพรຌอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐเทย ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒๐ จัดท าดยส านักงานรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี สดง฿หຌหในวา หนวยงานของรัฐสวน฿หญเดຌรับงบประมาณกีไยวกับการพัฒนาอุปกรณ์
อิลใกทรอนิกส์ ละการพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานของหนวยงานมากทีไสุดป็นสองอันดับรก ฿นขณะทีไ การศึกษาวิจัยละ
พัฒนาบริการ รวมถึงการฝຄกอบรมพืไอพัฒนาบุคลากร เดຌรับงบประมาณสนับสนุนนຌอยทีไสุด  
 ๓ ขຌอมูลผูຌผานการอบรมหลักสูตรผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิChief Information Officer : CIOี ของส านักงาน
รัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี ป พ.ศ. ๎๑๑๔ – ๎๑๒๐ 
 ๔ ขຌอมูลก าลังคนภาครัฐ฿นฝຆายพลรือน ป พ.ศ. ๎๑๑๕, ส านักงาน ก.พ. 
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ิLeadership Continuity Plan ๑  คะนนี ทัๅงนีๅ  หากภาครัฐเมรงสรຌางความพรຌอมละ 

สรຌางความขຌา฿จ฿หຌบุคลากรกลุมนีๅอยางจริงจัง การขับคลืไอนภาครัฐเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลอาจ
ชะงักงันละเมกิดผลส ารใจตามทีไคาดหวัง  

๐.๎  ความพรຌอมของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐ฿นการขับคลื่อน
ภาครัฐไปสูดิจิทัลไทยลนด์ 

ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐถือป็นกลุมคนทีไป็นกนหลัก฿นการน า
ทคนลยีดิจิทัลทีไหมาะสมมาสนับสนุนการพัฒนาละปรับปลีไยนองค์กร ดยปัจจุบันภาครัฐ 

มีบุคลากรละจຌาหนຌาทีไทีไปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศ รวมทัๅงสิๅน ๔,๐๐๏ คน ๕ ละ 

มืไอพิจารณาการกระจายตัวของบุคลากร฿นระดับองค์กร พบวา หนวยงานระดับกรมหนึไงจะมี
ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัล ประมาณ   –  ๑ คน หรือฉลีไยประมาณ ๓ คน ิMedianี 
ละป็นกลุมผูຌปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลักของหนวยงานทานัๅน นอกจากนีๅ มืไอพิจารณา
ศักยภาพละขีดความสามารถของผูຌปฏิบัติงานกลุมนีๅ พบวาบุคลากรสวนหนึไงมีองค์ความรูຌละ
ทักษะฉพาะทางดຌานทคนลยีดิจิทัลชิงลึกระดับหนึไงทานัๅน มีความขຌา฿จองค์กรละระบบงาน
ละการ฿หຌบริการของหนวยงานบบผิวผิน รวมทัๅงยังตຌองการพัฒนา ทักษะ฿นการลือก฿ชຌ
ทคนลยีทีไหมาะสมพืไอสนับสนุนการน าทคนลยีดิจิทัลมาปรับปลีไยนกระบวนการท างานละ
การ฿หຌบริการประชาชน ดังจะหในเดຌจากหนวยงานภาครัฐสวน฿หญ ิมากกวารຌอยละ ๓๑ี 
ตຌองการผูຌปฏิบัติงานทีไดຌานทคนลยีดิจิทัล฿นสาขา Network Security ละปรกรมมอร์มากทีไสุด 
รองลงมาตຌองการวใบมาสตอร์; System Administration/Database Officer; System Analysis; 

Graphic Design; ละ Business Analyst ตามล าดับ๎๐ 

๐.๏ การปรับตัวของบุคลากรภาครัฐ฿หຌพรຌอมรับกับการปรับปลี่ยน   
ส าหรับความพรຌอมของบุคลากรภาครัฐ฿นการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาล

ดิจิทัล พบวา บุคลากรภาครัฐสวน฿หญยังขาดรงจูง฿จละความกระตือรือรຌน฿นการท างานละ

                                                      
 ๕ ผลการส ารวจระดับความพรຌอมรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานภาครัฐเทย ประจ าป พ.ศ. ๎๑๒๐ จัดท าดยส านักงานรัฐบาล
อิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี 
๎๐ผลการส ารวจระดับความพรຌอมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หนวยงานภาครัฐระดับกรม ประจ าป ๎๑๑๕ จัดท า 
ดยส านักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี 
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พัฒนาตนอง฿หຌมีการรียนรูຌตลอดชีวิต ละขาดศักยภาพการปรับตัว฿หຌทาทันกับทคนลยี 
ทีไปลีไยนปลงเป สงผลท า฿หຌเมสามารถตอบสนองการปรับปลีไยนกระบวนการละวิธีการท างาน 
ละความตຌองการของประชาชน฿นการเดຌรับบริการจากภาครัฐดຌวยชองทางทีไหลากหลายละ  

มีประสิทธิภาพมากขึๅน๎   

จากผลการทดสอบทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลของบุคลากร
ภาครัฐ฿นครงการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการทีไส านักงาน ก.พ. เดຌด านินการรวมกับ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ระหวางดือนกันยายน ๎๑๒๐ – มกราคม ๎๑๒  พบวา 
ผูຌปฏิบัติงานภาครัฐประมาณครึไงหนึไง ิรຌอยละ ๐๓.๐๒ี ของผูຌขຌารับการทดสอบทัๅงหมด ิ๓, ๏๐ คนี 
มีทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล สามารถ฿ชຌงานคอมพิวตอร์ ฿ชຌงานอินตอร์นใต ฿ชຌงาน
พืไอความมัไนคงปลอดภัย รวมทัๅงสามารถ฿ชຌงานครืไองมือดຌานดิจิทัลหรืออพพลิคชัไนขัๅนตຌน  
ชน ปรกรมประมวลผลค า ปรกรมตารางค านวน ปรกรมน าสนองาน ป็นตຌน เดຌอยางมี
ประสิทธิภาพ ฿นขณะทีไผูຌขຌารับการทดสอบสวน฿หญ มีความจ าป็นตຌองเดຌรับการพัฒนาทักษะ 

การ฿ชຌปรกรมตารางค านวน ดยฉพาะรืไอง Formulas and Functions ละการสรຌางผนภาพ
ส ารใจรูป ิChartsี อยางรงดวน 

๑. ความพรຌอมของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐพื่อรองรับการปรับปลี่ยนไปสูการป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

ดยทีไปัจจัยหงความส ารใจประการหนึไงของการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล
คือ การพัฒนารูปบบการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ฿หຌมีความยืดหยุนละ
ตอบสนองความตຌองการก าลังคนของสวนราชการละหนวยงานของรัฐ฿นสภาวการณ์ทีไมี 
การปรับปลีไยนรูปบบละวิธีการบริหารจัดการละการบริการของหนวยงานอยางรวดรใวละ
ตอนืไองพืไอตอบสนองความตຌองการของประชาชนละผูຌรับบริการทีไหลากหลาย฿นรูปบบ 

ความป็นสวนบุคคลมากขึๅน ิPersonalized Serviceี ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐมีบุคลากรทีไมี 
ศักยภาพละความสามารถหมาะสม มาขับคลืไอนงานละสรຌาง฿หຌกิดองค์กรละระบบนิวศ

                                                      
๎  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ, ผนพัฒนาศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ฉบับทีไสิบสอง 
พ.ศ. ๎๑๒๐ – ๎๑๒๐, หนຌา ๒๐ 
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บบ฿หมทีไอืๅอ฿หຌกิดการท างานทีไทันสมัยละคลองตัว การสรຌางสรรค์นวัตกรรม ละการพัฒนา
งานภาครัฐทีไมีมูลคาสูงขึๅน ละป็นระบบทีไปຂด฿หຌมีการชืไอมยงละน าทรัพยากรจากภายนอกมา
ท างานรวมกัน฿นรูปบบครงการความรวมมือ ิProject Basedี  อยางเรกใตาม ดยทีไระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐปัจจุบัน ยังมีขຌอจ ากัดหลายประการ ท า฿หຌการสรຌางละพัฒนาศักยภาพ
ก าลังคนพืไอป็นกลเกขับคลืไอนการปลีไยนปลงกระท าเดຌเมงายนัก ดังตัวอยางตอเปนีๅ  

๑.ํ รูปบบการจຌางงานภาครัฐตลอดชีวิต ิLife time employmentี ที่นຌนการบรรจุ 

อาจไมสามารถตอบสนองตอความตຌองการก าลังคนของหนวยงานภาครัฐยุคปัจจุบันไดຌ  

ดยทีไการท างาน฿นบริบทของการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลจะมีสิไงทีไ 
เมสามารถคาดหมายเดຌกิดขึๅนบอยครัๅง อีกทัๅงอาจมีงานบางอยางกิดขึๅน฿หมซึไงป็นงานทีไองค์กร
อาจยังเมชัดจนหรือยังเมขຌา฿จ฿นนืๅอหา รูปบบละวิธีการท างานอยางถองทຌ การสรรหาคน
ขຌาสูองค์กร฿นต าหนงรกบรรจุ พัฒนาทักษะละความสามารถ฿หຌกับบุคคลดังกลาวอยาง 

คอยป็นคอยเป ละรักษาบุคคลดังกลาว฿หຌท างานกับองค์กรจนกษียณอายุราชการ อาจเมทัน 

กับความตຌองการชิงภารกิจของหนวยงานทีไจะมีการปรับปลีไยนอยูสมไ าสมอเดຌ   

๑.๎ การสรรหาบุคลากรภาครัฐยังไมดึ งดูดละจูง฿จ฿หຌบุคคลผูຌมีความรูຌ
ความสามารถละมีทักษะ฿นการท างานบริบท฿หมขຌาสูภาครัฐ  

ดยทีไหลายครัๅงหนวยงานภาครัฐ ยังเมสามารถสดง฿หຌคนรุน฿หมหรือผูຌมีความรูຌ
ความสามารถละความชีไยวชาญซึไงมีความมุงมัไนตัๅง฿จละป็นทีไตຌองการของภาครัฐ ขຌา฿จถึงบทบาท 
ภารกิจ ลักษณะงานรวมถึงคุณคาของงานทีไปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐตละหนวยงานเดຌอยาง
ชัดจน การสรรหาบุคคลขຌารับราชการหรือท างานภาครัฐยังนຌนกระบวนการชิงรับทีไประกาศ 

ป็นการทัไวเป฿หຌผูຌทีไสน฿จมาสมัครขຌารับราชการหรือขຌาท างานกับหนวยงาน มีขัๅนตอนละวิธีการ
สรรหาละคัดลือกทีไเมยืดหยุนละ฿ชຌระยะวลานาน การก าหนดชวงวลาการคัดลือกบุคคล 

ตละขัๅนตอนเมสอดคลຌองกับความตຌองการละความจ าป็นของกลุมปງาหมายของการสรรหา 
ครืไองมือทีไน ามา฿ชຌ฿นกระบวนการสรรหาละคัดลือกบุคคล มຌจะมีการปรับปรุง฿หຌทันสมั ย 

฿นบางกระบวนการ ชน การปຂดรับสมัคร การจัดสอบ ละการประกาศผลสอบ ป็นตຌน ตกใยัง 
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มีขຌอจ ากัดละเมอืๅอ฿หຌผูຌทีไมีความมุงมัไนตัๅง฿จจะขຌามารวมป็นสวนหนึไงของการท างานภาครัฐ 
ขຌาถึงเดຌดยสะดวก 

๑.๏ วิธีการน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานไป฿ชຌ฿นรูปบบดิมที่มุงนຌนการวัด 

ผลลัพธ์จากตัวชีๅวัดที่ก าหนดรายบุคคลตัๅงตตຌนรอบดยไมปຂดอกาส฿หຌมีการปรับปลี่ยนไดຌ
ตามสถานการณ์ อาจไมสนับสนุนการสรຌางสรรค์นวัตกรรมละการสรຌางงานที่มีมูลคาพิ่ม 
นืไองจากการก าหนดตัวชีๅวัดละคาปງาหมาย฿นบางลักษณะ เมปຂดอกาส฿หຌผูຌรับการประมินริริไม
ทดลองปรับปลีไยนนวทางหรือวิธีการท างาน฿หม฿หຌสอดคลຌองกับบริบทการท างานทีไปลีไยนปลง 
หรือสรຌางผลลัพธ์บบ฿หมทีไดีมากยิไงขึๅนระหวางการด านินงาน ตอาจตกตางเปจากทีไก าหนดเวຌดิม
ตัๅงตตຌนรอบการประมินหรือจากทีไปฏิบัติมาตดิม นอกจากนีๅการน าการประมินผลการปฏิบัติงาน
ตามระบบดังกลาวเปปรับ฿ชຌอาจยังเมสนับสนุนการท างานรวมกัน฿นลักษณะ Cross-functional Team 
นืไองจากการประมินสวน฿หญมุงนຌนการจ านกความตกตางของผลส ารใจของงานฉพาะตัว
บุคคลมากกวาผลส ารใจของทีมงาน คาตอบทนผลการปฏิบัติงานทีไดีเมจูง฿จละ฿นหลายกรณี 
เมมีความตกตางระหวางผูຌปฏิบัติงานทีไมีผลงานดีดนกับผลงานทัไวเป อีกทัๅงยังขาดการสงสริม 

ละสนับสนุน฿หຌมีการสอนงานละการ฿หຌขຌอมูลปງอนกลับ ิfeedback) พืไอการพัฒนางานละ
พัฒนาบุคลากรอยางตอนืไองละป็นระบบดຌวย  

๑.๐ การพัฒนาบุคคลของภาครัฐ ซึ่งป็นปัจจัยพืๅนฐานส าคัญของการท างาน฿นบริบท
ของการปรับปลี่ยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ยังไมสนับสนุน฿หຌกิดการรียนรูຌ การปรับตัว ละ
พัฒนาตนองอยางตอนื่อง ดังจะหในเดຌจากการพัฒนาก าลังคนภาครัฐสวน฿หญยังคงนຌน 

การพัฒนาดຌวยการฝຄกอบรมละการฟังบรรยายป็นหลัก อีกทัๅงยังกระจุกตัวฉพาะคนบางกลุม
ทานัๅน การวางผน฿นสຌนทางอาชีพ ิCareer Progressionี เมชัดจน การสับปลีไยนหมุนวียนงาน 

ยังเมป็นระบบ การสอนงานละการสงสริม฿หຌรียนรูຌจากการประสบการณ์฿นการท างานอยางป็น
ระบบ มีบຌางตเมมากนัก สวนการสรຌางบรรยากาศละสภาพวดลຌอมทีไสงสริม฿หຌกิดการรียนรูຌ
อยางตอนืไองละจริงจัง ยังเมปรากฏ฿หຌหในอยางดนชัด 
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๒. รายละอียดผนปฏิบัติการ 

๒.ํ วัตถุประสงค์ของผนปฏิบัติการ   

พื่อ฿หຌก าลังคนของภาครัฐตระหนักรูຌถึงความจ าป็นรงดวนของการปรับปลี่ยน
บริบทละรูปบบละวิธีการท างานภาครัฐ มีความสามารถ฿นการปรับตัว มีความพรຌอมทัๅง  

ดຌาน กรอบความคิด ิMindsetี ละ ทักษะ ิSkill setี พื่อการปรับปลี่ยนไปสูรัฐบาลดิจิทัล  
สามารถท างาน฿นบริบท฿หมที่มีการปลี่ยนปลงอยางรวดรใวละตอนื่องรวมทัๅง฿หຌการสนับสนุน
ละรวมป็นสวนหนึ่ง฿นการปรับปลี่ยนไปสูดิจิทัลไทยลนด์ ดຌวยการพัฒนาภาครัฐที่มี
คุณลักษณะส าคัญ ดังตอเปนีๅ  

ก. รัฐบาลปຂดละชืไอมยงกัน ิ Open and Connected Governmentี  ซึไงมุงนຌน
฿หຌกิด ิ ี การบูรณาการกระบวนงานละขຌอมูลระหวางหนวยงานภาครัฐพืไอสรຌางคุณคารวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐ อกชน ละประชาชน ิ๎ี การปຂดผยละ฿หຌบริการขຌอมูลทีไป็นประยชน์ 
กประชาชน ิ๏ี การมีสวนรวมของภาคสวนตาง โ ทัๅงภาครัฐ อกชน ละประชาชน฿นการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ข. รัฐบาลทีไมีความทันสมัยละยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง ิSmart Government 

for Citizenี ซึไงมุงนຌน฿หຌกิด ิ ี การปรับปลีไยนรูปบบละวิธีการท างานพืไอน าเปสูองค์กรทีไมี
ประสิทธิภาพสูง ดยน าทคนลยีมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ิ๎ี การพัฒนาการ฿หຌบริการ
ประชาชนละการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสูความป็นลิศ ตรงกับความตຌองการของ
ประชาชน ิPersonalized Public Servicesี ดยการสรຌางสรรค์นวัตกรรม ิInnovationี  

ค. วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ ิDigital Culture  ีซึไงประกอบดຌวย ิ  ีการริริไมสรຌางสรรค์
สิไง฿หม โ พืไอประชาชน ิ๎ี ความพรຌอมรับปรับตัว คลองคลว วองเว ปรับปลีไยนรวดรใว ิAgilityี 
ิ๏ี การท างานรวมกัน ิCollaborationี ิ๐ี การ฿ชຌขຌอมูลพืไอการตัดสิน฿จ ิData Drivenี  
ิ๑ี มีธรรมาภิบาล ิDigital Governanceี 
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๒.๎ ป้าหมายของผนปฏิบัติการ 

 ๒.๎.  ผูຌบริหารระดับสูงละผูຌน าภาครัฐ ตระหนักรูຌ มีความมุงมัไนตัๅง฿จ  
มีศักยภาพละความสามารถ รวมทัๅงป็นผูຌน าองค์กรขຌาสูกระบวนการปรับปลีไยนป็นรัฐบาล
ดิจิทัลพืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ 

  ๒.๎.๎ ก าลังคนภาครัฐ฿นภาพรวมมีทักษะบบ฿หม ทีไพรຌอมรับกับการท างาน
฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์ รวมทัๅงมีสวนรวม฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลพืไอการเปสูดิจิทัล
เทยลนด์ 

 ๒.๎.๏ สวนราชการละหนวยงานของรัฐ มีกลุมก าลังคนทีไมีศักยภาพสูง 
ทีไพรຌอมป็นกลเกขับคลืไอนการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลพืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ 

  ๒.๎.๐ สวนราชการละหนวยงานของรัฐ มีการสรຌาง พัฒนา ละบริหาร
ก าลังคน รวมทัๅงระบบนิวศดิจิทัลทีไสงสริมละสนับสนุนการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐ 

฿หຌมีทักษะบบ฿หม ละป็นระบบซึไงอืๅออ านวย฿หຌกิดการสรຌางสรรค์ผลงานละนวัตกรรมพืไอ
การปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล การสรຌางวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ ละการขับคลืไอนเปสูดิจิทัล
เทยลนด์  

๒.๏ ตัวชีๅวัดป้าหมาย 

ตัวชีๅวัดความส ารใจของผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐชิงกลยุทธ์พืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ฿นระยะ ๑ ป ประกอบดຌวย  

๒.๏.  ภาครัฐของเทย฿นภาพรวมมีวุฒิภาวะการป็นรัฐบาลดิจิทัลตาม
นวคิด Digital Government Maturity Model ทีไพัฒนาดย Gartner ระดับทีไ ๎  

๒.๏.๎ ผูຌบริหารสูงสุดขององค์กรเมนຌอยกวารຌอยละ ๔๐ ตระหนักรูຌถึง
ความส าคัญละความจ าป็นรงดวนของการปรับปลีไยนขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ สามารถ  

น าองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไมีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐบนพืๅนฐานหลักธรรมาภิบาล 
รวมทัๅงมีการน าขຌอมูลละทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จพืไ อตอบสนองความตຌองการ 

ทีไทຌจริงของประชาชนละผูຌรับบริการ 
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๒.๏.๏ ผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หม เมนຌอยกวารຌอยละ ๔๐ ของหนวยงาน
ภาครัฐมีศักยภาพน าองค์กรเปสูดิจิทัลเทยลนด์ มีการตัดสิน฿จบนพืๅนฐานของขຌอมูล ละป็น
ตຌนบบการปลีไยนปลง  

๒.๏.๐ ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิCIO) ทัๅงหมด ขຌา฿จบทบาท
ภารกิจทีไคาดหวังละสามารถผลักดันการปรับปลีไยนองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลเดຌอยางป็น
ระบบละตอนืไอง  

๒.๏.๑ ภาครัฐมีผูຌน าการปลีไยนปลง ิChange Agent) ละทีมขับคลืไอน
การปลีไยนปลงขององค์กรเปสูรัฐบาลดิจิทัล ทีไสามารถสรຌางนวัตกรรมละขับคลืไอนการปลีไยนปลง
เดຌอยางทຌจริง 

๒.๏.๒ บุคลากรทีไปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐมีความพียงพอ 

ทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ฿นการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๒.๏.๓ ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐสวน฿หญ มีทักษะละความสามารถ 

ทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์  
๒.๏.๔ ภาครัฐมีสภาพวดลຌอม มีวัฒนธรรมดิจิทัล บรรยากาศการท างาน 

กระบวนการจัดการรียนรูຌ คลังความรูຌ ละครืไองมือชวยกระตุຌน฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ
ทุกกลุมมีความกระตือรือรຌน฿นการปรับตัว฿นการพัฒนาตนองละพัฒนาผูຌอืไนอยางตอนืไอง 
พืไอ฿หຌมีทักษะทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์ 

อนึไง การด านินการตามผนปฏิบัติการนีๅ จะมีสวนสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ 

฿นการขงขันทางดຌานศรษฐกิจของประทศละสนับสนุนการจัดอันดับประทศ฿นดຌานตาง โ ดังนีๅ 
 ) อันดับความสามารถ฿นการขงขันทางดຌานศรษฐกิจลกของประทศเทย จัดท าดย

สภาศรษฐกิจลก ิWorld Economic Forum) อยู฿นกลุมประทศทีไมีอันดับสูงสุด ๎๑ อันดับรก
ของลก 

๎) อันดับ E-Government Ranking ของประทศเทย จัดท าดย UN อยู฿นกลุมประทศ
ทีไมีการพัฒนาสูงสุด ๒๐ อันดับรก 

๏) อันดับ Global Open Data Index จัดท าดย Open Knowledge International 

อยู฿นกลุมประทศทีไมีอันดับสูงสุด ๏๐ อันดับรกของลก 
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๒.๐ ขอบขตของผนปฏิบัติการ 

 พืไอ฿หຌการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐละการสรຌางความพรຌอม 

ชิงกลยุทธ฿์นการปรับปลีไยนเปสูการป็นดิจิทัลเทยลนด์ บรรลุปງาหมายทีไก าหนด฿นชวงระหวาง
ป พ.ศ. ๎๑๒  – ๎๑๒๑ หในควรก าหนดขอบขตผนปฏิบัติการครอบคลุมสวนราชการ 
หนวยงานของรัฐ องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของขຌาราชการละหนวยงานของรัฐประภทตาง โ 
ละหนวยงานทีไกีไยวขຌองทุกภาคสวน ิรวมรัฐวิสาหกิจละองค์การมหาชนี ละครอบคลุมกระบวนการ
ปลีไยนผานภาครัฐพืไอขຌาสูดิจิทัลเทยลนด์ ทานัๅน ิTransformation Processี 

๒.๑ หลักการของผนปฏิบัติการ 

   ๒.๑.  การสรຌางละพัฒนา ทีไชืไอมยง ทิศทางการปฏิรูปประทศ" กับ 
การบริหารละพัฒนาก าลังคนภาครัฐ พืไอขับคลืไอนภาครัฐขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์  

   ๒.๑.๎ การสรຌางละพัฒนา ทีไมุงนຌนการกระตุຌนละผลักดัน฿หຌกิดการปรับปลีไยน
ขนาน฿หญ ฿นระดับหนวยงาน ิRadical Changeี ดຌวยการสรຌาง ผูຌน า ละ ก าลังคนกลุมส าคัญ 
฿หຌมีกรอบความคิด ทักษะ ละความพรຌอม฿นการขับคลืไอนการปลีไยนปลง฿นภาครัฐพืไอเปสู 
การป็นรัฐบาลดิจิทัลละดิจิทัลเทยลนด์ 

   ๒.๑.๏ การสรຌางละพัฒนา ทักษะบบ฿หม฿หຌกก าลังคนภาครัฐ฿นชวง 

การปลีไยนผาน ิTransition periodี พืไอเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลละดิจิทัลเทยลนด์  

   ๒.๑.๐ การสรຌางละพัฒนา ทีไค านึงถึงความชืไอมยงละสอดประสาน
ระหวางปัจจัยดຌานบุคคล ิPeopleี ดຌานกระบวนงาน ิProcessี ละดຌานทคนลยี (Technology) 

 ๒.๒ ประดในละนวทางการด านินงาน  

   ๒.๒.ํ ประดในละนวทางที่ ํ : การพัฒนาผูຌบริหารระดับสูง฿หຌป็น 

ผูຌน าพ่ือขับคลื่อนดิจิทัลไทยลนด์ 

ผูຌน าตຌองป็นผูຌก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ตลอดจนยุทธศาสตร์ขององค์กร 

พืไอสงสริม฿หຌ กิดการพัฒนารัฐบาลบบปຂดละชืไอมยงกัน รัฐบาลทีไมีความทันสมัย  
ยึดประชาชนป็นศูนย์กลางละมีวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ อีกทัๅง ป็นผูຌสรຌางรงบันดาล฿จ 
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฿นการปลีไยนปลง฿หຌกบุคลากร฿นองค์กร สรຌางความตระหนักรูຌถึงความส าคัญ ละด านินการ
พืไอยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการละการบริการของภาครัฐ ดຌวยนวัตกรรมละการน า
ทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด รวมทัๅงกระตุຌน฿หຌคน฿นองค์กรปรับตัวละพัฒนา
ตนอง฿หຌท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์เดຌ 

ํ) ป้าหมาย 

 .  ผูຌบริหารสูงสุดขององค์กร ิCEOี ตระหนักรูຌถึงความส าคัญละ
ความจ าป็นรงดวนของการปรับปลีไยนขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์  อิทธิพลของทคนลยีตอ 

การด านินงานละความส ารใจขององค์กร สามารถน าองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไมี
วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ บนพืๅนฐานหลักธรรมาภิบาล รวมทัๅงมีการน าขຌอมูลละทคนลยีดิจิทัล
มา฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จพืไอตอบสนองความตຌองการทีไทຌจริงของประชาชนละผูຌรับบริการ 

 .๎ ผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หมของหนวยงานภาครัฐมีศักยภาพน าองค์กร
เปสูดิจิทัลเทยลนด์ มีการตัดสิน฿จบนพืๅนฐานของขຌอมูล ละป็นตຌนบบการปลีไยนปลง 

 .๏ ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิCIOี ขຌา฿จบทบาท
ภารกิจทีไคาดหวัง ละสามารถผลักดันการปรับปลีไยนองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลเดຌอยาง
ป็นระบบละตอนืไอง 

๎) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง   

    หนวยงานมีทิศทางละนยบาย฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ทีไชัดจนละป็นระบบ มีการขับคลืไอนการด านินงานอยางตอนืไองละป็นรูปธรรม มีวัฒนธรรม
ดิจิทัล ละมีการถายทอดนยบายละทิศทางพืไอน าเปสูการปรับตัวทัไวทัๅงองค์กร 

๏) วิธีการ 

๏.ํ ปรับกรอบความคิด ิ Mindsetี  สรຌางความตระหนักรูຌ ฿หຌการสนับสนุน
ผูຌบริหารสูงสุด ิChief Executive Officerี พื่อน าการปรับปลี่ยนภาครัฐขຌาสูยุคดิจิทัลไทยลนด์ 
ละน าองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ดยการด านินงานตาง โ ชน 
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  ๏. .  สรຌางพันธกิจรวมกันระหวางผูຌบริหารสูงสุด฿นการปรับปลีไยน
ภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ิDigital Government Transformationี กระตุຌนการด านินงาน฿นการก าหนด
วิสัยทัศน์ละปງาหมาย รวมถึงนยบายละยุทธศาสตร์การป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไป็นรูปธรรมสามารถ
ปฏิบัติเดຌจริง ถายทอดทิศทางดังกลาว฿หຌทราบดยทัไวกันพืไอ฿หຌกิดการปรับตัวทัไวทัๅงองค์กร สงสริม
สนับสนุน฿หຌมีการออกบบองค์กรดิจิทัล ปรับปรุงการท างานละสรຌางการบริการทีไตอบสนอง 

ความตຌองการประชาชนละผูຌรับบริการ จัดตรียมก าลังคนพืไอรองรับการปรับปลีไยนกระบวนการ
ท างาน รวมทัๅงน าขຌอมูลละทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌพืไอการตัดสิน฿จ ละติดตามตรวจสอบการด านินงาน
ป็นระยะ ดยน าการประมินขຌาราชการพลรือนประภทบริหารระดับสูงมาปรับ฿ชຌพืไอติดตามผล
การปลีไยนปลงเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไป็นรูปธรรม  

  ๏. .๎ ปรับกรอบความคิด ผูຌบริหารระดับสูงสุดขององค์กร฿หຌท างาน
บบธรรมาภิบาล ชืไอมยง บงปันขຌอมูล ละรับผิดชอบ พืไอการสรຌางคุณคารวมกัน ิValue  

co-Creation) รวมทัๅง฿หຌมีการปຂดอกาสสรຌางสรรค์นวัตกรรม ละทดลองน านวคิดละวิธีการท างาน
บบ฿หมมาปรับ฿ชຌพืไอตอบสนองคุณคาละความตຌองการของประชาชนละผูຌรับบริการ ดยน าทคนลยี
ดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด สรຌางความขຌา฿จที่ถูกตຌอง฿นการขับคลืไอนงาน฿นยุคศรษฐกิจละ
สังคมดิจิทัลละการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล ฿หຌความรูຌที่ทันสมัย ฿หຌครื่องมือ ละสนับสนุน 

ทางทคนิคทีไจ าป็น฿นการปรับปลีไยนองค์กรพืไอเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ฿นการนีๅอาจจัด฿หຌมีกิจกรรม 

พืไอกระตุຌนละสรຌางความตระหนักรูຌอยางตอนืไอง ก าหนด฿หຌป็นนยบายส าคัญของรัฐบาล รวมทัๅง 
น านืๅอหาทีไจ าป็นส าหรับการน าการปรับปลีไยนภาครัฐขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ของผูຌบริหารระดับสูง
ขององค์กรเปก าหนดเวຌป็นสวนหนึไง฿นกิจกรรมส าคัญทีไจัดด านินการอยูลຌว คูขนานเปกับการจัด
กิจกรรมฉพาะตาง โ   

  ๏. .๏ คัดลือกผูຌน าดຌานดิจิทัลภาครัฐตຌนบบ ิDigital Brand 
Ambassadorี พืไอป็นบบอยาง฿หຌกผูຌบริหารของหนวยงานของรัฐอืไน ดย฿หຌมีการถายทอด
บทรียนจากประสบการณ์ละผยพร฿หຌหนวยงานตาง โ น าเปปรับ฿ชຌ ดຌวย 

  ๏. .๐ ฿หຌรางวัลละสรຌางการยอมรับ฿หຌผูຌบริหารระดับสูงสุด
ผูຌพัฒนาองค์กร฿หຌมีความพรຌอมละปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล ฿นการนีๅอาจจัด฿หຌมีทุนรัฐบาล  
ทุนฝຄกอบรมระยะสัๅน หรือจัดการศึกษาดูงาน฿นหนวยงานทีไป็นศูนย์กลางหงทคนลยี ชน  
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Silicon Valley ป็นตຌน พืไอ฿หຌผูຌบริหารระดับสูงสุดเดຌรียนรูຌทคนิควิธีการทีไทันสมัยละน ามาพัฒนา
ตอยอดละปรับ฿ชຌ฿หຌหมาะสมกับหนวยงานของตนตอเป หรือจัด฿หຌมีสิไงจูง฿จอืไนทีไผูຌบริหารสูงสุด
สามารถน าเป฿ชຌตอยอดการพัฒนาองค์กรละพัฒนาบุคลากรตอเป ดຌวยกใเดຌ ป็นตຌน 

๏.๎ ตรียมความพรຌอมผูຌที่จะป็นผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หม 
ของหนวยงานของรัฐ฿หຌมีความสามารถ฿นการน าองค์กรขຌาสูยุคดิจิทัลไทยลนด์ละ
สริมสรຌางวัฒนธรรมดิจิทัล฿หຌยั่งยืน ดยการด านินการตาง โ ชน  

  ๏.๎.  สรຌางวิสัยทัศน์รวมกันระหวางผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หม 
฿นการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ิAlign visionsี พัฒนามุมมองที่ทันสมัยละปຂดกวຌาง
พืไอสนับสนุนการสรຌางนวัตกรรมองค์กรละการปรับรูปบบการท างาน฿นยุคศรษฐกิจละ 

สังคมดิจิทัลทีไค านึงถึงการชืไอมยงขຌอมูลละการท างานอยางป็นบูรณาการสมือนป็นองค์กรดียว  
การสรຌางพันธมิตรละครือขายการท างานบบประชารัฐ ละการท างานบนพืๅนฐานหลักธรรมาภิบาล 
ปຂดผย ปรง฿ส ละตรวจสอบเดຌ ดยน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด รวมทัๅง
สงสริม฿หຌมีความสามารถ฿นการ฿ชຌประยชน์จากขຌอมูลพืไอการพัฒนาบริการละการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ละความสามารถ฿นการสริมสรຌางวัฒนธรรมดิจิทัล฿หຌยัไงยืน ทัๅงนีๅ พืไอตอบสนองคุณคาละ
ความตຌองการของประชาชนละผูຌรับบริการ  

  ๏.๎.๎ ฿หຌผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หมทีไจะป็นผูຌสืบต าหนงผูຌบริหาร
สูงสุด฿นอนาคต ิSuccessorี มารวมกันด านินพันธกิจ฿นการพัฒนากระบวนงานละรูปบบ 

การบริการที่ส าคัญ ทีไมีลักษณะของการชืไอมยงการท างานระหวางหนวยงานภาครัฐ ระหวาง
ภาครัฐละภาคอกชน ละระหวางภาครัฐละภาคประชาสังคม ฿หຌมีความทันสมัย ละรวมสรຌาง
วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ฿หຌยัไงยืน ดย฿หຌการสนับสนุนทางทคนิค สรຌาง฿หຌกิดครือขาย ปຂดอกาส 

การลกปลีไยนรียนรูຌละการท างานรวมกันบบชนะ-ชนะ ิwin-winี  
  ๏.๎.๏ ฿หຌความรูຌละพัฒนาทักษะชิงลึก฿นการปรับปลี่ยน

ภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ดยการบรรจุหลักสูตรทีไกีไยวขຌองกับการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ิDigital Transformationี ละการ฿ชຌขຌอมูลพืไอการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร เวຌป็นสวนหนึไง
ของหลักสูตรการพัฒนาผูຌบริหารหรือตรียมผูຌบริหารจัดด านินการอยูลຌว ชน หลักสูตร ป .ย.ป.  
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นบส.  นบส.๎ หรือหลักสูตรอืไนทีไหนวยงานตาง โ จัดด านินงาน ป็นตຌน หรือหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานทีไกีไยวขຌองอาจจัด฿หຌมีหลักสูตรฉพาะหรือหลักสูตรระยะสัๅน พืไอการดังกลาวดຌวย กใเดຌ  

  ๏.๎.๐ ก าหนด฿หຌความสามารถ฿นการน าองค์กรพื่อปรับปลี่ยน
ภาครัฐไปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ป็นคุณสมบัติหนึ่งที่฿ชຌประกอบการพิจารณาสรรหา คัดลือก
ละตงตัๅงบุคคล฿หຌด ารงต าหนงผูຌบริหารสูงขององค์กร  ทัๅงนีๅ  พืไอ฿หຌภาครัฐมีผูຌน าทีไมี 
กรอบความคิด ทักษะ ละศักยภาพทีไหมาะสม฿นการป็นผูຌน าองค์กร฿นยุคการปรับปลีไยนเปสู
ดิจิทัลเทยลนด์  

๏.๏ พัฒนาละตรียมผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง 
ิChief Information Officer: CIOี ที่มีวิสัยทัศน์ละคุณสมบัติหมาะสมพื่อการปรับปลี่ยน
ไปสูดิจิทัลไทยลนด์ ดยการด านินการตาง โ อาทิ  

๏.๏.  สรຌางความชัดจน฿นบทบาทละพันธกิจที่คาดหวัง 

ที่มีตอผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ฿นการขับคลืไอนองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล 

พรຌอมทัๅงระบุคุณสมบัติละคุณลักษณะของบุคคล ดย ิ ี ปรับปรุงบทบาท ภารกิจละหนຌาทีไ 
ความรับผิดชอบของผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจ ากระทรวง กรม ิChief Information 

Officerี ฿หຌครอบคลุมการก าหนดนยบายละทิศทางองค์กรพืไอการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล
ทีไปຂดละชืไอมยงกันดยการน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ออกบบองค์กร
ดิจิทัล การพัฒนารูปบบละวิธีการท างานละการ฿หຌบริการภาครัฐ฿หຌทันสมัยละตรงกับ 

ความตຌองการของประชาชนดยการน านวัตกรรมละทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ  การพัฒนาละ
บริหารจัดการขຌอมูลพืไอการตัดสิน฿จบนพืๅนฐานของหลักธรรมาภิบาล ละการสรຌางวัฒนธรรม
ดิจิทัล฿นองค์กร ฿นการนีๅ อาจมีการทบทวนการก าหนดชืไอต าหนง ผูຌบริหารทคนลยี
สารสนทศระดับสูงประจ ากระทรวง กรม ิChief Information Officerี ป็น ผูຌบริหาร
ทคนลยีดิจิทัลระดับสูงประจ ากระทรวง กรม ิChief Digital Officerี พืไอสะทຌอนถึงภารกิจ 

อยาง฿หมของผูຌด ารงต าหนงดังกลาวดຌวยกใเดຌ ิ๎ี ทบทวนการมอบหมายงานของต าหนงดังกลาว
กับต าหนงผูຌบริหารดຌานอืไน โ ชน ผูຌบริหารการปลีไยนปลง ิChief Change Officerี ป็นตຌน  
฿หຌมีความสอดคลຌองละป็นเป฿นทิศทางดียวกัน ิ๏ี ระบุคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไจ าป็น
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ส าหรับผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจ ากระทรวง กรม ิChief Information 
Officerี พืไอ฿ชຌป็นงืไอนเข฿นการสรรหาละคัดลือกบุคคล฿หຌมาปฏิบัติงาน฿นต าหนงดังกลาว 
รวมทัๅง ิ๐ี สืไอสารปງาหมายละสรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌองกีไยวกับภารกิจละความคาดหวัง ฿หຌกับ
ผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไของต าหนงละผูຌทีไกีไยวขຌอง 

๏.๏.๎ ทบทวนสถานะ การก าหนดต าหนง ละการมอบอ านาจ
ตัดสิน฿จ ส าหรับผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจ ากระทรวง กรม ฿หຌหมาะสมกับ
บทบาทละภารกิจที่คาดหวัง รวมทัๅงสรຌางความตอนื่อง฿นการด านินงานพื่อปรับปลี่ยน
ภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล ดย ิ ี ฿นชวงปลีไยนการผาน อาจก าหนด฿หຌมีต าหนงผูຌบริหาร
ทคนลยีดิจิทัลระดับสูงประจ ากระทรวง กรม ิChief Digital Technologyี พืไอรับผิดชอบภารกิจ 

การปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลป็นต าหนงฉพาะ ทียบทาต าหนงผูຌอ านวยการกองหรือต าหนง
รองหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหรือทียบทา ลຌวตกรณี กใเดຌ ิ๎ี ฿หຌมีการก าหนดงืไอนเขการด ารง
ต าหนงทีไชัดจนทัๅง฿นรืไองระยะวลาการด ารงต าหนงทีไตอนืไอง จ านวนเมนຌอยกวา ๐ ป  
การก าหนด Performance Agreement ทีไชัดจนละป็นรูปธรรม ละการติดตามตรวจสอบ 

การด านินงานทีไป็นรูปธรรมละป็นระยะ ทัๅงนีๅ ิ๏ี อาจปຂด฿หຌผูຌบริหารทีไมีประสบการณ์ละ
ความชีไยวชาญจากภายนอกหนวยงานหรือภายนอกภาครัฐ หรือขຌาราชการบ านาญผูຌมีความชีไยวชาญ
ละประสบการณ์ท างานดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐ มาท าหนຌาทีไผูຌบริหารทคนลยีดิจิทัล
ระดับสูงประจ ากระทรวง กรม ดຌวยกใเดຌ ดย฿หຌมีการมอบอ านาจการตัดสิน฿จ การด านินงาน รวมทัๅง
การจัดหาทีมงานอยางหมาะสม ละ ิ๐ี หนวยงานของรัฐจะตຌองจัด฿หຌมีการวางผนละสืบ
ต าหนงรวมถึงการจัดกใบละถายทอดองค์ความรูຌอยางป็นระบบ ดຌวย ฿นการนีๅ ิ๑ี จะตຌอง 
มีการก าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการสรรหาคัดลือก งืไอนเขการขຌาสูต าหนงละการตงตัๅงบุคคล 
งืไอนเขการจຌางงาน การจายคาตอบทน การประมินผลการปฏิบัติงาน ละงืไอนเขการออกจาก
ต าหนง ฿หຌสอดคลຌองกัน  

๏.๏.๏ ตรียมความพรຌอมผูຌที่ไดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นผูຌบริหาร
ทคนลยีดิจิทัลระดับสูงประจ ากระทรวง กรม สริมสรຌางความขຌา฿จถึงนวทางการด านินการ
ตามบทบาท พันธกิจละนวปฏิบัติทีไดี สรຌางสริมศักยภาพ฿นการน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ 
พืไอพัฒนาองค์กรอยางหมาะสม ปลอดภัย ละสนับสนุนการด านินงาน฿หຌบรรลุผลตามวิสัยทัศน์
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ละปງาหมายรวมถึงนยบายละยุทธศาสตร์การป็นรัฐบาลดิจิทัลของหนวยงานทีไค านึงถึง 
การชืไอมยงขຌอมูลละการท างานอยางป็นบูรณาการ การท างานบนพืๅนฐานหลักธรรมาภิบาลละ 

การบงปันคุณคารวมกัน ละการสริมสรຌางวัฒนธรรมดิจิทัล฿หຌยัไงยืน ทัๅงนีๅ พืไอตอบสนองคุณคา
ละความตຌองการของประชาชนละผูຌ รับบริการ รวมทัๅ งจัดตรียมครืไองมือสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน จัด฿หຌมีการพัฒนา การประชุมหรือสรຌางชุมชนครือขาย พืไอลกปลีไยนขຌอมูล 
องค์ความรูຌ ละประสบการณ์฿นการขับคลืไอนการปลีไยนปลงระหวางกัน รวมทัๅงพืไอชืไอมยง
ขຌอมูลละการท างานระหวางหนวยงาน ดຌวย  

 ๒.๒.๎ ประดในละนวทางที่ ๎ : การสรຌางสริมก าลังคนศักยภาพสูง 
พื่อการขับคลื่อนสูดิจิทัลไทยลนด์ ิChange Agentsี 

การปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัลตามปງาหมายทีไก าหนด จ าป็นตຌองมี
ทีมบูรณาการพืไอน าการปลีไยนปลงซึไงประกอบดຌวยบุคลากรกลุมส าคัญของหนวยงาน เดຌก 
ผูຌบริหารระดับสูง ผูຌอ านวยการกอง ผูຌปฏิบัติงานดຌานวิชาการ ผูຌปฏิบัติงานดຌานบริการ ละ
ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัล รวมทัๅงตຌองมีการสรຌางละพัฒนาก าลังคนดຌานทคนลยีดิจิทัล
ภาครัฐ฿หຌพียงพอทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ ฿นการนีๅ จะตຌองวางระบบการบริหารราชการละ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลพืไอปຂดอกาส฿หຌกลุมคนดังกลาวสามารถสรຌางสรรค์นวัตกรรมละ
ขับคลืไอนการปลีไยนปลง ดຌวย  

ํ) ป้าหมาย 

 .  ภาครัฐมีผูຌน าการปลีไยนปลง ิChange Agentี ละทีมขับคลืไอน
การปลีไยนปลงขององค์กรเปสูรัฐบาลดิจิทัล 

 .๎ บุคลากรทีไปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดຌานดิจิทัลภาครัฐมีความพียงพอ
ทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ รวมทัๅงภาครัฐมีความสามารถละมีครืไองมือ฿นการดึงดูด รักษา จูง฿จ
ละบริหารจัดการก าลังคนกลุมนีๅ฿หຌป็นก าลังส าคัญ฿นการสรຌางนวัตกรรมละการปรับปลีไยน
ภาครัฐเปสูดิจิทัลเทยลนด์  

 .๏ ภาครัฐมีบรรยากาศละระบบการท างานทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌน า 
การปลีไยนปลง฿ชຌศักยภาพของตนอยางตใมทีไ฿นการสรຌางนวัตกรรมละขับคลืไอนการปลีไยนปลง 
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๎) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

หนวยงานภาครัฐมีก าลังคนทีไมีศักยภาพสูงทีไจะป็นกลเก฿นการขับคลืไอน
การปรับปลีไยนภาครัฐขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ ดยมีการปรับปรุงการบริหารจัดการภาย฿น ละ
ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลพืไอสนับสนุนการท างานรวมกัน฿นลักษณะ Service Oriented 

อยางสรຌางสรรค์ ละการสรຌางความพรຌอมรวมทัๅงพิไมพูนประสิทธิภาพละสริมสรຌางรงจูง฿จ 

฿นการปฏิบัติงานส าหรับก าลังคนกลุมดังกลาว ดຌวย 

๏) วิธีการ 

๏.ํ สรຌางละพัฒนาทีมบูรณาการพื่อขับคลื่อนการปลี่ยนปลง  
ดยการด านินการตาง โ ชน 

๏. .  น าขຌาราชการละผูຌปฏิบัติงานของหนวยงาน ผูຌรับผิดชอบ
ภารกิจหลักของหนวยงาน ซึไงป็นผูຌมีประสบการณ์ละความชีไยวชาญ฿นงาน รวมถึงขຌาราชการ
หรือผูຌปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูงของหนวยงานละก าลังคนคุณภาพของภาคราชการ ชน 
นักรียนทุนรัฐบาล ขຌาราชการผูຌซึไงอยู฿นระบบหรือคยอยู฿นระบบขຌาราชการผูຌมีผลสัมฤทธิ์สูง ิHiPPSี  ละ 
นักบริหารการปลีไยนปลงรุน฿หม ินปร.ี ขຌาราชการผูຌผานการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผูຌน า 

คลืไนลูก฿หม฿นราชการเทย ป็นตຌน ซึไงมีความสน฿จละอยากป็นสวนหนึไง฿นการสรຌางนวัตกรรม 
ละการปรับปลีไยนองค์กรพืไอเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ิWillingness) มาป็นทีมบูรณาการพื่อขับคลื่อน
การปลี่ยนปลง รวมกับผูຌบริหารหนวยงานของรัฐ ผูຌอ านวยการกอง ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยี
ดิจิทัล ผูຌซึ่งมีความขຌา฿จองค์กรละระบบงานป็นอยางดี ดย฿หຌมีภารกิจ฿นการออกบบองค์กร 
พัฒนาระบบงานละระบบการ฿หຌบริการที่มีคุณสมบัติของดิจิทัล ละสรຌาง฿หຌกิดการปลี่ยนปลง
ทัๅงภาย฿นละระหวางองค์กร 

๏. .๎ พัฒนาละสริมสรຌางทักษะดຌานดิ จิทัลที่จ าป็น 

฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไค านึงถึงการชืไอมยงขຌอมูลละการท างานอยางป็นบูรณาการ 
การท างานบนพืๅนฐานหลักธรรมาภิบาลละการบงปันคุณคารวมกัน การปຂด฿หຌทุกภาคสวน 

ของสังคมขຌามาตรวจสอบละมีสวนรวม฿นการบริหารงานภาครัฐเดຌดยสะดวก ละการสริมสรຌาง
วัฒนธรรมดิจิทัล฿หຌยัไงยืน ชน การ฿ชຌดิจิทัลพืไอยกระดับศักยภาพองค์กร การออกบบกระบวนการ
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ละ฿หຌบริการดຌวยระบบดิจิทัล การจัดการครงการละการบริหารกลยุทธ์ ิรวมถึงการก ากับดูล
ทีไปรึกษาละการกใบองค์ความรูຌจากทีไปรึกษาเวຌภาย฿นองค์กรี การขับคลืไอนการปลีไยนปลง
ดຌานดิจิทัล การท างานรวมกัน฿นลักษณะ Service Oriented อยางสรຌางสรรค์ การสรຌางพันธมิตร
ละครือขายการท างานพืไอบงปันคุณคารวมกัน ละการสรຌางวัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ ป็นตຌน 
฿นการนีๅ฿หຌมีการระบุทักษะดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐพืไอปรับปลีไยนป็น
รัฐบาลดิจิทัลส าหรับทีมขับคลืไอนการปลีไยนปลงดຌวย 

๏. .๏ สงสริม฿หຌหนวยงานของรัฐน ารูปบบการท างาน 

฿นลักษณะ Cross Function Team มา฿ชຌอยางจริงจัง พืไอป็นกลเกขับคลืไอนภาครัฐป็นรัฐบาล
ดิจิทัลละขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ ดยการหามาตรการทีไจะท า฿หຌกิดการท างานบบบูรณาการทัๅง
ภาย฿นละระหวางองค์กรพืไอน าการปลีไยนปลง฿นชวงปลีไยนผาน มีการน ารูปบบการท างาน
บบ Project based มา฿ชຌ รวมทัๅงอาจน าผูຌชี่ยวชาญฉพาะทางที่กี่ยวขຌอง฿นหลากหลายดຌาน
ทัๅงภาย฿นละภายนอกหนวยงานมาท างานรวมกันภาย฿ตຌครงการฉพาะพื่อไปสูป้าหมาย
ดียวกัน ละมีการสรຌางละพัฒนาครือขายการท างานบบพันธมิตรระหวางหนวยงาน  
พืไอการชืไอมยงขຌอมูลละท างานสมือนป็นองค์กรดียวกัน ิPartnership and Networksี  

๏. .๐ ฿ห ຌการสนับสนุนการท างานของทีมขับ คลื ่อน 

การปลี่ยนปลงทัๅง฿นการสรຌางนวัตกรรม การท างานป็นทีม การท างานขຌามหนวยงาน รวมทัๅง 
฿หຌการสริมรงกผูຌน าการปลีไยนปลงส าหรับผลส ารใจขององค์กร฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาล
ดิจิทัลละการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ ฿นการนีๅอาจมีการปรับปรุงนวทางหรือวิธีการบริหารจัดการ
ภาย฿นละการบริหารก าลังคนของหนวยงานของรัฐพืไอสนับสนุนทีมบูรณาการขับคลืไอน  

การปลีไยนปลง ชน การมอบหมายงาน นวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการ การ฿หຌรางวัล
จูง฿จ การสรຌางการยอมรับ ละการ฿หຌอกาส฿นการพัฒนา ละการสรຌางอกาสความกຌาวหนຌา 
฿นอาชีพ การจຌางงานทีไหลากหลาย การจัดการองค์ความรูຌ ป็นตຌน ดຌวย 

๏.๎  สรຌางละพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศ
ภาครัฐ ิTechnologistี ฿หຌมีความพียงพอทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ ละวางระบบการบริหาร
จัดการพืไอการ฿ชຌประยชน์จากก าลังคนกลุมดังกลาวอยางตใมศักยภาพ ดยการด านินการตาง โ ชน  
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  ๏.๎.  สื่อสารความคาดหวัง ปรับทัศนคติ วิธีคิดละรูปบบ
ท างาน รวมทัๅงทบทวนหนຌาที่ความรับผิดชอบละคุณสมบัติฉพาะส าหรับต าหนงตาม
มาตรฐานก าหนดต าหนง ิJob Specificationี ของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐ 
฿หຌสอดรับละสนับสนุนบทบาทละลักษณะงานบบ฿หม ฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลพืไอ
การเปสูดิจิทัลเทยลนด์  

  ๏.๎.๎ ยกระดับความสามารถของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยี
สารสนทศทีไมีอยู ฿นปัจจุบัน ิ ี ฿หຌมีทักษะละความชี่ยวชาญดຌานดิจิทัลฉพาะทาง 
ิProfessional Skillี ทีไกຌาวทันความกຌาวหนຌาของทคนลยี ิ๎ี สามารถชืไอมยงองค์ความรูຌทาง
ทคนิคทีไกีไยวขຌอง ิIntegrated Knowledgeี มาปรับ฿ชຌ฿นการสรຌางสรรค์นวัตกรรมละพัฒนา
ระบบดิจิทัลขององค์กร ิ๏ี มีความสามารถ฿นการสื่อสาร ถายทอดละท างานรวมกับผูຌอื่น 
ิCollaborativenessี อีกทัๅง ิ๐ี มีความขຌา฿จองค์กร ระบบงาน ละความตຌองการของผูຌ฿ชຌ
ละผูຌรับบริการอยางลึกซึๅง ิBusiness Acumenี ฿นการนีๅ อาจมีการสรຌางอกาสพัฒนาน าการประมิน
สมรรถนะดຌานเอทีละประกาศนียบัตรหรือ฿บรับรองมาตรฐานวิชาชีพตาง โ มา฿ชຌประกอบการพิจารณา
ตงตัๅงบุคคล฿หຌด ารงต าหนงละการจายคาตอบทน ปรับปรุงการจายคาตอบทนละสิไงจูง฿จ 

ทัๅงทีไป็นตัวงินละเม฿ชตัวงิน฿หຌหมาะสมละมีกณฑ์การพิจารณาทีไชัดจน ชน ความสามารถ 
ประสบการณ์การท างานละความชีไยวชาญ ละผลงานของบุคคล ป็นตຌน รวมทัๅง฿หຌมีการวาง 
ทางกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ระบบการสัไงสมประสบการณ์ สงสริมการสับปลีไยนหมุนวียนทัๅงภาย฿นละ
ระหวางหนวยงานของรัฐ ิJob Rotationี อยางป็นระบบ พืไอสนับสนุนการรียนรูຌอยางตอนืไอง ดຌวย  

  ๏.๎.๏ ปรับระบบการบริหารก าลังคนดຌานทคนลยีสารสนทศ
ภาครัฐ พืไอบริหารจัดการอัตราก าลังทีไมีอยูอยางจ ากัด฿หຌกิดประยชน์สูงสุด ดย฿นชวงปลีไยน
ผานอาจน าผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐซึ่งป็นผูຌชี่ยวชาญฉพาะทางจาก 

หนวยงานของรัฐตาง โ มารวมไวຌ฿นหนวยงานดียว ชน กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 
ป็นตຌน ิPool Resourcesี สรຌางละพัฒนาระบบงานทีไชืไอมยงละสนับสนุนความตຌองการพัฒนา
องค์กรดิจิทัลของหนวยงานตาง โ ฿นลักษณะทีมทีไปรึกษาบบบูรณาการทีไชวยออกบบละ
พัฒนาระบบทีไมีคุณสมบัติของดิจิทัล฿หຌกหนวยงานของรัฐตาง โ มีการท างานบบป็นทีมดียวกัน
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กับผูຌดูลระบบละ Business Analyst ของหนวยงานของรัฐทีไสามารถคลืไอนยຌายสับปลีไยนหมุนวียน
กันเดຌทัไวทัๅงระบบราชการ ละก าหนดทางความกຌาวหนຌา฿นอาชีพละอกาสการพัฒนาทีไตอนืไอง
ละจูง฿จ฿หຌกบุคลากรอยางชัดจนละป็นระบบ ฿นการนีๅ อาจน าก าลังคนทางลือกมา฿ชຌพื่อ
ป็นอัตราก าลังสริมระยะสัๅน ชน ทีไปรึกษา พนักงานราชการศักยภาพสูง ละขຌาราชการบ านาญ 
ป็นตຌน ดยหนวยงานจะตຌองวางระบบจัดกใบละสงตอองค์ความรูຌขององค์กรอยางป็นระบบ ดຌวย 

    ๏.๎.๐ ดึงดูด จูง฿จ ละปຂดอกาสการน าผูຌชี่ยวชาญละ
ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศหรือทีมผูຌชี่ยวชาญ ที่มีความสามารถภายนอกภาครัฐ 
มารวมสรຌางละพัฒนารัฐบาลดิจิทัลละขับคลื่อนภาครัฐไปสูดิจิทัลไทยลนด์มากขึๅน ดย  
ิ ี ปຂด฿หຌมีการบรรจุผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศไดຌ฿นทุกต าหนงละทุกระดับ   
ิ๎ี พัฒนาการท างานอยางป็นครือขายกับหนวยงานภาครัฐละภาคอกชนพืไอบงปัน
ทรัพยากรละสรຌางประยชน์ตามทีไมีจตจ านงค์รวมกัน ิ๏ี น าระบบการจຌางงานที่หลากหลาย
นอกหนือจากขຌาราชการมา฿ชຌพืไอป็นทางลือก฿หຌกับคนเอทีทีไสน฿จงานภาครัฐ ชน การจຌางงาน
ระยะสัๅนตามสัญญา การจຌางหมาบริการ ละการจຌางด านินครงการ ป็นตຌน ฿นการนีๅ ิ๐ี ควรมี
การวางกลยุทธ์พืไอสรຌางคุณคาของงานดຌานดิจิทัลภาครัฐ ิValueี ละสืไอสารเปยังคนเอที 

นอกระบบซึไงป็นกลุมบุคลากรทีไขาดคลน฿นตลาดรงงาน ละปรับระบบการท างาน฿หຌมี 
ความยืดหยุนคลองตัว ิ๐ี น าการสรรหาชิงรุกทีไออกบบดยค านึงถึงรูปบบพฤติกรรม ลักษณะ
การท างานละการด านินชีวิตของผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ ิ๑ี ปรับกระบวนการ
คัดลือก฿หຌยืดหยุนละกระชับ ดยอาจน าวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานหรือ
สมรรถนะดຌานดิจิทัลทีไก าหนดละ profile ความชีไยวชาญ/portfolio มา฿ชຌป็นงืไอนเข฿นการรับ
ผูຌชีไยวชาญดຌานทคนลยีดิจิทัลสาขาขาดคลน ขຌาท างานทนการสอบขงขันละอาจก าหนด
ระยะวลาการปฏิบัติงานพืไอความตอนืไองของการด านินงานดย฿หຌมีการจัดท าขຌอตกลง 
การปฏิบัติงานที่ชัดจน ิPerformance Agreementี มีการก ากับติดตามผลงานอยางจริงจัง  
฿นการนีๅ ิ๒ี ควรมีการวางผนละบริหารจัดการก าลังคน รวมทัๅงพัฒนาระบบการบริหาร 

องค์ความรูຌพืไอการพัฒนาบุคลากรภาย฿น อยางป็นระบบ ดຌวย 

    ๏.๏ ทบทวนบทบาท ภารกิจ ระบบงาน ครงสรຌางองค์กรละ 

การจัดอัตราก าลัง ที่กี่ยวขຌองภารกิจการสรຌางละพัฒนาดิจิทัลภาครัฐ ชน กระทรวงดิจิทัลพืไอ
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ศรษฐกิจละสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ป็นตຌน ฿หຌสามารถชืไอมยงการท างาน
สวนตาง โ อยางป็นระบบสมือนป็นหนึไงดียวกัน Iิnteroperabilityี  

 ๒.๒.๏ ประดในละนวทางที่ ๏ : การสรรหาละพัฒนาก าลังคนที่มี 
ทักษะบบ฿หมพ่ือรองรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์  

  ดยทีไการปรับปลี ไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล จะมีผลท า฿หຌรูปบบ  

การท างาน฿นองค์กรภาครัฐปลีไยนปลงเป ดยอาจสงผล฿หຌงาน฿นบางลักษณะของภาครัฐถูกทนทีไ
ดຌวยหุนยนต์ละทคนลยีอัจฉริยะ มีบางงานกิดขึๅน฿หมละมีรูปบบหรือวิธีการท างานทีไตกตาง 
เปจากดิม งานบางงานมีความส าคัญมากขึๅน ซึไงจะสงผลท า฿หຌทักษะทีไจ าป็นละลักษณะงานทีไ
ปฏิบัติของภาครัฐปลีไยนปลงเปอยางหลีกลีไยงมิเดຌ ดังนัๅน พืไอชวย฿หຌขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐสามารถปรับตัว฿หຌพรຌอมรับกับการท างาน฿นบริบท฿หมละลดภาวะความตึงครียดทีไอาจ
กิดขึๅนจากการปลีไยนปลง฿นอนาคต รวมทัๅงพืไอ฿หຌภาครัฐมีก าลังคนทีไมีทักษะทีไพรຌอมส าหรับ
การท างาน฿นบริบท฿หมอยางพียงพอ จ าป็นตຌองมีการสรຌางสริมละปลูกฝัง฿หຌผูຌปฏิบัติงาน
ภาครัฐมีทักษะทีไหมาะสม มีความยืดหยุน ริริไมสรຌางสรรค์สิไง฿หม โ พืไอประชาชน พรຌอมรับ
ปรับตัวกับ฿หຌสอดรับกับสถานการณ์ทีไปลีไยนปลงเดຌอยางรวดรใว ฿ชຌขຌอมูลพืไอการท างานละ
ตัดสิน฿จ ท างานรวมกับผูຌอืไน ละมีธรรมาภิบาล 

ํ) ป้าหมาย 

 .  ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐทัๅง฿นสวนกลาง สวนภูมิภาค ละ
สวนทຌองถิไนตระหนักรูຌถึงความจ าป็นของการปลีไยนปลงละมีการพัฒนาตนองพืไอการปรับตัว 
฿หຌพรຌอมรับกับการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัลละบริบทการท างานบบ฿หมรวมทัๅงมีการรียนรูຌ
พัฒนาตนองอยางตอนืไองละป็นระบบ รวมทัๅงสามารถสงสริม สนับสนุน฿หຌประชาชนละ
ผูຌรับบริการสามารถ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลพืไอสรຌางศักยภาพ฿นการขงขัน สรຌางอกาสละ 

ความสมอภาคทางสังคม ละยกระดับคุณภาพชีวิตของคน฿นสังคมเดຌ  

 .๎ ขຌาราชการมีทักษะละความสามารถทีไจ าป็นส าหรับการท างาน 

฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์ อันประกอบดຌวย  
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ิ ี ทักษะพืๅนฐานทีไจ าป็น฿นศตวรรษทีไ ๎   ิ 21st century skillsี 
เดຌก ทักษะการคิดสรຌางสรรค์ ิCreativity and Innovationี ทักษะวิคราะห์ละการกຌเขปัญหา 
ิCritical Thinking and Problem Solvingี  ละทักษะการสืไอสารละท างานรวมกับผูຌอืไน ิ Communication 

and Collaborationี 
ิ๎ี ความสามารถ฿นการน าทักษะดຌานดิจิทัลมาปรับ฿ชຌพืไอ 

การตัดสิน฿จ การพัฒนานวัตกรรม ละการท างานรวมกัน  
ิ๏ี ความชีไยวชาญละป็นมืออาชีพ฿นสายงานละ฿นการปฏิบัติงาน

ตามบทบาทภารกิจฉพาะของหนวยงาน ความสามารถตอบสนองความตຌองการประชาชนละ
ผูຌรับบริการ ิPersonalized servicesี ละสามารถปฏิบัติงานดย฿ชຌทักษะทีไหลากหลาย ิMulti-skill 

Workforceี  

 .๏ หนวยงานของรัฐมีการตรียมการละด านินการสงสริมละ
สนับสนุนพืไอ฿หຌก าลังคน฿นสังกัด฿หຌมีความพรຌอมทัๅง฿นดຌานทัศนคติ ความรูຌ  ทักษะละ
ความสามารถทีไจะปฏิบัติราชการ฿นบริบทของการป็นดิจิทัลเทยลนด์ 

 .๐ ภาครัฐมีระบบหรือผนงานสนับสนุนการสรรหาละพัฒนา
ก าลังคน฿หຌมีทักษะบบ฿หมพืไอรองรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์ 

๎) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง 

ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐมีทักษะทีไจ าป็นส าหรับการท างาน 

฿นยุคดิจิทัลเทยลนด์ สามารถปรับตัว รียนรูຌอยางตอนืไอง มีวัฒนธรรมดิจิทัล ละสามารถ
ท างาน฿นบริบทการท างานบบ฿หมดยยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง เดຌอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทัๅงสามารถสริมสรຌางศักยภาพ฿หຌกประชาชน฿นการ฿ชຌประยชน์จากทคนลยีดิจิทัล  

๏) วิธีการ 

๏.ํ การวางผนการสรຌาง พัฒนาละคลื่อนยຌายก าลังคนภาย฿น
หนวยงานทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาวอยางป็นระบบพืไอรองรับการปรับปลีไยนบริบทการท างาน
ละการขຌาสูดิจิทัลเทยลนด์ ดยค านึงถึงความสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ละผนงานของ
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องค์กร฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนาการดຌานดิจิทัลขององค์กร นวนຌมการปรับปลีไยน
ลักษณะงาน รูปบบ วิธีการละกระบวนการท างาน ละบริบทขององค์กร฿นการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ 
฿นการนีๅ ฿หຌมีการ ิ ี วิคราะห์ละระบุรายละอียดทักษะละความสามารถทีไจ าป็นส าหรับ 

การท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์ ทีไตຌองการละสอดคลຌองกับทิศทางองค์กร รวมถึง
ภารกิจละลักษณะงานทีไจะปรับปลีไยนเปของหนวยงานทัๅง฿นระดับบุคคลละระดับองค์กร  
ซึไงประกอบดຌวยทักษะดิมทีไคงเวຌละตຌองพัฒนาตอยอด ทักษะ฿หมทีไตຌองสรຌางละพัฒนาพิไมติม 
ละทักษะทีไอาจลดความส าคัญลง หรืออาจถูกทดทนดຌวยทคนลยีหรือการด านินงาน฿นรูปบบอืไน 
฿นอนาคต ิTo beี ลຌว ิ๎ี วิคราะห์ปรียบทียบกับความสามารถละความพรຌอมของบุคลากร
ภาครัฐทีไอยู฿นระบบปัจจุบัน ิAs isี พืไอ฿หຌทราบถึง Skill Gap ฿นภาพรวมขององค์กร ละ ิ๏ี ก าหนด
มาตรการหรือกลยุทธ์พืไอบริหารจัดการก าลังคนทัๅงทีไมีอยู฿นปัจจุบันละทีไจะมี฿นอนาคต ฿หຌสอดคลຌอง
กับพัฒนาการดຌานดิจิทัล การปลีไยนปลงลักษณะงานละการปรับปลีไยนขององค์กร ฿นตละ
ชวงวลา ดຌวย 

๏.๎ สรຌางละพัฒนา฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงาน 

฿นระบบราชการมีกรอบความคิดบบ฿หม฿นการท างานพื่อประชาชน ริริ่มสรຌางสรรค์  
พรຌอมปรับตัว สามารถรับมือกับการปลี่ยนปลง ท างานอยางทันสมัย สามารถน าทคนลยี
ดิจิทัลละขຌอมูลขนาด฿หญมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด มีธรรมาภิบาล รวมทัๅงมีทักษะที่จ าป็น
ส าหรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์ ดยการด านินการตาง โ ชน 

๏.๎.  สื่อสารถายทอดรายละอียดทักษะละความสามารถที่
จ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์ทีไจะ฿ชຌป็นกรอบการพัฒนาก าลังคน
ของสวนราชการ ฿หຌทราบกันทั่วทัๅงองค์กร รวมทัๅง฿หຌมีการจัดท า กรอบการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล
ของขຌาราชการ ิDevelopment Roadmapี พืไอ฿ชຌป็นนวทาง฿นการสงสริมละสนับสนุน฿หຌ
มีการพัฒนาละฝຄกอบรมขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ฿หຌพรຌอมรับกับการปรับปลีไยนเปสูดิจิทัล
เทยลนด์ดຌวย 
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๏.๎.๎ สงสริม สนับสนุน กระตุຌน ละจัดด านินการพื่อ฿หຌ
ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ปรับกรอบความคิด ปรับรูปบบละวิธีการท างานรวมทัๅง 

นวทางการกຌไขปัญหา ฿หຌสรຌางสรรค์ละสอดรับกับบริบทดิจิทัลไทยลนด์ ละสรຌางคุณคา
รวมกันกับภาคสวนที่กี่ยวขຌอง ิValue co-Creationี รวมทัๅงมีทักษะละความสามารถที่จ าป็น
ส าหรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์ ิup-, re- skillsี มีธรรมาภิบาล มีวัฒนธรรม
ดิจิทัล ละมีการรียนรูຌตลอดชีวิต ดย ิ ี กระตุຌน฿หຌขຌาราชการตระหนักรูຌถึงความจ าป็น 

ของการพัฒนาละรียนรูຌตลอดชีวิต รวมทัๅงพัฒนาตนองละพัฒนาผูຌอืไน฿หຌมีทักษะทีไจ าป็น฿น 

การท างานอยางตอนืไอง ิ๎ี สรຌางมุมมองการท างานบบ฿หมทีไค านึงถึงความตຌองการ ความคาดหวัง
ละประยชน์ของประชาชนละผูຌรับบริการป็นส าคัญ ิCitizen centeredี การท างานบบชืไอมยง
ละป็นบูรณาการระหวางหนวยงาน฿นลักษณะ Interoperability การปຂดผยขຌอมูล ละการ฿หຌ
ประชาชนขຌามามีสวนรวมอยางทຌจริง ิ๏ี สงสริม สนับสนุน฿หຌมีการพิไมพูนทักษะละ
ความสามารถทีไจ าป็น อยางตอนืไอง ทัไวถึง ละป็นระบบ ดยน านวทางการจัดการรียนรูຌบบ 
๓๐ : ๎๐ :  ๐๎๎ ละการสงสริมการน าทักษะละความสามารถทีไพัฒนา มา฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานจริง 
ิ๐ี สรຌางอกาส฿นการริริไมทดลองท าสิไงทีไตกตางดย฿ชຌขຌอมูลละนวัตกรรมป็นพืๅนฐาน รวมทัๅง
฿หຌมีการรียนรูຌจากประสบการณ์ละขຌอผิดพลาดละน ามาปรับปรุงกຌเข ิ๑ี มอบอ านาจ 

ความรับผิดชอบ฿นการปฏิบัติงานมากขึๅน ิEmpowermentี  

๏.๎.๏ สงสริม฿หຌขຌาราชการมีการน าดิจิทัลมา฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน 
อยางปลอดภัยละมีความป็นสวนตัว หรือน ามาปรับ฿ชຌ฿นการท างานพืๅนฐานหรืองานบริการ
ประชาชน การสรຌางนวัตกรรม การท างานรวมกัน ละการตัดสิน฿จ ดຌวย เดຌก Social Network, 
Mobile Technology, Cloud Computing, Internet of Thing ิIoTี ละ Big Data ดยน า
มาตรการกระตุຌนจูง฿จ การสรຌางการมีสวนรวม ละมาตรการบังคับมา฿ชຌควบคูกัน ทัๅงนีๅพืไอสรຌาง
ความคุຌนคยละคลองตัว฿นการน าทคนลยีดิจิทัลทีไทันสมัยมา฿ชຌ฿นองค์กร 

  ๏.๎.๐ จัด฿หຌมีการจูง฿จละสริมรงพืไอการสรຌางละพัฒนา
ศักยภาพก าลังคนภาครัฐอยางตอนืไอง ดยอาจชืไอมยงกับความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ละอกาส 

                                                      
๎๎ การรียนรูຌบบ ๓๐ : ๎๐ :  ๐ หมายถึง รຌอยละ ๓๐ : รียนรูຌดຌวยตนองละจากการปฏิบัติงาน รຌอยละ ๎๐ : รียนรูຌจาก
ผูຌอืไนละการสอนงาน ละรຌอยละ  ๐ : รียนรูຌจากการฝຄกอบรม 
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การเดຌรับมอบหมายงานทีไมีความทຌาทาย ละจัด฿หຌมี ศูนย์การรียนรูຌพืไอการสรຌางสริม 

ละพัฒนาทักษะพืไออนาคต ท าหนຌาทีไ฿หຌค าปรึกษานะน า ฿หຌการสนับสนุนทางทคนิค ละ 

฿หຌความชวยหลือกขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ฿นการปรับตัวขຌาสูการท างาน฿นบริบท฿หม ดຌวย 

  ๏.๎.๑ ก ากับ ติดตาม ละประมินผลการพัฒนากรอบความคิด 
การปรับตัว การพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัลละทักษะทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบท฿หม   
ของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐป็นระยะ ตอนืไอง ละป็นระบบ 

๏.๏ สรรหาละดึงดูดคนพันธุ์฿หม ิDigital DNAี ที่มีความพรຌอม
ขຌาสูระบบราชการ฿นทุกระดับต าหนง 

  ๏.๏.  ระบุคุณสมบัติละคุณลักษณะของคนพันธุ์฿หมที่
ตຌองการ ละก าหนด฿หຌทักษะทีไจ าป็น฿นศตวรรษทีไ ๎  ิความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์ละ
กຌเขปัญหา การคิดสรຌางสรรค์ การสืไอสารี ละทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ิDigital 

Literacyี ป็นคุณสมบัติของบุคคลทีไจะบรรจุ฿หຌ ขຌารับราชการหรือขຌาท างาน฿นภาคราชการ  
รวมทัๅงก าหนด฿หຌการทดสอบทักษะความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัล ิDigital Literacyี ป็นหนึไง฿น
งืไอนเข฿นการคัดลือกบุคคลขຌาท างาน฿นภาคราชการ 

  ๏.๏.๎ สื่อสารคุณคาการท างานภาครัฐ฿นตละสาขาอาชีพหรือ
฿นตละหนวยงานเปยังกลุมปງาหมายของการสรรหา ปรับปรุงภาพลักษณ์องค์กรภาครัฐ  
สรຌางบรรยากาศการท างานทีไสรຌางสรรค์ พัฒนาจุดขใงของหนวยงานภาครัฐทีไดึงดูดพืไอจูง฿จละ
รักษาบุคลากรทีไมีความสามารถเวຌกับภาครัฐ ิงานดี มีความทຌาทาย ติมตใมความฝัน฿หຌบุคคลี 
ละปรับบริบทการท างานขององค์กรพืไอสรຌางสถานทีไท างานบบ฿หมทีไตอบจทย์ความตຌองการ 

คนรุน฿หม สงสริมสนับสนุนสหกิจศึกษา฿นหนวยงานภาครัฐพืไอสรຌางประสบการณ์ละ
ความสัมพันธ์ทีไดีระหวางนักศึกษาทีไก าลังจะส ารใจการศึกษาละหนวยงานของรัฐ พัฒนารูปบบ
ละวิธีการสรรหา฿หຌป็นชิงรุกละสอดคลຌองกับวิธีคิดละพฤติกรรมของคนรุน฿หมทีไป็น
กลุมปງาหมายของการสรรหา ปรับขัๅนตอนกระบวนการคัดลือก฿หຌมีความยืดหยุน ทันสมัย  
ตอบรับรวดรใว ลดระยะวลารอคอย ละป็นระบบทีไชวยคัดกรองบุคคลทีไมีคุณสมบัติละ
คุณลักษณะทีไหนวยงานของรัฐตຌองการอยางทຌจริง ดยน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌมากขึๅน 
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  ๏.๏.๏ ปຂดรับบุคคลทีไมีทักษะ฿นการท างานบบ฿หม฿นบริบท
ดิจิทัลเทยลนด์ ซึไงป็นทีไตຌองการของภาครัฐ฿นทุกต าหนงละทุกระดับ ดยสงสริม฿หຌมี 
การบรรจุป็นขຌาราชการหรือจຌาหนຌาทีไของรัฐ฿นระดับสูงกวาระดับรกบรรจุ ิLateral Entryี 
มากขึๅน ละน าระบบการจຌางงานทีไหลากหลายพืไอสรຌางอกาสละทางลือก฿หຌคนรุน฿หม 
มาปรับ฿ชຌ ทัๅงนีๅอาจวางระบบการดูลละสอนงาน ิCoach and Mentorี ฿หຌกคนพันธุ์฿หม
พืไอ฿หຌรียนรูຌการ฿ชຌชีวิตละการท างาน฿นรัฐบาลดิจิทัลทีไหมาะสมตัๅงตริไมขຌามาท างาน ดຌวย  

  ๏.๏.๐ จัดตรียมทักษะที่จ าป็นส าหรับการท างาน฿นอนาคต
฿หຌกยาวชนละคนรุน฿หม ละสรຌางบุคลากรทีไมีทักษะละความสามารถตรงกับความตຌองการ
ของภาครัฐ ดยความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงรงงาน ละหนวยงานที่
กี่ยวขຌอง  

๏.๐ กระตุຌน฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐขຌามามีสวนรวม 

฿นกระบวนการปลี่ยนผานขององค์กรไปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลละบริหารการปลี่ยนปลง 
อยางป็นระบบ  ดย ิ ี สรຌางความตระหนักรูຌละความขຌา฿จถึงสถานการณ์การปลีไยนปลง 
฿นปัจจุบัน ความจ าป็นรงดวนของการปรับปลีไยน ผลกระทบทีไคาดวาจะกิดขึๅน ิ๎ี สืไอสารขຌอมูล 
ขาวสารละลกปลีไยนประสบการณ์อยางตอนืไองละป็นระยะ ิ๏ี ก าหนดมาตรการกระตุຌน 

จูง฿จ฿นการปรับตัวพืไอการปรับปลีไยนบริบทการท างานทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ละ ิ๐ี ปຂดรับ
ความคิดหในละการมีสวนรวม฿นการปรับปลีไยนบริบทขององค์กร ชน การสรຌางคุณคา฿นงาน 
การออกบบองค์กรละระบบงาน การสรຌางบรรยากาศการท างานบบ฿หม การบริหารจัดการ
กระบวนการละยกระดับคุณภาพการ฿หຌบริการของหนวยงาน ป็นตຌน รวมทัๅง ิ๑ี ส ารวจความพรຌอม 
ความสมัคร฿จ ความสามารถ฿นการปรับตัวละท างาน฿นบริบทการป็นรัฐบาลดิจิทัล ิ๒ี สรຌางตຌนบบ
ขຌาราชการพืไอ฿หຌผูຌปฏิบัติงานอืไนมีความคิดหในละพฤติกรรมทีไคลຌอยตาม ละ ิ๓ี สรຌางครือขาย 

การปลีไยนปลงรวมกัน ดຌวย  
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 ๒.๒.๐ ประดในละนวทางที่ ๐ การสรຌางระบบนิวศพื่อการสรຌางละ
พัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์อยางยั่งยืน 

 พืไอสงสริม สนับสนุนละกระตุຌน฿หຌก าลังคนภาครัฐ มีการพัฒนาทักษะ 

฿นการท างาน฿นบริบทการป็นรัฐบาลดิจิทัลอยางตอนืไองละยัไงยืน จ าป็นตຌองการมีปรับปรุง
สภาพวดลຌอม บรรยากาศการท างาน บริบทองค์กร ละวัฒนธรรมองค์กรพืไอสนับสนุนการรียนรูຌ
ตลอดชีวิต ิLife long learningี รวมทัๅงตຌองมีการสรຌางรูปบบการรียนรูຌละการพัฒนารูปบบ฿หม 
ดยการน าระบบดิจิทัลมา฿ชຌ พืไอ฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐขຌาถึงหลงการรียนรูຌเดຌ 
ทุกทีไทุกวลา  

ํ) ป้าหมาย 

 ภาครัฐมีสภาพวดลຌอม วัฒนธรรมดิจิ ทัล บรรยากาศการท างาน 
กระบวนการจัดการรียนรูຌ คลังความรูຌ ละครืไองมือทีไชวยกระตุຌน฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ 
ทุกกลุมมีความกระตือรือลຌน฿นการปรับตัว ละพัฒนาตนองละพัฒนาผูຌอืไนอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌมี
ทักษะทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์  

๎) ผลลัพธ์ที่คาดหวัง  

  ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ฿ชຌละปรับตัวป็นสวนหนึไง฿นระบบนิวศ 

พืไอการท างาน การพัฒนา ละการรียนรูຌตลอดชีวิต ฿นยุคดิจิทัลเทยลนด์ 

๏) วิธีการ 

๏.ํ  ปรับบริบทองค์กรละกฎระบียบพื่อรองรับการไปสูดิจิทัล 

ไทยลนด์ ดย ิ ี ก าหนดวิสัยทัศน์ ปງาหมาย ละยุทธศาสตร์องค์กร฿นการปรับปลีไยนป็น
รัฐบาลดิจิทัลทีไปຂดละชืไอมยงสมือนป็นหนึไงดียวกัน ิInteroperabilityี มีความทันสมัยละ
ยึดประชาชนป็นศูนย์กลาง ิ๎ี ปรับปรุงรูปบบละวิธีการท างานละการ฿หຌบริการ ิBusiness 

Model of Public Serviceี กระบวนการขัๅนตอน ครงสรຌางองค์กร การบริหารก าลังคน ละการจัดการ
ทรัพยากร พืไอการสรຌางคุณคาทีไประชาชนละผูຌรับบริการคาดหวัง ิ๏ี ปรับปรุงกฎหมายละกฎระบียบ
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ทีไกีไยวขຌอง฿หຌสนับสนุนละสอดคลຌองกับทิศทางองค์กรดังกลาว ละ ิ๐ี สรຌางวัฒนธรรมดิจิทัล
ละบรรยากาศการท างานทีไทันสมัยละมีการน าทคนลยีดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

๏.๎  สรຌางสภาพวดลຌอมการท างานบบดิจิทัล ิDigital Environmentี   
พื่อสรຌางอกาส ความคุຌนคยรวมทัๅงกระตุຌน฿หຌกิดการประยุกต์฿ชຌทคนลยีดิจิทัล฿นการปฏิบัติงาน 
ดยการด านินงานตาง โ  

๏.๎.  พัฒนาบริการบบดิจิทัล ิ Digital Service) ละสถานทีไท างาน
ดิจิทัล ิDigital Workplace) ฿นหนวยงาน ละสงสริมการมีสวนรวม  

๏.๎.๎ สรຌางละพัฒนาระบบงานทีไมีคุณสมบัติของดิจิทัลพืไอ฿หຌ
ผูຌรับบริการเดຌรับประยชน์ละความสะดวกรวดรใว ดย฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐเดຌมี  
สวนรวม฿นการปฏิบัติงานจริง  

๏.๎.๏ สงสริมการพัฒนา Application กลางของภาครัฐ ิ Corporate 
Applicationี ละระบบสารสนทศพืไอการบูรณาการขຌอมูลละกระบวนการท างานภาย฿นองค์กร 
ิEnterprise Resource Planning: ERPี ทีไครอบคลุมระบบงานสนับสนุนทุกระบบ รวมทัๅงสงสริม
฿หຌมีการน า Shared Digital Service มา฿ชຌมากขึๅน พืไอลดระยะวลาละทรัพยากร฿นการพัฒนา
ระบบของตละหนวยงาน ละพืไอประยชน์฿นการชืไอมยงขຌอมูลการท างานระหวางกัน รวมทัๅง
สงสริม฿หຌมีการน าเป฿ชຌจริงดຌวย  

๏.๎.๐ สนับสนุนละสงสริม฿หຌหนวยงานภาครัฐน าทคนลยี
อัจฉริยะมาประยุกต์฿ชຌ฿นการสรຌางคุณคา฿หຌงานบริการประชาชนดยค านึงถึงความคุຌมคา฿น 

การลงทุนดຌวย ชน Artificial Intelligence Cloud Computing: IoT: Robotics: Block Chain: 
Augmented Reality ป็นตຌน  

๏.๏  สรຌางบรรยากาศการท างาน฿หຌป็น สถานที่ท างานหงการรียนรูຌ 
พื่อการรียนรูຌตลอดชีพ ดย ิ ี สรຌางบรรยากาศการท างานทีไมีการสอนงานละลกปลีไยนรียนรูຌ
ระหวางกัน อยางป็นระบบ ดยการพัฒนาผูຌบังคับบัญชา฿หຌมีทักษะ฿นการ Coach ละ Mentor  

฿หຌผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา มีการปຂดอกาส฿หຌคิดสรຌางสรรค์ละรียนรูຌจากความผิดพลาดทีไผานมา รวมทัๅง
พัฒนาตอยอดพืไอสรຌางสรรค์ผลงานทีไดีขึๅน ิ๎ี สงสริมการสรຌางสมดุลของกระบวนการรียนรูຌ



 

๏๕ | O C S C  
 

฿หຌกขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ ซึไงประกอบดຌวยการรียนรูຌบบมีปງาหมาย การรียนรูຌ  
ดຌวยวิธีการทีไหลากหลายเมจ ากัดฉพาะการฝຄกอบรม การรียนรูຌพืไอ฿หຌสามารถปฏิบัติเดຌจริง ละ 

การรียนรูຌทีไมีการก ากับติดตามปງาหมายละการ฿หຌขຌอมูลยຌอนกลับทีไชัดจน ตอนืไองละป็นระบบ 
฿นการนีๅ ิ๏ี อาจสงสริม฿หຌมีการจัดท าผนการพัฒนาตนอง Iิndividual Development Planี ละ
น านวคิด Gamification มา฿ชຌ฿นกระบวนการพัฒนา กใเดຌ ิ๐ี สนับสนุน฿หຌมีการสัไงสมประสบการณ์
พืไอสรຌางความชีไยวชาญ฿นสายอาชีพ พรຌอมทัๅงจัด฿หຌมีระบบการหมุนวียนละคลืไอนยຌาย
บุคลากรพืไอการลกปลีไยนบุคลากรภาย฿นหนวยงานของรัฐ ระหวางหนวยงานของรัฐดຌวยกันอง 
ละระหวางหนวยงานของรัฐกับหนวยงานอกชน รวมทัๅงระหวางประทศอยางป็นระบบดຌวย ทัๅงนีๅ 
พืไอสนับสนุนการสรຌางนวัตกรรมละขับคลืไอนการปลีไยนปลง การสรຌางครือขายการท างานละ
การลกปลีไยนองค์ความรูຌระหวางกัน  

 ๏.๐ ยกระดับมาตรฐานละคุณภาพการจัดการพัฒนารวมทัๅง 
การประมินทักษะดຌานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ดยการด านินการตาง โ ชน   

  ๏.๐.  พัฒนาละยกระดับมาตรฐานการพัฒนา การฝຄกอบรม 
ละการประมินทักษะดຌานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐทัๅง฿นดຌานนืๅอหา กระบวนการ รูปบบ
วิธีการ ละการบริหารจัดการ ฿หຌมีความยืดหยุน สอดคลຌองกับรูปบบการรียนรูຌละพัฒนา 

บบ ๓๐ : ๎๐ :  ๐ ละสอดคลຌองกับการปรับปลีไยนภูมิทัศน์ของประทศ พืไอ฿หຌขຌาราชการ
ละบุคลากรภาครัฐมีนวทางการพัฒนา  หลงการรียนรูຌ คลังความรูຌ รวมถึงครืไองมือส าหรับ
การพัฒนาตนองละผูຌอืไน ทีไมีคุณภาพ หมาะสม สามารถขຌาถึงเดຌทุกทีไ ทุกวลา ทุกอุปกรณ์  
ละสวนราชการละหนวยงานของรัฐ มีกรอบนวทางละครืไองมือส าหรับการสงสริมพัฒนา
บุคลากร฿นสังกัด฿หຌมีทักษะดຌานดิจิทัลทีไหมาะสมละสอดคลຌองกับบริบทการท างานของภาครัฐ
ทัๅง฿นปัจจุบันละ฿นอนาคต พรຌอมทัๅงพัฒนาระบบการจัดกใบองค์ความรูຌพืไอการตอยอดภาย฿น
ระบบราชการ ฿นการนีๅ อาจจัดท า กรอบนวทางการด านินงานพืไอการพัฒนาดຌานดิจิทัลของ
ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ฿นภาพรวม พืไอ฿หຌหนวยงานทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌท าหนຌาทีไ
สงสริม สนับสนุน ละด านินการพืไอ฿หຌขຌาราชการเดຌรับการพัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล ละจัดการ
ประมินทักษะดຌานดิจิทัล เดຌ฿ชຌป็นกรอบ฿นการด านินงาน ดຌวยกใเดຌ 
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  ๏.๐.๎ สรຌางละพัฒนาครือขายการพัฒนาละจัดฝຄกอบรม
ทักษะดຌานดิจิทัล รวมกันระหวางหนวยงานทีไมีภารกิจดຌานการจัดฝຄกอบรมละพัฒนา หนวยงาน
ภาครัฐ ละหนวยงาน฿นภาคอกชน พืไอพัฒนารูปบบละวิธีการจัดการพัฒนาละจัดหลักสูตร
ฝຄกอบรมทีไมีความทันสมัยละหลากหลายทัๅงบบ online ละบบหຌองรียน พัฒนาวิธีการ
จัดการรียนรูຌดยน านวทางการพัฒนาบบ Blended Learning หรือ Flip Classroom มา฿ชຌ 
พัฒนานืๅอหาวิชา฿หຌสอดคลຌองกับบริบทของภาครัฐละสามารถน าเปปรับ฿ชຌเดຌ฿นการท างานจริง 
รวมทัๅงจัดการ฿หຌผูຌสอน ผูຌฝຄกอบรม ละผูຌอ านวยการกลุม มีคุณภาพละอยู฿นมาตรฐานทีไ
ทียบคียงกันเดຌ พรຌอมทัๅงพัฒนาครือขายผูຌประมินพืไอยกระดับมาตรฐานทักษะดຌานดิจิทัล฿หຌก
บุคลากรภาครัฐ ดยจะตຌองมีการบงปันขຌอมูลระหวางกันภาย฿นครือขายผูຌพัฒนาละผูຌประมินดຌวย  

  ๏.๐.๏ จัด฿หຌมี Digital Learning Platform พืไอ฿ชຌป็นกนกลาง
฿นการสรຌางสมดุลของกระบวนการรียนรูຌ฿หຌกบุคลากรภาครัฐทีไสอดคลຌองกับรูปบบการรียนรูຌ
ละพัฒนาบบ ๓๐ : ๎๐ :  ๐ ละพืไอป็นหลงการรียนรูຌส าหรับการพัฒนาทักษะละความสามารถ 

ทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์ ดยป็นระบบทีไมีการชืไอมยง 
หลงการรียนรูຌทีไส าคัญรูปบบตาง โ เวຌดຌวยกันอยางป็นครือขาย ชน Thai MOOC; OCSC’s KM Online; 

OCSC’s Learning Space and e-learning ป็นตຌน ละป็นระบบทีไปຂด฿หຌขຌาราชการสรຌางละ
ตรวจสอบประวัติตนอง ิProfileี สะสมหนวยกิตละกใบรวบรวมประกาศนียบัตรละ฿บรับรองตาง โ 
พืไอการอຌางอิง วัดละประมินความรูຌหลังผานการพัฒนา ดยชืไอมยงกับระบบการบริหารงานบุคคล อาทิ 
การบรรจุ ตงตัๅง พัฒนา ละกิจกรรมอืไน รวมทัๅงป็นระบบทีไมีความคลืไอนเหว฿นขຌอมูลบุคคล ดຌวย 

  ๏.๐.๐ สรຌางศูนย์ความป็นลิศดຌานดิจิทัล ิCenter of Excellence 

for Digitalี พืไอป็น Showcase รูปบบการพัฒนา  
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ตัวชีๅวัด กิจกรรมละการด านินงานตามผนปฏิบัติการ 

ประดในนวทางที่ ํ  การพัฒนาผูຌบริหารระดับสูง฿หຌป็นผูຌน าพื่อขับคลื่อนดิจิทัลไทยลนด์ 

ป้าหมาย 

 . ผูຌบริหารสูงสุดขององค์กร ิCEO  ีตระหนักรูຌถึงความส าคัญละความจ าป็นรงดวนของการปรับปลีไยนขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ อิทธพิลของทคนลยีตอการด านินงานละความส ารใจขององค์กร ละสามารถน าองค์กรเปสู การป็นรัฐบาลดิจิทัล 
รวมทัๅงมีการน าขຌอมูลละทคนลยีดิจทิัลมา฿ชຌ฿นการตัดสิน฿จพืไอตอบสนองความตຌองการทีไทຌจริงของประชาชนละผูຌรับบริการ 

๎. ผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หมของหนวยงานภาครัฐมีศักยภาพน าองค์กรเปสูดิจิทัลเทยลนด์ มีการตัดสิน฿จบนพืๅนฐานของขຌอมูล ละป็นตຌนบบการปลีไยนปลง 
๏. ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูง ิCIOี ขຌา฿จบทบาทภารกิจทีไคาดหวงั ละสามารถผลักดันการปรับปลีไยนองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัลเดຌอยางป็นระบบละตอนืไอง 

วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี ผูຌรับผิดชอบ ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ํ 

ปรับกรอบความคิด 
ิMindsetี  

สรຌางความตระหนักรูຌ  
฿หຌการสนับสนุน
ผูຌบริหารสูงสดุ 

ิChief Executive 

Officerี พื่อน า 

การปรับปลีย่น
ภาครัฐขຌาสู 

ยุคดิจิทัลไทยลนด ์

 

 

 . รຌอยละของผูຌบริหารสูงสุดของสวนราชการละหนวยงานของรัฐ ขຌารวมกจิกรรม
การพัฒนาพืไอปรับ Mindset สริมสรຌางละพัฒนาสมรรถนะ฿นการป็นผูຌน า 
การปลีไยนปลง  

รຌอยละ ๏๐ รຌอยละ ๑๐ รຌอยละ ๒๐ รຌอยละ ๔๐ รຌอยละ  ๐๐ - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ิองค์การมหาชนี  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- ส านักงาน ก.พ. 
- หนวยงานของรัฐ 

๎. รຌอยละขององค์กรทีไผูຌบริหารสูงสุดผลักดัน฿หຌมีการก าหนดวิสยัทัศน์ละปງาหมาย 
รวมถึงนยบายละยุทธศาสตร์การป็นรัฐบาลดิจิทัลทีไค านึงถึงการชืไอมยงขຌอมูลละ
การท างานขຌามหนวยงาน ละการปຂด฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นกระบวนการ
ท างานภาครัฐ ทัๅงนีๅ ตาม Digital Government Maturity Model ทีไพัฒนาดย 
Gartner 

รຌอยละ   ของ
หนวยงาน

ภาครัฐทัๅงหมด 

รຌอยละ  ๐ ของ
หนวยงานภาครฐั

ทัๅงหมด 

รຌอยละ ๏๐ ของ
หนวยงานภาครัฐ

ทัๅงหมด 

รຌอยละ ๑๐  
ของหนวยงาน
ภาครัฐทัๅงหมด 

รຌอยละ ๔๐ ของ
หนวยงานภาครัฐ

ทัๅงหมด 

- หนวยงานของรัฐ 

 

๏. รຌอยละของผูຌบริหารของหนวยงานภาครัฐมีการน าขຌอมูลมา฿ชຌประกอบการวิคราะห์
ละตัดสิน฿จระดับองค์กร  

รຌอยละ    ของ
ผูຌบริหาร฿น
หนวยงาน
ภาครัฐ 

รຌอยละ  ๐ 

ของผูຌบริหาร฿น
หนวยงานภาครัฐ 

รຌอยละ ๏๐ 

ของผูຌบริหาร฿น
หนวยงานภาครัฐ 

รຌอยละ ๑๐ 

ของผูຌบริหาร฿น
หนวยงานภาครัฐ 

รຌอยละ ๓๑ของ
ผูຌบริหาร฿น

หนวยงานภาครัฐ 

- หนวยงานของรัฐ 

๐. รຌอยละของขຌาราชการตัวอยาง ิsampleี ทีไสดงความรับรูຌถึงการปรับปลีไยน
หนวยงานตຌนสังกัดเปสูการป็นรัฐบาลดจิิทัลทีไมีการชืไอมยงขຌอมูลละการท างาน 

ขຌามหนวยงาน 

 

รຌอยละ ๏๐ รຌอยละ ๑๐ รຌอยละ ๒๐ รຌอยละ ๓๐ รຌอยละ ๔๐ - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ิองค์การมหาชนี  
- หนวยงานของรัฐ 

 



 

๐๎ | O C S C  
 

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑  

 . สรຌางพันธกิจรวมกันระหวางผูຌบริหารสูงสุด฿นการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาล
ดิจิทัล กระตุຌนการด านินงาน฿นฐานะผูຌน าดิจิทัลของหนวยงาน ติดตามตรวจสอบ 

การด านินงานป็นระยะ 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ิองค์การมหาชนี  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- ส านักงาน ก.พ 

หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี 

๎. ปรับกรอบความคิดผูຌบริหารสูงสุดขององค์กร สรຌางความขຌา฿จทีไถูกตຌอง฿น 

การขับคลืไอนงาน฿นยุคศรษฐกิจละสงัคมดิจิทัลละการปรับปลีไยนป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ฿หຌความรูຌ ละ฿หຌครืไองมือสนับสนุนทางทคนิค 

     หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ิองค์การมหาชนี 
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกจิละสังคม 

- ส านักงาน ก.พ 

หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี  
- หนวยงานจัดฝຄกอบรม 

๏. คัดลือกผูຌน าดຌานดิจิทัลภาครัฐตຌนบบ ิDigital Brand Ambassadorี พืไอป็น
บบอยาง฿หຌกผูຌบริหารของหนวยงานของรัฐอืไน ฿หຌรางวัลละสรຌางการยอมรบั
ผูຌบริหารระดับสูงสุดผูຌพัฒนาองค์กร฿หຌมีความพรຌอมละปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ิองค์การมหาชนี 
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกจิละสังคม 

- ส านักงาน ก.พ 

หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี 
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๐.  ติดตามประมินผลการด านินงานของผูຌบริหารสูงสุด฿นการปรับปลีไยนองค์กรป็น
รัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ ๎๒ กันยายน ๎๑๒๐ 

     หนวยงานขบัคลื่อน  
-ส านักงาน ก.พ. 
-ส านักงาน ก.พ.ร. 
หนวยงานด านินงาน 

ส านักงาน ก.พ. ละส านักงาน ก.พ.ร. 

นวทาง ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี ผูຌรับผิดชอบ ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ  ๎ 

ตรียมความพรຌอม 

ผูຌที่จะป็นผูຌบริหาร
ระดับสูงรุน฿หม 
ของหนวยงาน 

ของรัฐ฿หຌมี
ความสามารถ฿น 

การน าองค์กรขຌาสู
ยุคดิจิทัลไทยลนด ์

 . รຌอยละของผูຌทีไคาดวาจะเดຌรับการตงตัๅงป็นผูຌบริหารระดับสูงเดຌรับการพัฒนา
ทักษะ฿นการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ิDigital Transformationี  
ละมีการสรຌางวิสยัทัศน์รวมกัน 

รຌอยละ ๏๐ รຌอยละ ๑๐ รຌอยละ ๔๐ รຌอยละ  ๐๐ รຌอยละ  ๐๐ - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี 
- หนวยงานของรัฐ 

๎. รຌอยละของหนวยงานของรัฐทีไมีการก าหนด฿หຌความสามารถ฿นการน าองค์กรพืไอ
ขຌาสูยุคดิจิทัลเทยลนด์ ป็นคุณสมบัติหนึไงทีไ฿ชຌประกอบการพิจารณาตงตัๅงบุคคล 

฿หຌด ารงต าหนงผูຌบริหารระดับสูง 

ตรียมการ
ประกาศ

หลักกณฑ ์

รຌอยละ ๑ 

ของหนวยงาน
ของรัฐ 

รຌอยละ  ๐ ของ
หนวยงานของรัฐ 

รຌอยละ  ๑ ของ
หนวยงานของรัฐ 

รຌอยละ ๎๐ ของ
หนวยงานของรัฐ 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี 
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

๏. รຌอยละของผูຌบริหารรุน฿หมของสวนราชการทีไจะป็นผูຌสืบต าหนงผูຌบริหารสูงสุด฿น
อนาคตป็นหัวหนຌาทีม฿นการพัฒนากระบวนงานหรือรูปบบการบริการทีไส าคัญของ
ภาครัฐ ทีไมีลักษณะของการชืไอมยงขຌอมูลหรือการท างานรวมกันระหวางหนวยงาน 

รຌอยละ  ๐  
ของผูຌบริหารรุน฿หม

฿นสวนราชการ 

รຌอยละ ๎๐ 
ของผูຌบริหาร 
รุน฿หม฿น 

สวนราชการ 

รຌอยละ ๏๐ 

ของผูຌบริหารรุน฿หม
฿นสวนราชการ 

 

รຌอยละ ๐๐ 

ของผูຌบริหารรุน฿หม
฿นสวนราชการ 

 

รຌอยละ ๑๐ 

ของผูຌบริหารรุน฿หม฿น
สวนราชการ 

 

- หนวยงานของรัฐ 

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑  

 . สงสริมการสรຌางวิสัยทัศน์รวมกันระหวางผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หม ิSuccessorี  
฿นการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ิAlign visionsี พัฒนามุมมองทีไทันสมัย 

ปຂดกวຌาง ละ฿หຌผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หมทีไจะป็นผูຌสืบต าหนงผูຌบริหารสูงสุด 

มารวมกันด านินพันธกจิ฿นการพัฒนากระบวนงานละรูปบบการบริการทีไส าคัญ 

 

 

 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน 

-  ส านกังานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล  
ิองค์การมหาชนี  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกจิละสังคม 

-  ส านกังาน ก.พ 

หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี 
- หนวยงานของรัฐ  
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๎. ฿หຌความรูຌละพัฒนาทักษะชิงลึก฿นการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ดยการบรรจหุลักสูตรทีไกีไยวขຌองกับการปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ิDigital Transformationี ละการ฿ชຌขຌอมูลพืไอการตัดสิน฿จของผูຌบริหาร เวຌป็น 

สวนหนึไงของหลักสูตรการพัฒนาผูຌบริหารหรือตรียมผูຌบริหารจัดด านินการอยูลຌว 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน  
-ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ิองค์การมหาชนี 
-กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

-ส านักงาน ก.พ.  
หนวยงานด านินงาน 

-ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ิองค์การมหาชนี 
-หนวยงานจัดฝຄกอบรม 

๏. สรรหาละคัดลือกคนทีไ฿ชละมีความสามารถ฿นการน าองค์กรเปสูการป็นรัฐบาล
ดิจิทัล฿หຌป็นผูຌบริหารสูงสุดขององค์กร 

     หนวยงานขบัคลื่อน  
-ส านักงาน ก.พ.  
-องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

หนวยงานด านินงาน 

-หนวยงานของรัฐ 

ธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี ผูຌรับผิดชอบ ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ๏ 

พัฒนาละจัดตรียม
ผูຌบริหารทคนลยี
สารสนทศระดับสูง 
ิChief Information 

Officer : CIO  ี 
ที่มีวิสัยทัศน์ละ

คุณสมบัติหมาะสม
พื่อการปรับปลี่ยน

ไปสูดิจิทัล 

ไทยลนด ์

 . ระดับความส ารใจของการทบทวนบทบาทภารกิจ คุณสมบัติละคุณลักษณะ ละ
การขຌาสูต าหนงของ CIO ฿หຌสอดคลຌองกับบริบทของการปลีไยนปลง ดย฿หຌปຂดรับ
คนนอกเดຌ ละมอบอ านาจการตัดสิน฿จละการด านินงาน 

ภาครัฐมี model 

ตຌนบบ 

การก าหนด
ต าหนงละระบบ
การบริหารบุคคล
ส าหรับต าหนง 

CIO  
 

มติ ครม.
ทบทวนภารกิจ

หนຌาทีไ 
ความรับผิดชอบ 

ก าหนด
คุณสมบัติ ชอง 
CIO ละมอบ
อ านาจการ
ตัดสิน฿จ  

ผลการศึกษา 
การทบทวนสถานะ  

การก าหนด
ต าหนง CIO  

ระบบ 

การบริหาร 
งานบุคคลทีไ 

ปຂด฿หຌผูຌชีไยวชาญ
จากภายนอกมา
ป็น CIO เดຌ  

ติดตามละประมินผล 

การปฏิบัติงาน 

ของ CIO 

- ส านักงาน ก.พ. 
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

๎. ตรียมความพรຌอมผูຌทีไเดຌรับมอบหมายป็น CIO ละจัดการพัฒนาอยางป็นระบบ รຌอยละ  ๐ รຌอยละ ๏๐ รຌอยละ ๑๐ รຌอยละ ๓๑ รຌอยละ ๐๐ - กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- หนวยงานของรัฐ 
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๏. รຌอยละของหนวยงานของรัฐทีไมีการสรຌางความตอนืไอง฿นการด านินงานของ CIO 

ดยก าหนดระยะวลาการด ารงต าหนงทีไตอนืไอง จ านวนเมนຌอยกวา ๐ ป ละ 

มีการวางผนการสืบต าหนงละการจดักใบองค์ความรูຌ ทีไป็นระบบ  
 

 

รຌอยละ  ๐ รຌอยละ ๎๐ รຌอยละ ๏๐ รຌอยละ ๐๐ รຌอยละ ๑๐ - หนวยงานของรัฐ 

- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- ส านักงาน ก.พ. 

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑  

 . สรຌางความชัดจน฿นบทบาทละพันธกิจทีไคาดหวังทีไมีตอผูຌบริหารทคนลยี
สารสนทศระดับสูง ดย ิ ี ปรับปรุงบทบาท ภารกิจละหนຌาทีไความรับผิดชอบของ
ผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจ ากระทรวง กรม ิChief Information 

Officerี ิ๎ี ทบทวนการมอบหมายงานของต าหนงดังกลาวกับต าหนงผูຌบริหาร 

ดຌานอืไน โ ิ๏ี ระบุคุณสมบัติละคุณลักษณะทีไจ าป็น รวมทัๅง ิ๐ี สืไอสารปງาหมาย
ละสรຌางความขຌา฿จทีไถกูตຌอง รวมทัๅง ทบทวนสถานะ การก าหนดต าหนง ละ 

การมอบอ านาจตัดสิน฿จ ส าหรับผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจ า
กระทรวง กรม ฿หຌหมาะสมกบับทบาทละภารกิจทีไคาดหวัง รวมทัๅงสรຌางความ
ตอนืไอง฿นการด านินงานพืไอปรับปลีไยนภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน  
-ส านักงาน ก.พ.  
-กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

หนวยงานด านินงาน 

-ส านักงาน ก.พ.  
-กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

-องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

 

๎. ตรียมความพรຌอมละจัดการฝຄกอบรมผูຌทีไเดຌรับมอบหมาย฿หຌป็นผูຌบริหาร
ทคนลยีดิจิทัลระดับสูงประจ ากระทรวง กรม รวมทัๅงสงสริม สนับสนุน฿หຌ 
ผูຌมีคุณสมบัติหมาะสมปฏิบัติหนຌาทีไผูຌบรหิารทคนลยีสารสนทศระดับสูงประจ า
กระทรวง กรม  

     หนวยงานขบัคลื่อน  
-ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ิองค์การมหาชนี  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

-  ส านกังาน ก.พ 

 

หนวยงานด านินงาน 

-หนวยงานของรัฐ  
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ประดในละนวทางที่ ๎ : การสรຌางสริมก าลังคนศักยภาพสูงพื่อการขับคลื่อนสูดิจิทัลไทยลนด์ ิChange agentsี 

ป้าหมาย 

 . ภาครัฐมีผูຌน าการปลีไยนปลง ิChange Agentี ละทีมขับคลืไอนการปลีไยนปลงขององค์กรเปสูรัฐบาลดิจิทัล 

๎. บุคลากรทีไปฏบิัติงานดຌานทคนลยดีຌานดิจิทัลภาครัฐมีความพยีงพอทัๅง฿นชิงปริมาณละคุณภาพ รวมทัๅงภาครัฐมีความสามารถละมีครืไองมือ฿นการดึงดูด จูง฿จละบริหารจัดการก าลังคนกลุมนีๅ฿หຌป็นก าลังส าคัญ฿นการสรຌาง
นวัตกรรมละการปรับปลีไยนภาครัฐเปสูดิจิทัลเทยลนด์ 

๏. ภาครัฐมีบรรยากาศละระบบการท างานทีไปຂดอกาส฿หຌผูຌน าการปลีไยนปลง฿หຌศักยภาพของตนอยางตใมทีไ฿นการสรຌางนวัตกรรมละขับคลืไอนการปลีไยนปลง 

วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี ผูຌรับผิดชอบ 

๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ํ 

สรຌางละพัฒนา 
ทีมบูรณาการ 
พื่อขับคลื่อน 

การปลีย่นปลง 

 . รຌอยละของจ านวนบุคลากรของหนวยงานของรัฐ เดຌรับการพัฒนาพืไอป็น change 

agents ฿นการปรับปลีไยนองค์กรเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ละมีสวนรวม฿น
กระบวนการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบดຌวย  
   ิ ี ผูຌมีศักยภาพสูงละบุคลากรกลุมส าคัญทีไหนวยงานของรัฐคัดลือก 

   ิ๎ี กลุมก าลังคนคุณภาพทีไอยู฿นระบบราชการ จ านวนเมนຌอยกวารຌอยละ ๑๐  
ของจ านวนก าลังคนคุณภาพทีไหนวยงานของรัฐมีอยู 

รຌอยละ    รຌอยละ ๏ 

 

รຌอยละ ๑ 

 

รຌอยละ ๓ 

 

รຌอยละ  ๐  - หนวยงานของรัฐ 

๎. จ านวนหนวยงานของรัฐทีไมีการจัดตัๅงทีมบูรณาการพืไอน าองค์กรเปสูการปน็
รัฐบาลดิจิทัล ซึไงประกอบเปดຌวยผูຌปฏิบตัิงานจากหลากหลายหนวยงานละ 

หลายระดับต าหนงมาท างานรวมกัน ละมีการด านินงานพืไอปรับรูปบบละ 

วิธีการท างานขององค์กร ิรางผนการปฏิรูปประทศก าหนด฿หຌ ป ๎๑๒๑ ก าหนด 

กรมพันธุ์฿หมเวຌ ๑๐ หนวยงานี 

๐  หนวย  
ิน ารองี 

๔  หนวย  
ิน ารองี 

๎๐ หนวย ๏๐ หนวย ๑๐ หนวย - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ิองค์การมหาชนี  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- ส านักงาน ก.พ. 

๏. ระดับความส ารใจของหนวยงานของรัฐทีไมีการจัดตัๅงทีมบูรณาการพืไอน าองค์กร 

เปสูการป็นรัฐบาลดิจิทัล ฿นการวางมาตรการพืไอจัดตัๅงทีมบูรณาการขับคลืไอน 

การปลีไยนปลงละมกีารด านินงานพืไอปรับรูปบบละวธิีการท างานขององค์กร 
ดังนีๅ 
    ิ ี มอบหมายบุคลากรละจัดตัๅงทีมบูรณาการขับคลืไอนการปลีไยนปลงอยาง
ป็นทางการละประกาศ฿หຌทราบดยทัไวกัน 

   ิ๎ี วางมาตรการทีไจะท า฿หຌกิดการท างานบบบูรณาการทัๅงภาย฿นละระหวาง
องค์กร  
 

รຌอยละ  ๐๐ ของ
หนวยงานของรัฐทีไ
มีการจัดตัๅงทีม
บูรณาการ มีการ

ด านินงานตาม ิ  ี

รຌอยละ ๑๐ ของ
หนวยงานของรัฐ
ทีไมีการจัดตัๅง
ทีมบูรณาการ  

มีการด านินงาน
ตาม ิ  ีิ ี๎ 

รຌอยละ ๑๐ ของ
หนวยงานของรัฐทีไ
มีการจัดตัๅงทีม
บูรณาการ มีการ

ด านินงานตาม ิ  ี
ิ๎  ีิ ๏  ี

รຌอยละ ๒๐ ของ
หนวยงานของรัฐทีไ
มีการจัดตัๅงทีม
บูรณาการ มีการ

ด านินงานตาม ิ  ี
ิ๎  ีิ ๏  ี

รຌอยละ ๓๐ ของ
หนวยงานของรัฐทีไมี
การจัดตัๅงทีมบูรณา
การ มีการด านินงาน

ตาม ิ  ีิ ี๎ ิ ๏  ี

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ิองค์การมหาชนี  
- หนวยงานของรัฐ  
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๐. ภาครัฐมีระบบ/นวทางสนบัสนุนการสรຌางอกาสการ฿ชຌศักยภาพก าลังคนพืไอสรຌาง
นวัตกรรมละขับคลืไอนการปลีไยนปลง ชน ระบบการบรหิารผลการปฏิบัติราชการ ระบบ
การ฿หຌรางวัล การสรຌางกຌาวหนຌาละอกาส฿นอาชพี ิCareer progression  ีระบบการสบัปลีไยน
หมุนวยีน ระบบการจຌางงานทีไหลากหลาย ระบบการจัดการองค์ความรูຌ ปน็ตຌน 

   ระบบ   ระบบ   ระบบ  - ส านักงาน ก.พ.  
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

- หนวยงานของัฐ   

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑   
 . พัฒนาทีมบูรณาการพืไอขับคลืไอนการปลีไยนปลง ซึไงประกอบดຌวยผูຌบริหาร
หนวยงานของรัฐ ผูຌอ านวยการกอง ผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัล ละก าลงัคน
คุณภาพของภาคราชการ ดย฿หຌรับผิดชอบพันธกิจ฿นการออกบบองค์กร พัฒนา
ระบบงานละระบบการ฿หຌบรกิารทีไมีคุณสมบัติของดิจิทัล ละขับคลืไอน 

การปลีไยนปลงภาย฿นละระหวางองค์กร 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงาน ก.พ. 
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ิองค์การมหาชนี    
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี    
- หนวยงานของรัฐ 

๎. พัฒนาละสริมสรຌางทักษะดຌานดิจิทลัทีไจ าป็น฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล
ทีไมีการชืไอมยงขຌอมูลละการท างานระหวางกัน ละการปຂด฿หຌทุกภาคสวนของสังคม
ตรวจสอบละมีสวนรวม฿นการบริหารงานภาครัฐเดຌดยสะดวก 

 

 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ิองค์การมหาชนี    
หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี    
- หนวยงานของรัฐ 

๏. สงสริม฿หຌหนวยงานของรัฐน ารูปบบการท างาน฿นลักษณะ Cross Function 

Team มา฿ชຌอยางจริงจังพืไอสนับสนุนการท างานของทีมบูรณาการพืไอขับคลืไอน 

การปลีไยนปลงละน าผูຌชีไยวชาญฉพาะทางทีไกีไยวขຌอง฿นหลากหลายดຌานทัๅงภาย฿น
ละภายนอกหนวยงานมาท างานรวมกนั 

 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี  
หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี  
- หนวยงานของรัฐ 
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๐. ฿หຌการสนับสนุนการท างานของทีมขบัคลืไอนการปลีไยนปลงทัๅง฿นการสรຌาง
นวัตกรรม การท างานป็นทีม การท างานขຌามหนวยงาน ดยพัฒนาวิธกีารหรือ 

นวทางการบริหารก าลังคนของหนวยงานของรัฐพืไอสนับสนุนการสรຌางนวัตกรรม 
การลองผิดลองถูก การท างานป็นทีม ของผูຌปฏิบัติงาน฿นทีมบูรณาการพืไอขับคลืไอน
การปลีไยนปลง 

     หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี  
หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี  
- หนวยงานของรัฐ 

วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี ผูຌรับผิดชอบ ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ๎ 

สรຌางละพัฒนา
บุคลากรที่ปฏิบตัิงาน

ดຌานทคนลยี
สารสนทศภาครัฐ 
ิTechnologistี  
฿หຌมีความพียงพอ
ทัๅง฿นชิงปริมาณ

ละคุณภาพ 

 . ภาครัฐมีนวทางละหลักกณฑ์วิธกีารบริหารก าลังคนดຌานทคนลยีดิจิทัลรูปบบ฿หม 
ละมกีารปรบับทบาทภารกิจ ครงสรຌางละระบบงานขององค์กรอยางป็นระบบ ชน  
ิ  ีขຌอสนอการน าผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐซึไงป็นผูຌชีไยวชาญฉพาะทาง
จากหนวยงานของรัฐตาง โ มารวมเวຌ฿นหนวยงานดียว 
ิ๎  ีการปรับปรุงมาตรฐานก าหนดต าหนงส าหรับผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐ 
ิ๏  ีระบบการจຌางงานทีไหลากหลายทีไตอบจทย์ความตຌองการละสอดคลຌองกับนวทาง 
การด านินชีวิตของผูຌปฏิบัติงานดิจิทัล  
ิ๐  ีระบบการสรรหาละคัดลือกบุคคลชิงรุก 

ิ๑  ีระบบการประมินพืไอตงตัๅง฿หຌด ารงต าหนงผูຌปฏบิัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศ 

ิ๒  ีนวทางการจายคาตอบทนทีไหมาะสมละจูง฿จ ป็นตຌน  

  ขຌอสนอ
นวทาง/  
  ระบบ 

อยางนຌอย  
๎ ระบบ 

อยางนຌอย  
๏ ระบบ 

ระบบบริหาร
ก าลังคน ละ
ระบบงานทีไ 
สมบูรณ์ 

 - ส านักงาน ก.พ. 
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

๎. จ านวนหนวยงานของรัฐทีไมีความส าคัญกับการขับคลืไอนศรษฐกิจละสังคมของ
ประทศ มีการน าหลกักณฑ์วิธกีารบริหารก าลังคนดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐเป 

ปรับ฿ชຌพืไอพิไมประสิทธิภาพการบริหารราชการ ชน การจຌางผูຌชีไยวชาญละผูຌปฏิบัติงาน
ดຌานทคนลยีสารสนทศทีไมีความสามารถภายนอกภาครัฐป็นพนักงานราชการ
ศักยภาพสูง หรือการท างานอยางป็นครือขายกับหนวยงานภายนอกภาครัฐ ปน็ตຌน  

 ๏  
หนวยงาน 

ิน ารองี 

๑  
หนวยงาน 

ิน ารองี 

๔ หนวยงาน  ๐ หนวยงาน - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ิองค์การมหาชนี  
- ส านักงาน ก.พ. 

๏. รຌอยละผูຌปฏิบัติงานดຌานดิจิทัลภาครัฐเดຌรับการยกระดับความสามารถละ 

มีสຌนทางความกຌาวหนຌาทีไชัดจน 

 รຌอยละ  ๐๐  
ขຌาสูกระบวน 

การพัฒนา 

รຌอยละ ๏๐  
ทีไขຌาสู 

การพัฒนามทีาง
กຌาวหนຌาชดัจน 

รຌอยละ ๑๐  
ทีไขຌาสู 

การพัฒนามทีาง
กຌาวหนຌาชดัจน 

รຌอยละ ๓๐  
ทีไขຌาสู 

การพัฒนามทีาง
กຌาวหนຌาชดัจน 

 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ิองค์การมหาชนี  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- สถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ  
ิองค์การมหาชนี  
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กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑   
 . สืไอสารความคาดหวัง ปรับทัศนคติ วธิีคิดละรูปบบท างาน รวมทัๅงทบทวนหนຌาทีไ
ความรับผิดชอบละคุณสมบัติของผูຌปฏบิัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศภาครฐั 

 

 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ิองค์การมหาชนี  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- ส านักงาน ก.พ.  
หนวยงานด านินงาน 

-หนวยงานของรัฐ 

๎. ยกระดับความสามารถของผูຌปฏบิัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศทีไมีอยู฿นปจัจุบัน 
฿หຌมีทักษะละความชีไยวชาญดຌานดิจิทลัฉพาะทาง ิProfessional Skill)  
มีความสามารถ฿นการสืไอสาร ถายทอดละท างานรวมกับผูຌอืไน อีกทัๅงมีความขຌา฿จ
องค์กร ระบบงาน ละความตຌองการของผูຌ฿ชຌละผูຌรับบริการอยางลึกซึๅง ดຌวยวธิกีาร 

ทีไหลากหลาย  

     หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ิองค์การมหาชนี  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี  
หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ิองค์การมหาชนี  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- สถาบนัคุณวุฒิวชิาชพี ิองค์การมหาชน  ี

- หนวยงานของรัฐ   
๏. ปรับระบบการบริหารก าลังคนดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐ น าผูຌปฏิบัตงิาน 

ดຌานทคนลยีสารสนทศภาครัฐซึไงป็นผูຌชีไยวชาญฉพาะทางจากหนวยงานของรัฐตาง โ  
มารวมเวຌ฿นหนวยงานดียว ละ฿หຌมกีารน าก าลังคนทางลือกมา฿ชຌพืไอป็นอัตรา 

ก าลังสริมระยะสัๅน รวมทัๅงจัดกใบละสงตอองค์ความรูຌขององค์กรอยางป็นระบบ  
ปຂด฿หຌมีการบรรจุผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยีสารสนทศเดຌ฿นทุกต าหนงละทกุระดับ  
น าการสรรหาชิงรุกมา฿ชຌ ปรับกระบวนการคัดลือก฿หຌยืดหยุนละกระชับ ฿นการนีๅ 
ควรตຌองมีการวางผนละการบริหารจดัการก าลังคนอยางป็นระบบ ดຌวย 

     หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงาน ก.พ.  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- องค์กรกลางบริหารงานบุคคล 

หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงาน ก.พ.  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

๐. ดึงดูด จูง฿จ ละปຂดอกาสการน าผูຌชีไยวชาญละผูຌปฏิบัติงานดຌานทคนลยี
สารสนทศทีไมีความสามารถภายนอกภาครัฐ มารวมสรຌางละพัฒนารัฐบาลดจิทิัลละ
ขับคลืไอนภาครัฐเปสูดิจิทัลเทยลนด์มากขึๅน ละพัฒนาการท างานอยางป็นครือขาย  

     หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
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หนวยงานด านินงาน 

-หนวยงานของรัฐ 

วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี ผูຌรับผิดชอบ ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ๏ 

ทบทวนละ 
บูรณาการบทบาท 
ภารกิจ ระบบงาน 
ครงสรຌางองค์กร

ละการจัด
อัตราก าลังของ
หนวยงานที่

กี่ยวขຌองกับภารกิจ
ดຌานการสรຌางละ

พัฒนาดิจิทัลภาครัฐ 

 . ระดับความส ารใจของภาครัฐ฿นการทบทวนละบูรณาการบทบาท ภารกิจ 
ระบบงาน ครงสรຌางองค์กร ละการจดัอัตราก าลังของหนวยงานทีไกีไยวขຌองกบัภารกจิ
ดຌานการสรຌางละพัฒนาดิจิทัลภาครัฐ อาทิ กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 
ละกระทรวงวิทยาศาสตร์ละทคนลยี ป็นตຌน  

 หนวยงานทีไ
กีไยวขຌองรวม
หารือพืไอ
ทบทวน
บทบาท 
ภารกิจ ละ
ระบบงาน
ระหวางกัน 

ขຌอสนอการ
ทบทวนบทบาท
ภารกิจขຌาสูการ
พิจารณาของ 

ครม. 
 

 

 

 

ปรับปรุง
กฎหมาย ทีไ

กีไยวขຌองละจัด
อัตราก าลัง 

 - ส านักงาน ก.พ.ร.  
- ส านักงาน ก.พ. 
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

 

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑  

ทบทวนละบูรณาการบทบาท ภารกิจ ระบบงาน ครงสรຌางองค์กร ละ 

จัดอัตราก าลัง ของหนวยงานทีไมีภารกิจกีไยวขຌองสัมพันธ์กัน พรຌอมทัๅงปรับปรุง 
กຌเขกฎหมายทีไกีไยวขຌอง 

     หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงาน ก.พ.ร.  
- ส านักงาน ก.พ. 
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

หนวยงานด านินงาน 

- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

  ละหนวยงานทีไกีไยวขຌอง 
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ประดในละนวทางที่ ๏ : การสรรหาละพัฒนาก าลังคนที่มีทักษะบบ฿หมพื่อรองรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลไทยลนด์ 

ป้าหมาย 

 . ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐทัๅง฿นสวนกลาง สวนภูมิภาค ละสวนทຌองถิไนตระหนกัรูຌถึงความจ าป็นของการปลีไยนปลงละมีการพัฒนาตนองพืไอการปรับตัว฿หຌพรຌอมรับกับการปรบัปลีไยนป็นรัฐบาลดจิิทัลละบริบทการท างานบบ฿หมรวมทัๅงมกีารรียนรูຌ 
    พัฒนาตนองอยางตอนืไองละปน็ระบบ ละสามารถสงสริม สนับสนุน฿หຌประชาชนละผูຌรับบริการสามารถ฿ชຌทคนลยีดิจทิัลพืไอสรຌางศักยภาพ฿นการขงขนั สรຌางอกาสละความสมอภาคทางสังคม ละยกระดับคุณภาพชีวิตของคน฿นสังคมเดຌ 
.๎ ขຌาราชการมีทกัษะละความสามารถทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบทการปน็ดิจทิัลเทยลนด ์

๏. หนวยงานของรัฐมีการตรยีมการละด านินการสงสริมละสนับสนุนพืไอ฿หຌก าลังคน฿นสังกัด฿หຌมีความพรຌอมทัๅง฿นดຌานทัศนคติ ความรูຌ ทกัษะละความสามารถทีไจะปฏบิัติราชการ฿นบรบิทของการปน็ดิจิทัลเทยลนด ์

๐. ภาครัฐมีระบบหรือผนงานสนับสนุนการสรรหาละพัฒนาก าลังคน฿หຌมีทักษะบบ฿หมพืไอรองรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์ 

วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี 

ผูຌรับผิดชอบ 
๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ํ 

การวางผน 

การสรຌาง 
พัฒนาละ
คลื่อนยຌาย

ก าลังคนภาย฿น
หนวยงานทัๅง฿น
ระยะสัๅนละ
ระยะยาว 

อยางป็นระบบ 

 . รຌอยละของหนวยงานของรัฐมีการวางผนการสรຌาง พัฒนาละคลืไอนยຌายก าลังคน
ภาย฿นหนวยงานทัๅง฿นระยะสัๅนละระยะยาวอยางป็นระบบ ละสอดคลຌองกับวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์ละผนงานขององค์กร฿นการปรับปลีไยนป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนาการ 

ดຌานดิจิทัลขององค์กร การปลีไยนปลงลักษณะงานละบริบทการท างานขององค์กรพืไอ
การเปสูดิจิทัลเทยลนด ์

 รຌอยละ ๏๐ 
ของหนวยงาน

ของรัฐ 

รຌอยละ ๏๑ ของ
หนวยงานของรัฐ 

รຌอยละ ๐๐ ของ
หนวยงานของรัฐ 

รຌอยละ ๑๐ ของ
หนวยงานของรัฐี 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

  ิองค์การมหาชนี 
- ส านักงาน ก.พ.  
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี  
  ิ องค์การมหาชน  ี  
- หนวยงานของรัฐ  

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑   
ระบุทักษะละความสามารถทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทัลเทยลนด์  
ทีไตຌองการละสอดคลຌองกับทิศทางองค์กร รวมถึงภารกิจละลักษณะงานทีไจะปรับปลีไยน
เปของหนวยงานทัๅง฿นระดับบุคคลละระดับองค์กร 

     หนวยงานขบัคลื่อน  
- ส านักงาน ก.พ 

- สถาบันคุณวุฒวิิชาชีพ  
  ิองค์การมหาชนี 
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

  ิองค์การมหาชนี 
- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

หนวยงานด านินงาน 

-หนวยงานของรัฐ 
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วิคราะห์ วางผน ก าหนดกลยุทธ ์ละด านินการสรຌาง พัฒนา ละคลืไอนยຌายก าลังคน
ภาย฿นหนวยงาน ละก าหนดมาตรการ กลยุทธ์พืไอบริหารจัดการก าลังคน฿หຌสอดคลຌองกับ
พัฒนาการดຌานดจิิทัล การปลีไยนปลงลักษณะงานละการปรับปลีไยนองค์กร฿นตละ
ชวงวลา 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน  
ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

ิองค์การมหาชนี  
หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 

ธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี 

ผูຌรับผิดชอบ 
๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ๎ 

 สรຌางละ
พัฒนา฿หຌ

ขຌาราชการละ
บุคลากรภาครัฐ
ที่ปฏบิัติงานอยู

฿นระบบ
ราชการมีกรอบ
ความคิดที่ทัน

ยุคสมัย  
พรຌอมปรับตัว 
สามารถรบัมือ

กับการ
ปลี่ยนปลง 
ท างานอยาง

ทันสมัย รวมทัๅง
มีทักษะที่จ าป็น

ส าหรับการ
ท างาน฿นบรบิท

 . รຌอยละของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐตระหนักถึงความจ าป็นรงดวน฿นการปรับตัว 

฿หຌสอดรับกับยุคศรษฐกิจละสังคมดิจทิัล ละขຌาสูกระบวนการพัฒนาทกัษะ 
ความสามารถ ละคุณลักษณะทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบทการป็นดิจิทลัเทยลนด์  

รຌอยละ  ๐ รຌอยละ 

๏๐ 

รຌอยละ  
๑๐ 

รຌอยละ  
๓๐ 

รຌอยละ  
๔๐ 

-  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ิองค์การมหาชนี  
-  หนวยงานของรัฐ 

๎. ภาครัฐมีการพัฒนาระบบการบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีไสนับสนุนการรียนรูຌ
ดຌวยตนองบบตลอดชวีิต ละการสัไงสมประสบการณ์ ชน ระบบการพัฒนาทีไสริมสรຌาง
สมดุลกระบวนการรียนรูຌ ระบบการสัไงสมประสบการณ์พืไอสรຌางอกาส฿นอาชพี  
ระบบจูง฿จละสริมรง ระบบสับปลีไยนหมุนวียน ศูนย์การรียนรูຌพืไอสริมสรຌางละ
พัฒนาทักษะพืไออนาคต ป็นตຌน 

มีทักษะดຌาน
ดิจิทัลพืไอ฿ชຌป็น
นวทาง฿นการ

พัฒนา 

๏ ระบบ 

  ศูนย ์

พิไมขึๅน 

๎ ระบบ 

  -  ส านักงาน ก.พ.  
-  องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

 

๏. รຌอยละของบุคลากรภาครัฐทีไ฿ชຌระบบดิจิทัล฿นชีวิตประจ าวัน หรือ฿นการท างานพืๅนฐาน
หรืองานบริการประชาชน อยางนຌอย ๏ จาก ๑ ระบบ ดังนีๅ Social Network; Mobile 

App; IOT; Cloud; Data Analytic 

รຌอยละ ๑ รຌอยละ  ๐ รຌอยละ ๏๐ รຌอยละ ๑๐ รຌอยละ ๔๐ - กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละ
สังคม 

- หนวยงานของรัฐ  
๐. รຌอยละของขຌาราชการทีไขຌาสูกระบวนการสัไงสมประสบการณ์ การรียนรูຌดຌวยตนอง  
การสัไงสมประสบการณ์ ละการสับปลีไยนหมุนวียนงาน พืไอสรຌางความพรຌอม฿น 

การท างาน฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด ์

รຌอยละ ๑ รຌอยละ ๎๑ รຌอยละ ๑๐ รຌอยละ ๓๑ รຌอยละ ๕๑ - หนวยงานของรัฐ 

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑  

 . สงสริม สนับสนุน กระตุຌน ละจัดด านินการพืไอ฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ  
ปรับกรอบความคิด ปรับรูปบบละวธิกีารท างานรวมทัๅงนวทางการกຌเขปัญหา฿หຌ
สรຌางสรรค์ รวมทัๅงมีทักษะละความสามารถทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบท 

การป็นดิจิทัลเทยลนด์ 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี  
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 
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การป็นดิจิทลั
ไทยลนด ์

 

- ส านักงาน ก.พ. 
หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี  
- หนวยงานของรัฐ 

- หนวยงานฝຄกอบรม 

๎. สงสริม฿หຌขຌาราชการมีการน าดิจิทัลมา฿ชຌ฿นชีวิตประจ าวัน หรือน ามาปรับ฿ชຌ฿น 

การท างานพืๅนฐานหรืองานบริการประชาชน 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน 

- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ 

ละสังคม 

หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 

๏. จัด฿หຌมีการจูง฿จละสริมรงพืไอสรຌางละพัฒนาศักยภาพก าลังคนภาครัฐอยางตอนืไอง 
ละจัด฿หຌมี ศูนยก์ารรียนรูຌพืไอการสรຌางสริมละพัฒนาทักษะพืไออนาคต  

     หนวยงานขบัคลื่อน 

-  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
   ิองค์การมหาชนี 
หนวยงานด านินงาน 

-  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
   ิองค์การมหาชนี 
-  สวนราชการ 

๐. ก ากบั ติดตาม ละประมินผลการพฒันากรอบความคิด การปรับตวั การพฒันาทักษะ
ดຌานดิจิทัลละทักษะทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบท฿หม 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

-  สถาบนัคุณวุฒวิาชาชพี 

  ิ องค์การมหาชน  ี 
-  กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจ 

ละสังคม 

หนวยงานด านินงาน 

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

  ิ องค์การมหาชน  ี
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 วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี ผูຌรับผิดชอบ ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ๏ 

สรรหาละดึงดูด 

คนพันธุ์฿หม 
ิDigital DNAี  
ที่มีความพรຌอม 

ขຌาสูระบบ
ราชการ 

฿นทุกระดับ
ต าหนง 

 

 . ภาครัฐมีระบบหรือผนงานทีไส าหรับการสรรหาละดึงดูดคนพันธุ์฿หม ิDigital DNAี  
ทีไมีความพรຌอมขຌาสูระบบราชการ฿นทุกระดับต าหนง ชน 

• ผนงานการพัฒนาจุดขใงละรงจูง฿จพืไอดึงดูดคนพันธุ์฿หมขຌาสูระบบราชการ 
• การก าหนดคุณสมบัติของบุคคลทีไจะบรรจุขຌารับราชการ 
• ระบบการสรรหาละคัดลือกบุคคลขຌาท างาน฿นภาครัฐทีไยืดหยุน ทันสมัย ตอบจทย์ 

ความตຌองการของหนวยงานของรัฐ ละสอดคลຌองกับวิธีคิดละพฤติกรรมของคนรุน฿หม  
ิน าคนเทยศักยภาพสูงจากตางประทศกลับมาี  

• ระบบการจຌางงานทีไหลากหลาย พืไอสรຌางอกาสละทางลือก฿หຌกคนรุน฿หม ป็นตຌน 

   
ผนงาน / 
นวคิด 

   
ระบบ  

ิสรรหา/
คัดลือกี 

พิไมขึๅน 

   
ระบบ  

ิสรรหา/คัดลือกี 

พิไมขึๅน 

   
ระบบ  

ิจຌางงานี 

 - ส านักงาน ก.พ.  
- องค์กรกลางการบริหาร 

งานบุคคล 

๎. รຌอยละหนวยงานของรัฐทีไมีการสรรหาละดึงดูดคนพันธุ์฿หม ิDigital DNAี ขຌาสู 
ระบบราชการ 

 ๔  หนวย 

ิน ารองี 
๎๐ หนวย ๏๐ หนวย ๑๐ หนวย - หนวยงานของรัฐ 

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑   
 . ระบุคุณสมบัติละคุณลักษณะของคนพันธุ์฿หมทีไตຌองการ ละก าหนด฿หຌทกัษะทีไจ าป็น
฿นศตวรรษทีไ ๎  ิความสามารถ฿นการคิดวิคราะห์ละกຌเขปญัหา การคิดสรຌางสรรค์  
การสืไอสารี ละความขຌา฿จละ฿ชຌทคนลยีดิจิทัลพืๅนฐาน ป็นคุณสมบัติของบุคคลทีไจะ
บรรจุ฿หຌขຌารับราชการหรือขຌาท างาน฿นภาคราชการ 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงาน ก.พ. 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 

  ิองค์การมหาชนี  
หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 

๎. สืไอสารคุณคาการท างานภาครัฐ฿นตละสาขาอาชีพหรือ฿นตละหนวยงานเปยัง
กลุมปງาหมายของการสรรหา สรຌางบรรยากาศการท างานทีไสรຌางสรรค์ 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

-  ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
   ิองค์การมหาชนี 
หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 

๏. ปຂดรับบุคคลทีไมีทักษะ฿นการท างานบบ฿หม฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์ ซึไงป็นทีไ
ตຌองการของภาครัฐ฿นทุกต าหนงละทกุระดับ 

 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงาน ก.พ.  
หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 
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๐. ประสานละพัฒนาความรวมมือกบักระทรวงศึกษาธิการละกระทรวงรงงาน 

฿นการจัดตรียมทักษะทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นอนาคต 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  
  ิองค์การมหาชนี  
- ส านักงาน ก.พ. 
หนวยงานด านินงาน 

- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงรงงาน 

วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี ผูຌรับผิดชอบ ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ๐ 

กระตุຌน฿หຌ
ขຌาราชการละ
บุคลากรภาครัฐ

ขຌามาม ี

สวนรวม฿น
กระบวนการ

ปลี่ยนผานของ
องค์กรไปสู 

การป็นรัฐบาล
ดิจิทัลละบริหาร 
การปลีย่นปลง
อยางป็นระบบ   

 

 . ระดับความส ารใจของหนวยงานของรัฐ฿นการวางผน การจัดท ามาตรการกระตุຌนจูง฿จ
ละมาตรการบังคับพืไอสนับสนุนการมสีวนรวม฿นการปรับปลีไยนเปสูการป็นรัฐบาล
ดิจิทัล มีการสืไอสารขຌอมูลขาวสารทีไชัดจน รวมทัๅงมีการด านินการอยางตอนืไอง  

   มาตรการ ๎ มาตรการ ๏ มาตรการ ๐ มาตรการ ๑ มาตรการ - หนวยงานของรัฐ 

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑   
 . สรຌางความตระหนักรูຌละความขຌา฿จถึงสถานการณ์การปลีไยนปลง฿นปัจจุบัน  
ความจ าป็นรงดวนของการปรับปลีไยน ผลกระทบทีไคาดวาจะกิดขึๅน สืไอสารขຌอมูล 
ขาวสารละลกปลีไยนประสบการณ์อยางตอนืไองละป็นระยะ 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน 

-หนวยงานของรัฐ 

หนวยงานด านินงาน 

-หนวยงานของรัฐ 

๎. ก าหนดมาตรการละกระตุຌนจูง฿จ฿หຌกิดการปรับตัวพืไอการปรับปลีไยนบริบท 

การท างานทีไจะกิดขึๅน฿นอนาคต ปຂดรับความคิดหในละการมีสวนรวม฿นการปรับปลีไยน
บริบทขององค์กร 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

-หนวยงานของรัฐ 

หนวยงานด านินงาน 

-หนวยงานของรัฐ 

๏. สรຌางตຌนบบขຌาราชการพืไอ฿หຌผูຌปฏบิัติงานอืไนมีความคิดหในละพฤติกรรมทีไคลຌอยตาม 
ละสรຌางครือขายการปลีไยนปลงรวมกัน 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
หนวยงานด านินงาน 

-ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี ละสวนราชการตຌนบบ 
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ประดในละนวทางที่ ๐ : การสรຌางระบบนิวศพ่ือการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์อยางยั่งยืน 

ป้าหมาย 
ภาคราชการมีสภาพวดลຌอม วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศการท างาน กระบวนการจัดการรียนรูຌ คลังความรูຌ ละครืไองมือทีไชวยกระตุຌน฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐทุกกลุมมีความกระตอืรือลຌน฿นการปรับตัว ละพัฒนาตนอง
ละพัฒนาผูຌอืไนอยางตอนืไอง พืไอ฿หຌมีทกัษะทีไจ าป็นส าหรับการท างาน฿นบริบทดิจิทัลเทยลนด์ 

วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี ผูຌรับผิดชอบ ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ํ 

ปรับบริบทองค์กร
ละกฎระบียบ 

พื่อรองรับ 

การไปสูดิจิทลั 

ไทยลนด ์

 . รຌอยละของหนวยงานของรัฐทีไมีการด านินงานพืไอปรับบริบทองค์กรละ
กฎระบียบ อยางป็นรูปธรรมละปฏิบตัิเดຌจริง พืไอรองรับการเปสูดิจิทัลเทยลนด์ 

รຌอยละ   รຌอยละ  ๐ รຌอยละ ๎๐ รຌอยละ ๏๐ รຌอยละ ๐๐ - หนวยงานของรัฐ 

- หนวยงานกลาง 
กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑   

 . ก าหนดวิสัยทัศน์ ปງาหมาย ละยุทธศาสตร์องค์กร฿นการปรับปลีไยนป็น 

รัฐบาลดิจิทัล 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงาน ก.พ.ร.  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 

๎. ปรับปรุงรูปบบละวิธกีารท างานละการ฿หຌบริการ ิBusiness Model of 

Public Serviceี กระบวนการขัๅนตอน ครงสรຌางองค์กร การบริหารก าลังคน ละ
การจัดการทรัพยากร 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงาน ก.พ.ร.  
- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
หนวยงานด านินงาน 

-หนวยงานของรัฐ 

๏. ปรับปรุงกฎหมายละกฎระบียบทีไกีไยวขຌอง฿หຌสนับสนุนละสอดคลຌองกับทิศทาง
องค์กรดังกลาว 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน 

-ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
หนวยงานด านินงาน 

-หนวยงานของรัฐ 

๐. สรຌางวัฒนธรรมดิจิทัลละบรรยากาศการท างานทีไทันสมัยละมีการน าทคนลยี
ดิจิทัลมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน 

-ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ิองค์การมหาขนี  
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หนวยงานด านินงาน 

-หนวยงานของรัฐ 

วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี 

ผูຌรับผิดชอบ 
๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ๎ 

สรຌางสภาพวดลຌอม
การท างานบบ
ดิจิทัล ิDigital 

Environmentี 
พื่อสรຌางอกาสละ

ความคุຌนคย฿น 

การ฿ชຌทักษะ 
ดຌานดิจิทัล฿น 

สถานที่ท างาน 

 .รຌอยละของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐของตละสวนราชการ 

ทีไ฿หຌบริการบบดจิิทัล ละ/หรือ ปฏิบตัิงาน฿นสถานทีไท างานดิจิทัล 

รຌอยละ ๎๐ รຌอยละ ๏๑ รຌอยละ ๑๐ รຌอยละ ๒๑  - สวนราชการ 

๎. รຌอยละฉลีไยของระบบงาน฿นหนวยงานของรัฐส าคัญทีไมีการปรับปรุงละพฒันา
ระบบงานทีไคุณสมบัติของดิจิทัล ทีไสอดคลຌองกับทิศทางองค์กรพืไอ฿หຌผูຌรับบริการเดຌรับ
ประยชน์ละความสะดวกรวดรใว ดย฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐเดຌมีสวนรวม
฿นการปฏิบัติงานจริง 

กใบขຌอมูล 

ปฐาน 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ ๑ 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ  ๐ 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ  ๑ 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ ๎๐ 

- หนวยงานของรัฐ 

๏. จ านวนระบบสารสนทศพืไอการบูรณาการขຌอมูลละกระบวนการท างานภาย฿น
องค์กร ิEnterprise Resource Planning : ERPี ทีไเดຌรับการพัฒนาขึๅนพืไอ฿หຌ
หนวยงานของรัฐเดຌน ามาปรับ฿ชຌ฿นการบริหารจัดการภาย฿นองค์กร ิ ๎ ระบบี  

๑ ระบบ พิไมขึๅน 

๏ ระบบ 

พิไมขึๅน  
๐ ระบบ 

  - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี 
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

- หนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง 
๐. จ านวนหนวยงานของรัฐทีไมีบริการบบดิจิทัล หรือสถานทีไท างานดิจิทัลทีไมี
ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐป็นผูຌ฿ชຌงาน ิUsersี  

รຌอยละ ๑ รຌอยละ ๎๐ รຌอยละ ๐๐ รຌอยละ ๒๐ รຌอยละ ๔๐ - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี 

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑   
 . พัฒนาบริการบบดิจิทัล ิDigital Service) ละสถานทีไท างานดิจิทัล  
ิDigital Workplace) ฿นหนวยงาน 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 

๎. สรຌางละพัฒนาระบบงานทีไมีคุณสมบัติของดิจิทัลพืไอ฿หຌผูຌรับบริการเดຌรับ
ประยชน์ละความสะดวกรวดรใว ดย฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐเดຌมีสวนรวม
฿นการปฏิบัติงานจริง 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 
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๏. สงสริมการพัฒนา application กลางของภาครัฐ ิCorporate Applicationี 
ละระบบสารสนทศพืไอการบูรณาการขຌอมูลละกระบวนการท างานภาย฿นองค์กร 
ิEnterprise Resource Planning : ERPี รวมทัๅงสงสริม฿หຌมีการน า shared digital 

service มา฿ชຌมากขึๅนพืไอประหยัดวลาละทรัพยากร 
 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  
หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
- หนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง 

๐. สนับสนุนละสงสริม฿หຌหนวยงานภาครัฐน าทคนลยีอัจฉรยิะมาประยุกต์฿ชຌ฿น
การสรຌางคุณคาของการ฿หຌบริการประชาชนดยค านึงถึงความคุຌมคา฿นการลงทุน 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
 ิองค์การมหาชนี 
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  
หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
- หนวยงานของรัฐ 

วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี 

ผูຌรับผิดชอบ 
๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ๏ 

จัดสภาพวดลຌอม
ของการท างาน฿หຌ
ป็น หຌองรียน

สมือนจริง 

 . จ านวนหนวยงานทีไมีการน านวทางการจัดสภาพวดลຌอม฿นลักษณะ หຌองรียน
สมือนจริง เปปรับ฿ชຌอยางป็นรูปธรรม 

๐  หนวย 

ิน ารอง 
๔  หนวย 

ิน ารองี 
๎๐ หนวย ๏๐ หนวย ๑๐ หนวย - ส านักงาน ก.พ 

- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

- หนวยงานของรัฐ 

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑  

 . สรຌางบรรยากาศการท างานทีไมกีารสอนงานละลกปลีไยนรียนรูຌระหวางกนั 
อยางป็นระบบ รวมทัๅงพัฒนา฿หຌผูຌบังคับบัญชามีทักษะ฿นการสอนงานละ 

฿หຌค านะน ากผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา 

 

    หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงาน ก.พ.  
หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 
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๎. สงสริมการสรຌางสมดุลของกระบวนการรียนรูຌ฿หຌกขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐ ละน านวคิด Gamification มา฿ชຌ฿นกระบวนการพัฒนา 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

- ส านักงาน ก.พ.  
หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 

๏. สนับสนุน฿หຌมีการสัไงสมประสบการณ์พืไอสรຌางความชีไยวชาญ฿นสายอาชีพ  
พรຌอมทัๅงจัด฿หຌมีระบบการหมุนวียนละคลืไอนยຌายบุคลากรพืไอการลกปลีไยน
บุคลากร 

     หนวยงานขบัคลื่อน 

- องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 

- ส านักงาน ก.พ. 
หนวยงานด านินงาน 

- หนวยงานของรัฐ 

วิธีการ ตัวชีๅวดั 
ปงบประมาณ ิพ.ศ.ี 

ผูຌรับผิดชอบ 
๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑ 

วิธีการ ๐ 

ยกระดับมาตรฐาน
ละคุณภาพการ
จัดการพัฒนาละ 
การประมินทักษะ

ดຌานดิจิทัลของ
บุคลากรภาครัฐ 

 . ครือขายผูຌพัฒนาละผูຌประมิน มีการด านินงานพืไอยกระดบัมาตรฐานการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ ละมกีารบูรณาการขຌอมูลระหวางกัน 

เมนຌอยกวา  
 ๑ หนวยงาน 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ ๑ จาก 

ปกอนหนຌา 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ  ๐ จาก
ปกอนหนຌา 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ  ๑ จาก
ปกอนหนຌา 

พิไมขึๅน 

รຌอยละ  ๑ จาก
ปกอนหนຌา 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

ิองค์การมหาชนี 
- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม 

๎. จ านวนกลุมปງาหมายการพัฒนา มีหลักสูตรการฝຄกอบรมบบออนเลน์ละ 

บบหຌองรียนทีไหมาะสมละสามารถน าความรูຌละทกัษะทีไเดຌรับการพัฒนา 

มาปรับ฿ชຌเดຌจริง 

๎ กลุมปງาหมาย พิไมขึๅน 

๐ 
กลุมปງาหมาย 

   - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี 

๏. จ านวนครืไองมือการประมินทักษะบุคคลทีไสามารถน ามา฿ชຌสนับสนุนการพฒันา
ขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ 

  ครืไองมือ พิไมขึๅน 

๎ ครืไองมือ 

พิไมขึๅน 

๏ ครืไองมือ 

  - สถาบันคุณวุฒิวิชาชพี 

ิองค์การมหาชนี 
๐. ระดับความส ารใจของการสรຌางละพัฒนาระบบดิจิทัลพืไอสงสริม 

การรียนรูຌของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐอยางป็นระบบ  
   ระบบ   ระบบ   - ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  

ิองค์การมหาชนี 

กิจกรรม ๎๑๒ํ ๎๑๒๎ ๎๑๒๏ ๎๑๒๐ ๎๑๒๑   
 . พัฒนาละยกระดับมาตรฐานการพฒันา การฝຄกอบรม ละการประมินทักษะ
ดຌานดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ 

 

    หนวยงานขบัคล่ือน 

- กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี 
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- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
หนวยงานด านินงาน 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
ิองค์การมหาชนี 

๎. สรຌางละพัฒนาครือขายผูຌพัฒนาละจัดฝຄกอบรมทักษะดຌานดิจิทัลพืไอพัฒนา
รูปบบละวิธกีารจัดหลกัสูตรฝຄกอบรมทีไหลากหลาย 

     หนวยงานขบัคล่ือน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี 
หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี 

๏. จัด฿หຌมี Digital Learning Platform พืไอ฿ชຌป็นกนกลาง฿นการสรຌางสมดุลของ
กระบวนการรียนรูຌ฿หຌกบุคลากรภาครัฐ 

     หนวยงานขบัคล่ือน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาขนี  
- ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี 

 ๐. สรຌางศูนย์ความป็นลิศดຌานดิจิทัล ิCenter of Excellence for Digitalี พืไอป็น 
showcase รูปบบการพัฒนา 

     หนวยงานขบัคล่ือน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี   
หนวยงานด านินงาน 

- ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
  ิองค์การมหาชนี   
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๓. นวทางการขับคลื่อนการด านินการ  

 พืไอ฿หຌการด านินการตามผนปฏิบัติการดຌานการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐ
ชิงกลยุทธ์พืไอการเปสูดิจิทัลเทยลนด์บรรลุตามวัตถุประสงค์ทีไก าหนดละสามารถขับคลืไอน฿หຌ
กิดการด านินการ฿นทางปฏิบัติอยางป็นรูปธรรม เดຌก าหนด฿หຌสวนราชการ หนวยงานของรัฐ ละ 

องค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ป็นผูຌน าผนปฏิบัติการนีๅเปปฏิบัติ฿หຌกิดผลส ารใจ฿นระดับหนวยงาน  
ดยส านักงาน ก.พ. จะรวมมือกับกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
ิองค์การมหาชนี ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ิองค์การมหาชนี ฿นการจัดตรียมครืไองมือ กลเก 
ทรัพยากรทีไจ าป็นพืไอ฿หຌสวนราชการ หนวยงานของรัฐ ละองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล 
สามารถด านินการ฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผนปฏิบัติการ รวมทัๅงจะเดຌมีการพัฒนากลเกละ
ประสานความรวมมือพืไอชืไอมยงบูรณาการการท างานละ฿ชຌทรัพยากรรวมกับหนวยงาน฿นภาคอกชน 

ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สมาคม ผูຌชีไยวชาญ ฿นลักษณะครือขายพันธมิตร ตอเป  

 ฿นการนีๅ หนวยงานความรวมมือทีไกลาวถึงขຌางตຌนจะมีบทบาท ความรับผิดชอบ
พิไมติมทีไส าคัญ ดังนีๅ  

  ี ส านักงาน ก.พ. รับผิดชอบ฿นการก าหนดกรอบการด านินงาน รวมถึง สงสริม 
สนับสนุน ละสรຌางการมีสวนรวม฿นการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐพืไอการขับคลืไอนเปสู
ดิจิทัลเทยลนด์  

 ๎ี กระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม รับผิดชอบการสงสริม สนับสนุน 

฿นการรับรองหลักสูตรการฝຄกอบรม พืไอ฿หຌขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐมีการพัฒนาทักษะ 

ดຌานดิจิทัลอยางหมาะสม รวมทัๅงรวมพัฒนาบทบาทภารกิจ ยกระดับความสามารถ ละพัฒนา
ระบบการบริหารก าลังคน ส าหรับผูຌบริหารทคนลยีสารสนทศระดับสูงละผูຌปฏิบัติงาน 

ดຌานทคนลยีดิจิทัลภาครัฐ 

 ๏ี ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ิองค์การมหาชนี รับผิดชอบการพัฒนา 
ละจัดฝຄกอบรมพืไอยกระดับทักษะละความรูຌความสามารถของจຌาหนຌาทีไของรัฐดຌานรัฐบาล
ดิจิทัล รวมทัๅงการสนับสนุนครงสรຌางพืๅนฐานทางทคนลยีดิจิทัล พืไอการสรຌางละพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐ  

 ๐ี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ิองค์การมหาชนี รับผิดชอบการจัดท าทักษะ 

ดຌานดิจิทัลของขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐ฿หຌสอดคลຌองกับกรอบการด านินงาน฿นการสรຌาง
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ละพัฒนาก าลังคนภาครัฐพืไอสนับสนุนการขับคลืไอนศรษฐกิจละสังคมดิจิทัล การจัดท า 

คลังขຌอสอบละด านินการประมินทักษะขຌาราชการละบุคลากรภาครัฐดຌานดิจิทัล รวมถึงการสรຌาง
ละพัฒนาครือขายพืไอยกระดับมาตรฐานการประมิน ทักษะดຌานดิจิ ทัลของขຌาราชการ 

ละบุคลากรภาครัฐ 

๔. กรอบการด านินงาน 

ประดใน
ด านินงาน 

ระยะสัๅน 
 ิปที่ ํี 

ระยะกลาง  
ิปที่ ๎-๏ี 

ระยะยาว  
ิปที่ ๐- ๑ี 

การน ารองละ
ขยายผล 
ิSandboxี 

น า prototype การสรຌางละ
พัฒนาก าลังคนภาครัฐเป
ทดลอง฿นหนวยงานน ารอง  

การขยายผลการด านินงาน 

เปยังหนวยงานของรัฐทีไมี 
พันธกิจชืไอมยงกับภารกิจ
ของหนวยงานของรัฐน ารองทีไ
คัดลือก ฿นระยะกอนหนຌา  
ไมนຌอยกวา ๎์ หนวยงาน 

การขยายผลการด านินงาน 

เปยังหนวยงานของรัฐทีไมี 
พันธกิจชืไอมยงกับภารกิจ
ของหนวยงานของรัฐน ารอง 
ทีไคัดลือก ฿นระยะกอนหนຌา  
ไมนຌอยกวา ๑์ หนวยงาน 

การด านินงาน
ของหนวยงาน
ขับคลืไอน 

- พัฒนาครืไองมือ กลเก ละ
นวทางพืไอสนับสนุน฿หຌ
หนวยงานของรัฐสามารถ
ด านินการสรຌางละพัฒนา
ก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์
พืไอเปสูดิจิทัลเทยลนด์เดຌ  
 

- การสงสริมละพัฒนา
ผูຌบริหารระดับสูงของ
หนวยงานของรัฐ เดຌก 
ผูຌบริหารสูงสุด ผูຌทีไจะป็น
ผูຌบริหารระดับสูงรุน฿หม  
ละ CIO 

- การสรຌางความชัดจน 

฿นบทบาทละพันธกิจทีไ
คาดหวังของผูຌบริหาร
ทคนลยีสารสนทศ
ระดับสูง ละการทบทวน
สถานะ การก าหนด
ต าหนงละการมอบ
อ านาจของต าหนงดังกลาว 
- การปรับปรุงระบบ 

การบริหารก าลังคน 

ดຌานทคนลยีสารสนทศ
ภาครัฐ ละทบทวน
บทบาท ระบบงาน 
ครงสรຌางองค์กรทีไ
กีไยวขຌองกับภารกิจ 

- การปรับปรุงระบบละ
กลเกทีไกีไยวขຌอง฿หຌอืๅอตอ
การปรับปลีไยนภาครัฐป็น
รัฐบาลดิจิทัล ิรวม
กฎหมาย ระบบดิจิทัล ละ
กระบวนงานี 
- การติดตามประมินผล 

การด านินงานละวางผน
ตรียมรัฐบาลบบปຂดละ
ชืไอมยง  
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ประดใน
ด านินงาน 

ระยะสัๅน 
 ิปที่ ํี 

ระยะกลาง  
ิปที่ ๎-๏ี 

ระยะยาว  
ิปที่ ๐- ๑ี 

ดຌานดิจิทัลภาครัฐ 

- ยกระดับมาตรการ 

การพัฒนาละการประมิน
ทักษะดຌานดิจิทัลของ
ขຌาราชการละบุคลากร
ภาครัฐ 

การด านินงาน
ของหนวยงาน
ของรัฐ 

- การจัดตรียมทีมขับคลืไอน
การปลีไยนปลง 
- การสืไอสาร สรຌาง 

ความตระหนักรูຌถึง 
การปลีไยนปลงละ
กระตุຌน฿หຌปรับตัวละ
พัฒนาทักษะดຌานดิจิทัล 

ทีไก าหนด 

- การสรรหาผูຌชีไยวชาญ 

มาป็นทีไปรึกษา หรือ 

ผูຌชวย CIO ิหากจ าป็นี  
- การพัฒนาทีมขับคลืไอน 

การปลีไยนปลง 
- การระบุทักษะบบ฿หมทีไ

จ าป็นส าหรับบุคลากร฿น
สังกัดละวางกรอบละ
พัฒนา 
- การจัดท าผนการสรຌาง 

พัฒนา ละคลืไอนยຌาย
ก าลังคนของหนวยงาน  
- สงสริม฿หຌกิดการพัฒนา

บบองค์รวม ควบคูเปกับ
การสรรหาคน฿หมทีไ฿ช
฿หຌกับองค์กร 

- การพัฒนา Digital 
Workplace ละ 

การกระตุຌน฿หຌบุคลากรมี
ความคุຌนคยละสามารถ
ท างาน฿น Digital 
Workplace เดຌอยาง 
มีประสิทธิภาพ  

การด านินการ฿หຌป็นเป 

ตามผนปฏิบัติการ พืไอบรรลุ
ปງาหมาย฿นการป็นรัฐบาล
ดิจิทัล  
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๕. ปัจจัยความส ารใจ฿นการขับคลื่อนมาตรการ ิCritical Success Factorี 

๕.   การเดຌรับการอุปถัมภ์ ิSponsershipี จากผูຌบริหารสวนราชการละหนวยงาน
ของรัฐทุกระดับ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ ละอัตราก าลังทีไจ าป็น฿นการขับคลืไอน
ผนปฏิบัติการ 

๕.๎ การบูรณาการทิศทางละนวทางการด านินงานพืไอการพัฒนาระบบราชการ
ของหนวยงาน เดຌก ส านักงานคณะกรรมการขຌาราชการพลรือน ส านักงานพัฒนาระบบราชการ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ ส านักงบประมาณ ละกระทรวง
ดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ส านักงานรัฐบาลอิลใกทรอนิกส์ ิองค์การมหาชนี สถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ ิองค์การมหาชนี ละน าการปลีไยนปลงรวมกัน 

๕.๏ การปรับปรุงกฎหมาย กฎระบียบทีไกีไยวขຌองพืไอสนับสนุนการปรับปลีไยน
ภาครัฐป็นรัฐบาลดิจิทัล รวมถึงการกຌเขกฎหมายตาง โ ฿หຌสนับสนุนการสรຌางสรรค์นวัตกรรม
ละการทดลองน านวคิดเปปฏิบัติตามหลักการ Minimum Viable Service ทัๅงนีๅ พืไอสรຌาง
ประสบการณ์ละการรียนรูຌจากการทดลองริริไมรืไอง฿ดรืไองหนึไง หรือ฿นสวนราชการ฿ดสวนราชการหนึไง 
ภาย฿นบริบทระยะวลาละทรัพยากรทีไก าหนด กอนการขยายผลตอเป  

๕.๏ การพัฒนาความรวมมือละการท างานอยางป็นพันธมิตรระหวางหนวยงาน 

ทีไกีไยวขຌองทัๅงภาย฿นละภายนอกภาครัฐ พืไอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลละการเปสูดิจิทัลเทย
ลนด์บบ win-win 

๕.๐ การสนับสนุนงบประมาณทีไจ าป็นส าหรับการด านินงาน การพัฒนาบุคลากร 
ละการสรຌางระบบนิวศพืไอการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐชิงกลยุทธ์อยางยัไงยืน  

 

------------------------------------- 



 

 

 

๎. หนังสือส านักงานสภาพัฒนาการศรษฐกิจ 

ละสังคมหงชาติ  
ดวนทีไสุด ทีไ นร ํํํ๎/๎๏๑๐  
ลงวันทีไ ๎๕ มษายน ๎๑๒๎  

รืไอง จຌงผลการพิจารณาผนระดับทีไ ๏  
ิณ สิๅนดือนมีนาคม ๎๑๒๎ี 

 

 

  













 

 

 

 

๏. หนังสือส านักงาน ก.พ. ทีไ นร ํ์ํ๏.๐/ํ๓ํ  
ลงวันทีไ ๑ พฤศจิกายน ๎๑๒ํ  

รืไอง มาตรการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐ
ชิงกลยุทธ์พืไอการไปสูดิจิทัลไทยลนด์ 

  







 

 

๐. หนังสือส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
ศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  
ดวน ทีไ นร ํํํ๒/๓๔๑๒  

ลงวันทีไ ๎๔ ธันวาคม ๎๑๒ํ  
รืไอง มาตรการสรຌางละพัฒนาก าลังคนภาครัฐ

ชิงกลยุทธ์พืไอการไปสูดิจิทัลไทยลนด์ 




