แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑. ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ได้เป็นเพียง
เครื่องมือสนับสนุนการทางานเฉกเช่นที่ผ่านมาอีกต่อไป หากแต่จะหลอมรวมเข้ากับวิถีชีวิตของคนอย่างแท้จริง
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการและ
กระบวนการทางสังคม รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างสิ้นเชิง อิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว
จึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศในการวางแนวทางการดาเนินการด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อ แก้ไขปัญหาที่สั่งสมมานานและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เช่น การก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจทั้งภาคเกษตรกรรม การผลิต
และการบริการ การแสวงหาและใช้โอกาสจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภ าคและอนุภูมิภาค
การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าของสังคม การพัฒนาศักยภาพกาลังคนของประเทศ การบริหารจัดการสั งคมสูงวัย
การแก้ปัญหาคอร์รัปชัน เป็นต้น
๑.๒. ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยื นในระยะยาวตามนั ยของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐๑ กรอบยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
และแนวคิด ประเทศไทย ๔.๐ : โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่น คง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้มีการกล่าวถึงการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรม
การปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า และการบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการ
แผ่น ดิน และการยกระดับ คุณภาพชีว ิตของประชาชน โดยมีการเตรียมความพร้อ มหลายประการ อาทิ
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย มีขนาดเพียงพอ และมีค่าบริการไม่สูงกว่าประเทศอื่นในภูมิภาค การใช้
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล เป็ น เครื่ องมือสาคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิต และการเข้าถึงบริการสาธารณะของ
มาตรา ๒๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บัญญัติว่า
“ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๑) ให้มีการนาเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทาบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
(๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
(๓) ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาโครงสร้ า งและระบบการบริ ห ารงานของรั ฐ และแผนก าลั งคนภาครั ฐ ให้ ทั น ต่ อ
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องดาเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงาน
ที่แตกต่างกัน
(๔) ...”

๒
ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่น อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม การสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจดิจิทัลให้เป็น
กาลั งส าคั ญในการสร้ างผลิ ต ภาพของประเทศ การสร้างขีดความสามารถในการแข่ง ขันทางธุร กิจโดยใช้
เทคโนโลยี ดิจิ ทัล เพื่ อประโยชน์ สู งสุ ดของประเทศ การสร้า งความมั่ นใจให้ กั บ ผู้ ใ ช้แ ละผู้ ท างานในระบบ
เศรษฐกิจดิจิทัล การพัฒนากาลังคน การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมรวมทั้งระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และการสร้างความพร้อมด้านไอซีทีโดยรวมของประเทศเพื่อยกอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันระหว่างประเทศ
๑.๓. คณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วั น ที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณาและเห็ นความส าคัญของการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อปรับเปลี่ ยนรูปแบบ
และกระบวนการทางานและการให้บริการประชาชนของภาครัฐ จึงได้มี มติให้กาหนดเรื่อง “การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เป็นหนึ่งในประเด็นจุดเน้นการพัฒนาภาครัฐที่สาคัญที่จะนาการพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ มาใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๒. การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ สาคัญของรัฐบาลในการเพิ่ม
ศักยภาพทางการแข่งขันและเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นประเด็นนโยบายที่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสั ง คม ได้น ามากาหนดเป็ น หนึ่ ง ในหกยุทธศาสตร์ข องการขับเคลื่ อนแผนพั ฒ นาดิ จิทัล เพื่อเศรษฐกิ จ
และสังคม ระยะ ๒๐ ปี๒ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ “ดิจิทัลไทยแลนด์” หรือประเทศไทยที่สามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
๒.๑ ความหมาย
“การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ” ได้มีการให้คานิยามไว้ในยุทธศาสตร์ที่ ๔
ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมว่าหมายความถึง การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจั ดการและการให้ บริ การของหน่ วยงานรั ฐทั้ งในส่ วนกลางและส่ วนภู มิ ภาคอย่ าง
มีแบบแผนและเป็ นระบบ สร้างบริการของรัฐที่มีธ รรมาภิบาลที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการได้
โดยไม่มีข้อจากัดทางกายภาพ พื้นที่ และภาษา สามารถหลอมรวมการทางานภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว
มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลและความมั่นคงของชาติ ผ่านการจัดเก็บ รวบรวม
และแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และในท้ายที่สุดภาครัฐจะเปลี่ยนเป็นผู้อานวยความสะดวกในการสร้าง
๒

แผนพั ฒนาดิจิ ทัล เพื่อ เศรษฐกิจ และสังคม ได้ กาหนดยุท ธศาสตร์ก ารพั ฒนาไว้ ๖ ด้ า น ได้ แ ก่ ยุท ธศาสตร์ที่ ๑ พัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตร์ที่ ๖ สร้างความเชื่อมั่นใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

๓
บริการสาธารณะโดยเอกชนและประชาชนเรียกว่า บริการร่วมกันตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล (Universal
design) ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจการปกครอง และเสนอความ
คิดเห็นต่อการดาเนินงานของภาครัฐได้อย่างสมบูรณ์
จากความหมายของการปรั บเปลี่ ยนภาครัฐ เป็ น รัฐ บาลดิจิ ทั ล ดัง กล่ า ว สามารถสรุ ป
คุณลักษณะของรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้ ๔ ประการ ได้แก่
๑) E-government หรือ Electronic Government หมายถึง รัฐบาลซึ่งนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการสาธารณะ เพิ่มความโปร่งใส และ
ความน่าเชื่อถือ๓
๒) Connected Government หมายถึง E-government ที่ถูกพัฒนาถึงขั้นที่ทาให้
หน่วยงานภาครัฐอย่างน้อยที่สุด ๒ หน่วยงาน สามารถเชื่อมโยงการทางานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน โดยไม่ยึดติด
กับขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่คานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
และมีเป้ าหมายในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ป ระชาชน รูป แบบของการปฏิส ัม พัน ธ์ด้า นดิจิทัล
ระหว่างหน่วยงาน (Digital interaction) มีหลายรูปแบบ อาทิ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐ บาล
(C2G) ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานภาครัฐ (G2G) ระหว่างภาครัฐกับประชาชน (G2C) และระหว่างภาครัฐ
และภาคธุรกิจ (G2B)๔
๓) Open Government ๕ หมายถึง รัฐบาลที่เปิด ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกระบวนการ วิธีการดาเนินงาน รวมถึงเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
การสร้างสังคมประชาธิปไตย สร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นและศรัทธาในหมู่ประชาชน
๔) Smart Government หมายถึง รัฐ บาลที่มีการนาเทคโนโลยี อัจฉริยะมาปรับใช้
กับการดาเนินงานและการให้บริการต่าง ๆ ของรัฐบาล๖
๒.๒ ทิศทางและแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ในการพัฒนาภาครัฐของไทยให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้มีคุณลักษณะตามข้อ ๒.๑ นั้น
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ พิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบแผนพั ฒนาดิ จิ ทั ล เพื่ อเศรษฐกิ จและสั งคม ระยะ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๗๙) ตามที่กระทรวงดิจิทั ล เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคมได้ นาเสนอ โดยในแผนดังกล่ า ว
ได้ มี ก ารกล่ า วถึ ง ภู มิ ทั ศ น์ ข องการพั ฒนาประเทศไทยไปสู่ ดิ จิ ทั ลไทยแลนด์ และเป้ าหมายการพั ฒนารั ฐบาล
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ไว้ ๔ ระยะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทาง
ของการพัฒนาที่ชัดเจน ดังนี้
๓

ให้คานิยามโดยธนาคารโลก (World Bank)
กล่าวไว้ในเอกสารของสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง “วาระพัฒนาที่ ๘ : การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ประเทศ” (สิงหาคม ๒๕๕๘) หน้า ๑๒ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน้า ผ๑๗
๕
ให้คานิยามโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD)
๖
กล่าวไว้ใน (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) หน้า ๑๒
๔

๔
ระยะการ
พัฒนา

ระยะที่ ๑
Digital Foundation
(๑ ปี ๖ เดือน)

ด้านการพัฒนา
ภูมิทัศน์ดิจิทลั ประเทศไทยลงทุน และ
ของไทย
สร้างรากฐานในการ
ในระยะ ๒๐ ปี พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั

รัฐบาล

เศรษฐกิจ

สังคม

หน่วยงานรัฐมีการทางาน
ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลข้ามหน่วยงาน

ระยะที่ ๒
Digital Thailand I:
Inclusion
(๕ ปี)
ทุกภาคส่วนของ
ประเทศไทยมีส่วนร่วม
ในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทาง
ประชารัฐ
การทางานระหว่าง
ภาครัฐจะเชื่อมโยงและ
บูรณาการเหมือนเป็น
องค์กรเดียว

ระยะที่ ๓
Digital Thailand II:
Full Transformation
(๑๐ ปี)
ประเทศไทยก้าวสูด่ ิจิทัล
ไทยแลนด์ที่ขับเคลื่อน
และใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมดิจิทัลได้อย่าง
เต็มศักยภาพ

รัฐจัดให้มีบริการที่
ขับเคลื่อนโดยความ
ต้องการของประชาชน
เปิดเผยข้อมูลและให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
การทาธุรกรรมผ่านระบบ ภาคเกษตร การผลิต
ภาคเกษตร การผลิต
ดิจิทัล คล่องตัว และติด และบริการ เปลี่ยนมา และบริการแข่งขันได้
อาวุธดิจิทัลให้ SMEs
ทาธุรกิจด้วยดิจิทัลและ ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร ข้อมูล ตลอดจนดิจิทลั
และเชื่อมโยงไทยสู่
ให้มาอยู่บนระบบออนไลน์ digital Technology การค้าในระดับภูมิภาค
พร้อมทั้งวางรากฐานให้ Startup และคลัสเตอร์ และระดับโลก
เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์ ดิจิทัลเริ่มมีบทบาท
ดิจิทัล
ในระบบเศรษฐกิจไทย
ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึง ประชาชนเชื่อมั่นใน
ประชาชนใช้ประโยชน์
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง การใช้ดิจิทัล และเข้าถึง จากเทคโนโลยี/ข้อมูล
และบริการพื้นฐานของรัฐ บริการการศึกษา สุขภาพ ทุกกิจกรรมใน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ข้อมูล และการเรียนรู้ ชีวิตประจาวัน
ตลอดชีวิตผ่านดิจิทลั

ระยะที่ ๔
Global Digital
Leadership
(๑๐ - ๒๐ ปี)
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่พัฒนาแล้ว
สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่า
ทางสังคมอย่างยั่งยืน
เป็นผู้นาในภูมิภาค
ด้านรัฐบาลดิจิทลั
ทั้งทางการบริหาร
จัดการรัฐและบริการ
ประชาชน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทุกกิจกรรมเชื่อมต่อ
ภายในและระหว่าง
ประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล นาประเทศไทยสู่
ความมั่งคั่ง

เป็นประเทศที่ไม่มีความ
เหลื่อมล้าด้านดิจิทัล
ตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ตนเอง

ที่มา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ส าหรั บ แนวทางการปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ เป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล นั้ น แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล ฯ
ฉบับดังกล่าว ได้กล่าวถึงการดาเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนา “กาลังคน” ให้มี
ความพร้อมไว้ใน ๒ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๔ การปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ เป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ก าหนดแผนงานหลั ก ไว้
๔ เรื่อง ได้แก่ (๑) จัดให้มีการบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
หรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) (๒) ปรับเปลี่ยนการทางานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล (๓) สนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open data) และให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๕
กับกระบวนการทางานของรัฐ เพื่อนาไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ และ (๔) พัฒนาแพลตฟอร์มบริการพื้นฐาน
ภาครัฐ เพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชั่นหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กาหนด
แผนงานที่เ กี่ย วข้ องกับ การพัฒ นารั ฐ บาลดิ จิทั ล ในส่ ว นที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการพัฒ นาก าลั งคน ๓ กลุ่ ม ได้ แ ก่
(๑) การพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล ให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ให้มีความสามารถ
สร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนาไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้า
และบริ การได้เท่าทัน ความต้องการของผู้ รับประโยชน์ (๒) การพัฒ นาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ (๓) การพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงของรัฐ ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนา
ภารกิจขององค์กรที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูล
ขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
๒.๓ ความพร้อมของภาครัฐไทย
ในบริบทของประเทศไทยในปัจจุบัน ภาครัฐถือเป็นแกนหลักในการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยที่ผ่านมา ภาครัฐของไทยได้มีการปรับ
บทบาทภารกิจและโครงสร้างส่ วนราชการให้ มีความเหมาะสมกับภารกิจและรูปแบบการทางานของภาครัฐ
ที่เปลี่ ยนแปลงไป รวมทั้งมี การปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการให้ มีความทันสมัย และยกระดับการ
ให้บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงรูปแบบ
และกระบวนการทางานและการให้บริการประชาชน
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมยังคงจากัดอยู่ในวงแคบ การบริหาร
จัดการภาครัฐในภาพรวมยังคงมีปัญหาในเรื่องประสิทธิภาพ๗ การบริการประชาชนมีความล่าช้าและยังไม่ได้
๗

World Economic Forum ได้จัดทารายงานขีดความสามารถในการแข่งขันโลก (Global Competitiveness Index)
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ (ค.ศ.2015 - 2016) โดยระบุว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับในภาพรวมอยู่ที่อันดับ ๓๔
จาก ๑๓๘ ประเทศ หรือได้คะแนนรวม ๔.๖ คะแนนจาก ๗ คะแนน และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยชี้วัด ๓ กลุ่ม ๑๒ ด้าน พบว่า
ประเทศไทย ได้คะแนน ดังนี้
(๑) ด้านปัจจัยพื้นฐาน (Basic Requirement) ประกอบด้วย ๔ ด้าน ได้แก่ สถาบัน (Institution) ๓.๗ คะแนน
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ๔.๔ คะแนน เศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomic Environment) ๖.๑ คะแนน
สุขภาพและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Health and Primary Education) ๕.๕ คะแนน
(๒) ด้านปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ (Efficiency Enhancers) ประกอบด้วย ๖ ด้าน ได้แก่ การศึกษาขั้นสูงและ
การฝึกอบรม (Higher Education and Training) ๔.๕ คะแนน ประสิทธิภาพของตลาดสินค้า (Good Market efficiency)
๔.๗ คะแนน ประสิทธิภาพของตลาดแรงงาน (Labor Market Efficiency) ๔.๒ คะแนน การพัฒนาตลาดการเงิน (Financial
Market Development) ๔.๔ คะแนน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Readiness) ๔.๓ คะแนน ขนาดของตลาด
(Market Size) ๕.๒ คะแนน
(๓) ด้านปัจจัยนวัตกรรมและความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ (innovation and Sophistication Factors) ประกอบด้วย
๓ ด้าน ได้แก่ ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ (Business Sophistication) ๔.๓ คะแนน และนวัตกรรม (Innovation) ๓.๔ คะแนน

๖
มาตรฐานสากล๘ และปัญหาคอร์รัปชันขยายตัวในวงกว้าง๙ สาหรับความพร้อมของภาครัฐในการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้นั้น ประเทศไทยถือว่าได้มีการพัฒนาไปได้รวดเร็วระดับหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากผลการจัดอันดับความพร้อม
ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในรายงาน UN e-Government Readiness Ranking 2016 (พ.ศ. ๒๕๕๙)
ที่ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ ๗๗ จาก ๑๙๓ ประเทศ โดยได้คะแนนประเมินอยู่ที่ ๐.๕๕๒๒ คะแนน
เลื่อนขึ้นจากอันดับที่ ๑๐๒ ในปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. ๒๕๕๗) คะแนน ๐.๔๖๓๑ แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประเทศอื่น ๆ ประเทศไทยยังได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้คะแนนระดับปานกลาง (World Average)
และเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่ในระดับที่ ๔ รองจาก
ประเทศสิงคโปร์ (อันดับ ๔) ประเทศมาเลเซีย (อันดับ ๖๐) และประเทศฟิลิปปินส์ (อันดับ ๗๑)
เมื่อพิจ ารณาจากผลการส ารวจระดับความพร้อมการพัฒ นารัฐ บาลดิจิทัล หน่ว ยงาน
ภาครัฐระดับกรม ประจาปี ๒๕๕๙ จัดทาโดยสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)๑๐ ที่ได้ประเมิน
แนวโน้ มการพัฒนาเชิงดิ จิ ทัล ของหน่ วยงานภาครั ฐใน ๔ เรื่ อง พบว่ า หน่วยงานของรัฐมีแนวโน้มการพั ฒนา
Open Government สูงที่สุด (๖๗ คะแนน) รองลงมา ได้แก่ E-Government (๕๙ คะแนน), Joint-up
Government หรือ Connected Government (๕๒ คะแนน) และ Smart Government (๕๐ คะแนน) ตามลาดับ
โดยในการพัฒนา Open Government นั้น หน่วยงานต่าง ๆ มีการสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของทางราชการ (Open Data) มาก
(๘๔ คะแนน) ส่วนการพัฒนา E-Government หน่วยงานสามารถดาเนินมาตรการลดกระดาษ (Digitalization
of Documents and Services) ได้เห็นผลมากที่สุด (๙๑ คะแนน)
อย่างไรก็ตาม ในการสร้างให้เกิด Connected Government แม้ว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ
จะมีการแลกเปลี่ยน/ใช้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น (Inter-operability) มากในระดับหนึ่ง (๘๑ คะแนน) แต่ในเชิง
โครงสร้างระบบสารสนเทศภาครัฐยังไม่มีการบูรณาการเชื่อมต่อกันเท่าที่ควร การเก็บข้อมูลภาครัฐยังขาด
ความเป็นเอกภาพ มีความซ้าซ้อนและไม่สมบูรณ์ การใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีไม่มากนัก
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้ว พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดอยู่ในอันดับที่ ๓ รองจาก
สิงคโปร์ อันดับสอง คะแนน ๕.๗๒ และมาเลเซีย อันดับที่ ๒๕ คะแนน ๕.๑๖
๘
ธนาคารโลกรายงานว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค.ศ. 2017) ประเทศไทยมีคะแนนความง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing
Business) อยู่ที่อันดับ ๔๖ จาก ๑๙๑ ประเทศ
๙
จากผลการประเมินขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) พบว่า ประเทศไทยถูกลดอันดับ
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index: CPI) จากปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ค.ศ.2016) อยู่ในอันดับที่ ๗๖ (คะแนนร้อยละ ๓๘)
เป็นอันดับที่ ๑๐๑ (คะแนนร้อยละ ๓๕) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ค.ศ. 2017) จากการจัดอันดับทั้งหมด ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก
๑๐
ผลการสารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจาปี ๒๕๕๙ เป็นการสารวจและ
ติดตามการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลใน ๖ มิติ ได้แก่ นโยบายและแนวปฏิบัติในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ ระบบบริการจัดการภายในในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ด้านดิจิทัล การบริการภาครัฐที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย เทคโนโลยีอัจฉริยะและการนามาใช้ การสารวจใช้วิธีการจัดส่ง
แบบสอบถามโดยให้หน่วยงานระดับกรมเป็นผู้ประเมินตนเอง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรมที่ตอบ
แบบสอบถาม จานวน ๒๗๒ หน่วยงาน จาแนกเป็นหน่วยงานของรัฐ ๑๔๖ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ ๔๗ หน่วยงาน และองค์การมหาชน/
หน่วยงานอิสระ ๗๙ หน่วยงาน

๗
ส่งผลให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่สูงและไม่สามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของฝ่ายบริหารได้ ประชาชน
ผู้รับบริการต้องยื่นข้อมูลซ้า ๆ เพื่อขอรับบริการ ทาให้ใช้เวลาในการให้บริการมากและมีภาระค่าใช้จ่ายที่สูง
ในขณะที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าเพิ่มแก่หน่วยงานภาครัฐและประชาชน๑๑
ส่ว นการพัฒ นา Smart Government นั้น จาเป็นต้องเร่งพัฒ นาและนาเทคโนโลยี
อัจฉริยะมาใช้โดยเร็ว โดยเฉพาะการนาระบบ E-Service มาให้บริการและสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน
(๔๐ คะแนน) การนาข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้ประกอบการทางาน (๓๖ คะแนน) และการใช้
เทคโนโลยีการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) เพื่อยกระดับคุณภาพการทางานและ
การให้บริการภาครัฐ (๒๔ คะแนน)
๒.๔ ความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ
โดยที่ ใ นระยะเริ่ ม ต้ น ของการขั บ เคลื่ อ นภาครั ฐ ไปสู่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ให้ บ รรลุ
ความสาเร็จนั้น ต้องอาศัยความพร้อมของบุคลากรภาครัฐใน ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ
ส่ว นราชการที่มีความเป็น ผู้นาด้านดิจิทัล ภาครัฐ ผู้ซึ่งสามารถกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงนโยบาย รวมถึงรูปแบบและกระบวนการทางานขององค์กรด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
และ (๒) กลุ่มผู้ป ฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialists) ผู้ซึ่งมีทักษะที่เหมาะสมที่
จะสนับสนุนการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการทางานและการให้บริการของหน่วยงาน
อย่างไรก็ตาม “ผู้นาด้านดิจิทัลภาครัฐ” ในปัจจุบันยังมีจานวนไม่มากนัก ดังจะเห็นได้จาก
จานวนหน่ว ยงานภาครัฐ ที่มีการปรับ เปลี่ยนกระบวนการทางานหลัก (Core Business Process) และ
การให้บ ริการประชาชนพร้ อมทั้งสร้ างความเชื่อมโยงด้านข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงานด้ว ย
การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างเต็มรูปแบบและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มีไม่มากนัก และเมื่อพิจารณาจาก
จานวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ในกระทรวง/กรมต่าง ๆ พบว่า มีผู้ผ่านการ
ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รในลั ก ษณะดั ง กล่ า ว อาทิ หลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief
Information Officer : CIO) และยังอยู่ในราชการ เพียง ๑๑๘ คน๑๒ จากจานวนผู้บริหารทั้งหมด ๑,๑๐๑ คน๑๓
หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๒ ของจานวนผู้บริหารระดับสูงภาครัฐทั้งหมดเท่านั้น นอกจากนี้ จากผลการสารวจ
ระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจาปี ๒๕๕๙ พบว่า หน่วยงาน
ภาครั ฐ ยั ง ขาดการเตรี ย มบุ ค ลากรเพื่ อ สานต่ อ ภารกิ จ ของผู้ น าด้ า นดิ จิ ทั ล ของหน่ ว ยงาน (Leadership
Continuity Plan ๕๑ คะแนน) หากภาครัฐไม่เร่งสร้างและเตรียมบุคลากรกลุ่มนี้ การขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่
การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอาจชะงักงันและไม่เกิดผลสาเร็จตามที่คาดหวัง
๑๑

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. พฤษภาคม ๒๕๕๙, หน้า ๒๑
ข้ อ มู ล ผู้ ผ่ า นการอบรมหลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง (Chief Information Officer : CIO)
ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
๑๒

๑๓

ข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น และระดับสูง จากโปรแกรมระบบสารสนเทศ
กาลังคนภาครัฐ ๒๕๕๘ (GMIS) สานักงาน ก.พ.

๘
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างบุคลากรภาครัฐ ในปัจจุบัน พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในราชการพลเรือน (ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตาแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์) มีจานวนน้อยมากมีเพียง ๒,๓๓๔ ตาแหน่ง๑๔ หรือร้อยละ ๐.๕๘ ของจานวนตาแหน่งข้าราชการ
พลเรื อ นสามั ญ ทั้ ง หมด เท่ า นั้ น และเมื่ อ พิ จ ารณาการกระจายตั ว ของบุ ค ลากรในระดั บ องค์ ก ร พบว่ า
ส่วนราชการ (กรม) หนึ่งจะมีผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประมาณ ๑ – ๑๕ คน หรือเฉลี่ยประมาณ ๗ คน
(Median)๑๕ และเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจหลักของส่วนราชการเท่านั้น อีกทั้งเมื่อพิจารณาศักยภาพ
และขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ พบว่า ยังขาดองค์ความรู้ เกี่ยวกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีและ
ขาดทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางานและการให้ บริ การประชาชน ดังจะเห็ นได้ จากการที่ หน่ วยงานภาครั ฐส่ วนใหญ่ (มากกว่ าร้อยละ ๗๕)
มีค วามต้ อ งการผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามรู้ ด้ า น ICT ภาครั ฐ หรื อ Network Security และโปรแกรมเมอร์
รองลงมาต้องการเว็บมาสเตอร์; System Administration/Database Officer; System Analysis; Graphic
Design; และ Business Analyst ตามลาดับ๑๖
สาหรับความพร้อมของบุคลากรภาครัฐกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Users)
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนนั้น พบว่า บุคลากรภาครัฐส่วนใหญ่ยังขาดความกระตือรือร้น
ในการทางานและพัฒ นาตนเอง และขาดศั กยภาพการปรับตั ว ให้ เ ท่าทันกั บเทคโนโลยีที่เปลี่ ยนแปลงไป
ส่ งผลทาให้ ไม่ส ามารถตอบสนองการปรั บเปลี่ ยนกระบวนการและวิธีการทางาน และความต้องการของ
ประชาชนในการได้รับบริการจากภาครัฐด้วยช่องทางที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น๑๗
๓. การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐
เพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศไทยให้ ไ ปสู่ ความมั่ น คง มั่ งคั่ ง และยั่ ง ยื น
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของไทยให้มีความรอบรู้ มีการตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความพอประมาณ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม ก.พ. ในการประชุม
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบกรอบแนวคิดการพัฒนาข้าราชการเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ๕ ประการ ดังนี้
๓.๑ การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศมาสู่การพัฒนาระดับบุคคล
และการพัฒ นาเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการภาครัฐ โดยการนา “จุดเน้นการพัฒ นาภาครัฐ ”
ที่ ก.พ. กาหนด มากาหนดเป็ น “คุณลั กษณะของข้าราชการส าหรั บการขั บเคลื่ อนการพัฒนาประเทศ” และ
กลุ่มของความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนาสาหรับข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ
๑๔
๑๕

ข้อมูลกาลังคนภาครัฐ ปี ๒๕๕๘ สานักงาน ก.พ.

ข้อมูลจากโปรแกรมระบบสารสนเทศกาลังคนภาครัฐ ๒๕๕๘ สานักงาน ก.พ.
๑๖
ผลการสารวจระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจาปี ๒๕๕๙
๑๗
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔”, หน้า ๖๐

๙
๓.๒ การพัฒนาข้าราชการเพื่อสนับสนุนการดาเนินบทบาทการเป็นผู้นา (Leadership Role)
และบทบาทในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ ของข้ า ราชการ ๔ กลุ่ ม ได้ แก่ ผู้ บริ หารส่ วนราชการ
ผู้อานวยการสานัก/กอง หัวหน้างาน/โครงการ และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอื่น ๆ
๓.๓ การพัฒนาที่มุ่งเน้ นการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคต รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีงามให้แก่บุคคล โดยคานึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
๓.๔ การพัฒนาที่ส่ งเสริ มการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่จากัดเฉพาะการฝึกอบรม การเรียนรู้เพื่อให้
สามารถปฏิบัติได้จริง และการเรียนรู้ที่มีการกากับติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
ที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นระบบ
๓.๕ การพั ฒ นาระบบและเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ช่ ว ยสร้ า งแรงจู ง ใจในการพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยการสร้างกลไกที่จะพัฒนาข้าราชการให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน อาทิ การสร้างบรรยากาศและ
ชุมชนการเรียนรู้ (Learning Environment and Learning Community) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้
(Incentives) การน าผู้มีส่ว นเกี่ย วข้อง (Stakeholders) และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการพัฒ นา
รวมถึงการเชื่อมโยงกลไกการพัฒนากับกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบต่าง ๆ อาทิ การวางแผนและ
การเตรียมกาลังคนเพื่ออนาคต การสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในการนี้ เพื่อให้ การดาเนิ นงานเพื่อพัฒนาข้าราชการตามแนวคิดดังกล่าวมีความชัดเจนและ
เป็น รูปธรรม ก.พ. ได้พิจารณากาหนด “จุดเน้นการพัฒ นาภาครัฐ ” ที่จะใช้ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Learning and Development) เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒ นา
ในระยะ ๔ - ๕ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
(๑) การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)
(๒) การส่ งเสริ มการทางานที่ส อดคล้ อง เชื่อมโยง เป็นบูรณาการ และการสร้างจิตส านึก
ความรับผิดชอบ (Creating Alignment and Accountability)
(๓) การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ (Driving Innovation)
(๔) การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทางานแบบประชารัฐ (Creating Partnership and
Relationship)
๔. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในส่วน
ของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานและการให้บริการของภาครัฐด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ภายใต้
แนวคิด “การปรั บเปลี่ ย นภาครั ฐเป็น รัฐ บาลดิจิทัล ” จึงได้กาหนด “แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
สาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ” ที่จะนาไปใช้เป็นกรอบการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ในระยะ ๕ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดังนี้

๑๐
๔.๑ วัตถุประสงค์
๔.๑.๑. เพื่ อ ให้ ภ าครั ฐ มี ก าลั ง คนที่ มี ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ที่ เ หมาะสม ที่ จ ะเป็ น กลไก
ขับเคลื่อนที่สาคัญ ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
๔.๑.๒. ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล และสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔.๒ เป้าหมาย
๔.๒.๑ ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาครัฐ มีกาลั งคนด้านดิจิทัล ที่มีทักษะที่
เหมาะสมในการดาเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้
(๑) ผู้บริหารระดับสูง (Executive)
เป็ น ผู้ นาด้านดิจิทัล ภาครัฐ ที่ส ามารถกาหนดนโยบายและทิศทางของ
องค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยน
รู ป แบบการด าเนิ น งาน หรื อ การให้ บ ริ ก ารขององค์ ก ร ให้ มี ค วามทั น สมั ย โดยน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้
เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่าง
ภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
(๒) ผู้อานวยการกอง (Management)
เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร ที่สามารถสื่อสาร
นโยบายขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ พร้อมทั้งสั่งการ กาหนดแนวทาง วางแผน กากับ ติดตามดูแล ให้เกิด
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานหรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล
มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
(๓) ผู้ทางานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)
เป็ น ผู้ ใ ช้ ข้ อ มู ล ดิ จิ ทั ล เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบาย ที่ ส ามารถคิ ด วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรือการจัดบริการขององค์กร รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์
ออกแบบ รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพื่อการเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในรูปแบบดิจิทัล

๑๑
(๔) ผู้ทางานด้านบริการ (Service)
เป็นผู้อานวยความสะดวกด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถให้บริการ ให้ความ
ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก หรือให้คาแนะนาในรูปแบบดิจิทัล ที่ สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและ
ผู้รั บ บริ การ ทั้งภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน รวมทั้งสามารถให้ ข้อมูล ความต้องการบริการ สร้างสรรค์
นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการสร้าง
ความเชื่อมโยงการบริการข้ามหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบ
ดิจิทัล และการเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
(๕) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist)
เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร ที่สามารถบริหารโครงการ หรือ
เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่หน่วยงาน (Automated Public
Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบารุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอย่ างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒ นาระบบให้ สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่ง
จะสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงานหรือการให้บริการของภาครัฐ ไปสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถ
ช่ว ยสนองตอบต่อความต้องการของผู้ รับ บริการในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างให้เกิด
การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และ
การเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
(๖) ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)
เป็ นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่รู้เท่าทันการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง และปลอดภัย รวมทั้งสามารถเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
๔.๒.๒ ภาครั ฐ ใช้ เ ทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ในการยกระดั บ คุณ ภาพการบริ ห ารจั ด การและ
การบริการเพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้รับบริการ สร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้า
๔.๓ ปัจจัยชี้วัดความสาเร็จ
ภายในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่ ว ยงานภาครั ฐ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบ
การดาเนินงานและการให้บริการของหน่วยงานให้มีความทันสมัยเป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูล การทางานและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้ว ยกัน เอง (G2G) ระหว่างภาครั ฐกับ เอกชน (G2B) และระหว่างภาครัฐ กับประชาชน (G2C) ในลักษณะ
Connected Government รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่สนับสนุนการสร้างรัฐบาลแบบเปิด
อนึ่ง การดาเนินงานตาม แนวทางนี้ จะมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ และสนับสนุนการจัดอันดับประเทศในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) อันดับความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจโลกของประเทศไทย จัดทา
โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอันดับสูงสุด ๒๕ อันดับแรกของโลก
(ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๓๔ จาก ๑๓๘ ประเทศ ได้คะแนน ๔.๖๔ จาก ๗ คะแนน)

๑๒
(๒) อันดับความง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดทาโดย The World Bank อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีอันดับสูงสุด ๔๐ อันดับแรกของโลก หรืออันดับ ๒ ของอาเซียน (ปี ๒๕๖๐ อยู่ในอันดับที่ ๔๙ จาก
๑๙๐ ประเทศ ได้คะแนน ๗๑.๔๒ จาก ๑๐๐ คะแนน)
(๓) อันดับ E-Government Ranking ของประเทศไทย จัดทาโดย UN ดีขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๕ (ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๗๗ จาก ๑๙๓ ประเทศ ได้คะแนน ๐.๕๕๒๒)
(๔) อัน ดับ The Networked Readiness Index ของประเทศไทย จัด ทาโดย
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีอันดับสูงสุด ๕๕ อันดับแรกของโลก
(ปี ๒๕๕๙ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๖๒ จาก ๑๓๙ ประเทศ ได้คะแนน ๔.๒)
(๕) อันดับ Open Data Index จัดทาโดย Open Knowledge International อยู่ใน
กลุ่ ม ประเทศที่ มี อั น ดั บ สู ง สุ ด ๓๐ อั น ดั บ แรกของโลก (ปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ ๔๒ จาก
๑๒๒ ประเทศ ได้คะแนนร้อยละ ๓๙)
๔.๔ ขอบเขตการดาเนินงาน
เพื่อให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐบรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนด ในช่ วงระหว่ างปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เห็ นควรกาหนดขอบเขตความครอบคลุ ม
ของการส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เป็น ๓ ระยะ ดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ครอบคลุ ม ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ และ
ผู้ปฏิบัติงานในกระทรวง กรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ครอบคลุมข้าราชการฝ่ายพลเรือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
๔.๕ หลักการ
๔.๕.๑ การพั ฒ นาที่ เ ชื่ อ มโยงทิ ศ ทางและแนวทางการปรั บ เปลี่ ย นภาครั ฐ เป็ น
รัฐบาลดิจิทัล มาสู่การพัฒนาระดับบุคคล โดยการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่ มให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการดาเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางและการปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ รวมถึงการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อ
การขับเคลื่ อนเศรษฐกิจ และสั งคม ตามแผนพัฒ นาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒ นารัฐ บาล
อิเล็กทรอนิกส์
๔.๕.๒ การพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งผู้ น าเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงและ
การพัฒนาขีดความสามารถกาลังคนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสร้างและ
พัฒนาผู้นาด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Leader) การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ และการยกระดับ
ขีดความสามารถของข้าราชการและบุ คลากรภาครัฐให้ สามารถปรับตัวให้ เท่าทันกับการเปลี่ ยนแปลงของ

๑๓
เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมการทางานและการให้บริการของรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการยกระดับงาน
ของภาครัฐเป็นงานที่มีคุณค่าสูงขึ้น (High Value Job)
๔.๕.๓ การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสร้างระบบและ
การทางานแบบดิจิทัล (Digital Mindset) โดยการปลูกฝังบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติในการทางานร่วมกัน
ให้ แก่ข้ าราชการและบุ คลากรภาครั ฐทุกระดับ อาทิ การพร้ อมรับปรับเปลี่ ยน (Adaptability) การเปิดรั บ
ความคิด ท้าทายสิ่งใหม่ แสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสม (Explorers Mind) การทางานแบบสอดประสานและ
สร้ า งความร่ ว มมื อ แลกเปลี่ ย นแบ่ ง ปั น (Collaborative) แบ่ ง อ านาจหน้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกั น
(Empowerment and Shared Responsibility) และการให้อิสระทางความคิดในแบบ Growth Mindset
๔.๕.๔ การพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาทั ก ษะและความสามารถเพื่ อ การท างาน
ในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานในอนาคต โดยการพัฒนาทักษะและความสามารถ
(Skills and Abilities) เพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ในปั จ จุ บั น และการเตรี ยมความพร้ อมด้ านความรู้ ค วามเข้ า ใจ (Understanding) และ
ประสบการณ์ (Experience) เพื่อการปฏิบัติงานตามบทบาทและลั กษณะงานที่คาดว่ าจะได้รับมอบหมาย
ในอนาคต ในสัดส่วน ๗๐ : ๓๐
๔.๕.๕ การพั ฒ นาที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งสมดุ ล ของกระบวนการเรี ย นรู้ โดยการ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย (อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้จากการฝึกอบรม การเรียนรู้จากการสอนงาน การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ และการเรียนรู้จากผู้อื่น )
การเรี ย นรู้ เพื่ อให้ ส ามารถปฏิบั ติไ ด้จ ริ ง และการเรี ยนรู้ที่ มีก ารกากับ ติด ตามเป้า หมายและการให้ ข้อ มู ล
ย้อนกลับที่ชัดเจน ต่อเนื่องและเป็นระบบ และการพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประเมินและรับรองทักษะด้านดิจิทัล การกาหนดกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
(Development Roadmap) การสร้างบรรยากาศและชุมชนการเรียนรู้ การนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้
ในกระบวนการพัฒนา และการให้ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานเข้ามาร่วมในกระบวนการเรียนรู้
๔.๕.๖ การพัฒ นาที่คานึงถึง ความเชื่อ มโยงและสอดประสาน (Inter System
Alignment) ระหว่างการพัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
๔.๖ บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
๔.๖.๑ ในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
จานวน ๖ กลุ ่ม ได้แ ก่ ผู ้บ ริห ารระดับ สูง (Executive) ผู ้อานวยการกอง (Management) ผู้ทางานด้า น
นโยบายและงานวิช าการ (Academic) ผู้ทางานด้านบริการ (Service) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Technology) และผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) บุคลากรเหล่านี้มี “บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ”
ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ ใน ๓ ระยะ ดังนี้

๑๔
บทบาทที่ความคาดหวังต่อข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ
ทิศทางแนวโน้ม
ทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทลั
ตามแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปีที่ ๑ – ๒ (Early)

หน่วยงานรัฐมีการเตรียมพร้อมสู่การเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลภายใน
ส่วนราชการระดับกระทรวง
หรือหน่วยงานภายในหน่วยงานของรัฐ
แนวโน้มการปรับเปลีย่ นองค์กร
การปรับเปลีย่ นกระบวนการทางานและ
การให้บริการประชาชน
(Work and Service Process Redesign)
แนวโน้มการปรับเปลีย่ นภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทลั - การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(Readiness Preparation)
- การจัดเตรียมนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้
(Digital Transformation Policy and Action Plan)
- การพัฒนากระบวนการทางานแบบอัจฉริยะ ด้วยการ
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาครัฐ ระยะ
เริ่มต้น Smart Operation (Initially G2G)
- การพัฒนาการบริการภาครัฐแบบอัจฉริยะ
ด้วยการพัฒนาการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชน ระยะเริ่มต้น (Smart Citizen Centric
Service- Initially G2C)
- การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Open Data)

ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)

ปีที่ ๖ – ๑๐ (Maturity)

หน่วยงานรัฐมีการทางานที่เชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงานปรับปรุง
กระบวนการ วิธีการดาเนินงานใหม่

การทางานระหว่างภาครัฐ
จะเชื่อมโยงและบูรณาการ
เหมือนเป็นองค์กรเดียว

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางาน
ขององค์กร
(Organizational Operation Reform)
- การพัฒนารูปแบบทางานที่เป็นนวัตกรรม
ด้วยการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐด้วยกัน
เอง (Innovative Operation - Partially G2G)
- การพัฒนาบริการภาครัฐที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลางที่เป็นนวัตกรรม ทีม่ กี าร
เชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน
(Innovative Citizen Centric Service - Partially
G2C)
- การเป็นรัฐบาลทีเ่ ปิดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม (Open Government)

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
(Organization Value
and Culture Creation)
- การสร้างรูปแบบการทางานที่สร้าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
(Creative Co-Creation Operation Optimize G2G)
- การพัฒนาบริการภาครัฐที่สร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างภาครัฐกับประชาชน
(Creative Co-creation Citizen
Centric - Optimize G2C / G2B)
- การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ
(E-participation)

๑๕
บทบาทและพฤติกรรมทีค่ าดหวัง
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับสูง
(Executive)

คานิยามกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
หรือรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง กรม จังหวัด หรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งดารง
ตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง
หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า
รับผิดชอบการกาหนดนโยบายและ
ทิศทางองค์กร และกากับดูแลการ
ดาเนินงานของส่วนราชการให้บรรลุ
เป้าหมายตามบทบาท ภารกิจที่
กาหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รอง
ปลัดกระทรวง อธิบดี รองอธิบดี
ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้วา่ ราชการ
จังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ปีที่ ๑ – ๒ (Early)
เป็น ผู้กระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความสาคัญและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจทิ ัล
โดยการทบทวนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงผลักดัน
ให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางานและแนวทางการให้บริการ
(Work/Service Process) ปรับปรุง
เทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐาน และส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร เพื่อการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและ
การให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเองและระหว่างภาครัฐกับ
ประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่
สาธารณะ รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูล และ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจ
กาหนดนโยบายหรือทิศทางองค์กรด้วย

หมายเหตุ *เป้าหมายของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)*
เป็น ผู้นาด้านดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถ
กาหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร
รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงาน
(How an organization operates)
หรือการให้บริการขององค์กร ให้มี
ความทันสมัย โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้ เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์
นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน
อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่
เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจกาหนด
นโยบายหรือทิศทางองค์กร รวมทั้ง
สร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กร
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
ด้วย

ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity)
เป็น ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
ดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิด
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรรม เพื่อการ
พัฒนางานภาครัฐที่มีมลู ค่าสูงขึ้น
(High Value Jobs) พัฒนาการ
ทางานและการบริการภาครัฐทีส่ ร้าง
คุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน มีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการภาครัฐเสมือนเป็นองค์กร
เดียวเป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

๑๖
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้อานวยการกอง
(Management)

คานิยามกลุ่มเป้าหมาย
ปีที่ ๑ – ๒ (Early)
ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน
เป็น ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด้าน
ระดับกอง หรือผู้ดารงตาแหน่ง
ดิจิทัลในกระบวนการทางานหรือการ
ประเภทอานวยการ หรือตาแหน่งอื่น ให้บริการ สามารถนานโยบายและ
ที่เทียบเท่า ซึ่งรับผิดชอบการนา
ทิศทางองค์กรจากผู้บริหารระดับสูง
นโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบตั ิให้ มากาหนดเป็นแนวทางและแผนการ
เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และควบคุม ดาเนินงานของหน่วยงาน ทบทวนและ
กากับการทางานของหน่วยงานให้
พัฒนากระบวนการ วิธีการทางาน
เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ หรือการบริการให้สามารถรองรับการ
อาทิ ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์
เชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการ
ในส่วนกลาง ส่วนกลางที่ตงั้
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง
ในส่วนภูมิภาค และส่วนภูมิภาค
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน และ
มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)*
เป็น ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้าน
ดิจิทัลระดับองค์กร ที่สามารถสือ่ สาร
นโยบายขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบัติ
พร้อมทั้งสั่งการ กาหนดแนวทาง
วางแผน กากับ ติดตามดูแล ให้เกิด
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินงาน
หรือการให้บริการขององค์กร ให้มี
ความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล
มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้ง
สนับสนุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน
อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาล
ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจกาหนด
นโยบายหรือทิศทางองค์กร ด้วย

ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity)
เป็น ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจทิ ัล
ที่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และสร้างบรรยากาศการทางานใน
รูปแบบดิจทิ ัล ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนางานภาครัฐ
ที่มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Jobs)
พัฒนาการทางานและการบริการ
ภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือน
เป็นองค์กรเดียว เป็นภาครัฐที่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

๑๗
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทางานด้านนโยบายและ
งานวิชาการ (Academic)

คานิยามกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัตงิ านที่ต้องใช้ความรู้ในทาง
วิชาการ เพื่อปฏิบัติหน้าทีท่ ี่ได้รบั
มอบหมาย ซึ่งมีลักษะงานอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) งานจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน
กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ หรือจัดทา
ร่างงบประมาณ
(๒) งานด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย
หรือจัดทาผลงานทางวิชาการ ตารา
หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์ หรือข้อสรุป
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
(๓) งานให้คาปรึกษาโดยใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญในสายงาน

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ปีที่ ๑ – ๒ (Early)
เป็น ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย
ที่สามารถวิเคราะห์และใช้ข้อมูล
รวมถึงเทคโนโลยีดจิ ิทัล เพื่อการ
นาเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การ
กาหนดแผนงาน โครงการ ข้อเสนอ
ทางวิชาการ ทีส่ อดคล้องกับทิศทาง
และยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมีความ
เข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนามา
แลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้อย่าง
สะดวก

ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)*
เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุน
นโยบาย ที่สามารถคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
การกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงาน มาตรฐาน แนวทาง หรือ
การจัดบริการขององค์กร รวมทั้ง
สามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์
ออกแบบ รวมถึงสร้างความเชื่อมโยง
และบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่ง
ต่าง ๆ เพื่อการเชื่อมโยงหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน อย่างเป็นระบบ และ
เป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ในรูปแบบดิจิทัล

ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity)
เป็น นักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล ทีส่ ามารถคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์และใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อต่อยอดและสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาและสร้าง
งานภาครัฐที่มีคุณค่าสูง (High Value
Jobs) รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์และ
ออกแบบระบบการบริหารจัดการ
กระบวนการ ระบบการให้บริการ
ที่สนับสนุนการพัฒนาการทางาน
ภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และ
ระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือน
เป็นองค์กรเดียว เป็นภาครัฐที่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเต็ม
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

๑๘
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ทางานด้านบริการ
(Service)

คานิยามกลุ่มเป้าหมาย
ปีที่ ๑ – ๒ (Early)
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านการให้บริการ
เป็น ผู้ให้บริการดิจทิ ัลภาครัฐ
ซึ่งปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการ
การให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรือ ให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ หรือ
อานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ
อานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ภายในหรือภายนอกหน่วยงาน หรือ หรือผู้รับบริการทั้งภายในและ
แก่ประชาชน และเอกชน ลักษณะ ภายนอกหน่วยงาน ทั้งที่เป็นบริการ
งานทีป่ ฏิบัติของกลุ่มนี้ เป็นงานที่ต้อง หลักของหน่วยงาน และการบริการ
มีการติดต่อ สื่อสาร หรือปฏิสัมพันธ์ ของหน่วยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงข้าม
กับผู้รับบริการโดยตรง โดยจะเป็น
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้
งานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติ ข้อคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการ
หน้าที่หรือไม่ ก็ได้
บริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ด้วยการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)*
เป็น ผู้อานวยความสะดวกด้านดิจิทัล
ภาครัฐ ที่สามารถให้บริการ ให้ความ
ช่วยเหลือ อานวยความสะดวก หรือให้
คาแนะนาในรูปแบบดิจิทัล ทีส่ ร้าง
ความประทับใจให้แก่ประชาชนและ
ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูล
ความต้องการบริการ สร้างสรรค์
นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการ
บริการภาครัฐที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการสร้าง
ความเชื่อมโยงการบริการข้าม
หน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และระหว่างภาครัฐกับประชาชนใน
รูปแบบดิจิทัล และการเป็นรัฐบาลที่
เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity)
เป็น ผู้นาด้านการบริการภาครัฐ
ที่ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาการ
บริการภาครัฐที่ให้ความสาคัญกับ
สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐ
ด้วยกันเอง และภาครัฐกับประชาชน
มีการเชื่อมโยงและบูรณาการบริการ
ภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียว
ไม่ถูกจากัดด้วยเวลา สถานที่ ภาษา
มีความโปร่งใสเป็นธรรม และเปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

๑๙
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัตงิ านเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
(Technology Specialist)

คานิยามกลุ่มเป้าหมาย
ปีที่ ๑ – ๒ (Early)
ผู้ที่ปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เป็น ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน ที่สามารถบริหารโครงการ
ซึ่งดารงตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม มา
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
พัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการ
หรือตาแหน่งในสายงานอื่น หรือ
ภายในองค์กร (Back Office) และ
ประเภทอื่นที่ได้รบั มอบหมายให้
การจัดบริการของรัฐ (Service) เพื่อ
ปฏิบัติงานทีต่ ้องใช้ความรู้เชิงเทคนิค รองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดจิ ิทัล
ทางาน การบริหารจัดการ และ
รูปแบบการให้บริการ ให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล การ
ทางานและการให้บริการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
ประชาชน ตลอดจนสามารถดูแล
บารุงรักษาระบบให้มีความมัน่ คง
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)*
เป็น ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของ
องค์กร ที่สามารถบริหารโครงการ
หรือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
สร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะ
ให้แก่หน่วยงาน (Automated Public
Service) ตลอดจนสามารถดูแลและ
บารุงรักษาระบบให้มีความมัน่ คง
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้ซึ่งจะสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินงานหรือการ
ให้บริการของภาครัฐ ไปสู่ระบบดิจิทัล
ที่สามารถช่วยสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและ
ช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้าง
ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน อย่างเป็นระบบ และการ
เป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม

ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity)
เป็น ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ ทีม่ ีความ
รอบรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี สามารถคาดการณ์และ
เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบท
ขององค์กร และรองรับการเปลี่ยน
ผ่านเทคโนโลยีในอนาคต เพื่อการ
สร้างงานภาครัฐที่มีมลู ค่าสูงขึ้น (High
Value Jobs) การพัฒนาภาครัฐเป็น
องค์กรแห่งนวัตกรรม มีการเชื่อมโยง
และบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ
เสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการบริการ
ที่ทันสมัย ไม่จากัดด้วยเวลา สถานที่
และภาษา และเป็นภาครัฐที่เปิดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบ ตลอดจนสามารถดูแล
บารุงรักษาระบบให้มีความมัน่ คง
ปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง

๒๐
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัตงิ านอื่น (Others)

คานิยามกลุ่มเป้าหมาย
ปีที่ ๑ – ๒ (Early)
ผู้ปฏิบัตงิ านด้านอื่น ๆ ทีไ่ ม่สามารถ เป็น ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลภาครัฐ ที่
จัดอยู่ใน ๖ กลุ่มข้างต้น หรือ
ตระหนักรูเ้ กี่ยวกับเทคโนโลยีดิจทิ ัล
ผู้ปฏิบัตงิ านที่อาศัยทักษะ และฝีมือ และสามารถใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลในการ
เฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ปฏิบตั งิ าน บริหารจัดการงานที่ได้รบั มอบหมายได้
ในกลุ่มบริหารทั่วไป ผูป้ ฏิบัติงานด้าน อย่างเหมาะสม
ศิลปกรรม คีตศิลป์ ดุริยางคศิลป์
นาฏศิลป์ เป็นต้น

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ปีที่ ๓ – ๕ (Develop)*
เป็น ผู้รเู้ ท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มี
ความรู้ความเข้าใจและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย และ
เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้มุ่งพัฒนาตนเอง ให้
สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้

ปีที่ ๖ - ๑๐ (Maturity)
เป็น ผู้ใช้เทคโนโลยีดจิ ิทัลอย่าง
ชาญฉลาด ทีส่ ามารถนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทนั สมัยมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย
รู้รอบและเท่าทันเทคโนโลยี ใฝ่เรียนรู้
มุ่งพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาและ
บริหารจัดการงานที่ได้รบั มอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั

๒๑
๔.๖.๒ การจะก าหนดให้ ข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ ในหน่ ว ยงานของรั ฐ ใด
มีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังช่วงเวลาใด ให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งพิจารณากาหนด
เป็ น ภาพรวมของหน่ ว ยงาน โดยพิจ ารณาให้ ส อดคล้ องกับ บริ บทการปรั บเปลี่ ยนเป็ น รัฐ บาลดิ จิทั ล ของ
หน่วยงานนั้นและให้ประกาศให้ทราบทั่วกัน
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช่วงเวลาที่ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
จะกาหนดตามวรรคหนึ่ ง ให้กาหนดเป็ นบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ในสังกัด ที่จะต้องพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช่วงเวลาถัดไป
ให้ กาหนดเป็ น บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ที่ต้องพัฒ นาเพื่อการ
ปฏิบัติงานในอนาคต ทั้งนี้ ตามหลักการที่กาหนดในข้อ ๔.๕.๔
๔.๖.๓ ข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ ผู้ ใ ดจะมี บ ทบาทและพฤติ ก รรมที่ ค าดหวั ง
ตามกลุ่ มเป้ า หมายกลุ่ มใด และจะมีบ ทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังทั้ งหมดหรือบางส่ ว นตามที่ กาหนด
ในข้อ ๔.๖.๑ ให้เป็นไปตามที่ได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้นั้น
ในกรณีที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ผู้ใด ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ที่ ห ลากหลายและมี ลั ก ษณะงานที่ ส อดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายของการพั ฒ นามากกว่ า ๑ กลุ่ ม ให้ ผู้ นั้ น
ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นเพื่อร่วมกันระบุบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังที่สอดคล้องกับภารกิจ
และลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้นั้น โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
๔.๗ ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
๔.๗.๑ ในการสร้างและพัฒนากาลั งคนด้านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะที่ควรให้การส่งเสริมและพัฒนา ๕ มิติการเรียนรู้
๗ กลุ่มทักษะ ดังนี้
มิติที่ ๑ รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น
ประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy Skill Set)
มิติที่ ๒ เข้าใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน
ประกอบด้ วย ๑ กลุ่ มทั กษะ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ทั ก ษะด้ า นการควบคุ ม ก ากั บ และ
การปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard
and Compliance Skill Set)
มิติที่ ๓ ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา
ประกอบด้ ว ย ๒ กลุ่ ม ทั ก ษะ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ
ยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านการออกแบบกระบวนการและ
การให้บริการด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design
Skill Set)

๒๒
มิติที่ ๔ ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ และนาองค์กร
ประกอบด้วย ๒ กลุ่ มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการและ
การบริหารกลยุทธ์ (Project and Strategic Management Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านผู้นาดิจิทัล
(Digital Leadership Skill Set)
มิติที่ ๕ ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์
ประกอบด้ ว ย ๑ กลุ่ ม ทั ก ษะ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ทั ก ษะด้ า นการขั บ เคลื่ อ น
การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital Transformation Skill Set)
อนึ่ง กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy
Skill Set) และกลุ่ มทักษะด้านการควบคุมกากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐาน
การจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard and Compliance Skill Set) เป็นกลุ่มทักษะ
พื้นฐานที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนควรได้รับการพัฒนา
๔.๗.๒ ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จะประกอบด้วย ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณ ลั ก ษณะใด และข้า ราชการและบุ คลากรภาครั ฐ กลุ่ ม ใด ควรได้รั บ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลใดบ้าง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กาหนด
๔.๘ แนวทางพัฒนากาลังคนภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัล
๔.๘.๑ ก าหนดให้ “การพั ฒ นาคนเพื่ อ สร้ า งและพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ของ
หน่วยงาน” และ “การสร้างและพัฒนาคนให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่าง
รอบรู้ ” เป็ นหนึ่ งในประเด็ นหลั กของการพั ฒนาข้ าราชการและบุ คลากรภาครั ฐ ในระหว่ างปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
๔.๘.๒ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมและดาเนินการเพื่อให้มีการพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของหน่วยงานรัฐ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ของหน่วยงานให้เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัย และตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ ใช้ รวมทั้งเป็ น ระบบที่มีก ารเชื่ อมโยงข้อมูล การท างาน และการให้ บ ริการระหว่า ง
หน่วยงานที่สร้างคุณค่าร่วมกัน
ในการนี้ อาจจัดให้มีการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ แบบบูร ณาการ
โดยนาผู ้บ ริห ารระดับ สูง (Executive) ผู้อานวยการกอง (Management) ผู้ทางานด้า นนโยบายและ
งานวิช าการ (Academic) ผู ้ท างานด้า นบริก าร (Service) ผู ้ท างานเพื ่อ ขับ เคลื ่อ นการเปลี ่ย นแปลง
(Change Catalyst) และผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology) มาพัฒนาเพื่อให้สามารถ
สื่อสารและมีความเข้าใจที่ตรงกันในการสร้างและพัฒนาระบบดิจิทัลของหน่วยงาน และเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการทางานแบบบูรณาการเสมือนเป็นกระบวนการเดียวกัน

๒๓
๔.๘.๓ กาหนดให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการนารูปแบบการ
เรียนรู้และพัฒนา ๗๐:๒๐:๑๐ (ร้อยละ ๗๐ เรียนรู้ด้วยตนเองและจากการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๒๐ เรียนรู้จาก
ผู้อื่นและการสอนงาน และร้อยละ ๑๐ เรียนรู้จากการฝึกอบรม) มาปรับใช้ในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของตนเอง และให้การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน เพื่อให้ รู้เท่าทัน
และสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
ในการพั ฒ นาดั ง กล่ า วให้ ข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ น า “บทบาทและ
พฤติกรรมที่คาดหวัง ” ตามที่กาหนดในข้อ ๔.๖ มากาหนดเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ด้ า นดิ จิ ทั ล ของแต่ ล ะบุ ค คลในแต่ ล ะช่ ว งเวลา รวมทั้ ง ใช้ เ ป็ น แนวทางในการส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมีการเรียนรู้และได้รับการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิด
ที่ส นั บ สนุ น การทางานด้ว ยเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ตามหลั กการข้อ ๔.๕.๓ การพัฒนาทักษะและความสามารถ
ในการปฏิ บั ติ ง านในปั จ จุ บั น และเตรี ย มความพร้ อมเพื่อ อนาคตตามหลั ก การข้ อ ๔.๕.๔ และการพัฒ นา
ที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ตามหลักการข้อ ๔.๕.๕ รวมทั้งให้นาทักษะด้านดิจิทัล ของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ ก.พ. จะกาหนดตามข้อ ๔.๗.๒ มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาด้วย
๔.๘.๔ กาหนดให้ส่ วนราชการและหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รับผิ ดชอบงานด้าน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งจัดดาเนินการเพื่อให้
ข้า ราชการและบุ คลากรภาครั ฐ แต่ ล ะกลุ่ มได้ รับ การพัฒ นาทั กษะด้ านดิ จิทั ล ตามที่ ก.พ. จะก าหนดตาม
ข้อ ๔.๗.๒ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดาเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามข้อ ๔.๖ ในการขับเคลื่อนภาครัฐ
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ และจัดให้มีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของ
ข้าราชการและบุ คลากรภาครัฐตามวรรคแรก ให้ดาเนินการให้ สอดคล้ องกับหลั กการในข้อ ๔.๕ และให้นา
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานมาปรับใช้ อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-learning) การเรียนรู้
ด้วยการฝึกอบรม (In-class Training) การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) และการเรียนรู้
ด้วยการเรียนรู้และสอนงานผู้อื่น (Learning from others และ Coaching and Developing Others)
ในกรณีก ารจัด การเรียนรู้ด้ว ยการฝึก อบรม (In-class Training) ให้มีการนา
แนวทางการพัฒนารูปแบบอื่นนอกเหนือจากการบรรยายมาใช้ประกอบการฝึกอบรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการนา
ความรู้ ไปปฏิ บั ติ ได้ จ ริ งด้ ว ย อาทิ การแลกเปลี่ ยนความคิ ดเห็ น (Discussion) การทดลองหรือ ฝึก ปฏิบ ัติ
(Learning by Doing) การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case study) หรือการจัดทาผลงานส่วนบุคคล
หรือผลงานกลุ่ม (Assignment) ในสัดส่วนการบรรยายไม่เกินร้อยละ ๖๐ และการพัฒนารูปแบบอื่นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม
ในการนี้ การส่งเสริม สนับสนุน และจัดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐดังกล่าวข้างต้น ให้คานึงถึงการนาความรู้ที่ได้รับการพัฒนาไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้วย

๒๔
๔.๙ แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา
๔.๙.๑ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในสังกัด อาทิ สานักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และสานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส่งเสริม สนับสนุน และดาเนินการเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ได้ รั บ การพัฒ นาทั กษะด้ า นดิ จิ ทั ล ตามข้อ ๔.๗ โดยนาหลั ก การที่ก าหนดในข้ อ ๔.๕ มาใช้ เป็ น แนวทาง
การดาเนินงาน นอกจากนี้ ให้จัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนาสื่อ เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการพัฒนา
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งดูแลจัดการ
ให้ผู้สอน ผู้ฝึกอบรม และผู้อานวยกลุ่ม มีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้
๔.๙.๒ ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ประจ า กระทรวง กรม (Chief
Information Officer: CIO) ตามมติคณะรั ฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๔๑ รับผิ ดชอบการนาแนวทาง
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ นี้ ไปด าเนิ น การให้ เ กิ ด ผลส าเร็ จ
ในระดับหน่วยงาน
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานใดไม่ มี ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศระดั บ สู ง ประจ า
กระทรวง กรมตามวรรคแรก ให้หัวหน้าหน่วยงาน หรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศของหน่ วยงาน รับผิ ดชอบการนาแนวทางการพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล ของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐไปดาเนินการให้เกิดผลสาเร็จ
๔.๙.๓ หน่ ว ยงานของรั ฐ ประสานและท างานแบบบู ร ณาการ ร่ ว มกั บ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
และแนวทางการพัฒ นาทักษะด้านดิจิ ทัล ของข้าราชการและบุ คลากรภาครัฐ เพื่อปรับเปลี่ ยนภาครัฐ เป็ น
รัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนให้มีการจัดเตรียมงบประมาณสาหรับการพัฒนาและการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ดังนี้
(๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เจียดจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากรมาใช้สาหรับการพัฒนาและการประเมินทักษะ
ด้านดิจิทัล ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หากไม่เพียงพอให้นาเงินเหลือจ่ายของหน่วยงานจากการ
ดาเนินงานตามแผนงบประมาณเดียวกันหรือต่างแผนงบประมาณมาใช้ โดยคานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นสาคัญ
(๒) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
จัดทาคาของบประมาณเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ในการนี้ ให้สานักงบประมาณ ให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาและ
การประเมินทักษะด้านดิจิทัลดังกล่าวด้วย

๒๕
๔.๙.๔ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสานักงาน ก.พ. พัฒนาการบริหาร
กาลังคนสาหรับผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ภาครัฐ (Technology Specialist) เพื่อเป็นกลไก
ขั บ เคลื่ อ นการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่สาคัญ และให้สามารถดาเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามข้อ ๔.๖ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๙.๕ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (ค.พ.ร.) สนับสนุนการสร้างและพัฒนา
กาลังคนเพื่อสร้างระบบดิจิทัลของหน่วยงาน โดยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ให้พิจารณา
จั ด สรรกรอบอั ตราพนั ก งานราชการเพิ่ มเติ ม ตามระเบีย บส านัก นายกรัฐ มนตรีว่ า ด้ว ยพนั กงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อใช้รองรับการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูงในสายงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเป็นอัตรากาลังเสริมระยะสั้นให้แก่ส่วนราชการ ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการทางานหรือการ
ให้บริ การด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การเชื่อมโยงข้อมูล ระบบงานหรือระบบการบริการข้ามหน่ วยงานโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล หรือในภารกิจอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขการคัดกรองบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถ คุณวุฒิพิเศษ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และมีศักยภาพ
เป็ น ที่ ประจั กษ์ เป็ นพนั กงานราชการศักยภาพสู งดังกล่ าว ให้ เป็นไปตามที่ ค.พ.ร. กาหนด ในการนี้ ให้ ส านั ก
งบประมาณจัดสรรงบบุคลากรสาหรับการจ้างพนักงานราชการกลุ่มนี้ด้วย
๔.๙.๖ สถาบัน คุณ วุฒ ิว ิช าชีพ (องค์ก ารมหาชน) ร่ว มกับ ส านัก งาน ก.พ. จัด ท า
รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินทักษะด้าน
ดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามที่ ก.พ. กาหนด
๔.๙.๗ การผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือกระบวนทางานหรือการให้บริการ
โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และการเชื่อมโยงการทางานและข้อมูลข้ามหน่วยงานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทั ล
และการสร้ างรั ฐบาลแบบเปิ ด ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามที่กาหนดในข้อ ๔.๖ เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง โดยให้
ปลัดกระทรวงหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า อธิบดีหรือตาแหน่งที่เทียบเท่า เอกอัครราชทูต และผู้ว่าราชการจังหวัด
รายงานผลการปฏิบัติงานตามองค์ประกอบที่ ๒ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์
แนวทางปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) ทั้งนี้ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๔.๙.๘ กาหนดให้ “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล ” เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้
ในการประเมิน ส่ ว นราชการ องค์ป ระกอบที่ ๔ ประสิ ทธิภ าพในการบริห ารจัดการและพัฒ นานวัตกรรม
ในการบริหารจัดการ ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ
(Innovation Based) (บังคับ) โดยอาจติดตามประเมินผลจาก
(๑) การน านวั ต กรรมการท างานหรื อ การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
มาปรับปรุงหรือพัฒนารูปแบบและกระบวนการทางานหลักของส่วนราชการ และการใช้นวัตกรรมดังกล่าว
ในการปฏิบัติงานจริง

๒๖
(๒) การเชื่อมโยงข้อมูล ระบบงานหรือระบบการบริการข้ามหน่วยงานของกรม
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ
(๓) การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อสร้างรัฐบาลแบบเปิด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
โดยในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาหรือการดาเนินการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ให้มีการนาผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย
ทั้งนี้ การดาเนินการตามข้อ ๔.๙.๗ และข้อ ๔.๙.๘ สาหรับหน่วยงานอื่นของรัฐที่ไม่อยู่
ในบังคับของการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารระดับสูง และการประเมิน
ส่ ว นราชการของสานั กงาน ก.พ.ร. องค์ก รกลางบริห ารงานบุค คล หรือ องค์ก รที่ทาหน้า ที่อ งค์ก รกลาง
บริ ห ารงานบุ คคลของข้าราชการและเจ้ าหน้าที่ของรัฐ ประเภทต่าง ๆ สามารถพิจารณากาหนดแนวทาง
การติดตามประเมินผลโดยนาแนวทางดังกล่าวไปใช้บังคับได้โดยอนุโลมด้วย
-----------------------------------

