
Digital Literacy และการพฒันาบุคลากรภาครัฐ
เพือ่การปรับเปลีย่นภาครัฐไปสู่รัฐบาลดจิิทลั:

Moving, Learning, Improving

ส านักงาน ก.พ.
เมษายน 2560
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• Connected Government
• Information Sharing/ Synchronization
• Smart Government (eg., E Service, Big Data)
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Digital Leaders?





วิสัยทศัน์ ประเทศไทย: ม่ันคง ม่ังคั่ ง ยั่งย น

•ยุทธศาสตร์ที่  ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ประเทศไทย ๔.๐

แผนพฒันาดจิทิลัเพ ่อ ศก. และสังคม (ครม. เม.ย. ๕๙)

• ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปรับเปล่ียนภาครัฐเป็นรัฐบาลดจิทิลั

• เช ่อมโยงข้อมูลและการท างาน

• ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุค ศก. และสังคมดจิทิลั

(ร่าง) แผนพฒันารัฐบาลดจิทิลั ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

• การพัฒนาระบบทรัพยากรมนุษย์และการจ่ายเงนิเดือน
• เช ่อมโยงกับระบบต่างๆ

• บูรณาการกับระบบฐานข้อมูลส าคัญ

• Digital Technology/ Real time

Digital Thailand
ประเทศไทยสามารถ

สร้างสรรค์+ใช้
ประโยชน์จาก DT 
อย่างเต็มศักยภาพใน
การพฒันา (ในทุกมิติ)
เพือ่น าไปสู่ความมั่งคัง่ 

มั่นคง และยั่งยนื



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
หมวดที ่16 การปฏิรูปประเทศ

มาตรา 258 ข ด้านการบริหารราชการแผ่นดนิ (4)…

Why ปฏิรูปบุคลากรภาครัฐ ?

บุคลากรภาครฐั = Reform Key Success Factor



e-Government

• Efficiency
• Web

• Changes in Internal Process
• …

• Governance, Openness, Transparency
• Data Driven Culture
• integrated
• Cloud,  Joined up administration
• M government
• Increase public value and broad public sector 

modernisation thru integration of  digital 
technologies ….

Adapt from OECD 2016





DPIS 6.0 

(with GovID 
/KM/Scholarship 

students  & 
Expertise 

Database/)

Digital Skill Set

(e.g. Digital Literacy, 
Project Mgt)

OCSC 20 Years Plan:
Smart HR Policy Strategy

Key Products

Knowledge, Competency, 
Experience, Attribute

• ICT Specialist: eg. Digital collaboration (DPIS +
• Advanced users/ Leaders: Digital Network – eg. 

OCSC + CGD
• Basic Users:  Email, Google drive, editing work 

• Officials
• Departments
• Ministries
• Provinces
• Cabinet

“System + Content”



• เล อก Cluster/สรก. (approx. 4 กระทรวง+BOI)

• วิเคราะห์งาน/ บทบาทของต าแหน่ง
ความคาดหวังในการผลักดัน DG ของ
แต่ละกลุ่ม (Eg. Innovation driven, business 
acumen, cyber security awareness…)
• ก าหนด Common Digital Skill Set

• Pilot Min ++
• Digital Gov. 
Skill Development Blueprint

• น าร่อง
• Pretest System
• Develop
• Post Test System





• From Off-line to Online
• From Lagged time to Real time
• Support Departments, Ministries, Provinces & Cabinet

• Operational Impact
• Tactical Impact
• Strategic Impact

Scholarship 
Students

Talent 
Management

Officials’

Expertise

Other Public Sector 
Agencies: eg. CGD, 

M.Interior
Sci Min.

Knowledge Management: HRM, Disciplinary Actions, Procurement, …

Database

(DPIS 5.0)

personal data
job data
compensation data
training data
reward  data
Disciplinary data
evaluation data
promotion data
leave data
…

• Staffing
• Development (KM)
• Career Management

• Sizing





(ร่าง) แนวทางการพฒันาทักษะด้านดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ พ.ศ.2560-2564



การส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมและ
การคิดสร้างสรรค์ (Driving innovation)

การสร้างพนัธมิตรและการ
ส่งเสริมการท างานแบบประชารฐั
(Creating Partnership and Relationship)

การส่งเสริมการท างานท่ี
สอดคล้องเช่ือมโยง เป็นบรูณา
การและสร้างจิตส านึกความ
รบัผิดชอบ (Creating Alignment and 

Accountability)

การปรบัเปล่ียนภาครฐัให้เป็น
รฐับาลดิจิทลั (Digital Government 

Transformation)

เหน็ชอบกรอบแนวคิดการพฒันาข้าราชการและ
บคุลากรภาครฐั

เพ่ือสนับสนุนการพฒันาไปสู่ประเทศไทย 4.0
จดุเน้นการพฒันาภาครฐั (พ.ศ.2560-
2564)

หลกัการ

การพฒันาท่ีเช่ือมโยงทิศทางและ
แนวทางการพฒันาประเทศมาสู่
การพฒันาระดบับคุคลและการ
พฒันาเพ่ือเพ่มิประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการภาครฐั
การพฒันาข้าราชการเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินบทบาทการ
เป็นผูน้ า และบทบาทในการ
ขบัเคล่ือนการพฒันาประเทศ
การพฒันาท่ีมุ่งเน่น้การพฒันา
ทกัษะการคิดและทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรบัการปฏิบติังานในอนาคต
การพฒันาท่ีส่งเสริมการสร้าง
สมดลุของกระบวนการเรียนรู้
การพฒันาระบบและเครื่องมือเพ่ือ



ความรว่มมอืระหวา่ง 3 หน่วยงานเพือ่การพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั

การลงนามขอ้ตกลงความรว่มมอื 3 หน่วยงาน
วนัที ่8 มนีาคม 2560 

ณตกึสนัตไิมตรีท าเนียบรฐับาล

• จดัท าแนวทางพฒันาทกัษะด้าน
ดิจิทลัส าหรบับคุลากรภาครฐัเพ่ือ
การปรบัเปล่ียนภาครฐัสู่การเป็น
รฐับาลดิจิทลั

• ส่งเสริม สนับสนุนให้บคุลากรภาครฐั
ได้รบัการพฒันาความรู้และทกัษะ
ด้านดิจิทลั

ส านักงานก.พ. 

• จดัท าแผนการด าเนินงานเพ่ือพฒันา
ทกัษะด้านดิจิทลัของบคุลากรภาครฐั

• จดัท าหลกัสตูรการฝึกอบรมรวมถึง
ส่ือและเครื่องมือส าหรบัการพฒันา
ทกัษะด้านดิจิทลัส าหรบับคุลากร
ภาครฐั

ส านักงานรฐับาลอิเลก็ทรอนิกส์

• จดัท าทกัษะด้านดิจิทลัของข้าราชการ
และบุคลากรภาครฐั

• จดัท าคลงัข้อสอบและด าเนินการ
ประเมินทกัษะด้านดิจิทลั

• สนับสนุนการรบัรองทกัษะด้านดิจิทลั
ส าหรบับคุลากรภาครฐั

สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ

วตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะด้านดิจิทลัส าหรบัข้าราชการและบคุลากร
ภาครฐัให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัได้อย่างรอบรู้ เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การปรบัเปล่ียนภาครฐัไปสู่การเป็นรฐับาล
ดิจิทลั สนับสนุนการเพ่มิประสิทธิภาพการจดัการภาครฐัการพฒันาคณุภาพการ
ให้บริการประชาชนและการลดปัญหาการทจุริตของประเทศ



(รา่ง) แนวทางการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัส าหรบัขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั

วตัถปุระสงค์
1. เพ่ือให้ภาครฐัมีก าลงัคนท่ีมี
ทกัษะด้านดิจิทลัท่ีเหมาะสม ท่ี
จะเป็นกลไกขบัเคล่ือนทีส าคญั
ในการปรบัเปล่ียนภาครฐัเป็น
รฐับาลดิจิทลั ทัง้น้ี เพ่ือการ
พฒันาประเทศไทยไปสู่ความ
มัน่คงมัง่คงั และยัง่ยืน ในยคุ
เศรษฐกิจและสงัคมดิจิทลั

2. ข้าราชการและบคุลากร
ภาครฐัสามารถปรบัตวัให้เท่า
ทนักบัการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยี
มีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังาน
ตามบทบาทและพฤติกรรมท่ี
คาดหวงัในบริบทของการ



ภายในปี พ.ศ. 2564 ข้าราชการและบคุลากรภาครฐั สามารถปรบัตวัมีทกัษะและศกัยภาพท่ีเหมาะสม
ในการด าเนินบทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวงัในการปรบัเปล่ียนภาครฐัเป็นรฐับาลดิจิทลั

เป้าหมาย (ปี 2560 -
2564)

ภาครฐัใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
ในการยกระดบัคณุภาพการบริหาร

จดัการ
และการบริการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกให้กบัประชาชนและ

ผูร้บับริการสร้างความเท่าเทียม
และลดความเหล่ือมล า้

ผูบ้รหิารระดบัสงู

ผูอ้ านวยการ

ผูท้ างานดา้นนโยบายและ
วชิาการ

ผูท้ างานดา้นบรกิาร ผูป้ฏบิตังิานดา้นเทคโนโลยดีทิลั

ผูป้ฏบิตังิานทัว่ไป

• เป็นผูน้ าดา้นดจิทิลัภาครฐัทีส่ามารถก าหนดนโยบายและทศิทางขององคก์ร รวมถงึกระตุน้และผลกัดนัใหข้า้ราชการและ
บุคลากรภาครฐัรวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งปรบัเปลีย่นรปูแบบการด าเนินงาน (How an organization operates) หรอืการใหบ้รกิาร
ขององคก์ร ใหม้คีวามทนัสมยัโดยน าเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช้เป็นผูบ้ริหารการเปล่ียนแปลงด้านดิจิทลัระดบัองคก์ร ท่ีสามารถส่ือสารนโยบายของ
องคก์รมาสู่ระดบัปฏิบติั พร้อมสัง่การ ก าหนดแนวทาง วางแผนก ากบั ติดตามดแูลให้
เกิดการปรบัเปล่ียนรปูแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการขององคก์ร ให้มีความ
ทนัมยัและอยู่ในรปูแบบดิจิทลั• เป็นผูใ้ช้ข้อมลูดิจิทลัเพ่ือ

สนับสนุนนโยบาย
• คิด/วิเคราะห/์สงัเคราะหข์้อมลู
เพ่ือการตดัสินใจ

• ระบคุวามต้องการสร้างสรรค์
ออกแบบ
เพ่ือเช่ือมโยง/บรูณาการ ข้อมลู
ระหว่าง
หน่วยงานในรปูแบบดิจิทลั

• เป็น ผูอ้ านวยความสะดวกดา้นดจิทิลัภาครฐั
ทีใ่หบ้รกิาร/ความชว่ยเหลอื/ค าแนะน าในรปูแบบ
ดจิทิลั ทีส่รา้งความประทบัใจใหแ้ก่ประชาชน

• ใหข้อ้มลูความตอ้งการบรกิารสรา้งสรรค์ ออกแบบ
และปรบัปรงุบรกิาร รวมถงึสนบัสนุนการสรา้งความ
เชื่อมโยงการบรกิารขา้มหน่วยงาน

• เป็นผูป้รบัเปล่ียน
เทคโนโลยีขององคก์ร
ท่ีสามารถบริหารโครงการ
เลือกเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
มาสร้างสรรค/์ออกแบบ
ระบบอจัฉริยะให้แก่
หน่วยงานตลอดจน
สามารถดแูลและ
บ ารงุรกัษาระบบให้มีความ
มัน่คงปลอดภยั มี
เสถียรภาพและอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอย่างต่อเน่ือง

• เป็นผูป้ฏิบติังานภาครฐัท่ีเท่าทนั เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี และ
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมถกูต้องและปลอดภยั รวมทัง้สามารถ
เรียนรู้เพ่ือพฒันาตนเองและผูอ่ื้นอย่างต่อเน่ืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั



ปจัจยัชีว้ดัความส าเรจ็

มีการเปิดเผยข้อมลูท่ี

สนับสนุนการสร้าง

รฐับาลแบบเปิด

Open Government

มีการปรบัเปล่ียนรปูแบบ
การด าเนินงานและการ
ให้บริการของหน่วยงาน
ให้มีความทนัสมยัเป็น
องคก์รท่ีสร้างสรรค์
นวตักรรมโดยน า

Digital Government

มีการเช่ือมโยงข้อมลู
การท างานและการ
ให้บริการ
ในลกัษณะ G2G G2B 

G2C

Connected Government

ภายในปี 2564 หน่วยงานภาครฐั



การจดักลุ่มขา้ราชการและบุคลากรภาครฐัเพือ่การพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลั

ผูบ้ริหารระดบัสงู (Executive)
ผูอ้ านวยการกอง
(Management)

27

พิจารณาจากบทบาทและลกัษณะงานท่ีปฏิบติัในการขบัเคล่ือนภาครฐัเป็นรฐับาลดิจิทลั

ผูป้ฏิบติังานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
(Technology)

-หน.สรก. รองหน.สรก.กระทรวง
กรมจงัหวดั
ต่างประเทศ (บริหารสงู/ต้น หรอื
เทียบเท่า) 
-ก าหนดนโยบายและทิศทาง
องคก์ร และก ากบัดแูลการ
ด าเนินงานของส่วนราชการให้
บรรลุ
เป้าหมายตามบทบาท ภารกิจท่ี
ก าหนด

-หน.หน่วยงานระดบักอง
(อ านวยการต้น/สงู หรือเทียบเท่า) 
ในส่วนกลาง กลางในภมิูภาค
ภมิูภาค
ต่างประเทศ
-น านโยบายจากฝ่ายบริหารไป
ปฏิบติั ควบคมุก ากบัการท างาน
ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม
นโยบายและยทุธศาสตร์

-ผูท่ี้ปฏิบติังานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทลั ซ่ึงด ารงต าแหน่ง นวก.

คอมพิวเตอร์ จพ.เครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือผูท่ี้ได้รบั
มอบหมายให้ปฏิบติังานท่ีต้องใช้
ความรู้เชิงเทคนิคเก่ียวกบั
เทคโนโลยีดิจิทลั

ผูท้ างานด้านนโยบาย
และงานวิชาการ
(Academic)

ผูท่ี้ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือ
ปฏิบติังานดงัน้ี
-งานจดัท านโยบาย ยทุธศาสตร์
มาตรการมาตรฐาน
-งานศึกษาค้นคว้า วิจยั ต ารา
ส่ิงประดิษฐ์
งานให้ค าปรึกษาโดยใช้ความรู้ ู

ผูท้ างานด้านบริการ
(Service)

ผูป้ฏิบติังานอ่ืน (Others)ผูป้ฏิบติังานให้บริการซ่ึงมี
วตัถปุระสงคเ์พ่ือการให้บริการ ให้
ความช่วยเหลือ หรืออ านวยความ
สะดวกแก่ผูร้บับริการทัง้ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน

ผูป้ฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไม่สามารถ
จดัอยู่ใน 5 กลุ่มข้างต้นหรอื
ผูป้ฏิบติังานท่ีต้องอาศยัทกัษะ
และฝีมือเฉพาะด้านในการ
ปฏิบติังาน เช่นนาฎศิลปิน คีต
ศิลปิน เป็นต้น

1,263 6,533

123,823 270,008 N/A

2,334



ปรบัเปลีย่น
กระบวนการท างาน
และการใหบ้รกิาร
ประชาชน
(Work and Service Process)

Year 1-2 
Early

ปรบัเปลีย่นรปูแบบ
การท างานของ
องคก์ร
(organisation’s operation)

Year 3-5

Develop

สรา้งคา่นิยมและ
วฒันธรรมองคก์ร

Year 6-10
Maturity

สรา้งงานทีม่มีลูคา่สงู (High 
Value Job) 

และองคก์รแหง่ความเลศิ
(superior organization)

Year 11+ Growth

- Readiness preparation
- Digital transformation policy and action 
plan
- Smart operation 
(initially G2G)
- Smart citizen centric (initially G2C)
- Open Data

- Innovative operation (partially G2G)
- Innovative citizen centric (partially G2C)
- Open government

- Creative co-creation operation 
(optimize G2G)
- Creative co-creation  citizen centric 
(optimize G2C / G2B)
- E-participation 

-New Technology

ทิศทางการปรบัเปล่ียน

ภาครฐั

เป็นรฐับาลดิจิทลั 3 ระยะ

หน่วยงานรฐัมกีารเตรยีมพรอ้มสู่
การเชื่อมโยงและบรูณาการขอ้มลู
ภายในสว่นราชการระดบักระทรวง

หน่วยงานรฐัมกีารท างานที่
เชื่อมโยงและบรูณาการขอ้มลูขา้ม
หน่วยงานปรบัปรงุกระบวนการ
วธิกีารด าเนินงานใหม่

การท างานระหว่างภาครฐั
จะเชื่อมโยงและบรูณาการเหมอืน
เป็นองคก์รเดยีว

ภูมทิศัน์
แผน DE

การ
ปรบัเปลีย่
นเทคโน
โลยี

การ
ปรบัเปลีย่
นองคก์ร



ทกัษะด้านดิจิทลัของข้าราชการและบคุลากร
ภาครฐั

มติทิี่ 1
รูเ้ทา่ทนัและใชเ้ทคโนโลยเีป็น
กลุม่ทกัษะดา้นความเขา้ใจ
และใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั
(Digital Literacy Skill Set)

มติทิี่ 2
เขา้ใจนโยบายกฎหมายและ
มาตรฐานกลุม่ทกัษะดา้นการควบคมุ ก ากบั
และปฏบิตัติามกฎหมายนโยบายและ
มาตรฐานการจดัการดา้นดจิทิลั
(Digital Governance, Standard and 
Compliance Skill Set)

มติทิี่ 3
ใชด้จิทิลัเพือ่การประยุกตแ์ละ
พฒันากลุม่ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
ดจิทิลั
เพือ่ยกระดบัศกัยภาพองคก์ร
(Digital Technology Skill Set) กลุม่ทกัษะดา้นการออกแบบ
กระบวนการและการใหบ้รกิาร
ดว้ยระบบดจิทิลัเพือ่การ
พฒันาคณุภาพงานภาครฐั
(Digital Process and 
Service Design Skill Set)

มติทิี่ 4
ใชด้จิทิลัเพือ่การวางแผนบรหิารจดัการ และน า
องคก์รกลุม่ทกัษะดา้นการจดัการโครงการและบรหิาร
กลยทุธ์
(Project and Strategic Management Skill Set)กลุม่ทกัษะดา้นผูน้ าดจิทิลั (Digital Leadership Skill Set)

มติทิี่ 5
ใชด้จิทิลัเพือ่ขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง
และสรา้งสรรค์กลุม่ทกัษะดา้นการขบัเคลือ่นการ
เปลีย่นแปลงดา้นดจิทิลั
(Digital Transformation Skill Set) 29

5 มติเิป้าหมายการเรยีนรู้ 7 กลุ่มทกัษะ



ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรูแ้ละจดัการพฒันา
บคุลากรภาครฐั
โดยใช้ แนวทางการเรียนรูแ้บบผสมผสาน

การเรียนรู้และสอนงาน
ผูอ่ื้น
(Learning from others;
Coaching and Developing Others)

การเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-learning) 

การเรียนรู้ด้วยการฝึกอบรม
(In-class Training) 

การเรียนรู้ด้วยการปฏิบติังาน
(On the Job Training)

การปรบัปรงุรปูแบบและวิธีการพฒันาบคุลากรท่ีส่วนราชการและหน่วยงานพฒันา
ทรพัยากรบคุคลภาครฐัจดัด าเนินการ

แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั

สว่นราชการ

หน่วยงาน HRM/HRD

หน่วยงานจดัฝึกอบรม

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง โดยลดบรรยาย
เพ่ิมการเรียนรูด้้วยการลงมือปฏิบติั

(Learning by doing)
เพ่มิการแลกเปล่ียนความคิดเหน็

(Discussion)
เพ่มิการสอนผูอ่ื้น (Coaching and Developing 

Others)

ให้เปลีย่นจาก การพฒันาความรู้ความเข้าใจ
มาให้ความส าคญักบั การพฒันาความสามารถในการคดิวิเคราะห์ ประเมิน

สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ และสร้างให้เกดิทักษะความเช่ียวชาญ



การน าพนักงานราชการศกัยภาพสงูมาเป็นอตัราก าลงัเสริมระยะสัน้ในการสร้างและ
พฒันาระบบดิจิทลัของหน่วยงาน

แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั

พนักงานราชการศกัยภาพสงู
งานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั

อตัราก าลงัเสริมระยะสัน้ การสร้างและพฒันาระบบดิจิทลัภาครฐั



การวางแนวทางการด าเนินการเพ่ือการพฒันาทกัษะด้านดิจิทลัแบบ
บรูณาการ

แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐั ประสาน
และท างานแบบบรูณาการร่วมกบัส านักงาน
ก.พ. ในการพฒันาทกัษะด้านดิจิทลัให้กบั
ข้าราชการและบคุลากรภาครฐั และให้มีการ
จดัเตรียมงบประมาณส าหรบัการพฒันาและ
การประเมินทกัษะด้านดิจิทลัของข้าราชการ
และบคุลากรภาครฐั



การติดตามการด าเนินงาน
แนวทางการขบัเคลือ่นการพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลัของขา้ราชการและบุคลากรภาครฐั

การประเมินข้าราชการ
ประเภทบริหารระดบัสงู
(ประเมินปลดั)

การประเมินส่วน
ราชการ

Input Process Outputs

ในปี 2561 เป็นต้นไปก าหนดให้ “การพฒันาเพ่ือการปรบัเปล่ียนเป็น
รฐับาลดิจิทลั” 

เป็นหน่ึงในปัจจยัท่ีน ามาพิจารณาประเมิน Agenda Based 

ปลดักระทรวงอธิบดี
เอกอคัรราชทูต
ผูว่้าราชการจงัหวดั
ด าเนินการตามบทบาท
และพฤติกรรมท่ีคาดหวงั
ในการปรบัเปล่ียนเป็น
รฐับาลดิจิทลั

การน านวตักรรมการท างาน/การ
ให้บริการด้วยดิจิทลัมาใช้การเช่ือมโยงข้อมูล ระบบงานหรือ
ระบบการบริการข้ามหน่วยงาน
ของกรม โดยใช้ดิจิทลัการเปิดเผยข้อมลูภาครฐัเพ่ือสร้าง
รฐับาลแบบเปิดให้ สกพร. รายงานผลการประเมินองคก์รให้

ครม. ทราบเพื่อประกอบการจดัสรร
งบประมาณส าหรบัการพฒันาต่อไป





Definition: Skill, 
Competency, Expertise

Gap: Cloud?

Validity & Trust

System Diversity/ 
cleansing process

Expectation: H-L-P

Budget

Cross Agency 
Coordination:

Change Champion 
required?



Leadership 
at various

levels Understand 
Organizatio
n’s business 
& strategy

ICT Personnel: 
Quantity, 

Diversity, Career 
Management

ICT vs. Non-
ICT culture & 
communicationAbility to 

manage and 
comprehend 
Information 

Analytical 
Thinking

Real World 
vs. Fantasy

Digital 
Mindset vs. 

Human 
Relationship




