
 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



  

คำนำ 
 

 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ไดเห็นชอบรางแนวทางการพัฒนาทักษะ 

ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ  

โดยใหหนวยงานภาครัฐนำรางแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลไปปรับใชในการพัฒนาเพื่อเสริมสรางศักยภาพ

กำลังคนในสังกัด ซึ่งตอมาคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) เห็นชอบใหสถาบันพัฒนาขาราชการ

กรุงเทพมหานครดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร เพื ่อการปรับเปลี ่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ ่มแรก (Early) ป พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  

ตามกรอบแนวทางของสำนักงาน ก.พ. สถาบันฯ จึงไดแตงตั ้งคณะทำงานจัดทำแผนดังกลาวขึ้น โดยมีแนวทาง 

การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกกลุมภารกิจ แบงเปน ๔ ดาน ดังนี ้

๑. พัฒนาทักษะดิจิทัลดานการบริหารและการอำนวยการ สำหรับกลุมภารกิจผูบริหารระดับสูง 

(Executive) และผูอำนวยการ (Management) 

  เปาประสงค  นักบริหารของกรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนาทักษะการนำองคกรสูการเปน

รัฐบาลดิจิทัล 

๒.  พัฒนาทักษะดิจิทัลดานงานนโยบาย การจัดการขอมูลสารสนเทศและการพัฒนาองคกร 

สำหรับกลุมภารกิจผูทำงานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) และผูปฏิบัติงานอื่น (Others) 

เปาประสงค ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่ทันสมัย สามารถวิเคราะหใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานได 

๓. พัฒนาทักษะดิจิทัลดานการใหบริการ สำหรับกลุมภารกิจผูทำงานดานบริการ (Service) 

เปาประสงค ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความรูดานใหบริการดิจิทัลภาครัฐ         

ที่พรอมพัฒนาไปสูการใหบริการที่ทันสมัย 

๔. พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับ 

กลุมภารกิจผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี (Technologist) 

เปาประสงค ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร ไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะการจัดการเทคโนโลยี เพื่อการประยุกตใชภายในองคกร และการจัดบริการของกรุงเทพมหานคร 

พรอมปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 ในรายละเอียดของแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลฯ ไดกำหนดหลักสูตรการพัฒนาที่สอดคลองกับ

ทักษะของกลุมภารกิจ และวิธีการพัฒนาตามรูปแบบ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ ซึ่งผูรับการพัฒนาสามารถนำไปจัดทำเปน

แผนการพัฒนารายบุคคลตามประเด็นจุดออน จุดแข็งของตนเองได 

 ด ังน ั ้น แผนการพัฒนาทักษะดานด ิจ ิท ัลของขาราชการกร ุง เทพมหานครและบ ุคลากร

กรุงเทพมหานคร เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) ฉบับนี้จึงเปนแนวทางการพัฒนา

ทักษะดานดิจิทัลที่ทุกหนวยงานของกรุงเทพมหานครจะตองนำไปใชประกอบการวางแผนพัฒนาทรัพยากร

บุคคลของหนวยงาน เพ่ือสรางความพรอมในการเปนรัฐบาลดิจิทัลของกรุงเทพมหานครตอไป 

                  

                สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร 

ก 



 

สารบัญ 

  

  หนา 

 คำนำ  ก 

 สารบัญ  ข 

 บทที่ ๑ ท่ีมาของการจัดทำแผน ๑ 
  ๑. วัตถุประสงค ๒ 
  ๒. แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ๒ 
   ๒.๑ องคประกอบทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ๒ 
   ๒.๒ การแบงกลุมภารกิจขาราชการและบุคลากรภาครัฐ ๔ 
   ๒.๓ ขอกำหนดการพัฒนากำลังคนภาครัฐใหมีทักษะดานดิจิทัล ๕ 

 บทที่ ๒ กรอบแนวคิดการดำเนินการ ๗ 
  ๑. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 256๐ - 25๗๙) ๘ 
  ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ๘ 
  ๓. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ๘ 
  ๔. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ๘ 
  ๕. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ป   
   (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ๘ 
  ๖. แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ๘ 
  ๗. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ๙ 

 บทที่ ๓ การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล    ๑๐ 
  ๑. ผลการดำเนินการของแผนพฒันาระดับตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร   ๑๐ 

๑.๑ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)   ๑๐ 
๑.๒ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร  
  ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)      ๑๑ 
๑.๓ แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  
  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)       ๑2 
๑.๔ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ๑๒ 

๒. การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร ๑๓ 
  ๒.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน      ๑๓ 
  ๒.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก      ๑๕ 
  ๒.๓ สรุปผลการวิเคราะห        ๑๖ 
  ๒.๔ ขอเสนอแนะแนวทางการดำเนินการพัฒนา     ๑๗ 
  2.5 การกำหนดขอบเขตระยะการพัฒนา      18 

 
 

ข 



     
    สารบัญ (ตอ) 

 
หนา 

 
 บทที่ ๔ ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
  สำหรับการพัฒนาในระยะเริ่มแรก (Early)      ๑๙ 
  ๑. แนวทางดำเนินการของกรุงเทพมหานคร      ๑๙ 

๒. การจำแนกกลุมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  ๒๐ 

  ๓. คำอธิบายคุณลักษณะและบทบาทหรือพฤติกรรมที่คาดหวัง    ๒๕ 
๔. ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร  
    เพื่อการปรับเปล่ียนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)    ๒๖ 
  ๔.๑ ทักษะดานดิจิทัลของผูบริหารระดับสูง (Executive)    ๒๖ 
  ๔.๒ ทักษะดานดิจิทัลของผูอำนวยการ (Management)    ๒๘ 
  ๔.๓ ทักษะดานดิจิทัลของผูทำงานดานนโยบายและวิชาการ (Academic)  ๓๐ 
  4.๔ ทักษะดานดิจิทัลของผูทำงานดานบริการ (Service)    ๓๑ 
  ๔.๕ ทักษะดานดิจิทัลของผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี (Technologist)  ๓๒ 
  ๔.๖ ทักษะดานดิจิทัลของผูปฏิบัติงานอ่ืน (Others)     ๓๔ 
๕. ความรู ประสบการณ คุณลักษณะพื้นฐาน เพื่อการทำงานในบริบท 
  การเปนรัฐบาลดิจิทัล ๓๕ 

 ๖. รูปแบบการเรียนรูและพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10     ๓๖ 

 บทที่ ๕ แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานคร 
           และบุคลากรกรุงเทพมหานคร        ๓๗ 
   ๑. วิสัยทัศน (Vision)         ๓๗ 
   ๒. เปาประสงคหลัก (Goal)        ๓๗ 
   ๓. พันธกิจ (Mission)        ๓๗ 
   ๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จ        ๓๘ 
   ๕. การกำหนดขอบเขตการพัฒนาตามกลุมภารกิจ     ๓๘ 
    ๕.1 พัฒนาทักษะดิจิทัลดานการบริหารและการอำนวยการ    ๓๘ 
    ๕.๒ พัฒนาทักษะดิจิทัลดานงานนโยบาย การจัดการขอมูลสารสนเทศ 
      และการพัฒนาองคกร        ๓๙ 
    ๕.๓ พัฒนาทักษะดิจิทัลดานการใหบริการ      ๓๙ 
    ๕.๔ พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล ๓๙ 

 

 

 

 

ข 



  
สารบัญ (ตอ) 

 

      หนา 

 บทที่ ๖ ขั้นตอน และวิธีการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล ๔๐ 
   ๑. แนวทางการนำทักษะดานดิจิทัลไปใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน ๔๐ 
   ๒. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ๔๐ 

 ๒.๑ การประเมินตนเอง (Self - Assessment) ๔๐ 
 ๒.๒ การวิเคราะหและจัดทำแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลรายบุคคล  
   (Individual Development Plan - IDP) ๔๐ 
 ๒.๓ แนวทางการพัฒนาความรูและทักษะ (Learning & Development) ๔๑ 
 ๒.๔ การประเมินผลการพัฒนาและการสะทอนการเรียนรู (Learning Reflection) ๔๑ 
 ๒.๕ การนำความรูไปใช (Practices) ๔๑ 

   ๓. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถดานดิจิทัล ๔๒ 
   ๔. หมวดความรูการพัฒนาความสามารถ ๔๔ 

   หมวดที่ ๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน (Digital Literacy : DLit) ๔๔ 
   หมวดที่ ๒ เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน 
                (Digital Governance, Standard and Compliance : DG) ๔๕ 
   หมวดที่ ๓ ใชดิจิทัลเพ่ือการประยุกตและพัฒนา  
      (Digital Technology & Digital Process and Service Design : DT & DS) ๔๕ 
   หมวดที่ ๔ ใชดิจิทัลเพ่ือการวางแผนบริหารจัดการ และนำองคกร  
      (Strategic and Project Management & Digital Leadership : SPM & DL) ๔๗ 
   หมวดที่ ๕ ใชดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค  
        (Digital Transformation : DTr) ๕๐ 

   ๕. หลักสูตรการพัฒนาตามกลุมภารกิจ ๕๒ 
   ๕.๑ พัฒนาทักษะดิจิทัลดานการบริหารและการอำนวยการ ๕๒ 
   ๕.๒ พัฒนาทักษะดิจิทัลดานงานนโยบาย การจัดการขอมูลสารสนเทศ 
     และการพัฒนาองคกร   ๕๔ 
   ๕.๓ พัฒนาทักษะดิจิทัลดานการใหบริการ ๕๖
   ๕.๔ พัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและงานดานเทคโนโลยีดิจทิัล ๕๘ 
  ๖. แนวทางการวิเคราะหหัวขอการพัฒนารายบุคคล ๖๑ 
   A1: Assessment ๖๑ 

   A2: Acquire ๖๑ 

   A3: Apply ๖๑ 

  ภาคผนวก 
   การพัฒนาแบบ 70:20:10 Learning Model 62 
   ตารางกำหนดแผนพัฒนารายบุคคล (IDP1) 73 

   แบบประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP2)  74 
 

 

ข 



                                                            บทที ่๑ 

ทีม่าของการจัดทำแผน 

จากความเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันที่เทคโนโลยีดิจิทัลไดมีบทบาทในทุกภาคสวน สงผลให

เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สินคา การบริการและกระบวนการทางสังคม รวมทั้งรูปแบบการปฏิสัมพันธ

ระหวางบุคคล และดวยอิทธิพลของความเปลี่ยนแปลงนี้ทำใหภาครัฐตองปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 

เพื่อพัฒนาระบบการบริการ การพัฒนากระบวนการภายใน และสรางเสริมศักยภาพของทรัพยากรบุคคลใน

ภาครัฐ เพ่ือยกระดับบริหารจัดการและยังเปนความทาทายในการชวยเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

เชน การกาวขามกับดักรายไดปานกลาง การพัฒนาขีดความสามารถของพลเมืองไปสูการมีทักษะใหมในศตวรรษ 

ที ่๒๑ ซึ่งถือเปนภารกิจที่สำคัญของภาครัฐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ไดเห็นชอบรางแนวทางการพัฒนาทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการ และบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ                   

โดยใหทุกสวนราชการ หนวยงานของรัฐองคกรกลางบริหารงานบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ              

นำรางแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจ ิทัลไปปรับใชในการพัฒนาเพื ่อเสริมสรางศักยภาพกำลังคนในสังกัด                              

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลและการพัฒนาประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน                 

ดวยการสงเสริมและสนับสนุนการนำทักษะดานดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นไปใชในการสรางสรรคนวัตกรรมการทำงาน  

และการใหบริการของรัฐ การสรางองคกรภาครัฐที ่ทันสมัย การเชื ่อมโยงการทำงานและขอมูลขาม

หนวยงาน และการสรางรัฐบาลแบบเปดดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเปนรูปธรรมโดยมีเปาหมายการพัฒนาให

ครอบคลุมขาราชการและบุคลากรภาครัฐภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ไดกำหนด

ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ อันประกอบดวย ความสามารถความรู ประสบการณ และ

คุณลักษณะที่จำเปนพรอมทั้งจัดทำรายละเอียดของทักษะและจำแนกการพัฒนาตามความพรอม ดานพัฒนาการ

ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐในการปรับเปลี่ยนเปนองคกรดิจิทัลเปน ๓ ระยะ โดยกำหนดใหขาราชการ

และบุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาใหครอบคลุมตามระดับและประเภทของตำแหนงในแตละระยะ ดังนี้ 

ระยะเริ่มแรก (Early Stage) เปนระยะการเตรียมความพรอมใหขาราชการสวนใหญในหนวยงาน 

มีความร ูและสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได 

ระยะกำลังพัฒนา (Developing Stage) เปนระยะของการปรับปรุงกระบวนงานภายในหนวยงาน

โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ การเชื ่อมโยงฐานขอมูลเพื ่อการปฏิบัติงานรวมกัน และการเพิ ่มชองทาง 

ในการใหบริการ 

ระยะสมบูรณ (Mature Stage) เปนระยะการสรางการมีสวนรวมกับผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดทำ

ขอมูลเพื่อจัดบริการสาธารณะ และการประยุกตใชความรูและทักษะทางดิจิทัลเพื่อวางแผนพัฒนานวัตกรรม 

ดานการบริการ 

คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) มีมติเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓                 

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ใหพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) ตามที่สำนักงาน ก.ก. ไดนำเสนอ 
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ตอที ่ประชุม ซึ ่งเปนการดำเนินการตามกรอบแนวทางของ ก.พ. โดยกำหนดใหดำเนินการใหสำเร็จ 

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พรอมทั้งเห็นชอบใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการ ดังนี้ 

๑. ใหสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทำแผนพัฒนา

ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยเนนรูปแบบการเรียนรู 

และพัฒนาตามแนวทาง ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ 

๒. ใหสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล พัฒนาโครงสรางพื ้นฐาน (Infrastructure) ควบคู 

ไปกับการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อรองรับ

กรุงเทพมหานครสูการเปนองคกรดิจิทัล 

๓. ใหทุกหนวยงานสรางความเขาใจใหขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

พรอมรับการเปลี่ยนแปลงไปสูการเปนองคกรดิจิทัล และสงเสริมการนำทักษะดานดิจิทัลมาใชในการพัฒนางาน

และการบริการของกรุงเทพมหานคร 

สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครจึงไดวางแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหแกขาราชการ 

และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาว 

๑. วตัถุประสงค 

๑.๑ เพื่อสรางแนวทางการพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใหแกทรัพยากรบุคคล 

ของกรุงเทพมหานคร 

๑.๒ เพื ่อใหทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีความพรอมในการปรับตัวใหเทาทัน 

กับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี และความพรอมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบท 

ของการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

๒. แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ  
สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดแนวทางการพัฒนาขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน

เปนรัฐบาลดิจิทัลในระยะเริ่มตน (Early) ซึ่งเปนทักษะทั่วไป (Generic Skills) ทีไ่มไดครอบคลุมถึงทักษะเฉพาะ

ทางสำหรับวิชาชีพ (Professional Skills) สาขาใดสาขาหนึ่ง ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงใชแนวทางการพัฒนา

ขาราชการและบุคลากรในระยะเริ่มตน (Early) ตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยมีรายละเอียดทักษะ  

ดังนี้ 

 ๒.๑ องคประกอบทักษะดิจิทัลของข าราชการและบุคลากรภาครัฐ สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนด

รายการทักษะดิจิทัล ไว ๔ องคประกอบคือ ความสามารถ ความรู ประสบการณ และคุณลักษณะ รายละเอียด

ดังนี้ 

 ๒.๑.๑ ความสามารถ  หมายถึง กลุมพฤติกรรมที่บุคลากรภาครัฐควรแสดงออกเพื่อใหปฏิบัติ

ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามที่ระบุไว โดยแบงเปน ๗ กลมุความสามารถ ไดแก 
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      กลุมที่ 1 ความสามารถดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy: DLit) 
  กลุมที่ 2 ความสามารถดานการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย  

และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance: DG) 
  กลุมที่ 3 ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศกัยภาพองคกร  

(Digital Technology: DT) 
  กลุมท่ี 4 ความสามารถดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบ

ดิจิทัล (Digital Process and Service Design: DS) 
  กลุมที่ 5 ความสามารถดานการบริหารกลยุทธและการจัดการโครงการ  

(Strategic and Project Management: SPM) 
  กลุมที่ 6 ความสามารถดานผูนำดิจิทัล (Digital Leadership: DL) 
  กลุมที่ 7 ความสามารถดานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล  

(Digital Transformation: DTr) 
 
  จาก ๗ กลมุความสามารถดังกลาว เมื่อนำไปกำหนดแนวทางการเรียนรูและพัฒนา 

จะแบงเปน ๕ มิติการเรียนรู คือ 

  มิติที่ 1 รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน ประกอบดวย 1 กลุมทักษะ ไดแก กลุม
ทักษะดานความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy: DLit) 

  มิติที่ 2 เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐานประกอบดวย 1 กลุมทักษะ ไดแก  
กลุมทักษะดานการควบคุมกำกับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการดานดิจิทัล 
(Digital Governance, Standard, and Compliance: DG) 

  มิติที่ 3 ใชดิจิทัลเพ่ือการประยุกตและพัฒนา ประกอบดวย 2 กลุมทักษะ ไดแก  
กลุมทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองคกร (Digital Technology: DT) และกลุมทักษะ 
ดานการออกแบบกระบวนการและการใหบริการดวยระบบดิจิทัลเพ่ือการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ  
(Digital Process and Service Design: DS) 

  มิติที่ 4 ใชดิจิทัลเพ่ือการวางแผน บริหารจัดการ และนำองคกรประกอบดวย                  
2 กลุมทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานการบริหารกลยุทธและการจัดการโครงการ (Strategic and Project 
Management: SPM) และกลุมทักษะดานผูนำดิจิทัล (Digital Leadership: DL) 

  มิติที่ 5 ใชดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรคประกอบดวย 1 กลุม
ทักษะ ไดแก กลุมทักษะดานการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดานดิจิทัล (Digital Transformation: DTr) 

 ๒.๑.๒ ความรู หมายถึง ความเขาใจเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ขาราชการและบุคลากรภาครัฐ

ควรตองมีเพื่อใหปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี ่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลไดอยาง 

มปีระสิทธิภาพ โดยความรูประกอบดวย ๒ สวน ดังนี้ 

  ๑) ความรูพื้นฐานสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ความรูพื้นฐาน 

ที่บุคลากรภาครัฐทุกกลุมควรตองมีเพ่ือการทำงานในบริบทการเปนรัฐบาลดิจิทัลจำนวน ๕ หนวยความรู 

  ๒) ความรูที ่จำเปนสำหรับกลุมขาราชการและบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ความรูที่

ขาราชการและบุคลากรภาครัฐแตละกลมุควรตองมีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๑๘ หนวยความรู 
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 ๒.๑.๓ ประสบการณ หมายถึง สิ่งที่ขาราชการและบุคลากรภาครัฐเคยปฏิบัติเคยกระทำ 

เคยสัมผัส หรือไดพบเห็นมาในอดีตที ่จะสนับสนุนใหการปฏิบัต ิตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

ในการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยประสบการณประกอบดวย ๒ สวน 

ดังนี้ 

   ๑) ประสบการณพ้ืนฐานสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ หมายถึงประสบการณ

พื้นฐานที่บุคลากรภาครัฐทุกกลุมควรตองมีเพื่อการทำงานในบริบทการเปนรัฐบาลดิจิทัลจำนวน ๕ หนวย

ประสบการณ 

   ๒) ประสบการณที่จำเปนสำหรับกลุมขาราชการและบุคลากรภาครัฐ หมายถึง

ประสบการณที่ขาราชการและบุคลากรภาครัฐแตละกลุมควรตองมีเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและ

พฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจิทัล จำนวน ๑๓ หนวยประสบการณ 

  ๒.๑.๔ คุณลักษณะ หมายถึง นิสัย ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรที ่ส งผลตอ 

ความพึงพอใจในการทำงานและความสำเร็จในงาน อันจะมีสวนสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรม 

ที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ไดอยางมีประสิทธิภาพจำนวน ๕ หนวยคุณลักษณะ 

 ๒.๒ การแบงกลุมภารกิจขาราชการและบุคลากรภาครัฐ สำหรับหนวยงานที ่มีพัฒนาการ                   

ดานดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) มีจำนวน ๖ กลมุ ดังนี้  

   ๒.๒.๑ ผูบริหารระดับสูง ( Executive) บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังคือ เปน “ผูกระตุน

และสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยการทบทวนนโยบาย 

และยุทธศาสตรขององคกร รวมถึงผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการใหบรกิาร 

(Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสงเสริมการพัฒนา

บุคลากร เพื่อการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของ

ภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงขอมูลและการใหบริการระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเองและระหวางภาครัฐกับ

ประชาชน และสงเสริมใหเกิดการเปดเผยขอมูลที ่เปนประโยชนตอสาธารณะ รวมทั ้งเปนผูใชขอมูล และ

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคกร 

  ๒ . ๒ .๒  ผ ู อ ำนวยก ารกอ ง  (Management) บทบาทและพฤต ิ ก ร ร มท ี ่ ค า ดหวั ง  

คือเปน “ผูปรับเปลี่ยนกระบวนงานดานดิจิทัลในกระบวนการทำงานหรือการใหบริการ” สามารถนำนโยบาย 

และทิศทางองคกรจากผบูริหารระดับสูงมากำหนดเปนแนวทางและแผนการดำเนินงานของหนวยงานมาทบทวน

และพัฒนากระบวนการ วิธีการทำงาน หรือการบริการใหสามารถรองรับการเชื่อมโยงขอมูลและการใหบริการ

ระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง และระหวางภาครัฐกับประชาชน และมีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชน 

ตอสาธารณะ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 

   ๒.๒.๓ ผ ู ทำงานด านนโยบายและงานว ิชาการ (Academic) บทบาทและพฤติกรรม 

ที่คาดหวังคือเปน “ผูใชขอมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะหและใชขอมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ 

การนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน โครงการ ขอเสนอทางวิชาการที่สอดคลองกับทิศทาง 

และยุทธศาสตรองคกร รวมทั้งมีความเขาใจระบบขอมูล สามารถจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบที่สามารถนำมา

แลกเปลี่ยนหรือเรียกใชไดอยางสะดวก  
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 ๒.๒.๔ ผทูำงานดานบริการ (Service) บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังคือ เปน  

“ผูใหบริการดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการ ใหความชวยเหลือ หรืออำนวยความ

สะดวกใหแกประชาชน หรือผูรับบริการทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ทั้งที่เปนบริการหลักของหนวยงาน 

และการบริการของหนวยงานอืน่ที่มีการเชื่อมโยงขามหนวยงาน รวมทั้งสามารถใหขอคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพ

การบริการที่ประชาชนเปนศูนยกลางดวยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 

  ๒.๒.๕ ผปูฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลย ี(Technologist) บทบาทและพฤติกรรม 

ที่คาดหวังคือเปน “ผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือกเทคโนโลย ี

ที่เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอรมการบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office) และการจัดบริการของรัฐ

(Service) เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และรูปแบบการใหบริการ ใหอยู 

ในรูปแบบดิจิทัลท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลการทำงานและการใหบริการระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเองและ

ระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแลบำรุงรักษาระบบใหมีความม่ันคงปลอดภัย 

มีเสถียรภาพ และอยูในสภาพพรอมใชงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบใหสอดคลองกับเทคโนโลย ี

ที่เปลี่ยนแปลงไปได 

  ๒.๒.๖ ผูปฏิบัติงานอื่น (Others) บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังคือ เปน “ผูใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลภาครัฐ” ที่ตระหนักรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงาน 

ที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 

 ๒.๓ ขอกำหนดการพฒันากำลงัคนภาครฐัใหมทีักษะดานดิจทิลั สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดประเด็น

ความสำคัญเพ่ือการพัฒนา ดังนี้  

     ๒.๓.๑ กำหนดใหการพัฒนาคนเพ่ือใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงาน 
   ๒.๓.๒ กำหนดใหหนวยงานของรัฐสงเสริมและดำเนินการพัฒนาขาราชการและบุคลากร              
แบบบูรณาการ ใหมีทักษะเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงานเพื่อประโยชน 
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของหนวยงาน โดยมเีทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถ
ใชงานไดอยางสะดวก ทันสมัย มีเสถียรภาพ ปลอดภัยและตอบสนองความตองการของผูใชรวมทั้งเปนระบบที่มี
การเชื่อมโยงขอมูลการทำงาน และการใหบริการระหวางหนวยงานท่ีสรางคุณคารวมกัน 
  ๒.๓.๓ กำหนดใหขาราชการและบุคลากรภาครัฐไดรับการพัฒนาโดยนำรูปแบบการเรียนรู
แบบ 70 : 20 : 10 (รอยละ 70 เรียนรูดวยตนเองและจากการปฏิบัติงาน รอยละ 20 เรียนรูจากผูอ่ืนและการสอน
งาน และรอยละ 10 เรียนรูจากการฝกอบรม) มาปรับใชในการเพิ่มพูนและพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของตนเอง  
และใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงาน ใหรูเทาทันและสามารถนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใชประโยชนในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที ่
 ๒.๓.๔ กำหนดใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ท ี ่ร ับผ ิดชอบงานดานการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูใหแกขาราชการและบุคลากรภาครัฐให
ครอบคลุมทุกกลุมภารกิจ 
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ในการส ง เสร ิมสน ับสน ุนการเร ี ยนร ู   และจ ัดให ม ี การพ ัฒนาท ักษะด านด ิจ ิท ัลของข  าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐ ใหนำแนวทางการจัดการเรียนรู แบบผสมผสานมาปรับใช อาทิ การเรียนรูดวยตนเอง  
(Self-learning) การเรียนรูดวยการฝกอบรม (In-class Training) การเรียนรูจากการปฏิบัติงาน (On the Job Training) 
และการเรียนรูดวยการสอนงานผูอ่ืน (Learning from others และ Coaching and Developing Others) 
 ในกรณีการจัดการเรียนรูด วยการฝกอบรม (In-class Training) ใหมีการนำแนวทางการ
พัฒนารูปแบบอื่นนอกเหนือจากการบรรยายมาใชประกอบการฝกอบรม เพื่อกระตุนใหเกิดการนำความรูไป
ปฏิบัติไดจริง อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) การทดลองหรือฝกปฏิบัติ (Learning by Doing)  
การเรียนรู และฝกปฏิบัติจากกรณีศึกษา (Case Study) หรือการจัดทำผลงานสวนบุคคลหรือผลงานกลุม 
(Assignment) ในสัดสวนการบรรยายไมเกินรอยละ 60 และการพัฒนารูปแบบอื่นไมนอยกวารอยละ 40 ของ
ระยะเวลาทั้งหมดที่ใชในการจัดการฝกอบรม 
  ๒.๓.๕ กำหนดให “การปรับเปลี ่ยนภาครัฐเปนรัฐบาลดิจ ิทัล” เปนสวนหนึ่งที ่ต องใช 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหนวยงาน (Innovation Based) เชน ดานประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการการพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการใหบริการ
ประชาชน ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล การเชื่อมโยงขอมูล ระบบงานหรือระบบการบริการขามหนวยงานโดยใช
เทคโนโลยีดิจิทัล และการเปดเผยขอมูลภาครัฐเพ่ือสรางรัฐบาลแบบเปด เปนตน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 | แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  

 



 

บทที ่๒ 

กรอบแนวคดิการดำเนินการ 

 การจ ัดทำแผนพัฒนาท ักษะด านด ิจ ิท ัลของข าราชการกร ุงเทพมหานครและบ ุคลากร

กรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) ในครั้งนี้ ไดศึกษาวิเคราะหกรอบนโยบาย 

ดานเทคโนโลยีดิจิทัล และแผนพัฒนาที่สำคัญ เพื่อนำไปเปนขอมูลการดำเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 256๐ - 25๗๙) 
 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 ๓. แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 ๔. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕)  
 ๕. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
      ๒๕๖๕) 
 ๖. แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
 ๗. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 

  

 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 – 2565) 
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 จากนโยบายดานเทคโนโลยีดิจิทัลของรัฐบาล และแผนพัฒนาตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร มีประเด็น

ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่นำมาการวิเคราะหวางแผน ดังนี ้

 ๑. ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐกลาวถึงความสำคัญตอการใชนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน และการ

บริการสาธารณะเพื ่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเปนที ่มาของการพัฒนาทักษะดิจิทัลใหแก
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และการสรางความพรอมดานเทคโนโลยีโดยรวมของภาครัฐ  
 ๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ยุทธศาสตรที่ 6  

การบริหารจัดการในภาครัฐ เพิ ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล  

และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๓. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยกำหนดวิสัยทัศน  

“ปฏิรูปประเทศไทยสู ด ิจ ิท ัลไทยแลนด” ดิจิทัลไทยแลนดหมายถึง ประเทศไทยที ่สามารถสรางสรรค 

และใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางนวัตกรรม ทุนมนุษย

และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

 ๔. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ประเด็นยุทธศาสตรยอย  

๗.๕ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีเปาหมายใหกรุงเทพมหานคร มีระบบสารสนเทศเพื่อใหบริการที่ทันสมัย 

และถูกตองแกประชาชน เพิ่มความสะดวกในการติดตอแกประชาชน และลดขั้นตอนในการติดตอประสานงาน 

รวมทั้งเพิ่มทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ำเสมอและทันตอ

วิทยาการที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ๕. แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 

๒๕๖๕) ประกอบดวยยุทธศาสตรที่เก่ียวของ คือ  

  ๕.๑ การพัฒนาโครงสร างพื ้นฐานดิจ ิทัลใหครอบคลุมการบริหารจ ัดการและบร ิการ 

ของกรุงเทพมหานคร  

  ๕.๒ การปรับเปลี่ยนสูความเปนองคกรดิจิทัล (Digital Government)  

  ๕.๓ การขับเคลื่อนมหานครกรุงเทพฯ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart City)  

  ๕.๔ การสรางสังคมกรุงเทพมหานครอยางมีคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ๕) การสราง 

ความเชื่อมัน่ในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล    

  ๕.๕ การพัฒนาบุคลากรใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 

 ๖. แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาระบบ HR ใหมีความเขมแข็งและทันตอบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยเปาหมายการบูรณาการ

และมีความเปนเอกภาพในการทำงานรวมกันสามารถพัฒนาและขับเคลื ่อนและสนับสนุนภารกิจของ

กรุงเทพมหานครอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การใชขอมูลรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีสนับสนุน 
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 ๗. แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  

  ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึงประสงค กลยุทธ 

ที่ ๑.๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล  

  ยุทธศาสตรที่ ๓ เพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ของกรุงเทพมหานคร กลยุทธที ่  ๓.๑ สร างกลไกในการขับเคล ื ่อนการพัฒนาทร ัพยากรบุคคลของ

กรุงเทพมหานคร กลยุทธที่ ๓.๒ สรางเครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  

  ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางวัฒนธรรมองคกรสมัยใหม กลยุทธที่ ๔.๑ สรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 

(Innovation Organization) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร |  9 
 



 

บทที ่๓ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมดานการพัฒนาทรพัยากรบคุคล 

๑. ผลการดำเนินการของแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
 ๑.๑ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๗๕) ประเด็นยุทธศาสตรยอย ๗.๕ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเปาหมายใหกรุงเทพมหานครมีระบบสารสนเทศเพ่ือใหบริการที่ทันสมัยและถูกตอง          
แกประชาชน เพิ่มความสะดวกแกประชาชน และลดขั ้นตอนในการติดตอประสานงาน รวมทั้งเพิ่มทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ำเสมอ และใหสามารถทันตอวิทยาการที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยมีคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพมหานคร (คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๔๑๕๘/25๖๒ ลงวันที่ 
๑๙ ธันวาคม 25๖๒) กำหนดนโยบาย แผนงาน และเปาหมายในการพัฒนาดิจิทัลกรุงเทพมหานคร ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการใหบริการประชาชน ประกอบดวย 
คณะอนุกรรมการ ๓ คณะ คือ (๑) คณะอนุกรรมการดานยุทธศาสตรดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะกรุงเทพมหานคร 
(๒) คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการดานการพัฒนาระบบสารสนเทศกรุงเทพมหานคร และ (๓) 
คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการดานโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลกรุงเทพมหานคร มีรายงานการดำเนินการ ดังนี ้
   ๑.๑.๑ การว ิเคราะหสถานการณก อนดำเนินการตามแผน อ างอิงจากแผนพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565)1 ดังนี ้
      ๑) ระบบบริการอิเล็กทรอนิกสสำหรับบริการประชาชนที่กระจายอยูในหนวยงานตาง 
ๆ ยังขาดการสำรวจรวบรวม เพื่อใหครบถวนตามภารกิจหรืออำนาจหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เชน เว็บไซต
ใหบริการขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ระบบบริการรับชำระภาษีทองถ่ินผานอินเตอรเน็ต ระบบรับเรื่องรองเรียน  
     ๒) ระเบียบ คำสั่ง กฎหมาย ขอบังคับและแนวทางปฏิบัติไมไดถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง
หรือรองรับกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกตใชในการบริการของกรุงเทพมหานคร           
ทำใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีชวยในการบริหารและการตัดสินใจสำหรับผูบริหารใชไดไมเต็มประสิทธิภาพ 
     ๓) ระบบการทำงานในปจจุบัน ยังมีการใชเอกสารควบคูกับระบบคอมพิวเตอร        
ทำใหเกิดความซ้ำซอน ขาดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  
     ๔) โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังขาดประสิทธิภาพ 
ไมเพียงพอ ไมครอบคลุม ไมทันสมัยตอการปฏิบัติงาน ไดรับงบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ 
     ๕) บุคลากรกรุงเทพมหานครไมมีสมรรถนะที่เหมาะสมตอการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
   ๑.๑.๒  การประเมินผลการปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำป พ.ศ. 2561 – 25632   
มีดังนี ้
       ๑) เปาหมายที ่ 7.5.1 กรุงเทพมหานครใหบริการประชาชนดวยความสะดวก 
รวดเร็ว ถูกตอง และโปรงใส โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย (Smart Service) เพ่ือ
สนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และมีการบริหารจัดการเมือง (กรุงเทพมหานคร) ดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ (Smart City)  
   
 

 
๑
 สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล. แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 - 2565). (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.), 258-262. 

2
 สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล. (2563). รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(1 ต.ค. 60-30 ก.ย. 61). คนหาเมื่อ 7 สงิหาคม 2563, จาก http://www.bangkok.go.th/sed/page/sub/11293/รายงานผลการดำเนินงาน
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 เปาประสงค 7.5.1.1 บริการอิเล็กทรอนิกสสำหรับใหบริการประชาชนและ/หรือ 
มีการเชื่อมโยงขอมูลเพือ่การใหบริการประชาชนระหวางหนวยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชน ขอมูลรายงาน 
การสำรวจพบวา มกีารใหบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 4 ระดับ ประกอบดวย ระดับที่ 1 Emerging Information Services  
ระดับที่ 2 Enhanced Information Services ระดับที่ 3 Transactional Services และระดับที่ 4 Connected Services 
ผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกำหนดไว 
        เปาประสงคที ่ 7.5.1.2 มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหนวยงานภายในกรุงเทพมหานครและสนับสนุนการบริหารงานและตัดสินใจ
สำหรับผูบริหารกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้น ขอมูลรายงานการสำรวจพบวา ไมไดดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนด 
เนื่องจากไมมีหนวยงานใดใชเปนเปนตัวชี้วัดในการประเมินผล 
        เปาประสงคที่ 7.5.1.3 โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร ผลดำเนินการไมบรรลุ
เปาหมาย เนื่องจากอยูระหวางดำเนินการโครงการพัฒนาศูนยขอมูล (Data Center) ของกรุงเทพมหานคร  
        เปาประสงคที ่ 7.5.1.4 มีการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให
สอดคลองกับมาตรฐานที่กำหนด ยังไมสามารถวัดผลการดำเนินงานได เนื่องจากกรุงเทพมหานครยังไมได
ประกาศหลักเกณฑมาตรฐานบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนการพัฒนาศักยภาพผูบริหารสารสนเทศ
ระดับสูงประจำหนวยงานของกรุงเทพมหานคร (CIO) บรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 
        ๒) มีการดำเนินการศึกษาและวิเคราะหสถาปตยกรรมองคกรดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับกระบวนการทํางานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานครที่สำคัญ อาทิ การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อวิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ การพัฒนาระบบวิเคราะหการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลสารสนเทศกลาง และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง
สําหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร เปนตน 
        ทั้งนี้ หากการดําเนินการดังกลาวขางตนแลวเสร็จ จะสงผลใหกรุงเทพมหานครมี
ระบบฐานขอมูลและระบบในการวิเคราะหขอมูลที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับกระบวนการทํางานตามภารกิจ
หลักของหนวยงานกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะดานการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ๑.๒ แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร ระยะ ๕ ป  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
มุงเนนใหกรุงเทพมหานครเปนมหานครอัจฉริยะ มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติพรอมกัน กำหนดกรอบแนวคิด 
การเปนเมืองอัจฉริยะ ประกอบดวยยุทธศาสตรท่ีสำคัญ คือ  
   ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาทักษะดานดิจิทัลและทัศนคติของบุคลากรและประชาชน 
   ยุทธศาสตรที่ ๒ กำหนดมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ 
  ยุทธศาสตรที ่๓ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัลใหสามารถรองรับการมุงสูมหานครดิจิทัล 
  ยุทธศาสตรที่ ๔ สรางบริการที่บูรณาการกระบวนการทางธุรกิจใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   ยุทธศาสตรที่ ๕ การปรับเปลี่ยนองคกรเพ่ือตอบสนองนโยบายอยางทันทวงท ี
   ยุทธศาสตรที่ ๖ พัฒนานวัตกรรมเชิงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   ยุทธศาสตรที่ ๗ สรางกลไกการบริหารการขับเคลื่อนอยางโปรงใสและมีธรรมภิบาล  
   การประเมินผลการดำเนินงานโดยสำนักยุทธศาสตรและประเมินผลพบวา ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๓ หนวยงานไดรับงบประมาณเพื่อใชดำเนินโครงการตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ทั้งหมด จำนวน ๒๗ โครงการ ดำเนินการแลวเสร็จ ๒๐ โครงการ อยูระหวางดำเนินการ จำนวน ๗ โครงการ               
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 ๑.๓ แผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 
ยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบ HR ใหมีความเขมแข็งและทันตอบริบทที่เปลี่ยนแปลง โดยเปาหมายการบูรณาการ
และมีความเปนเอกภาพในการทำงานรวมกัน สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนและสนับสนุนภารกิจของ 
กรุงเทพมหานครอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล การใชขอมูลรวมกัน
อยางมีประสิทธิภาพโดยใชเทคโนโลยีสนับสนุน ไดมีแผนดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่เกี ่ยวของกับการพัฒนา
ทักษะทางดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยมีการรายงานผลของครึ่งปแรกของ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน ๒ โครงการ จากทั้งหมด ๑๑ โครงการ ดังนี ้ 
   ๑.๓.๑ โครงการพัฒนาระบบทะเบียนประวัติขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  
   ๑.๓.๒ โครงการ HR Channel สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อใหบริการดานงานบุคคลแกขาราชการ
บุคลากรกรุงเทพมหานคร และผูมาติดตอราชการ  
   นอกจากนี้ สำนักงาน ก.ก. ไดมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารทรัพยากร
บุคคล (HR Technology) ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเปนแบบดิจิทัล  
(E-HR หรือ HR Digital) โดยมีการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลดานการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Analytics) 
ซึ่งปจจุบัน สำนักงาน ก.ก. ไดเริ่มการจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับเรื่องวินัย แตยังไมมีการเชื่อมโยงขอมูลในภาพรวม 
รวมทั้งยังสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษางาน HR Technology ของสมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศ
ไทย (PMAT) โดยมุงเนนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลและความปลอดภัยของระบบดิจิทัล และนำขอมูลมาตอยอดเพ่ือ
พัฒนางานของกรุงเทพมหานคร 
 ๑.๔ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปรากฏผล                         
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรตามภารกิจหลักของสถาบันฯ ดังนี ้
   ๑.๔.๑ ยุทธศาสตรที ่ ๑ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะพึง
ประสงค และยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของกรุงเทพมหานคร  
         กลยุทธที่ ๑.๓ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหพรอมเขาสูยุคองคกรดิจิทัล 
และกลยุทธที ่3.๑ การสรางกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร มีเปาหมาย 
ในการรวบรวมผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและจัดทำเปนฐานขอมูลบุคคลของกรุงเทพมหานครที่เชื่อมโยงในการนำไปใช 
วางแผนการพัฒนา รวมถึงมีการวางแผนและสงเสริมการวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง โดยไดดำเนินการในหลักสูตรตาง  ๆดังนี้  
          1) หลักสูตรการใชนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนารายบุคคล ดำเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนการศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล การวางแผนการเรียนรูดวยตนเอง โดยการ
เสริมสรางความรูใหแกขาราชการกรุงเทพมหานครดานการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือจัดการคลัง
ความรู และการบริหารความรูในรูปแบบดิจิทัล (Knowledge Management System) 
     2) หลักสูตรการเสริมสรางความรูการจัดทำฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ดำเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนการวางแผนจัดทำฐานขอมูลผูผานการพัฒนาศักยภาพจาก
หลักสูตรตาง ๆ ที่สถาบันฯ ดำเนินการ และการสรางฐานขอมูลการของขาราชการที่ไปศึกษา / ฝกอบรม โดยใช
ทุนที่ตั้งงบประมาณไวในหมวดคาใชจายอ่ืนของสถาบันฯ  
     กลยุทธที ่ 3.๒ การสรางเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร มีเปาหมายการพัฒนาขาราชการใหมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการจัดทำ Digital 
Learning Platform และระบบการเรียนรู  เพื ่อใหขาราชการเกิดทักษะในการใชนวัตกรรมการเรียนรูได
ดำเนินการหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะที่จำเปนของขาราชการในศตวรรษที่ ๒๑ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ดวยการเสริมสรางความรูดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย รวมทั้ง
ความรู ความเขาใจเก่ียวกับองคประกอบ และการวิเคราะหเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับใชในการปฏิบัติงาน 
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 ๑.๔.๒ ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางวัฒนธรรมองคกรสมัยใหม 
       กลยุทธที่ 4.๑ การสรางนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา 
       1) มีการจัดทำระบบบริหารจัดการเรียนรู (Learning Management System)  
โดยจัดทำระบบการเรียนการสอนผานระบบ Online ใหแกหลักสูตรตาง ๆ ไดแก หลักสูตรการฝกอบรมนักบริหาร 
มหานครระดับตน ระดับกลาง ระดับสูง และหลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการบรรจุใหม 
     2) พัฒนาทักษะเจาหนาที ่ใหมีความรู ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีปรับใชในการ
ขับเคลื่อนองคกรโดยไดดำเนินการหลักสูตรตาง ๆ ดงันี้  
          (1) หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรเพื่อใหมีทักษะดานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงาน /การใหบริการ เพ่ือเปนเครื่องมือในการสรางนวัตกรรมหรือวิธีการใหม  ๆที่จะชวยใหการปฏิบัติงาน
และการใหบริการมีประสิทธิภาพ 
          (2) หลักสูตรการเสริมสรางประส ิทธ ิภาพการใช เคร ื ่องม ือในการพัฒนางาน               
เพื ่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ เกี ่ยวกับการใชเครื ่องมือทางการบริหารในการปรับปรุง และยกระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยใชเครื่องมือการพัฒนาการเรียนรูแบบ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐        
      (3) หลักสูตรการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ ่มศักยภาพดานการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑            
ที่สงผลตอการปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
๒. การวิเคราะหจุดแข็งจุดออน (SWOT) ดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร 
 สำนักยุทธศาสตรและประเมินผลเปนหนวยงานกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กรุงเทพมหานคร มีพันธกิจในดานการบริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนและ
ใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแกหนวยงานกรุงเทพมหานครและการใหบริการประชาชน ไดกำหนดแนวทาง 
การดำเนินงานเพื่อสรางความพรอมสำหรับการปฏิบัติงานในแตละมิติของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมี
สำนักงาน ก.ก. และสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครเปนหนวยงานหลักในการเตรียมความพรอม             
ดานทุนมนุษยของกรุงเทพมหานคร โดยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
กรุงเทพมหานคร และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ผลจากการดำเนินการ 
ตามแผนดังกลาว สามารถวิเคราะหจุดออนจุดแข็งไดดังนี ้

 ๒.๑ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ปรากฏผลการวิเคราะหดานตาง ๆ ดังนี ้

จุดแขง็ (Strength) จุดออน (Weakness) 
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
S1. สถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานคร        

ดำเนินการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในการ
พัฒนาทักษะการใชงานโปรแกรมคอมพิวเตอร     
รวมถึงการสรางความรู ความเขาใจและ       
การใชเทคโนโลยดีิจิทัล 

S2. ผูบริหารกรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับ     
การพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครเพ่ือการปรับเปลี่ยน
เปนรัฐบาลดิจิทัล 

W1. ขาราชการกรุงเทพมหานคร ไมมีการประเมิน
สมรรถนะดานดิจิทัลเพ่ือคนหาชองวาง            
ในการพัฒนา 

W2. กรุงเทพมหานครไมมีหลักเกณฑ/แนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับแผนพัฒนารายบุคคล                  
เพ่ือนำมาใชในการวางแผนพัฒนาสมรรถนะ              
ดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร และสมรรถนะอ่ืน ๆ 
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จุดแขง็ (Strength) จุดออน (Weakness) 

ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตอ) 

S3. กรุงเทพมหานครสงเสริมการพัฒนาทักษะ      

ดานดิจิทัลของขาราชกากรุงเทพมหานคร

และบุคลากรกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนา 

การปฏิบัติงาน ตามรูปแบบการเรียนรูและ

พัฒนาตามแนวทาง 70 : 20 : 10 โดย

สนับสนุนทุนการศกึษาและจัดการฝกอบรม 

เชน หลักสูตรการฝกอบรมนักบริหาร-                

มหานครทุกระดับ หลักสูตรฝกอบรม

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน เปนตน  

S4. กรุงเทพมหานครมีการกำหนดทักษะดาน

ดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานครเพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก 

(Early) 

S5. กรุงเทพมหานครมีการจัดสรรงบประมาณ

ประจำปเพ่ือพัฒนาขาราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานครอยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

S๖  บุคลากรมีความรูในเชิงสหวิทยาการ และ

พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และมีทักษะ

เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นพ้ืนฐาน 

W3. ขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครขาด   

       ความเขาใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใน 

       การปฏิบัติงาน                        

W4. ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการพัฒนาที่เก่ียวของ    

       กับการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน

มากกวาพัฒนาทักษะดิจิทัล 

W5. ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 

  กรุงเทพมหานครท่ีปฏิบัติงานดาน IT มีภาระ  

  งานมากไมสามารถสนับสนุนหนวยงานตาง ๆ    

  ไดตามความคาดหวัง 

W๖. ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 

       กรุงเทพมหานครสวนใหญปฏิบัติงานในภารกิจ  

       เฉพาะดาน ทำใหขาดการเรียนรูในภารกิจ         

       ดานอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

W๗. การแลกเปลี่ยนความรูระหวางกันมีนอย 

W๘. การบริการใหคำปรึกษาในการพัฒนาทรัพยากร 

       บุคคลแกผูอ่ืนยังขาดความครอบคลุมตามที่                 

       ผูรับบริการตองการ 

ดานการพัฒนาองคกร 

S๗. กรุงเทพมหานครมีหนวยงานหลักรับผิดชอบ 
      ดานเทคโนโลยี มกีารศกึษาสถาปตยกรรม 
      องคกรและมีงบประมาณเปนของตนเอง 
S๘. หนวยงานนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมตาง ๆ     

มาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
S๙. ความมุงมั่น รวมมือ รวมใจของผูบริหารและ 
      ผูปฏิบัติงานทุกระดับในการพัฒนาระบบ           

การปฏิบัติงาน 
S๑๐. มีการกำหนดภารกิจใหสอดคลองกับแผน  
        ในการนำไปสูการปฏิบัติ  
S๑๑. ขาราชการกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ   
        ที่ด ีสามารถติดตอประสานงาน                    
        แบบเครือขายได 
   

W๙.   หนวยงานที่เกี่ยวของไมมีการบูรณาการ                 
         เพื่อวางแผนการใชขอมูลสารสนเทศรวมกัน 
W๑๐. ความลาชาในการปรับปรุงระบบสารสนเทศ   
         ใหสอดคลองกับนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
W๑๑. ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา 
         และบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร  
W1๒. กฎ ระเบียบทางราชการ ไมเอ้ือตอการนำ     
         เทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงาน 
W1๓. การเปลี่ยนแปลงผูบริหารดานเทคโนโลยี

ดิจิทัล 
         ทำใหขาดความตอเนื่องในการดำเนินการตาม 
         นโยบาย 
W๑๔. มีบางภารกิจซ้ำซอน หาเจาภาพหลักไมได 



จุดแขง็ (Strength) จุดออน (Weakness) 

ดานเทคโนโลยี (Technology) 

S๑๒. การพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสราง   
        พื้นฐานที่สนับสนุนการบริหารงานอยาง 
        ตอเนื่อง 
S๑๓. ขาราชการกรุงเทพมหานครมีการใช 
        เครือขายในการสนับสนุน ประสาน 
        แลกเปลี่ยนขอมูล 
S๑๔. กรุงเทพมหานครมีขอมูลสารสนเทศท่ีเปน 
        ประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
        สามารถนำไปประยุกตใชในการพัฒนาได 
 

W1๕. ระบบอินเทอรเน็ตไมครอบคลุม ไมเสถียร 
ลาชา และไมตอบสนองตอการปฏิบัติงานเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลและการเรียนรู
ดวยตนเองเพ่ือพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ 

W1๖. ขาดนวัตกรรมดานดิจิทัลในการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร  
และขาด Application ในการสนับสนุนภารกิจ                           
ของผูปฏิบัติงาน 

W1๗. การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ               
เพ่ือบริการประชาชนขาดประสิทธิภาพ 

W๑๘. ระบบเครือขายและอุปกรณไมเพียงพอตอ 
ความจำเปนในการใชงาน 

W๑๙. ในบางชวงเวลามีการใชงานเต็ม ทำใหระบบ  
มีความลาชาในการใชงาน จึงมีความ
จำเปนตองปดการใชบริการบางสวน 

W๒๐. ระบบสารสนเทศท่ีมี ใชงานไดไมสมประโยชน 
W๒๑. ขาดการประยุกตใชเทคโนโลยเีพ่ือใหเกิดความ

คุมคาและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
โดยรวม 

 ๒.๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ปรากฏผลการวิเคราะหดานตาง ๆ ดังนี้ 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ดานการเมือง (Political) และกฎหมาย (Legal) 
O1. นโยบายและแผนระดับประเทศสนับสนุน     
      การเปลี่ยนแปลงไปสูนโยบายรัฐบาลดิจิทัล 
O๒. แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ -  
      ๒๕๗๙) และนโยบายไทยแลนด ๔.๐  
      ไดกำหนดเปนแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
O๓. กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ินรูปแบบพิเศษ สามารถกำหนด 
      กฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจได 
O๔. มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเอ้ือประโยชน   
      ตอการบริหารจัดการ สามารถนำมาพัฒนา 
      ใหเหมาะสมกับกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 

T1. การเปลี่ยนแปลงผูบริหารฝายการเมืองทำใหขาด 
     ความตอเนื่องในการดำเนินนโยบายดานดิจิทัล 

แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร |  15 



โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

ดานเศรษฐกจิ (Economic) สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) 
O๕. ระบบการเบิกจายงบประมาณมี
ประสิทธิภาพ  
      สามารถเบิกจายไดทันเวลา 
O๖. มีวัฒนธรรมที่ยึดผลประโยชนสวนรวม      
      เปนหลัก 
O๗. การใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานชวยลด  
      งบประมาณคาใชจายได 

T2. กฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติที่ใชในปจจุบันไม 
      สอดคลองกับการปฏิบัติงานและภาวะเศรษฐกิจ  
      ที่เปลี่ยนแปลง  
T๓. ปจจุบันมรีายจายจากเทคโนโลยีมากกวา               
      การนำเทคโนโลยีมาเพ่ิมมูลคาการพัฒนา 
T๔. มองความตองการของตนเองเปนหลัก 

ดานเทคโนโลยี (Technology) 
O๘. มีหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนให                     
      การสนับสนุนเทคโนโลย ี
O๙. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลอยางกาว 
      กระโดดมีผลตอการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
O๑๐. ระบบราชการสมัยใหมมุงเนนการนำ 
        นวัตกรรมมาพัฒนาบุคลากร สงผลใหม ี 
        แนวทางการเรียนรูที่หลากหลายข้ึน 
O๑๑. มีระบบจัดเก็บขอมูลรูปแบบออนไลน  
        (Cloud storage) โดยไมเสียคาใชจายและ 
        มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บเพียงพอ 
O๑๒. การติดตอสื่อสารมีความรวดเร็ว และ 
        ทันเหตุการณ สามารถเลือกใชไดมากขึ้น 

T๕. ขาดการบูรณาการระบบสารสนเทศกับ   
      หนวยงานภายนอก 
T๖. นวัตกรรมดานดิจิทัลบางสวนมีคณุสมบัติ            
      ไมสอดคลองตอการใชงานภาครัฐ และ               
      ตองประยุกตพัฒนาขึ้นใหม 

 ๒.๓ สรุปผลการวิเคราะห  
  ๒.๓.๑ จุดแข็ง (Strength) จากผลการวิเคราะห พบวา 
     ๑) กรุงเทพมหานครมีความพรอมในการดำเนินการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก 
(Early) เนื ่องจากปจจุบันมีการพัฒนาขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครใหมีความรู  ทักษะ ดานดิจิทัล                
อยางตอเนื่องและสม่ำเสมอ ผานกระบวนการศึกษาและฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตหลักสูตร            
การฝกอบรมสำหรับผูปฏิบัติงานไปจนถึงหลักสูตรสำหรับผูบริหาร นอกจากนี้ หนวยงานยังมีการนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตาง  ๆมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
     ๒) ทรัพยากรบุคคลกรุงเทพมหานครม ีความร ู  ในเช ิงสหว ิทยาการ และพรอมรับ                             
การเปลี่ยนแปลง ยินดีใหความรวมมือ รวมใจในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยมีการใชเครือขายในการสนับสนุนสารสนเทศที่เปน
ประโยชนตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งสามารถนำไปประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรได 
  ๒.๓.๒ จุดออน (Weakness) จากผลการวิเคราะห พบวา 
      ๑) ยังมีปจจัยที ่ย ังไมเอื ้ออำนวยตอการพัฒนาทักษะดานดิจ ิทัลของขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ทั้งปจจัยสวนบุคคล และปจจัยจากสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 
อาทิเชน การขาดแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจมากกวาการพัฒนาทักษะดิจิทัล ความไมพรอมของเครื่องมือ อุปกรณทางคอมพิวเตอร เครือขาย
อินเตอรเน็ตและการบูรณาการขอมูลทางสารสนเทศ รวมไปถึงกฎ ระเบียบทางราชการ เปนตน 

16 | แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 



    ๒) ผูปฏิบัติงานสวนใหญตองทำหนาที่ในภารกิจหลักเฉพาะดาน ทำใหขาดการเรียนรู
ในภารกิจดานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติภารกิจขาดการบูรณาการ และการแลกเปลี่ยนความรู
ระหวางกันมีนอย สงผลใหการบริการใหคำปรึกษาในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแกผูอื่นยังขาดความครอบคลุม
ตามที ่ผู รับบริการตองการ ทั้งนี้ เนื่องจากขาดการนำเอาเทคโนโลยีมาประยุกตเพื ่อใหเกิดความคุมคาและ            
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวม 
  ๒.๓.๓ โอกาส (Opportunity) จากผลการวิเคราะห พบวา 
       ๑) จากการกำหนดใหมีการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล กรุงเทพมหานครไดเริ่ม
ดำเนินการตามหลักการแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยน
เปนรัฐบาลดิจิทัล ทำใหเกิดการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดิจิทัลเพ่ิมมากขึ้น 
      ๒) มีระบบจัดเก็บขอมูลรูปแบบออนไลน (Cloud Storage) โดยไมเสียคาใชจายและ          
มีพื้นที่ในการจัดเก็บเพียงพอ ประกอบกับระบบราชการสมัยใหมมุงเนนสงเสริมทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม          
ในการพัฒนาบุคลากรสงผลใหการกำหนดแนวทางการเรียนรูมีชองทางมากขึ้น การติดตอสื่อสารมีความรวดเร็ว 
และทันเหตุการณ  
    ๓) กรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ สามารถกำหนด
กฎหมายที่เก่ียวของกับภารกิจนั้น ๆ ได  
  ๒.๓.๔ อุปสรรค (Threat) จากผลการวิเคราะห พบวา 
    ๑) การเปลี่ยนแปลงผูบริหารฝายการเมืองมีผลตอการกำหนดนโยบายดานตาง ๆ ของ
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากทำใหขาดความตอเนื่องและจริงจังในการดำเนินการนโยบายดานดิจิทัล และยังขาด
การบูรณาการระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครกับหนวยงานภายนอก 
    ๒) นวัตกรรมดานดิจิทัลที่มีอยูทั่วไปมีคุณสมบัติไมสอดคลองตอการใชงานภาครัฐ 
และตองประยุกตพัฒนาขึ้นใหม แตบุคลากรกรุงเทพมหานครยังมีความเชี่ยวชาญดานนี้นอย  

  ๒.๔ ขอเสนอแนะแนวทางการดำเนินการพัฒนา จากการวิเคราะหมีขอเสนอแนะการพัฒนา 
ดังนี้  
    ๒.4.1 ปรับปรุง แกไข และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหนวยงานใหกาวทัน
เทคโนโลยใีนปจจุบัน เพ่ือรองรับการใชงาน และความตองการจำเปนท่ีเพ่ิมข้ึน 
    ๒.4.2 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบทางราชการ ใหสอดคลองและเอื้ออำนวยตอการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานดานตาง ๆ 
    ๒.4.3 สงเสริมและสนับสนุนใหขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลจากการเรียนรูดวยตนเอง จากการปฏิบัติงาน และการเรียนรูจากผูอื ่น เชน การสอนงานระหวาง
ผูบังคบับัญชาและผูรวมงาน เปนตน 
   ๒.4.4 จัดหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรูดานดิจิทัล ตามกลุมภารกิจ
ของขาราชการกรุงเทพและบุคลากรกรุงเทพมหานคร คือ ผูบริหารระดับสูง ผูอำนวยการกอง ผูทำงานดาน
นโยบายและงานวิชาการ ผูทำงานดานบริการ ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี และผูปฏิบัติงานอ่ืน  
   ๒.๔.๕ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเรียนรูและพัฒนา
ศักยภาพของขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ  
   ๒.๔.๖ พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหสามารถ
สนับสนุน การบริหารจัดการและการปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองภารกิจ
ของกรุงเทพมหานครไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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    ๒.๔.๗ จัดหาอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานในระบบดิจิทัลที่มีคุณสมบัติรองรับการใชงาน
อยางมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
    ๒.๔.๘ นำนวัตกรรมมาพัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนความรูผานระบบ Online เพ่ิมขึ้น 
    ๒.๔.๙ รวบรวมองคความรูดานเทคโนโลยีและจัดทำเปนแหลงเรียนรู หรือศูนยความรู          
ในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือเปนชองทางใหขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเรียนรูไดตลอดเวลา 
   ๒.๔.๑๐ สนับสนุน สงเสริมใหมีพื ้นที ่นำเสนอความคิดสรางสรรคดานนวัตกรรม 
(Sandbox) สำหรับขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

   ๒.๕ การกำหนดขอบเขตของระยะการพัฒนา  
   จากผลการวิเคราะหขอมูล และสถานการณที่เก่ียวของ ไดกำหนดขอบเขตการพัฒนาในแตละ
ระยะใหสอดคลองกับความพรอมของกรุงเทพมหานคร ดังนี้  
   ๒.๕.๑ ระยะเริ่มแรก (Early Stage) พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  เปนระยะการเตรียมความพรอม
ใหขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) และการสงเสริมใหเกิดความรู                  
ความเขาใจเก่ียวกับทักษะพ้ืนฐานดานดิจิทัลเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเทาทันความเปลี่ยนแปลง 
   ๒.๕.๒ ระยะกำลังพัฒนา (Developing Stage) พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ เปนการนำผลการพัฒนา           
ในระยะแรกมาวางแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถ และนำความรูทักษะไปปรับปรุง
กระบวนงานภายในหนวยงาน 
   ๒.๕.๓ ระยะสมบูรณ (Mature Stage) พ.ศ. ๒๕๖๙ เปนตนไปเปนระยะการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลใหเชื่อมกันระหวางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร เพ่ือนำไปใชในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
และการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหสามารถสรางนวัตกรรมการบริการสูสาธารณะได 
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บทที่ ๔ 
ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

สำหรับการพัฒนาในระยะเริ่มแรก (Early) 

๑. แนวทางดำเนินการของกรุงเทพมหานคร โดยนำแนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจ ิทัล 
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลของสำนักงาน ก.พ. มาปรับใชเปนกรอบ
แนวทางในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร                        
ในระยะเริ่มแรก (Early) ดังนี ้

 

ขั้นตอน หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

(ปงบประมาณ พ.ศ.)  

1. ระบุเปาหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือปรับปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลและประกาศใหทราบ 

สำนักงาน ก.ก.  2563 

2. ระบุทักษะดิจิทัลท่ีจำเปนของขาราชการกรุงเทพมหานคร
และบุคลากรกรุงเทพมหานครสำหรับการปรับเปลี่ยนเปน
รัฐบาลดิจิทัล 

สำนักงาน ก.ก.  2563 

3. จัดทำแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลท่ีจำเปนของขาราชการ
กรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

 ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
        กรุงเทพมหานครวิเคราะหความตองการพัฒนาทักษะ 
        ดานดิจิทัลรวมกับผูบังคับบัญชา 

 จัดทำแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลรายบุคคล 

- สถาบันพัฒนาขาราชการ 
  กรุงเทพมหานคร  
- สถาบันพัฒนาขาราชการครู 
  และบุคลากรทางการศกึษา 
  กรุงเทพมหานคร 
- หนวยงานสังกัด 
  กรุงเทพมหานคร 

2564 
 
 

4. สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครมีการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

 พัฒนาทักษะดานดิจิทัลตามแนวทาง 70 : 20 : 10   

 รวบรวมขอมูลการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ
ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 

- สถาบันพัฒนาขาราชการ 
  กรุงเทพมหานคร 
- สถาบันพัฒนาขาราชการครู 
  และบุคลากรทางการศกึษา 
  กรุงเทพมหานคร 
- สำนักยุทธศาสตรและ 
  ประเมินผล  
- หนวยงานสังกัด 
  กรุงเทพมหานคร 

2564 

5. สงเสริมสนับสนุนใหขาราชการกรุงเทพมหานครและ
บุคลากรกรุงเทพมหานครปรับพฤติกรรมและนำทักษะ 
ดานดิจิทัลมาใชในการพัฒนางาน  

 นำทักษะดานดิจิทัลไปใชในการพัฒนาการทำงานและ
การใหบริการของกรุงเทพมหานคร 

 รวบรวมขอมูลการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 
ในการพัฒนาการทำงานและการใหบริการของ
กรุงเทพมหานคร 

- สำนักยุทธศาสตรและ 
  ประเมินผล  
- หนวยงานสังกัด 
  กรุงเทพมหานคร 

2565 
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 2. การจำแนกกลุมขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร แบงเปน 6 กลุมภารกิจ 
ตามแนวทางขอ 4.6 ของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล
ของขาราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 

 

กลุม
ที ่

กลุมภารกิจงาน 
ดานดิจิทัล

ภาครัฐ 

กลุมภารกิจงานดานดิจิทัล 
ของกรุงเทพมหานคร 

ตำแหนงของขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร  

คุณลักษณะหรือบทบาท
และพฤติกรรมที่คาดหวัง* 

1 ผูบริหาร
ระดับสูง 
(Executive) 

ผูดำรงตำแหนงประเภท
บริหาร  

1. ปลัดกรุงเทพมหานคร  
2. รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
3. ผูตรวจราชการ- 
    กรุงเทพมหานคร 
4. ผูอำนวยการสำนัก 
5. หัวหนาสำนักงาน ก.ก.  
6. รองผูอำนวยการสำนัก  
7. ผูชวยหัวหนาสำนักงาน ก.ก.  
8. ผูชวยปลัดกรุงเทพมหานคร  

เปน “ผูกระตุนและ
สรางความตระหนักรู
ถึงความสำคัญและ  
การเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีดิจิทัล”  

2 ผูอำนวยการ
(Management) 

ผูดำรงตำแหนงประเภท
อำนวยการ 

1. ผูอำนวยการเขต  
2. ผูตรวจราชการสูง  
3. ผูอำนวยการสำนักงาน  
4. ผูอำนวยการกอง  
    (ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)  
5. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ- 
    ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
6. หัวหนาสำนักงานเลขานุการ- 
    สภากรุงเทพมหานคร  
7. ผูอำนวยการสถาบันพัฒนา 
    ขาราชการกรุงเทพมหานคร 
8.  ผูอำนวยการสถาบันพัฒนา 
     ขาราชการครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร
9. ผูชวยผูอำนวยการเขต  
10. ผูอำนวยการกอง  
      (ประเภทอำนวยการ ระดับตน) 
11. ผูอำนวยการสวน 

เปน “ผูปรับเปลี่ยน
กระบวนงานดานดิจิทัล
ในกระบวนการทำงาน
หรือการใหบริการ”  

3 ผูทำงานดาน
นโยบายและ 
งานวิชาการ  
(Academic) 

ผูปฏิบัติงานที่ตองใชความรู
ในทางวิชาการในการปฏิบัติ
หนาที่ที่กำกับดูแล หรือที่
ไดรับมอบหมาย ไดแก  
งานดานการจัดทำ
ยุทธศาสตร นโยบาย 
แผนงาน มาตรการ 
มาตรฐาน กฎเกณฑ  
หลักปฏิบัต ิ 

1. หัวหนาฝาย /หัวหนากลุมงาน  
    หรือเทียบเทา 
2. นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
3. นักวิชาการเงินและบัญชี  
    (สังกัดสำนัก)  
4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
5. นักบัญชี  
6. นักวิชาการคลัง 

เปน “ผูใชขอมูลดิจิทัล
ที่ทันสมัย”  
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กลุม
ที ่

กลุมภารกิจงาน 
ดานดิจิทลัภาครัฐ 

กลุมภารกิจงานดานดิจิทัล 
ของกรุงเทพมหานคร 

ตำแหนงของขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร  

คุณลักษณะหรือบทบาท
และพฤติกรรมที่คาดหวัง* 

3 
(ตอ) 

 งบประมาณ งานคนควา วิจัย 
ผลงานทางวิชาการ 
หลักสูตร งานใหคำปรึกษา
โดยใชความรูความ
เชี่ยวชาญในสายงาน  
เปนตน  

 

7. นักวิเคราะหงบประมาณ  
8. นักทรัพยากรบุคคล 
9. นักจัดการงานทั่วไป    
    (ผูปฏิบัติงานดานการจัดทำแผน 
    และงานวิชาการ) 
10. นักวิเทศสัมพันธ 
11. นักประชาสัมพันธ  
      (สังกัดสำนักงาน 
      ประชาสัมพันธและสำนัก) 
12. นักผังเมือง  
13. นักวิเคราะหผังเมือง  
14. นักวิชาการศึกษา  
15. นักวิชาการสิ่งแวดลอม 
16. นักวิชาการสถิติ 
 

 

4 ผูทำงานดาน
บริการ  
(Service) 

ผูปฏิบัติงานดานการ
ใหบริการซึ่งปฏิบัติงาน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
การใหบริการ  การให 
ความชวยเหลือ หรืออำนวย
ความสะดวกแกผูรับบริการ
ภายใน หรือภายนอก
หนวยงานหรือแกประชาชน
ซึ่งลักษณะงานที่ปฏิบัติของ
กลุมนี้เปนงานที่ตองมี 
การติดตอสื่อสาร หรือ
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ
โดยตรง 

1. เจาพนักงานปกครอง 
2. นักวิชาการเงินและบัญช ี 
    (สำนักงานเขต)  
3. นักวิชาการจัดเก็บรายได 
4. นักวิชาการพัสดุ  
5. นักจัดการงานทั่วไป  
    (ท่ีไมไดจัดทำแผน)  
6. นักวิชาการสุขาภิบาล 
7. นักวิชาการสาธารณสุข 
8. เจาพนักงานเทศกิจ  
9. นักพัฒนาการทองเที่ยว  
10. นักพัฒนาการกีฬา  
11. นักพัฒนาสังคม  
12. นักวิชาการศูนยเยาวชน  
13. นักวิชาการวัฒนธรรม  
14. นักสังคมสงเคราะห  
15. เจาพนักงานปองกันและ 
      บรรเทาสาธารณภัย  
16. บรรณารักษ 
17. นักประชาสัมพันธ  
      (สังกัดสำนักงานเขต)  
18. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
19. นักวิชาการเกษตร  
 

เปน “ผูใหบริการ
ดิจิทัลภาครัฐ”  
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กลุม
ที ่

กลุมภารกิจงาน 
ดานดิจิทลัภาครัฐ 

กลุมภารกิจงานดานดิจิทัล 
ของกรุงเทพมหานคร 

ตำแหนงของขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร  

คุณลักษณะหรือบทบาท
และพฤติกรรมที่คาดหวัง* 

4 
(ตอ) 

  20. นักจัดการงานรักษา 
      ความสะอาด  
21. พนักงานปกครอง  
22. พนักงานเทศกิจ  
23. พนักงานปองกันและบรรเทา 
      สาธารณภัย 
24. เจาพนักงานหองสมุด 
25. เจาพนักงานศูนยเยาวชน  
26. เจาพนักงานการเงิน 
      และบัญช ี
27. เจาพนักงานธุรการ 
28. เจาพนักงานการคลัง  
29. เจาพนักงานจัดเก็บรายได  
30. เจาพนักงานพัสดุ 
31. เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา 
32. เจาพนักงานสื่อสาร  
33. เจาพนักงานสถิติ 
34. เจาพนักงานประชาสัมพันธ  
35. เจาหนาที่งานรักษาความ 
      สะอาด  
36. เจาพนักงานสาธารณสุข 
37. เจาพนักงานพัฒนาสังคม  
38. เจาพนักงานการเกษตร  
39. นายชางภาพ 
40. บุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 

 

5 ผูปฏิบัติงาน
เฉพาะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Technologist) 

ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลในสวนราชการซึ่ง
ดำรงตำแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอรหรือตำแหนง
ในสายงานอื่น หรือประเภท
อ่ืนที่ไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติงานท่ีตองใชความรู
เชิงเทคนิคเก่ียวกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
 
 
 

1. นักวิชาการคอมพิวเตอร  
2. เจาพนักงานเครื่อง 
    คอมพิวเตอร 
3. เจาหนาที่ระบบงาน 
    คอมพิวเตอร  
4. ผูที่ไดรับคัดเลือกใหเปน 
    ผูปฏิบัติงานดานดิจิทัลของ 
    หนวยงาน ซึ่งไมใชผูดำรง 
    ตำแหนงทางคอมพิวเตอร   
 
 
 
 

เปน “ผูพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัลของ
หนวยงาน”  
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กลุม
ที ่

กลุมภารกิจงาน 
ดานดิจิทลัภาครัฐ 

กลุมภารกิจงานดานดิจิทัล 
ของกรุงเทพมหานคร 

ตำแหนงของขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร  

คุณลักษณะหรือบทบาท
และพฤติกรรมที่คาดหวัง* 

6 ผูปฏิบัติงานอื่น 
(Others) 

ผูปฏิบัติงานดานอื่น ที่ตอง
อาศัยทักษะและฝมือเฉพาะ
ดานตาง ๆ 
 
 

1.  นายแพทย  
2.  ทันตแพทย  
3.  นายสัตวแพทย  
4.  พยาบาลวิชาชีพ 
5.  นักวิชาการพยาบาล  
6.  พยาบาลเทคนิค  
7.  เภสัชกร  
8.  นักจิตวิทยา 
9.  นักกายภาพบำบัด  
10. นักเทคนิคการแพทย  
11. นักวิทยาศาสตร   
12. นักวิทยาศาสตรการแพทย  
13. นักโภชนาการ  
14. นักรังสีการแพทย 
15. นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย  
16. นักกิจกรรมบำบัด  
17. นักเทคโนโลยีหัวใจและ 
      ทรวงอก   
18. แพทยแผนไทย  
19. แพทยแผนจีน  
20. นักจิตวิทยาคลินิก 
21. นักกายอุปกรณ  
22. นักวิทยาศาสตรการกีฬา  
23. นักวิชาการเวชสถิติ  
24. นักเวชนิทัศน  
25. วิศวกรโยธา 
26. วิศวกรไฟฟา 
27. วิศวกรเครื่องกล 
28. วิศวกรสุขาภิบาล  
29. สถาปนิก 
30. มัณฑนากร 
31. นิติกร 
32. นักวิชาการละครและดนตรี 
33. นักวิชาการชางศลิป  
34. นักวิชาการแผนที่  
35. นักวิชาการจัดหาที่ดิน 
36. เจาพนักงานเภสัชกรรม  
 
 

เปน “ผูใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลภาครัฐ”  
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กลุม
ที ่

กลุมภารกิจงาน 
ดานดิจิทลัภาครัฐ 

กลุมภารกิจงานดานดิจิทัล 
ของกรุงเทพมหานคร 

ตำแหนงของขาราชการ 
กรุงเทพมหานคร  

คุณลักษณะหรือบทบาท
และพฤติกรรมที่คาดหวัง* 

6 
(ตอ) 

ผูปฏิบัตงิานอื่น 
(Others) 

ผูปฏิบัตงิานดานอื่น ที่ตอง
อาศัยทักษะและฝมือเฉพาะ
ดานตาง ๆ 
 

37. เจาพนักงานทนัตสาธารณสุข  
38. ผูชวยทันตแพทย  
39. สัตวแพทย 
40. เจาพนักงานรงัสีการแพทย  
41. เจาพนักงานวทิยาศาสตร  
      การแพทย  
42. เจาพนักงานเวชสถิติ  
43. โภชนากร 
44. นายชางศิลป 
45. คีตศิลปน  
46. ดุริยางคศลิปน  
47. เจาพนักงานวทิยาศาสตร  
48. ชางกายอุปกรณ  
49. นายชางโยธา  
50. นายชางสำรวจ  
51. นายชางไฟฟา 
52. นายชางเขียนแบบ  
53. นายชางเคร่ืองกล  
54. นายชางเทคนิค 
55. ขาราชการครแูละบุคลากร  
       ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร * 

 
 

* ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร หมายความวา (1) ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหนาที่หลัก
ทางดานการเรยีนการสอนและสงเสริมการเรียนรู หรือ (2) ขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก และใหหมายความรวมถึงขาราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหนงท่ีมีหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบติังาน
เก่ียวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศการบริหาร การศึกษา และปฏิบติังานอ่ืนในหนวยงานการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด (พ.ร.บ.ระเบียบ
ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554) 
 หมายเหตุ  การจำแนกกลุมดังกลาวเพ่ือใหขาราชการตำแหนงตาง ๆ  ทราบถึงบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวงัของ
ตำแหนงตน ซึง่สามารถปรบัเปลีย่นการจำแนกกลุมได โดยขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรงุเทพมหานครบาง
ตำแหนง ซึ่งมีหนาที่ความรับผดิชอบหรือปฏิบัติงานอยูในกลุมมากกวา 1 กลุม เพ่ือใหสามารถจำแนกกลุมไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น 
สามารถนำหลักเกณฑตอไปนีม้าใชเปนแนวทางในการจำแนกกลุมได  

(1) สัดสวนงานที่ปฏิบัตใินปจจบัุน (Workload) เชน งานที่นาย ก. ปฏิบัติในปจจุบันประกอบดวยงานทั้ง 
ในสวนท่ีเปนงานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) และงานดานบริการ (Service) อยางไรก็ตามสัดสวนงานที่นาย ก. 
ปฏิบัติ ประกอบดวย งานดานนโยบายและวิชาการ รอยละ 30 และงานดานบริการ รอยละ 70 นาย ก. จึงไดรับการจำแนกให
เปนบุคลากรที่มีบทบาทและพฤตกิรรมที่คาดหวังตามกลุมผูทำงานดานบริการ (Service) 
 (2) ความกาวหนาในการปฏิบัตงิานของบุคลากรในอนาคต เชน งานที่นาย ข. ปฏิบัติในปจจุบัน 
ประกอบดวยงานในสวนท่ีเปนงานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) ในสัดสวนรอยละ 50 และงานดานบริการ (Service) ใน
สัดสวนรอยละ 50 เสนทางความกาวหนาในการปฏิบติังานของ นาย ข. คืองานดานนโยบายและวิชาการ นาย ข. จึงไดรับการ
จำแนกใหเปนบุคลากรในกลุมผูทำงานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) ทั้งน้ี หากมีเหตผุลอันสมควร ขาราชการ
กรุงเทพมหานครหรือบุคลากรกรุงเทพมหานครอาจปรึกษากับผูบังคบับัญชากำหนดทักษะดานดิจิทลัที่จำเปน เพิ่มเติม หรือเพียง
บางสวน จากที่กำหนดตามรายละเอียดทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพ่ือการ
ปรับเปลีย่นเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) ก็ได ทั้งน้ี ใหพิจารณาถึงหนาที่ความรับผิดชอบ ลกัษณะงานที่ปฏิบัติ และ
ผลลัพธของงานที่คาดหวังในการปรับเปลีย่นเปนองคกรดิจิทัลของบคุคลนั้น เปนสำคัญ 
 

 

24 | แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 



3. คำอธิบายคุณลักษณะและบทบาทหรือพฤติกรรมที่คาดหวังของขาราชการและบุคลากร
ภาครัฐในองคกรที่มีพัฒนาการดานดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) 

กลุม 
ที่ 

กลุมภารกิจงาน 
ดานดิจิทัลภาครัฐ 

คุณลักษณะ หรือบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากร 
ในงานดานดิจิทัล 

1 
กลุมผูบริหารระดบัสูง  
(Executive) 

เปน “ผูกระตุนและสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีดจิิทัล” โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรขององคกร รวมถงึ
ผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและแนวทางการใหบริการ 
(Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และสงเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำเทคโนโลยดิีจิทัลมาใชใน   
การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครฐัที่มีการเชื่อมโยง
ขอมูลและการใหบริการระหวางหนวยงานภาครฐัดวยกันเอง และระหวางภาครฐั
กับประชาชน รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตอสาธารณะ รวมทั้งเปน
ผูใชขอมูลและเทคโนโลยดิีจิทัลเพื่อการกำหนดนโยบายหรือทิศทางองคกรดวย  

2 
กลุมผูอำนวยการ  
(Management) 

เปน “ผูปรับเปลี่ยนกระบวนงานดานดิจิทัลในกระบวนการทำงานหรือ                
การใหบริการ” สามารถนำนโยบายและทิศทางองคกรจากผูบรหิารมากำหนด 
เปนแนวทางและแผนการดำเนนิงานของหนวยงาน ทบทวนและพัฒนา
กระบวนการ วิธีการทำงาน หรอืการบริการใหสามารถรองรบัการเชื่อมโยงขอมูล
และการใหบริการระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง และระหวางภาครัฐ 
กับประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 

3 

กลุมผูทำงานดาน 

นโยบายและงาน
วิชาการ (Academic) 

เปน “ผูใชขอมูลดิจิทัลทีท่ันสมัย” ที่สามารถวิเคราะห และใชขอมูลรวมถึง
เทคโนโลยดิีจิทัลเพ่ือการนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกำหนดแผนงาน 
โครงการ ขอเสนอทางวิชาการทีส่อดคลองกับทิศทางและยทุธศาสตรองคกร 
รวมทั้งมีความเขาใจระบบขอมูล สามารถจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบที่สามารถ
นำมาแลกเปลี่ยนหรอืเรยีกใชไดอยางสะดวก มีการติดตามพัฒนาการดานดิจิทัล         
เพ่ือประยุกตใชทางการบรหิาร 

4 
กลุมผูทำงานดาน 

บริการ (Service) 

เปน “ผูใหบริการดิจทิัลภาครัฐ” ที่สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการ  
ใหความชวยเหลือ หรืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน หรือผูรบับริการ 
ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ทั้งที่เปนบริการหลักของหนวยงานและ                
การบริการของหนวยงานอ่ืนที่มกีารเชื่อมโยงขามหนวยงาน รวมทั้งสามารถ 
ใหขอคิดเห็นในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่มปีระชาชนเปนศูนยกลางดวย           
การนำเทคโนโลยดิีจิทัลมาใช 

4 

กลุมผูปฏิบัตงิานเฉพาะ 

ดานเทคโนโลย ี

(Technologist) 

เปน “ผูพฒันาเทคโนโลยีดิจิทลัของหนวยงาน” ที่สามารถบรหิารโครงการหรือ
เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพฒันาแพลตฟอรมการบริหารจัดการภายในองคกร 
(back office) และการจัดบริการของรัฐ (service) เพื่อรองรบัการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการ และรูปแบบการใหบรกิาร ใหอยูในรูปแบบ
ดิจิทัลทีส่ามารถเชื่อมโยงขอมูลการทำงาน และการใหบริการระหวางหนวยงาน
ภาครัฐดวยกันเอง และระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแล
บำรุงรักษาระบบใหมีความมัน่คงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยูในสภาพพรอม 
ใชงานอยางตอเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบใหสอดคลองกับเทคโนโลย ี
ที่เปลี่ยนแปลงไปได 

6 
กลุมผูปฏิบัตงิานอื่น  
(Others) 

เปน “ผูใชเทคโนโลยีดจิิทัลภาครัฐ” ที่ตระหนักรูเก่ียวกับเทคโนโลยีดจิิทัล              
และสามารถใชเทคโนโลยีดิจทิัลในการบริหารจัดการงานทีไ่ดรับมอบหมาย               
ไดอยางเหมาะสม 
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          4. ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) 
 

 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  เปน “ผูกระตุ นและสรางความตระหนักรู ถึงความสําคัญและการเปลี ่ยนแปลง 
ของเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรขององคกร รวมถึงผลักดันใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานและแนวทางการใหบริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
และสงเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและการใหบริการ 
ของภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงขอมูลและการใหบริการระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง และระหวางภาครัฐกับประชาชน และ
สงเสริมใหเกิดการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนตอสาธารณะ รวมท้ังเปนผูใชขอมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการตัดสินใจกําหนด
นโยบายหรือทิศทางองคกรดวย 
 

ทักษะดานดิจิทัลที่จําเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑ ทักษะดานดิจิทัลของผูบริหารระดับสูง (Executive) 

ความสามารถ 
 DLit100 เขาถึงและตระหนักดิจิทัล 

 DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางาน 

 DG100 ปฏิบัตติามกฎหมายกรอบธรรมาภบิาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัต ิ(Principles) ท่ีดีดานดจิทิัล 

 DS100 กําหนดกรอบการใหบริการแบบเชือ่มโยงและเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 

 SPM100 กําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรดจิิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรที่มีการเช่ือมโยงขอมูลและการทํางานขามหนวยงาน 

 DL100 นําการพัฒนาคนพันธุใหม (Digital DNA) สําหรับพัฒนาองคกรดจิิทัล 

 DL300 เกงกระบวนงานเขาใจองคกรดิจิทลัและสื่อสารตอยอดการเปลี่ยนแปลง 

 DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 

 DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสูองคกรดจิิทัล 

 

ความรู 
ความรูพื้นฐาน1  
ความรูที่จำเปนในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 
 ความรูเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศกับหนวยงานและแผนการดําเนินงาน            

ขององคกรเพ่ือการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล (Digital Transformation) 

 ความรูเกี่ยวกับสถาปตยกรรมองคกรและการกํากับดูแล (Enterprise Architecture)  

 ความรูดานการจัดการโครงการ (Project Management) 

 ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสรางทีม (Team Building) และการจัดการเครือขายการทํางาน 

 ความรูเกี่ยวกับการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (Human Resource Management and Development) 

 ความรูเกี่ยวกับการบรหิารจัดการวเิคราะหและสังเคราะหขอมลูเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ 

 ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเปนหัวหนางานที่ดีการสอนงาน (Coach and Mentor) และการบรหิาร 
ผลการปฏิบติังาน (Performance Management) 

 

26 | แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะ 
มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ขาราชการทุกกลุมจําเปนตองมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล3 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
    

    
 

ประสบการณ 
ประสบการณพื้นฐาน2  
ประสบการณที่จําเปน 

 ประสบการณการจัดทํานโยบาย ยทุธศาสตร แผน กลยุทธของหนวยงาน หรือแผนเทคโนโลยสีารสนเทศ            
และการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ (Policy Making) 

 ประสบการณการนํานโยบายยุทธศาสตร แผน หรือกลยุทธขององคกรไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ (Implementation) 

 ประสบการณการประสานความรวมมือหรือทํางานแบบเปนเครือขายกับหนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน          
หรือประชาชนเพ่ือผลสาํเร็จรวมกัน 

 ประสบการณการใชขอมูลเพื่อการวิเคราะหและสังเคราะหหรือเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารหรือคณะกรรมการที่เก่ียวของ 

 ประสบการณการทํางานบรหิารจดัการ ควบคุม กํากับ โครงการของหนวยงาน 

 ประสบการณการบริหารจัดการงบประมาณของหนวยงาน 

 เคยเปนกรรมการหรือปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 

 ประสบการณการบริหารจัดการคณุภาพองคกรหรือคุณภาพของกระบวนงานหรือการบริการตามมาตรฐาน 

 ประสบการณการทํางาน การศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาองคกรกับสวนราชการ 
ที่มีการปรับเปลี่ยนเปนหนวยงานดิจิทัล 

  

      แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร |  27 



 

 

 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  เปน “ผูปรับเปลี่ยนกระบวนงานดานดิจิทัลในกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ” สามารถ
นํานโยบายและทิศทางองคกรจากผูบริหารระดับสูงมากําหนดเปนแนวทาง และแผนการดําเนินงานของหนวยงาน ทบทวนและ
พัฒนากระบวนการวธิกีารทํางาน หรือการบริการใหสามารถรองรับการเช่ือมโยงขอมูลและการใหบรกิารระหวางหนวยงาน
ภาครัฐดวยกันเอง และระหวางภาครัฐกับประชาชน และมีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนตอสาธารณะโดยการนาํเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๔.๒ ทักษะดานดิจิทัลของผูอำนวยการ (Management) 

ความสามารถ 
 DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางาน 

 DLit700 ใชโปรแกรมดจิิทัลเพื่อการวเิคราะหขอมูลสําหรับงานประจํา 

 DG100 ปฏิบัติตามกฎหมายกรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีดานดิจิทัล 

 DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  

 DT300 กํากับการใชงานสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture)  

 DS100 กําหนดกรอบการใหบริการแบบเช่ือมโยงและเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 

 SPM100 กําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรที่มีการเชื่อมโยงขอมูลและการทํางานขามหนวยงาน 

 SPM200 ออกแบบองคกรดิจิทัล (Future Design) 

 SPM400 ริเริม่และวางแผนโครงการภายใตรัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 

 SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการบูรณาการสําหรับองคกรดจิิทัล 

 DL100 นําการพัฒนาคนพันธใุหม (Digital DNA) สําหรับพัฒนาองคกรดจิิทัล 

 DL300 เกงกระบวนงานเขาใจองคกรดิจิทลัและสื่อสารตอยอดการเปลี่ยนแปลง 

 DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานสรูัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation)  

 

ความรู 
ความรูพื้นฐาน1  
ความรูที่จำเปนในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 
 ความรูเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศกับหนวยงานและแผนการดําเนินงาน 

ขององคกรเพ่ือการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

 ความรูเกี่ยวกับแนวทางวิธีการในการเชื่อมโยงการทํางานระหวางหนวยงานเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรฐับาลดิจิทลั 
 ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานสูดจิิทัล(Digital Transformation) 

 ความรูเกี่ยวกับสถาปตยกรรมองคกรและการกํากับดูแล (Enterprise Architecture) 

 ความรูดานการจัดการโครงการ (Project Management) 

 ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการสรางทีม (Team Building) และการจัดการเครือขายการทํางาน 

 ความรูเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน (Human Resource Management and Development) 

 ความรูเกี่ยวกับการบรหิารจัดการวเิคราะหและสังเคราะหขอมลูเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ 

 ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเปนหัวหนางานที่ดีการสอนงาน (Coach and Mentor) และการบรหิาร 
ผลการปฏิบติังาน (Performance Management) 

28 | แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
คุณลักษณะ 
มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ขาราชการทุกกลุมจําเปนตองมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ 
ประสบการณพื้นฐาน2  
ประสบการณที่จําเปนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

 ประสบการณการจัดทํานโยบาย ยทุธศาสตร แผน กลยุทธของหนวยงาน หรือแผนเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ (Policy Making) 

 ประสบการณการนํานโยบายยุทธศาสตร แผน หรือกลยุทธขององคกรไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ (Implementation) 

 ประสบการณการวเิคราะหและออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) 

 ประสบการณการทํางานบรหิารจดัการ ควบคุม กํากับ โครงการของหนวยงาน 

 ประสบการณการบริหารจัดการงบประมาณของหนวยงาน 

 เคยเปนกรรมการหรือปฏิบัติงานทีเ่ก่ียวของกับงานดานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน 

 ประสบการณการทํางาน การศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาองคกรกับสวนราชการ 
ที่มีการปรับเปลี่ยนเปนหนวยงานดิจิทัล 

 ประสบการณการใชขอมูลเพ่ือการวิเคราะหและสังเคราะห หรือเพ่ือนําเสนอตอผูบริหารหรือคณะกรรมการ 
ที่เก่ียวของ 

  

      แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร |  29 



 

 

 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  เปน “ผูใชขอมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะหและใชขอมูลรวมถึงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการนําเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การกําหนดแผนงาน โครงการ ขอเสนอทางวิชาการที่สอดคลองกับทิศทางและ
ยุทธศาสตรองคกร รวมทั้งมีความเขาใจระบบขอมูล สามารถจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนหรือ
เรียกใชไดอยางสะดวก มีการติดตามพัฒนาการดานดิจิทัลเพ่ือประยุกตใชทางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คุณลักษณะ 
มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ขาราชการทุกกลุมจําเปนตองมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล3 

 
 

 

๔.๓ ทักษะดานดิจิทัลของผูทำงานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) 

ความสามารถ 
 DLit100 เขาถึงและตระหนักดิจิทัล 

 DLit200 ใชงานเครื่องมือดานดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นตนสาํหรับการทํางาน 

 DLit300 ใชดิจิทัลเพ่ือการทํางานรวมกัน 

 DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทํางานประจํา 

 DLit700 ใชโปรแกรมดจิิทัลเพื่อการวเิคราะหขอมูลสําหรับงานประจํา 

 DG100 ปฏิบัติตามกฎหมายกรอบธรรมาภบิาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ทีดี่ดานดิจิทลั 

 DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  

            (Service-Level Agreement) 

 SPM400 ริเริม่และวางแผนโครงการภายใตรัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 

 SPM200 ออกแบบองคกรดิจิทัล (Future Design) 
 

ความรู 
ความรูพื้นฐาน1  
ความรูที่จำเปนในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 
 ความรูเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศกับหนวยงานและแผนการดําเนินงานขององคกร 

เพ่ือการเปนรัฐบาลดจิิทัล 
 ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลทิศทางการใชงานเทคโนโลยีของผูใชบริการและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงหลักของโลก           

(Mega Trends) 
 ความรูเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศกับหนวยงาน และแผนการดําเนินงานขององคกร

เพ่ือการเปนรัฐบาลดจิิทัล 
 ความรูเกี่ยวกับการบรหิารจัดการวเิคราะหและสังเคราะหขอมลูเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ 
 ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานสูดจิิทัล (Digital Transformation) 
 ความรูเกี่ยวกับการจดัการโครงการ (Project Management) 
 เทคนิคการจัดการขอตกลงระดับการใหบริการและการทํางาน (Service-Level Agreement)  

ประสบการณ 
ประสบการณพื้นฐาน2  
ประสบการณที่จําเปนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

 ประสบการณการนํานโยบายยุทธศาสตร แผน หรือกลยทุธขององคกรไปปฏิบัติใหเกดิผลสําเร็จ (Implementation) 

 ประสบการณการใชขอมลูเพ่ือการวิเคราะหและสังเคราะหหรือเพ่ือนาํเสนอตอผูบริหารหรือคณะกรรมการทีเ่กี่ยวของ 
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บทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวัง  เปน “ผู ใหบริการดิจ ิทัลภาครัฐ” ที ่สามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการ  
ใหความชวยเหลือ หรืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนหรือผู รับบริการทั ้งภายในและภายนอกหนวยงาน ทั ้งที ่เปน 
บริการหลักของหนวยงาน และการบริการของหนวยงานอื่นที่มีการเชื่อมโยงขามหนวยงาน รวมทั ้งสามารถใหขอคิดเห็น 
ในการพัฒนาคุณภาพการบริการท่ีมีประชาชนเปนศูนยกลางดวยการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

คุณลักษณะ 
มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ขาราชการทุกกลุมจําเปนตองมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล3 

 

 
 

 

 

4.๔ ทักษะดานดิจิทัลของผูทำงานดานบริการ (Service) 

ความสามารถ 
 DLit100 เขาถึงและตระหนักดิจิทัล 

 DLit200 ใชงานเครื่องมือดานดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นตนสำหรับการทำงาน 

 DLit300 ใชดิจิทัลเพ่ือการทำงานรวมกัน  

 DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน  

 DLit700 ใชโปรแกรมดจิิทัลเพื่อการวเิคราะหขอมูลสำหรับงานประจำ  

 DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัต ิ
            (Principles) ที่ดีดานดิจิทลั 

 DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน 

           ทีเ่ก่ียวของ (Service-Level Agreement)  

 DS100 กำหนดกรอบการใหบริการแบบเช่ือมโยง และเทคนคิการออกแบบกระบวนการ 

ความรู 
ความรูพื้นฐาน1  
ความรูที่จำเปนในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 
 เทคนิคการออกแบบการใหบริการ 

 เทคนิคการจัดการขอตกลงระดับการใหบริการและการทํางาน (Service-Level Agreement Management) 

 ความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัลทิศทางการใชงานเทคโนโลยีของผูใชบริการ และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงหลักของโลก                 
(Mega Trends) 

ประสบการณ 
ประสบการณพื้นฐาน2  
ประสบการณที่จําเปนในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล 

 ประสบการณการนํานโยบายยุทธศาสตร แผน หรือกลยทุธขององคกรไปปฏิบัติใหเกดิผลสําเร็จ (Implementation) 

      แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร |  31 



 

 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  เปน “ผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน” ที ่สามารถบริหารโครงการหรือเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอรมการบริหารจัดการภายในองคกร (Back Office) และการจัดบริการของรัฐ(Service) 
เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางาน การบริหารจัดการ และรูปแบบการใหบริการใหอยูในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถ
เชื่อมโยงขอมูลการทํางานและการใหบริการระหวางหนวยงานภาครัฐดวยกันเอง และระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชน 
ตลอดจนสามารถดูแลบํารุงรักษาระบบใหมีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยูในสภาพพรอมใชงานอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
สามารถพัฒนาระบบใหสอดคลองกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔.๕ ทักษะดานดิจิทัลของผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยี (Technologist) 

ความสามารถ 
 DLit300 ใชดิจิทัลเพ่ือการทำงานรวมกัน 
 DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน 
 DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทำงานรวมกันระหวางหนวยงาน 

            ทีเ่ก่ียวของ (Service-Level Agreement) 
 DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัต ิ(Principles) ที่ดีดานดิจิทัล 
 DT100 ใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผานสอูงคกรดิจิทัล 
 DT300 กำกับการใชงานสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) 
 DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
 DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความตอเนื่องการใหบริการแบบดิจิทัล 
 DT600 วิเคราะหขอมูล (Data Analytics) เพ่ือตีความและหาขอสรุปที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ 
 DS100 กำหนดกรอบการใหบริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ 
 SPM100 กำหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองคกรที่มีการเชื่อมโยงขอมูลและการทำงานขามหนวยงาน 
 SPM200 ออกแบบองคกรดิจิทัล (Future Design) 
 SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใตรัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning) 
 SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 
 SPM600 ทบทวนโครงการและปดโครงการ 
 DL300 เกงกระบวนงาน เขาใจองคกรดิจิทัล และสื่อสารตอยอดการเปลี่ยนแปลง 

ความรู 
ความรูพื้นฐาน1  
ความรูที่จำเปนในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 
 ความรูเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรของประเทศกับหนวยงานและแผนการดําเนินงานขององคกร

เพ่ือการเปนรัฐบาลดจิิทัล 

 เทคนิคการออกแบบการใหบริการ 

 ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟตแวร 

 ความรูดานการจัดการความเสีย่งดิจิทัล (Digital Risk Management) 

 ความรูเกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) 

 ความรูดานการจัดการการใหบริการดานไอท ี(IT Service Management) 

 เทคนิคการจัดการขอตกลงระดับการใหบริการและการทํางาน (Service-Level Agreement Management) 
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ประสบการณ 
ประสบการณพื้นฐาน2  
ประสบการณที่จําเปนในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 
 ประสบการณการบริหารจดัการระบบ IT ขององคกร 

 ประสบการณการพัฒนาซอฟตแวร 

 ประสบการณการทํางานดาน IT Security 

 ประสบการณการบริหารจัดการคณุภาพองคกรหรือคุณภาพของกระบวนงานหรือการบริการตามมาตรฐาน 

 ประสบการณการทํางานการศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณพัฒนาองคกรกับสวนราชการ 
ที่มกีารปรับเปลี่ยนเปนหนวยงานดิจิทัล 

 ประสบการณการวเิคราะหและออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) 

 ประสบการณการทํางานบรหิารจดัการ ควบคุม กํากับ โครงการของหนวยงาน 

 ประสบการณการจัดทํานโยบายยทุธศาสตร แผน กลยุทธของหนวยงาน หรือแผนเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารของหนวยงานภาครัฐ (Policy Making) 

ความรูที่จำเปนในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล (ตอ)  
 

 ความรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนผานสูดิจิทัล (Digital Transformation) 
 ความรูสถาปตยกรรมองคกรและการกํากับดูแล (Enterprise Architecture) 
 ความรูเกี่ยวกับการทํางานและประยุกตใชงานแบบอไจล (Agile)  
 ความรูเกี่ยวกับการบรหิารจัดการวเิคราะหและสังเคราะหขอมลูเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ 
 ความรูดานการจัดการโครงการ (Project Management) 
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บทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวัง  เปน “ผู ใชเทคโนโลยีดิจ ิทัลภาครัฐ”ที ่ตระหนักรู เกี ่ยวกับเทคโนโลยีดิจ ิทัล 
และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะ 
มีคุณลักษณะพื้นฐานที่ขาราชการทุกกลุมจําเปนตองมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔.๖ ทักษะดานดิจิทัลของผูปฏิบัติงานอื่น (Others) 

ความสามารถ 
 DLit100 เขาถึงและตระหนักดิจิทัล 

 DLit200 ใชงานเครื่องมือดานดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นตนสำหรับการทำงาน 

 DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการทำงาน 

 DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีดานดิจิทลั 

 DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการและกระบวนการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ  

            (Service-Level Agreement) 

ความรู 
ความรูพื้นฐาน1  
ความรูที่จำเปนในการขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 
 เทคนิคการจัดการขอตกลงระดับการใหบริการและการทํางาน (Service-Level Agreement Management) 

 เทคนิคการบรหิารผูมีสวนไดเสยี (Stakeholder Management) 

ประสบการณ 
ประสบการณพื้นฐาน2  
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1 ความรูพื้นฐาน ที่ขาราชการและบุคลากรภาครัฐทุกกลุมควรตองมีเพ่ือการทํางานในบริบทการ 
เปนรัฐบาลดิจิทัล จํานวน ๕ หนวยความรู ดังนี ้
 (๑) เทคนิคการใชเทคโนโลยีดิจทิัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และการทํางานรวมกัน 
 (๒) ความรูดานการใชงานเทคโนโลยีอยางปลอดภัยรวมถึงประเด็นทางสังคมความเปนสวนตัวและจริยธรรม 
 (๓) ความรูเก่ียวกับหลักการสําคัญเก่ียวกับขอมูล การเลือกใช และการตีความขอมูล (Data Literacy) 
 (๔) ความรูดานกรอบธรรมาภิบาลมาตรฐานหลักแนวปฏิบัติที่ดีกฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
 (๕) ความรูเก่ียวกับเปาหมาย พันธกิจ กระบวนการทํางาน และการใหบริการของหนวยงาน   
 

2 ประสบการณพื้นฐาน ทีข่าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกกลุมควรตองมีเพ่ือการทํางานในบริบท 
การเปนรัฐบาลดิจิทัล จํานวน ๕ หนวยประสบการณ ดังนี้ 
 (๑) ประสบการณการใชงานดิจิทัลในการทํางานและในชีวิตประจําวันอยางถูกตองและปลอดภัย 
 (๒) ประสบการณการใชและตีความขอมูลเพ่ือการทํางาน 
 (๓) ประสบการณการใหบริการตามภารกิจของหนวยงานหรือมีประสบการณในการรวบรวมวิเคราะห 
และสื่อสารขอมูลความตองการใชงาน (Requirement) ของผูรับบริการ หรือผูใชงาน จนสามารถนําความเขาใจ
พฤติกรรมและความตองการของประชาชนหรือผูรับบริการ มาปรับปรุงระบบการทํางานและการใหบริการได 
 (๔) ประสบการณการทํางานที่หลากหลายทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรอง และภารกิจสนับสนุน  
ของสวนราชการในระดับที่เขาใจภารกิจกฎระเบียบกระบวนงานและความเชื่อมโยงของสวนงานตางๆ 
รวมทั้งวัฒนธรรมองคกรท้ังภายใน และระหวางหนวยงาน 
 (๕) ประสบการณในการตีความและ/หรือบังคับใชบทบัญญัติของกฎหมาย 
 

3 คณุลักษณะพืน้ฐาน ที่ขาราชการทุกกลุมจําเปนตองมีเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรฐับาลดิจิทัล 5 คุณลักษณะ 
 (1) มุงเปาหมาย คิดวิเคราะห แกปญหาได  
 (2) เปดรับประสบการณใหม ริเริ่ม สรางสรรค เรียนรูไดดวยตัวเอง  
 (3) สื่อสารและทำงานรวมกับผูอ่ืน  
 (4) กลาตัดสินใจ พรอมรับความเสี่ยง รับผิดชอบ  
 (5) มีคุณธรรม จริยธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

๕. ความรู ประสบการณ คุณลักษณะพื้นฐาน เพื่อการทำงานในบริบทการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
 

      แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร |  35 



     
 

 
 
 

รอยละ 70   การเรียนรูและพัฒนาดวยตนเอง เชน การเรียนรูแบบออนไลนและฝกปฏิบัติ 
(E-learning & Implementation) การเรียนรูดวยตนเองและฝกปฏบิัติ 
(Self-Learning & Implementation) การเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง 
(On-the-job Training) การไดรับมอบหมายงานหรือโครงการที่ทาทาย 
(Project Assignment) การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement)                   
การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing)  
การทำกิจกรรม (Activity) การเปนวิทยากรภายใน (Internal Trainer)         
การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) การเปรียบเทียบกับคูแขง/คูเปรียบเทียบ 
(Benchmarking) การลงมือแกไขปญหา (Problem – Solving)              
การทำงานเปนทีม (Team-Working) เปนตน   

รอยละ 20  การเรียนรูจากผูอื่นและการสอนงาน เชน การสอนงาน (Coaching)  
โปรแกรมพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) การใหคำปรึกษาแนะนำ  
(Consulting) การฝกงานกับผูเชี่ยวชาญในงาน (Counterpart)  
การประชุมทีม (Team Meeting) การใหขอมูลปอนกลับ (feedback)   
โดยหัวหนาหรือผูบริหาร  เปนตน    

รอยละ 10  การเรียนรูจากการฝกอบรม โดยลดการบรรยาย และเพ่ิมการเรียนรู 
จากการฝกอบรมรูปแบบอื่น เชน การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar)        
การใหทุนการศึกษา (Scholarship) เปนตน  
--------------------------------------------------- 

 

การพัฒนาความสามารถครอบคลุมการเรียนรู ๕ มิติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. รูปแบบการเรียนรูและพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 
 

มิติท่ี ๒ 

เขาใจนโยบาย 
กฎหมาย และ

มาตรฐาน 

มิติท่ี ๓ 

ใชดิจิทัลเพ่ือ
การประยุกต
และพัฒนา 

มิติท่ี ๔ 

ใชดิจิทัลเพ่ือ
การวางแผน

บริหารจดัการ
และนำองคกร 

มิติท่ี ๑ 

รูเทาทันและใช
เทคโนโลยีเปน 

มิติท่ี ๕ 

ใชดิจิทัลเพ่ือ
ขับเคลื่อนการ
เปลี่ยนแปลง

และสรางสรรค 

- Digital Literacy -  Digital 
Governance,               
Standard and 
Compliance 

-  Digital 
Technology 

- Digital Process 
and Service 
Design 

-  Strategic and 
Project 
Management 

-  Digital Leadership 

-  Digital 
Transformation 
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 บทที่ ๕ 
แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานคร 

และบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 
กรุงเทพมหานครไดจัดทำแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)  (พ.ศ 2564 - 2565) 
โดยกำหนดใหเปนระยะที่เนนพัฒนาความรูและทักษะ เพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความพรอมใน
การปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่
คาดหวังเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัลตามกรอบการพัฒนา ดังนี้   

๑. กําหนดให “การพัฒนาคนเพ่ือใหมีทักษะในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงาน” และ 
“การสรางและพัฒนาคนใหเทาทัน และสามารถใชเทคโนโลยีอยางรอบรู” เปนประเด็นหลักในการพัฒนา  

๒. กำหนดใหหนวยงาน สวนราชการของกรุงเทพมหานคร โดยการนําของผู บริหาร และ
ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของรวมกันสงเสริมและดำเนินการพัฒนาขาราชการและบุคลากรแบบบูรณาการใหมีความรู 
ทักษะดานดิจิทัลตามแนวทางท่ีกำหนดข้ึน  

๓. กําหนดใหเปนหนาที่ของขาราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาตนเองและ          
นําวิธีการพัฒนาแบบ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ (การพัฒนาตนเองและเรียนรูจากการปฏิบัติงาน : การเรียนรูจากผูอ่ืนและ
การสอนงาน : การเรียนรูจากการฝกอบรม) มาใชในการพัฒนา   

๔. ใหมีการปรับรูปแบบการพัฒนา โดยนําแนวทางจัดการเรียนรูแบบผสมผสานมาใช และในการฝกอบรม   
ใหลดการบรรยายและเพิ่มการเรียนรูแบบอ่ืนในสัดสวน ๖๐ : ๔๐ 

๑. วิสัยทัศน (Vision) ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความรู และทักษะดานดิจิทัล                   

ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและบทบาทที่เหมาะสม เพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) 

๒. เปาประสงคหลัก (Goal) พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหมีความรูและทักษะ
ดานดิจิทัลที่จำเปนในการปฏิบัติงาน อยางตอเนื่องและเปนระบบเพ่ือการพัฒนางานของกรุงเทพมหานคร 

*ทักษะดิจิทัลที่จำเปนในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความสามารถ ความรู ประสบการณ และ
คุณลักษณะ ที่กำหนดใหขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครตองไดรับการพัฒนาในระยะ
เริ่มแรก (Early) เพ่ือการปรับเปลี่ยนสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 
 ๓. พันธกิจ (Mission) 

 ๓.๑ พัฒนาบทบาทผูนำองคกรใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล และพรอมผลักดัน
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานและแนวทางการใหบริการ (Work/Service Process) ของ
กรุงเทพมหานคร 

 ๓.๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหมีความรูดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน และบริการไดสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง 
 ๓.๓ พัฒนาผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีของกรุงเทพมหานคร ใหมีความรูและทักษะดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
 ๓.๔ พัฒนาความรูทักษะดานการใชขอมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล และพรอมนำความรู                
ไปใชวางแผนพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร 
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 ๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  ๔.๑ รอยละของทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครผานกระบวนการประเมินตนเอง                 
(Self-Assessment) และมีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  
   ๔.๑.๑ รอยละ ๘๐ ของขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานคร 
   ๔.๑.๒ รอยละ ๘๐ ของบุคลากรกรุงเทพมหานครที่หนวยงานตนสังกัดกำหนดใหเปน
กลุมเปาหมายในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
   นิยาม “บุคลากรกรุงเทพมหานครที่หนวยงานตนสงักัดกำหนดใหเปนกลุมเปาหมายในการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัล” คอื บุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจางประจำ) ที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการใชความรู
และทักษะดานดิจิทัลในการปฏิบัติงานและการบริการ หรือตามที่ผูบังคบับัญชาพิจารณากำหนดใหเขารับการ
พัฒนาทักษะดานดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  ๔.๒ รอยละ ๘๐ ของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่มีแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan - IDP) ไดรับการพัฒนาตามแผน เพ่ือใหมีความรูความเขาใจการ
ใชเทคโนโลยีดิจิทัลสอดคลองกับพฤติกรรมและบทบาทที่คาดหวังตามกลุมภารกิจที่กำหนด ภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๕. การกำหนดขอบเขตการพัฒนาตามกลุมภารกิจ  

     เนื่องจากเปาหมายการพัฒนาในระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เปนการเตรียม

ความพรอมไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งไดกำหนดบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และทักษะดานดิจิทัลของ            

แตละกลุมภารกิจที่ใกลเคยีงกัน ดังนั้นจึงไดกำหนดขอบเขตการพัฒนาที่สามารถใชหลักสูตรการเรียนรูรวมกันได             

เปน ๔ ดาน ดังนี ้

  ๕.1 พัฒนาทักษะดิจิทัลดานการบริหารและการอำนวยการ  
  เปาประสงค  นักบริหารของกรุงเทพมหานครไดร ับการพัฒนาทักษะการนำองคกร                    
สูการเปนรัฐบาลดิจิทัล  

กลุมภารกิจ บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง จุดเนนของการพัฒนา 
ผูบริหารระดับสูง 
(Executive) 

        ผูกระตุนและสรางความตระหนักรู
ถึงความสำคัญและการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

๑. การขับเคลื่อนองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล  
๒. การใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อ                
    การบริหารราชการ 
๓. การเปนผูนําการพัฒนาทรัพยากร 
    บุคคลในยุคดิจิทัล 

ผูอำนวยการ 
(Management) 

         ผูปรับเปลี่ยนกระบวนงานดาน
ดิจิทัลในกระบวนการทํางานหรือ           
การใหบริการ 
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 ๕.๒ พัฒนาทักษะดิจิทัลดานงานนโยบาย การจัดการขอมูลสารสนเทศและการพัฒนาองคกร  
   เปาประสงค  ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย สามารถวิเคราะหใชขอมูลสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงานได  

กลุมภารกิจ บทบาทที่คาดหวัง จุดเนนของการพัฒนา 
ผูทำงานดานนโยบาย
และวิชาการ 
(Academic) 

        ผูใชขอมูลดิจิทัลท่ีทันสมัย ๑. การใชและบริหารขอมูลดานดิจิทัล
เพ่ือการปฏิบัติงาน 

๒. การใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ              
การปฏิบัติงาน 

๓. กระบวนการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของ  
(Service - Level Agreement) 

ผูปฏิบัติงานอื่น 
(Others) 

        ผูใชเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ 

 ๕.๓ พัฒนาทักษะดิจิทัลดานการใหบริการ  
   เปาประสงค ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครมีความรูดานใหบริการดิจิทัลภาครัฐ         
ทีพ่รอมพัฒนาไปสูการใหบริการที่ทันสมัย 

กลุมภารกิจ บทบาทที่คาดหวัง จุดเนนของการพัฒนา 
ผูทำงานดานบริการ 
(Service) 

          ผูใหบริการดิจิทัลภาครัฐ 
 

๑. การใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการ
ทำงานรวมกัน และการใหบริการ 

๒. การออกแบบกระบวนการบริการ
ทางดิจิทัล 

๓. การพัฒนาความคิดสรางสรรค 

 
 ๕.๔ พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล    
       เปาประสงค ผูปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของกรุงเทพมหานคร ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะการจัดการเทคโนโลย ีเพ่ือการประยุกตใชภายในองคกร และการจัดบริการของกรุงเทพมหานคร  
พรอมปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล 

กลุมภารกิจ บทบาทที่คาดหวัง จุดเนนของการพัฒนา 
ผูปฏิบัติงานเฉพาะดาน
เทคโนโลยี 
(Technologist) 

ผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน ๑. การวางแผนงานดิจิทัล (Project 
Initiation and Planning)  

๒. การนำสถาปตยกรรมองคกร 
(Enterprise Architecture)               
ที่ออกแบบข้ึน ไปใชประโยชน 

๓. การจัดการ และการใหบริการ          
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                  
(IT Service Management) 
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บทที่ ๖  
ขั้นตอน วิธีการพัฒนา 

 และหลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
 

 ๑. แนวทางการนำทักษะดานดิจิทัลไปใชในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนวยงาน เพื่อให  
การดำเนินการพัฒนาเปนไปตามแผน จึงไดกำหนดกรอบภารกิจใหหนวยงานกรุงเทพมหานครดำเนินการตามแผน 
รวมทั้งหนาที่ของขาราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดังนี ้
  ๑.๑ ขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร วิเคราะหความตองการจำเปน       
ในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลโดยการประเมินตนเอง (Online Self - Assessment ) ดวยเครื่องมือการประเมิน   
ที่กำหนดให และนำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลรายบุคคล (Individual Development Plan - IDP)  
  ๑.๒ พัฒนาทักษะดานดิจิทัลตามแนวทาง 70 : 20 : 10 และใหผูรับการพัฒนาประเมิน
ตนเองวาสามารถพัฒนาทักษะดานดิจิทัลไดตามที่กำหนดในแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลรายบุคคล (Individual 
Development Plan - IDP) หรือไม และใหผูบังคับบัญชาประเมินพัฒนาการของขาราชการและบุคลากรใน
สังกัด พรอมทั้งใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพื่อกระตุนการพัฒนาใหเปนไปตามแผนที่ไดวางแผนไว ทั้งนี้
หากพบวาการพัฒนาดังกลาวไมเปนไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งอาจเกิดจากปจจัยตาง ๆ ที่ไมคาดคิดใหขอรับ
คำแนะนำจากผูบังคบับัญชาเพ่ือปรับปรุงแผนการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลรายบุคคลใหเหมาะสมตอไป 
  ๑.๓ นำทักษะดานดิจิทัลไปใชในการปฏิบัติงาน การบริการ หรือยกระดับการพัฒนาองคกร     
ใหมีความทันสมัย เปนองคกรทีส่ามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือเตรียมพรอมปรับเปลี่ยน
เปนรัฐบาลดิจิทัล 

 ๒. การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan – IDP) เพื่อพัฒนา
ทักษะดานดิจิทัล กำหนดใหดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
   ๒.๑ การประเมินตนเอง (Self - Assessment) หมายถึง กระบวนการที่บุคคลประเมินระดับ
ความสามารถของตนเอง โดยการทำแบบทดสอบที่กำหนดให ในการนี้สามารถใชแบบประเมินตนเองในระบบ
ออนไลนของสำนักงาน ก.พ. (Online Self - Assessment) เพื่อทราบระดับความสามารถ จุดแข็ง และจุดออน
ของตนเองเกี่ยวกับความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง ๔ ดาน ไดแก ดานความสามารถ ดานความรู     
ดานประสบการณ และดานคุณลักษณะมาพิจารณาเปรียบเทียบกับศักยภาพของตนเองในปจจุบันวา “มี”                
หรือ“ไมมี” ทักษะดานใด และนำผลประเมินไปใชในการวางแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหเปนไปตามระดับ              
ที่คาดหวังตอไป  
    ๒.๒ การวิ เคราะหและจัดทำแผนพัฒนาทักษะดานดิจ ิท ัลรายบุคคล (Individual 
Development Plan - IDP) เปนการนำผลการประเมินระดับความสามารถของตนเอง เกี่ยวกับความเขาใจ   
และการใชเทคโนโลยีดิจิทัล มาวางแผนรวมกับผูบังคับบัญชาชั้นตน เพื่อระบุความตองการและเปาหมายของ   
การพัฒนา (Development Needs) ที ่แสดงความเช ื ่อมโยงระหวางบทบาท และพฤติกรรมที่คาดหวัง            
ของตำแหนง กับทักษะดานดิจิทัลที่จำเปนของแตละบุคคล พรอมทั้งกำหนดวิธีการพัฒนา ชวงเวลาที่จะพัฒนา 
และแนวทางการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
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 ๒.๓ แนวทางการพัฒนาความรู และทักษะ (Learning & Development) กำหนดใหใช
รูปแบบการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 โดยการเลือกหลักสูตร หัวขอความรูที ่สัมพันธกับรายการทักษะของ
ตำแหนงในกลุมภารกิจ และใหผูบังคับบัญชามีหนาที่มอบหมาย กำกับดูแลการพัฒนา และติดตามประเมินผล 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนา ทั้งนี้อาจใชวิธีการอยางใดอยางหนึ่งหรือพัฒนาแบบผสมผสาน ดังนี ้ 
 ๒.๓.๑ เรียนรูดวยตนเองและการพัฒนาจากการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 
 -  การเรียนรูในรูปแบบออนไลนและฝกปฏิบัติ (E – Learning & Implementation) 
 -  การลงมือปฏิบัต ิ(On the Job Training) 
 -  การเพ่ิมคุณคาในงาน (Job Enrichment) 
 -  การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) 
 -  การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) 
 -  การหมุนเวียนงาน (Job Rotation)  
 -  การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) 
 -  การทำกิจกรรม (Activity) 
 -  การเรียนรูดวยตนเองและฝกปฏิบัต ิ(Self – Learning & Implementation) 
 -  การเปนวิทยากรภายใน (Internal Trainer) 
 -  การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
 -  การเปรียบเทียบกับคูแขง/คูเปรียบเทียบ (Benchmarking) 
   ๒.3.2 เรียนรูจากผูอ่ืนและการสอนงาน ประกอบดวย 
 -  การสอนงาน (Coaching) 
 -  โปรแกรมพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) 
 -  การใหคำปรึกษาแนะนำ (Consulting) 
 -  การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) 
 -  การฝกงานกับผูเชี่ยวชาญ (Counterpart) 
 ๒.3.3 เรียนรูจากการฝกอบรม ประกอบดวย 
 -  การฝกอบรมในหองเรียน (Classroom Training) 
 -  การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) 
 -  การใหทุนการศึกษา (Scholarship) 
 ๒.๔ การประเม ินผลการพัฒนาและการสะท อนการเร ียนรู  (Learning Reflection)              
คือกระบวนการวัดผลการเรียนรู หรือการพัฒนาที่เกิดขึ้น โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน ซึ่งสามารถ
ใชแบบประเมินตนเอง (Self - Assessment) เพ่ือเปรียบเทียบความรูและทักษะ กอน-หลังการพัฒนา ท่ีแสดงถึง
ความกาวหนาและพัฒนาการดานความเขาใจในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั ้งการขอรับความคิดเห็น 
ขอแนะนำจากผูบังคบับัญชาหรือเพ่ือนรวมงานมาประกอบการประเมินผลได 
 ๒.๕ การนำความรู ไปใช (Practices) คือการนำทักษะดานดิจิทัลที ่ไดร ับการพัฒนาไป
ประยุกตใช ในการทำงาน และการสรางสรรคนวัตกรรมการทำงาน หรือการใหบริการประชาชน โดย
ผูบังคับบัญชามีบทบาทในการสงเสริม สนับสนุน และเปดโอกาสใหมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการสื่อสาร 
การทำงานหรือการปฏิบัติงานรวมกัน  
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๓. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถดานดิจิทัล แบงเปน ๕ หมวด ตามมิติการเรียนรู ดังนี ้

หมวดที่ ๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน 
              (Digital Literacy : DLit) 
หมวดที่ ๒ เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน  
              (Digital Governance, Standard and Compliance : DG) 
หมวดที่ ๓ ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา 
              (Digital Technology & Digital Process and Service Design : DT & DS) 
หมวดที่ ๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ และนำองคกร 
              (Strategic and Project Management & Digital Leadership : SPM & DL) 
หมวดที่ ๕ ใชดิจิทัลเพื่อขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค 
              (Digital Transformation : DTr) 

 
หลักสูตรการพัฒนาครอบคลุม ๕ มิติการเรียนรู 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ระยะเริ่มแรก (Early Stage) 

หมวดท่ี ๒ 

เขาใจนโยบาย 
กฎหมายและ

มาตรฐาน 

หมวดท่ี ๓ 

ใชดิจิทัลเพื่อการ
ประยุกตและ

พัฒนา 

หมวดท่ี ๔ 

ใชดิจิทัลเพื่อการ
วางแผนบริหาร
จัดการ และนำ

องคกร 

หมวดท่ี ๑ 

รูเทาทันและใช
เทคโนโลยีเปน 

หมวดท่ี ๕ 

ใชดิจิทัล        
เพื่อขับเคล่ือน   

การเปลี่ยนแปลง
และสรางสรรค 

Digital Literacy :             
DLit 

Digital Governance, 
Standard and 
Compliance : DG 

Digital Technology 
& Digital Process 
and Service Design 
: DT & DS 

Strategic and Project 
Management & Digital 
Leadership : SPM & DL 

Digital 
Transformation : DTr 
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กกExecutive 

กกManagement 

กกAcademic 

กกTechnologist 

กกOthers 

ความสามารถ 

๑. Digital Literacy  

๒. Digital Governance, Standard & Compliance  

๓. Digital Technology 

๔. Digital Process and Service Design 

๕. Strategic and Project Management 

๖. Digital Leadership 

๗. Digital Transformation 

ความรู 

๑. ความรูพื้นฐาน 

๒. ความรูที่จำเปน 

ประสบการณ 

๑. ประสบการณพื้นฐาน 

๒. ประสบการณที่จำเปน 

คุณลักษณะพื้นฐาน 

 ๑. มุงเปาหมาย คิดวิเคราะห แกปญหาได  

 ๒. เปดรับประสบการณใหม ริเริ่มสรางสรรค  

      เรียนรูไดดวยตัวเอง  

 ๓. สื่อสารและทำงานรวมกับผูอื่น  

 ๔. กลาตัดสินใจ พรอมรบัความเส่ียง รบัผิดชอบ  

   ๕. มีคุณธรรม จริยธรรม 

หมวดที ่๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน 

(Digital Literacy : DLit) 

หมวดที ่๒ เขาใจนโยบาย กฎหมาย   

และมาตรฐาน 

(Digital Governance, Standard and 

               Compliance : DG) 

หมวดที ่๓ ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกต 

และพฒันา 

(Digital Technology & Digital Process and     

            Service Design : DT & DS) 

หมวดที ่๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหาร 

จัดการ และนำองคกร 

(Strategic and Project Management & 

Digital Leadership : SPM & DL) 

หมวดที ่๕ ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อน 

การเปลีย่นแปลงและสรางสรรค 

(Digital Transformation : DTr) 

การเรียนรูและพัฒนาแบบ 

 70 : 20 : 10 

รอยละ 70 การเรยีนรู              

และพฒันาดวยตนเอง  

- Self-Learning & Implementation 

- On-the-Job Training  

- Project Assignment 

- Job Rotation 

- Job Shadowing 

- Activity 

- Internal Trainer 

- Site Visit 

- Team-Working 

รอยละ 20 การเรยีนรู              

จากผูอื่นและการสอนงาน  

- Coaching 

- Mentoring Program  

- Consulting 

-Team Meeting 

รอยละ 10 การฝกอบรม  

หลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ รวมทั้ง

การประชุม/สัมมนา และการให

 

- จำนวนหลกัสตูรที่ผานการ 

  พัฒนา  

- เกณฑการผานหลักสูตร 

- Self-Assessment 

- Post-Test 

- รายงาน IDP  

- ผลการปฏิบัติงาน 

- ประเมินโดยผูบังคับบัญชา 

- เงื่อนไขที่หนวยงานกำหนด 

 

กกService 

E / M A / O S T 
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 กลุมภารกิจ  ทักษะดานดิจิทัล  หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา วิธีการประเมินผล 



 

 

๔. หมวดความรูการพัฒนาความสามารถ แบงเปน ๕ หมวด ดังนี ้
                   หมวดที่ ๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน (Digital Literacy : DLit) 

ลำดับ ความสามารถหลัก ความสามารถยอย (หัวขอวิชา หลักสูตร) ขอบเขตเนื้อหา 
กลุมภารกิจ 

E M A S  T O  

๑ DLit100 เขาถึงและตระหนักดิจิทลั 1.๑ การใชงานคอมพิวเตอร การใชงานฮารดแวร ระบบปฏบิัติการ 
การจัดการขอมูล การใชอุปกรณเคลื่อนที่ 

/  / /  / 

๑.๒ การใชงานอินเทอรเน็ต การใชงานเว็บบราวเซอร การสืบคนขอมูล 
โปรแกรมการสื่อสาร 

/  / /  / 

๑.๓ การใชงานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยถกูตอง 
การปองกันภัยคุกคาม 

/  / /  / 

๒ DLit200 ใชงานเครื่องมือดานดิจทิัลหรือ 

            แอปพลิเคชันขั้นตนสําหรับการทํางาน 

๒.๑ โปรแกรมประมวลผลคำ มาตรฐานการจัดการงานเอกสาร   / / / / 

๒.๒ โปรแกรมตารางคำนวณ การจัดการตารางคำนวณและการใชสตูร   / / / / 

 ๒.๓ โปรแกรมนำเสนอ เมนูการใชงานโปรแกรม และการออกแบบ
เพื่อนำเสนอ 

  / / / / 

๓ DLit300 ใชดิจิทัลเพ่ือการทำงานรวมกัน ๓.๑ การทำงานรวมกันแบบออนไลน การแบงปนพื้นที่ออนไลนและการใช
โปรแกรมประชุมทางไกล 

  / /  / 

๓.๒ โปรแกรมสรางสื่อดิจิทลั สื่อดิจิทัลเพื่อการทำงาน โปรแกรมสรางเว็ป 
โปรแกรมตัดตอ 

  / /  / 

๓.๓ การใชดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย จัดการภัยคุกคามดานความมั่นคงปลอดภัย 
การปฏิบัติตามหลักการเพื่อรักษาความ
ปลอดภัย 

  / /  / 

๔ DLit400 ประยุกตใชเครื่องมือดิจทิัลเพ่ือการทํางาน ๔.๑ การใชเครื่องมือดิจิทลัเพ่ือการทำงาน การเลอืกใชเคร่ืองมือดิจิทัลไดถูกตองตาม
วัตถุประสงค การกาํหนดนโยบาย/       
แนวทางการใชงานเคร่ืองมือดิจิทัล 

/ / / / / / 

๔.๒ การใชเครื่องมือดิจิทลัอยางถูกตอง กำหนดนโยบายการใชดจิิทัลไดถูกตองตาม
กฎหมาย 

/ / / / / / 

๕ DLit700 ใชโปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะหขอมลู 

  สําหรับงานประจํา 

๕.๑. การกำหนดขอมลูนำเขา เกณฑนําเขาขอมูล (Input Data)        
จากหลายแหลง และการตรวจสอบขอมลู 

 / / / /  

๕.๒ การกำหนดรูปแบบสมการ/การวิเคราะห 
     ขอมูล โดยใชโปรแกรมดิจิทัล 

การใช Aggregate Function  
การวิเคราะห และกระจายความสมัพันธ
ของขอมูล 

 / / / /  
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 หมวดที่ ๒ เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน (Digital Governance, Standard and Compliance : DG) 

ลำดับ ความสามารถหลัก ความสามารถยอย (หัวขอวิชา หลักสูตร) ขอบเขตเนื้อหา 
กลุมภารกิจ 

E M A S T O 
๑ DG100 ปฏิบัติตามกฎหมายกรอบธรรมาภิบาล  

          (Governance Framework)  

          และหลักปฏิบัติ (Principles) ที่ดีดานดิจิทลั 

1. ๑ กฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล             

      และหลักปฏิบัตดิานดิจิทัลที่เก่ียวของ 

กฎหมาย กรอบธรรมาภิบาลที่เกี่ยวของ 
กับการทาํงานดิจิทัลที่รบัผิดชอบ 

/ / / / / / 

๑.๒ การนํากฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล     

      และหลักปฏิบัตดิานดิจิทัลไปใช 

      ในการปฏิบัต ิ

ความเช่ือมโยงของกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล
และหลกัปฏิบัติในแตละขั้นตอนของการทํางาน
ดิจิทัล 

/ / / / / / 

๒ DG400 ปฏิบัติตามขอตกลงระดับการใหบริการ 

          และกระบวนการทํางานรวมกันระหวาง 

          หนวยงานที่เก่ียวของ 

๒.๑ กําหนดระดับการใหบริการดจิิทัล 

      แบบเช่ือมโยง (Seamless Service  

       Integration) 

การวิเคราะหขอมูลความตองการของ 
ผูรับบริการ กําหนดตัวชีว้ัดและคาเปาหมาย 

 / / / / / 

๒.๒ การติดตามประเมินระดับบรกิาร 

      แกผูรับบริการ 

รูปแบบ/วธิีการดิจิทัล ในการติดตามและ
ประเมินผล และการจัดทําขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงการใหบริการ 

 / / / / / 

 
 หมวดที่ ๓ ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา (Digital Technology & Digital Process and Service Design : DT & DS) 

ลำดับ ความสามารถหลัก ความสามารถยอย (หัวขอวิชา หลักสูตร) ขอบเขตเนื้อหา 
กลุมภารกิจ 

E M A S T O 

๑ DT100 ใชเทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือสนับสนุน 

          การเปลี่ยนผานสอูงคกรดจิิทัล 

๑.๑ การเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะหเลือกใชเทคโนโลยีภายใตบริบท
ของหนวยงาน 

    /  

๑.๒ การประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล การใชเทคโนโลยีดิจิทัล เพือ่สรางงานใหม 
ใหแกองคกร 

    /  

๒ DT300 กํากับการใชงานสถาปตยกรรมองคกร  

          (Enterprise Architecture) 

๒.๑ การใชงานสถาปตยกรรมองคกร การจัดทําทะเบยีนสถาปตยกรรมองคกร 
ขั้นตอนการใชงานสถาปตยกรรมองคกร 

 /   /  

๒.๒ การควบคุมการใชงานสถาปตยกรรม 

      องคกร 

การวิเคราะหการปรับเปลี่ยนสถาปตยกรรม
องคกร และการดำเนินโครงการ 

 /   /  
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 หมวดที่ ๓ ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา (Digital Technology & Digital Process and Service Design : DT & DS) (ตอ) 

ลำดับ ความสามารถหลัก ความสามารถยอย (หัวขอวิชา หลักสูตร) ขอบเขตเนื้อหา 
กลุมภารกิจ 

E M A S T O 
๓ DT400 บริการเทคโนโลยีดจิิทัล ๓.๑ การใหบริการเทคโนโลยดิีจิทัล การใหบริการดิจิทัล (Digital Service)  

และการประเมินคณุภาพการใหบริการ 
(Service Level Agreement) 

    /  

๓.๒ การพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีดิจิทลั 
      สำหรับบุคลากรขององคกร 

จัดทําแผนการพัฒนาทักษะดานเทคโนโลยี
ดิจิทัล และการดำเนินการพัฒนา 

    /  

๔ DT500 พัฒนาแผนบริหารจดัการความมั่นคงปลอดภัย 

          และความตอเนื่องการใหบริการแบบดิจิทัล 

๔.๑ การจัดการความมั่นคงปลอดภัย ขอบเขตของทรพัยากรสารสนเทศที่มี 
ความเส่ียงตอความมั่นคงปลอดภยั  
และการตรวจสอบอุบัตกิารณของทรพัยากร
สารสนเทศ (Information Security 
Incident) 

    /  

๔.๒ การพัฒนาแผนการใหบริการเทคโนโลย ี
      สารสนเทศขององคกร 

การจัดทําแผนการดาํเนินงานการใหบริการ
เทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการแผน 

    /  

๕ DT600 วิเคราะหขอมลู (Data Analytics) เพ่ือตีความ 

          และหาขอสรุปที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ 

๕.๑ การกําหนดขอบเขตการวิเคราะหขอมูล การกําหนดประเดน็การวิเคราะหขอมูล  
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การทํางานและการใหบริการ 

    /  

๕.๒ การจัดเตรยีมขอมูลเพ่ือใชใน 
      การวิเคราะห (Data Preparation) 

กระบวนการจัดทําคลังขอมูล (Data 
Warehousing) และการจัดทำระบบ 
เครือขายขอมูล (Data Provisioning) 

    /  

๖ DS100 กําหนดกรอบการใหบริการแบบเชื่อมโยงและ 

          เทคนิคการออกแบบกระบวนการ 

๖.๑ การระบปุระเด็นปญหา และผลกระทบ 
      ของปญหาของกระบวนการทำงาน 
      และการใหบริการแบบแยกสวน 

วิธีการระบุประเดน็ ผลกระทบ  
และความสัมพันธของประเดน็ปญหารวมกับ
หนวยงานที่เกีย่วของ 

/ /  / /  

๖.๒ แนวทางในการแกปญหาและกําหนกรอบ 
      การใหบริการดิจิทัลแบบเช่ือมโยง 

แนวทางการปฏิบัตกิารเชิงรุกและใชเทคโนโลย ี
ดิจิทัลในการแกไขและปองกันปญหา 
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

/ /  / /  
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 หมวดที่ ๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ และนำองคกร  
   (Strategic and Project Management & Digital Leadership : SPM & DL) 

ลำดับ ความสามารถหลัก ความสามารถยอย (หัวขอวิชา หลักสูตร) ขอบเขตเนื้อหา 
กลุมภารกิจ 

E M A S T O 
๑ SPM100 กําหนดทิศทางนโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัล 

            เพ่ือพัฒนาองคกรที่มีการเชื่อมโยงขอมลู 

            และการทํางานขามหนวยงาน 

๑.๑ การวิเคราะหความพรอมของการปรับสู 
      องคกรดิจิทัล 

การคาดการณสถานการณที่อาจเกิดขึ้นตอ 
องคกรจากการปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Scenario Analysis) และการวิเคราะห 
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

/ /   /  

๑.๒ การจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรดิจิทัล 
      สูการเปนองคกรดิจิทัลท่ีสอดคลองกับ 
      แผนในระดับตาง ๆ 

กําหนดวิสยัทัศนและเปาหมายการเปนองคกร
ดิจิทัล 

/ /   /  

๒ SPM200 ออกแบบองคกรดิจิทัล (Future Design) ๒.๑ วิเคราะหองคกรปจจุบันเปรียบเทียบกับ  
      องคกรดิจิทัลอนาคต 

การกําหนดกระบวนงานหลักขององคกรดิจิทัล
และบทบาทของผูเกี่ยวของในการดำเนนิการ 

 / /  /  

๒.๒ การออกแบบสวนประกอบขององคกร 
      ดิจิทัล 

การปรับปรุงรปูแบบการบริหารจัดการให
เหมาะสมกับองคกรดิจิทัล 

 / /  /  

๒.๓ สงมอบพิมพเขียว (Blueprint) องคกร 
      ดิจิทัล 

จัดทําพิมพเขียว (Blueprint) องคกรดิจทิัล
และการสื่อสารกับผูเก่ียวของ 

 / /  /  

๓ SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการสําหรับ 

            องคกรดิจิทัล 

๓.๑ การจัดทําแผนลงทุนทรัพยากร การวางแผนลงทุนทรัพยากรระยะสั้น กลาง 
ยาว เพื่อพัฒนาองคกรดิจิทัล 

 /     

๓.๒ การสนับสนุนทรัพยากร การนําเสนอแผนและดําเนินการเพ่ือใหไดมา 
ซึ่งทรัพยากรและกำหนดผูเกี่ยวของ 

 /     

๓.๓ จัดการทรัพยากรใหบรรลุตามแผน 
      ยุทธศาสตรองคกรดิจิทัล 

การวางแผนสนับสนุนทรัพยากร 
และการกาํหนดตัวชีว้ัดแผนการลงทุน
ทรัพยากร (KPI) 

 /     

๔  SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใตรัฐบาลดิจิทลั   

             (Project Initiation and Planning) 

๔.๑ การกําหนดเปาประสงคของโครงการ ขอบเขตและผลลพัธโครงการ และ
กระบวนการวิเคราะหความเปนไปได 
ของโครงการ (Feasibility Analysis) 

 / /  /  

๔.๒ การจัดการผูมีสวนเก่ียวของกับโครงการ บทบาทความสาํคัญของผูมีสวนเก่ียวของกับ
โครงการ และการสื่อสารรวมกัน 

 / /  /  
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       หมวดที่ ๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ และนำองคกร (ตอ) 
   (Strategic and Project Management & Digital Leadership : SPM & DL) 

ลำดับ ความสามารถหลัก ความสามารถยอย (หัวขอวิชา หลักสูตร) ขอบเขตเนื้อหา 
กลุมภารกิจ 

E M A S T O 
๔  SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใตรัฐบาลดิจิทลั   

             (Project Initiation and Planning) (ตอ) 

 

๔.๓ จัดทํากฎบัตรโครงการ  
      (Project Charter) 

แนวทางการบริหารความเสีย่งและการกำหนด
ตัวชี้วัดการดำเนินการ 

 / /  /  

๔.๔ การวางแผนการดําเนินโครงการ กระบวนการดำเนินการและการบริหาร
งบประมาณ 

 / /  /  

๔.๕ การจัดทํางบประมาณโครงการ 
      และการนําระบบดิจิทัลไปใช 

การประมาณการคาใชจายในการนําโครงการ
ดิจิทัล (Implementation Cost Estimation) 
และการจัดทำรายงาน 

 / /  /  

๔.๖ การวางแผนจัดการการสื่อสารโครงการ กําหนดกระบวนการตรวจสอบและจัดการ      
ขอผิดพลาด และการจัดการขอมูลขาวสาร 

 / /  /  

๔.๗ การวางแผนจัดการความเสีย่งโครงการ กําหนดวธิีการ (แผน) บรหิารความเสี่ยง 
เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ 

 / /  /  

๔.๘ การจัดทําแผนควบคุมคณุภาพของ 
      โครงการ 

กําหนดตัวชีว้ัดคุณภาพของโครงการ 
และเทคนิควิธีวัดคุณภาพโดยใชตัวชี้วัด 
ผานระบบดิจิทัล 

 / /  /  

๕ SPM500 ดำเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทลั ๕.๑ การควบคุมและประกันคณุภาพ  
      (Quality Assurance and Control) 

การดําเนินการตามแผนรองรับความเสีย่ง  
และมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ  

    /  

๕.๒ การบริหารจัดการความเสีย่งท่ีอาจเกิดขึ้น   
      (Risk Response) 

กระบวนการควบคุม และการบริหาร 
ความเส่ียง (Risk Monitoring and 
Controlling) 

    /  

๕.๓ ติดตามผลและควบคุมการดําเนินการ 
      โครงการ 

การตรวจสอบความคืบหนาโครงการ 
และการระบปุญหาอุปสรรคเพื่อปรับปรงุแผน 

    /  

๕.๔ การควบคุมการเปลี่ยนแปลงขอบเขต 
      โครงการ 

จัดทําระบบดิจิทัลเพื่อควบคมุการเปลี่ยนแปลง
ขอบเขตโครงการ 

    /  

 
 

 

48
 | แผนพัฒ

นาทักษะดานดิจิทัลของขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 

 



 

 

 หมวดที่ ๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ และนำองคกร (ตอ) 
     (Strategic and Project Management & Digital Leadership : SPM & DL) 

ลำดับ ความสามารถหลัก ความสามารถยอย (หัวขอวิชา หลักสูตร) ขอบเขตเนื้อหา 
กลุมภารกิจ 

E M A S T O 
๖ SPM600 ทบทวนโครงการและปดโครงการ ๖.๑ การตรวจรับงานสงมอบตามเงื่อนไข 

      ที่กําหนด 

การจัดทำแนวทางการการตรวจสอบยอนกลับ
ของผลลัพธกับความตองการโครงการ 
(Requirement Traceability Matrix) 

    /  

๖.๒ การประเมินและสรุปผลสําเรจ็ของ 
      โครงการ 

การสรุปปญหาอุปสรรคของโครงการ 
วิเคราะหสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแกไข 

    /  

๖.๓ การจัดทํางบประมาณบํารุงรกัษา กําหนดขอบเขตในการบํารุงรกัษาและ
งบประมาณดำเนินการ 

    /  

๗ DL100 นําการพัฒนาคนพันธุใหม (Digital DNA)  

          สําหรับพัฒนาองคกรดิจิทลั 

๗.๑ กําหนดแนวทางการบมเพาะคนพันธใหม 
      ที่ทำงานแบบดิจิทัล 

ระบุคุณสมบัติคนพันธใหม และการบรหิาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

/ /     

๗.๒ พัฒนาคนพันธุใหมที่พรอมปรับเปลีย่นสู 
     วัฒนธรรมการทำงานแบบดิจทิัล 

การเสริมทกัษะดิจทิัลทีเ่หมาะสมกับบทบาท 
และลักษณะงานใหแกบุคลากร การบมเพาะคน
พันธุใหมที่สามารถปรับตัวไดแบบพลวัตร (Agile) 

/ /     

๗.๓ เทคนคิและรูปแบบการรักษาคนพันธุใหม สรางความผูกพันของบุคลากร และการจัดแผน
สืบทอดตําแหนงในตําแหนงที่สาํคัญ 

/ /     

๘ DL300 เกงกระบวนงานเขาใจองคกรดิจิทัลและสื่อสาร 

          ตอยอดการเปลี่ยนแปลง 

๘.๑ การนําการเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน 
      สูการบูรณาการและกระบวนงาน 
      อัตโนมัต ิ

การกําหนดกลยุทธในการเปลี่ยนแปลงสู
กระบวนงานใหมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ผลการปฏิบัตงิานระดับองคกร 

/ /   /  

๘.๒ กําหนดกรอบการทํางานองคกรดิจิทัล กําหนดกรอบกระบวนงานดิจิทัล 
เพื่อการทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน 

/ /   /  

๘.๓ สื่อสารและขับเคลื่อนการบูรณาการ 
      ทํางานและขอมูลที่สอดคลองกับ 
      เปาหมายและนโยบายองคกรดิจิทัล 

การถายทอดกลยุทธ ทิศทางในการบูรณาการ
ทํางานใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
และการเปนตนแบบที่ดใีนการทํางานดจิิทัล
ขององคกร 

/ /   /  
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 หมวดที่ ๕ ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค (Digital Transformation : DTr) 

ลำดับ ความสามารถหลัก ความสามารถยอย (หัวขอวิชา หลักสูตร) ขอบเขตเนื้อหา 
กลุมภารกิจ 

E M A S T O 
๑ DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานสรูัฐบาลดิจิทัล  

           (Digital Government Transformation) 
๑.๑ กําหนดเปาหมายและแผนงาน 
      การเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทลั  
      (Improving Digital Experiences  
      in Government) 

การวางแผนการทํางานเพือ่การเปลี่ยนผาน 
สูการเปนรัฐบาลดจิิทัล 

/ /     

๑.๒ สรางกลยุทธเพ่ือเปลีย่นผานสูวัฒนธรรม 
      การทํางานแบบดิจิทัล 

การกําหนดกลยุทธและตัวชี้วัดผลการทาํงาน
เพื่อเปลี่ยนผานสูวัฒนธรรมการทํางานแบบ
ดิจิทัล 

/ /     

๑.๓ สรางทีมผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมอง 
      ปญหาแบบองครวม (Holistic view)     
      โดยคํานึงถึงการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

วิสยัทัศนและกลยุทธการทํางานแบบดิจทิัล 
ที่มีความเช่ือมโยงสัมพันธในงานที่รับผิดชอบ
กับสวนงานอื่น 

/ /     

๑.๔ สรางความมีสวนรวมและหลกัคิด  
      (Mindset) ของผูที่มีสวนเก่ียวของเพ่ือ   
      ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทลั 

สรางพันธกิจสัมพันธ (Engagement) ใหผูมี 
สวนเก่ียวของมีวิสัยทัศนและเปาหมายรวมกัน 

/ /     

๑.๕ สรางกลไกและทําใหการขับเคลื่อนสู 
      รัฐบาลดิจิทัลเปนหลักปฏิบตัใินระดับ 
      องคกร (Institutionalization) 

การพัฒนากลไกและหลักปฏิบัติสาํหรับ 
การแกไขปญหาดวยการใชประสบการณ 
ที่ประสบผลสําเรจ็ (Best Practice) 

/ /     
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หมวดที่ ๕ ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค (Digital Transformation : DTr) (ตอ) 

ลำดับ ความสามารถหลัก ความสามารถยอย (หัวขอวิชา หลักสูตร) ขอบเขตเนื้อหา 
กลุมภารกิจ 

E M A S T O 
2 DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลีย่นแปลง 

           สูองคกรดิจิทัล 

๒.๑ สงเสริมและผลักดันใหปรับเปลี่ยน 
      พฤติกรรมและรูปแบบการทํางาน 
      ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 
      สูองคกรดิจิทัล 

การเปลี่ยนแปลงและกําหนดทิศทางเพือ่ให
เกิดการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานแบบดจิิทัล
ในองคกร 

/      

๒.๒ พัฒนาศักยภาพผูที่เก่ียวของตลอด 
      กระบวนการเปลี่ยนแปลงสูการทํางาน 
      แบบดิจิทัล 

พัฒนาทักษะดจิิทัลประชาชน และผูรับบริการ
เพื่อการมีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนสูการ 
เขาถึงบริการแบบดจิิทัล (E-Participation 

/      

๒.๓ กํากับติดตามกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
      สูการทํางานแบบดิจิทัลและการรับฟง 
      ความคิดเห็นจากผูที่เก่ียวของ 

การกํากับการเปลี่ยนแปลงการทํางานแบบ
ดิจิทัลใหสอดคลองกับตัวชี้วัดผลงานหลกั 
ขององคกร และการประเมินผลลัพธ 

/      

๒.๔ คาดการณปญหาที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต 
      และบริหารจัดการเพ่ือลดความเสีย่ง 

กลยุทธการปองกัน ลด หรือควบคุม 
 ความเส่ียงในระดับที่องคกร 

/      
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                  ๕. หลักสูตรการพัฒนาตามกลุมภารกิจ 

   ๕.๑ พัฒนาทักษะดิจิทัลดานการบริหารและการอำนวยการ สำหรับกลุมเปาหมายที่ดำรงตำแหนง
นักบริหารของกรุงเทพมหานครครอบคลุม ๒ กลุมภารกิจ คือ 
   ๕.๑.๑ กลุมผูบริหารระดับสูง (Executive) 
       บทบาทและพฤติกรรมที ่คาดหวัง เปนผู กระตุ นและสรางความตระหนักรู           
ถึงความสำคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ๕.๑.๒ กลุมผูอำนวยการ (Management)  
      บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เปนผู ปรับเปลี ่ยนกระบวนงานดานดิจิทัล        
ในกระบวนการทํางานหรือการใหบริการ 
    จุดเนนการพัฒนา การขับเคลื่อนองคกรสูรัฐบาลดิจิทัล การใชเครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการบริหาร
ราชการ และการเปนผูนําการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดจิิทัล 

 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลดานการบริหารและการอำนวยการ  
 (Executive, Management) 

 
 

หมวดความรู 
หัวขอวิชา /หลักสูตร 

 

 
 

แหลงเรียนรู 

วิธีการเรียนรู และการพัฒนาเพิ่มเติม 
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  หมวดท่ี ๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน (Digital Literacy: DLit) 
1.๑  การใชงานคอมพิวเตอร E - Learning 

การพัฒนา
ทักษะดาน
ดิจิทัล ของ 

กทม. 

/ / /        
๑.๒  การใชงานอินเทอรเน็ต / / /        
๑.๓  การใชงานเพื่อความมั่นคงปลอดภยั / / /        
๑.๔  การใชเครื่องมือดิจิทลัเพ่ือการทำงาน / / /        
๑.๕  การใชเครื่องมือดิจิทลัอยางถูกตอง / / /        
๑.๖  Digital Literacy E - Learning 

สํานักงาน ก.พ. 
/ /         

๑.๗  
 

ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอรเน็ต 
และการปฏิบัตตินสำหรับขาราชการยุคดจิิทัล 

/ /         

หมวดท่ี ๒ เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน (Digital Governance, Standard and Compliance: DG) 
2. ๑  Digital Code of Merit E - Learning 

สํานักงาน ก.พ. 
/ /         

๒.๒  
 

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ : Data Governance 
for Government 

/ /         

๒.๓  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  / /         
หมวดท่ี ๓ ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา (Digital Technology & Digital Process and Service Design: DT & DS) 
๓.๑  
 

Data Analytics 
 

E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

 /  /       

๓.๒  สถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture)  /   /       
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 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลดานการบริหารและการอำนวยการ  
 (Executive, Management) (ตอ)  

 
  
 

  

 
 

หมวดความรู 
หัวขอวิชา /หลักสูตร 

 
 

แหลงเรียนรู 

วิธีการเรียนรู และการพฒันาเพิ่มเติม 
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หมวดท่ี ๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ และนำองคกร  
            (Strategic and Project Management & Digital Leadership : SPM & DL) 

๔.๑  การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ / /        

๔.๒  
 

การพัฒนาคนพันธุใหม (Digital DNA) สำหรับพัฒนา 
องคกรดิจิทัล 

E - Learning 
TDGA 

/ / /  

      

หมวดท่ี ๕ ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค (Digital Transformation : DTr) 
๕.๑  การเปลีย่นผานสูองคกรดิจิทัล E - Learning 

TDGA 
/ /         

๕.๒  
 

การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
สูองคกรดิจิทัล 

/ /         

๕.๓  การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผานสูรัฐบาลดิจิทลั : 
Digital Government Transformation 

E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ /         

ความรูพื้นฐาน และความรูที่จำเปนอื่น ๆ  
๑  
 

เทคนิคการเปนหัวหนางาน และการสอนงาน  
(Coach and Mentor) 

 /  /        

๒   Project Management สำหรับขาราชการระดับบริหาร E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ / /     /   
๓  
 

การพัฒนานักบริหารภาครัฐ : การบริหารทรัพยากร
บุคคลบนความหลากหลาย 

/ / /        
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 ๕.๒ พัฒนาทักษะดิจิทัลดานงานนโยบาย การจัดการขอมูลสารสนเทศและการพัฒนาองคกร  
สำหรับกลุมเปาหมายที่ตองใชเทคโนโลยีดิจิทัล และขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     
ของตนเองและหนวยงาน ครอบคลุม ๒ กลุมภารกิจ คือ    
   ๕.๒.๑ ผูทำงานดานนโยบายและวิชาการ (Academic) 
   บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เปนผูใชขอมูลดิจิทัลที่ทันสมัย 
  ๕.๒.๒ ผูปฏิบัติงานอื่น (Others) 
   บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เปนผูใชเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ 
   จุดเนนการพัฒนา การใชและบริหารขอมูลดานดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน การใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการปฏิบัติงาน และการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ (Service - Level Agreement)  

  รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลดานงานนโยบาย การจัดการขอมูลสารสนเทศ       
และการพฒันาองคกร (Academic, Others) 

 
 

หมวดความรู 
หัวขอวิชา /หลักสูตร 

 

 
 

แหลงเรียนรู 

วิธีการเรียนรู และการพัฒนาเพิ่มเติม 
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  หมวดท่ี ๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน (Digital Literacy: DLit) 
1.๑  การใชงานคอมพิวเตอร E - Learning 

การพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัล ของ 

กทม. 

/ / / /   / /   
๑.๒  การใชงานอินเทอรเน็ต / / / /       
๑.๓  การใชงานเพื่อความมั่นคงปลอดภยั / / /        
๑.๔  โปรแกรมตารางคำนวณ / / / /   / /   
๑.๕ โปรแกรมนำเสนอ / / / /   / /   

๑.๖ โปรแกรมสรางสื่อดิจิทลั / / / /   / /   

๑.๗ บริการสารสนเทศสำหรับองคกรดจิิทัล : Information  
 Service for Digital Organization 

E - Learning 
ThaiMOOC 

/ /  /       

๑.๘  Government Cloud Service : G-Cloud E - Learning 
TDGA 

 

/ /         
๑.๙ Cloud Computing and Virtualization Technology / /         
๑.๑๐ ขอมูลเปดภาครัฐ : Open Data / /         
๑.๑๑ ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอรเน็ตและการปฏิบตัติน 

สําหรับขาราชการยคุดิจิทัล 
E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ /         

๑.๑๒ การใช Microsoft Excel เพ่ือการบริหารขอมูล / / / /       
๑.๑๓ Data Visualization / /         
๑.๑๔ Digital Literacy / /         
หมวดท่ี ๒ เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน (Digital Governance, Standard and Compliance: DG) 
๒.๑  
 

ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ : Data Governance 
for Government 

E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ /         
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 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลดานงานนโยบาย การจัดการขอมูลสารสนเทศ      
และการพฒันาองคกร (Academic, Others) (ตอ) 

 
 

หมวดความรู 
หัวขอวิชา /หลักสูตร 

 

 
 

แหลงเรียนรู 

วิธีการเรียนรู และการพัฒนาเพิ่มเติม 
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๒.๒  Digital Code of Merit E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ /         

๒.๓  กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ / /         

หมวดท่ี ๓ ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา (Digital Technology & Digital Process and Service Design: DT & DS) 
๓.๑  Data Analytics E - Learning 

สํานักงาน ก.พ. 
/ /         

๓.๒  การขับเคลื่อนนวตักรรมในองคกร : Driving 
Innovation in Organization 

/ /         

๓.๓  นวัตกรรมกับการทํางานภาครัฐ / /         
หมวดท่ี ๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ และนำองคกร  
             (Strategic and Project Management & Digital Leadership : SPM & DL) 
๔.๑  
 

Project Management สําหรับขาราชการระดับ 
ปฏิบัติการ 

E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ / / /  / / / /  

๔.๒  
 

การออกแบบองคกรดิจิทัล : Designing Digital 
Organization 

/ / / /   / /   

หมวดท่ี ๕ ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค (Digital Transformation : DTr) 
๕.๑  
 

การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
สูองคกรดิจิทัล 

E - Learning 
TDGA 

/ /     / /   

๕.๒  การเปลีย่นผานสูองคกรดิจิทัล / /         
๕.๓  การรูสารสนเทศ (Information Literacy) E - Learning 

ThaiMOOC 
/ /         

ความรูพื้นฐาน และความรูท่ีจำเปนอื่น ๆ 
๑ การคิดเชิงออกแบบ E - Learning 

สํานักงาน ก.พ. 
/ / / / / / / /   

๒ ความรูเกี่ยวกับนโยบายและแผนยทุธศาสตร             
ของกรุงเทพมหานคร 

 / /         
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 ๕.๓ พัฒนาทักษะดิจิทัลดานการใหบริการ สำหรับกลุ มเปาหมายที ่ต องใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการปฏิบัติงานและการใหบริการ ซึ่งเปนตำแหนงในกลุมภารกิจผูทำงานดานบริการ (Service)  
   บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เปนผูใหบริการดิจิทัลภาครัฐ 
   จุดเนนการพัฒนา ทักษะการใชเครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทำงานรวมกัน และเพ่ือการใหบริการ 
ทักษะการออกแบบกระบวนการบริการทางดิจิทัล และการพัฒนาความคิดสรางสรรค 

  รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลดานการใหบริการ (Service) 

 
 

หมวดความรู 
หัวขอวิชา /หลักสูตร 

 

 
 

แหลงเรียนรู 

วิธีการเรียนรู และการพัฒนาเพิ่มเติม 
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  หมวดท่ี ๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน (Digital Literacy: DLit) 
1.๑  การใชงานคอมพิวเตอร E - Learning 

การพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัล ของ 

กทม. 
 
 

/ / / /       
๑.๒  การใชงานอินเทอรเน็ต / / / /       
๑.๓  การใชงานเพื่อความมั่นคงปลอดภยั / / /        
1.๔  โปรแกรมตารางคำนวณ / / / /       
๑.๕  โปรแกรมนำเสนอ / / / /  / / /  / 
๑.๖  โปรแกรมสรางสื่อดิจิทลั / / / /  / / /  / 
๑.๗  การใชงานเพื่อความมั่นคงปลอดภยั / / /        
๑.๘  การใชเครื่องมือดิจิทลัเพ่ือการทำงาน / / / /  / / /   
๑.๙  การกำหนดขอมลูนำเขา / / / /  / / /   
๑.๑๐ การกำหนดรูปแบบสมการ / การวเิคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมดิจิทลั 
/ / / /  / / /   

๑.๑๑ Government Cloud Service : G-Cloud  E - Learning 
TDGA 

/ /  /       
๑.๑๒ Cloud Computing and Virtualization Technology / /         
๑.๑๓ ขอมูลเปดภาครัฐ : Open Data / /         
๑.๑๔ ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอรเน็ตและการปฏิบตัติน 

 สําหรับขาราชการยุคดิจิทัล 
E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ /         

๑.๑๕ การใช Microsoft Excel เพ่ือการบริหารขอมูล / / / /   / / /  
๑.๑๖ Data Visualization / /         
๑.๑๗ Digital Literacy / /         
๑.๑๘ คอมพิวเตอรเพ่ือการพูดและการนาํเสนอ : 

Computer for Speech and Presentations 
E - Learning 
ThaiMOOC 

/ / / /   / / /  

๑.๑๙ เทคโนโลยีการสรางสื่อดิจิทัล : Digital Media 
Creation Technology 

/ / / /   / / /  
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 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะดิจิทัลดานการใหบริการ (Service) (ตอ) 

 
 

หมวดความรู 
หัวขอวิชา /หลักสูตร 

 

 
 

แหลงเรียนรู 

วิธีการเรียนรู และการพัฒนาเพิ่มเติม 
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หมวดท่ี ๒ เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน (Digital Governance, Standard and Compliance: DG) 
๒.๑ Digital Code of Merit E - Learning 

สํานักงาน ก.พ. 

/ /         

๒.๒ กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ / /         

๒.๓ ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ : Data Governance 
for Government 

/ /         

หมวดท่ี ๓ ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา (Digital Technology & Digital Process and Service Design: DT & DS) 
๓.๑  การขับเคลื่อนนวตักรรมในองคกร : Driving 

Innovation in Organization 
E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ /         

๓.๒  นวัตกรรมกับการทํางานภาครัฐ / /         
๓.๓  การคิดสรางสรรคและนวตักรรม : Creativity 

and Innovation 
/ / / /   / /   

หมวดท่ี ๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ และนำองคกร  
             (Strategic and Project Management & Digital Leadership : SPM & DL) 
๔.๑  
 

Project Management สําหรับขาราชการระดับ 
ปฏิบัติการ 

E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ / / /  / / / /  

๔.๒ การรูสารสนเทศ (Information Literacy) E - Learning 
ThaiMOOC 

/ /  /       

หมวดท่ี ๕ ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค (Digital Transformation : DTr) 
๕.๑  
 

การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
สูองคกรดิจิทัล 

E - Learning 
TDGA 

/ /  /   / /   

๕.๒  การเปลีย่นผานสูองคกรดิจิทัล / /         
ความรูพื้นฐาน และความรูท่ีจำเปนอื่น ๆ 
๑ การเช่ือมโยงนโยบายสูการปฏิบัต ิ E - Learning 

สํานักงาน ก.พ. 
/ /         

๒ ความรูเกี่ยวกับนโยบายและแผนยทุธศาสตร 
ของกรุงเทพมหานคร 

 /        / / 

๓ กระบวนการคดิเชิงสรางสรรค (Design Thinking)  /  /    / / / / 
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 ๕.๔ พัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับ
กลุมเปาหมายที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีดิจิทัล หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานที่ตองใชความรูเชิงเทคนิค
เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเปนตำแหนงในกลุมภารกิจผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) 
    บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เปนผูพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหนวยงาน 
    จุดเนนการพัฒนา ทักษะการวางแผนงานดิจิทัล (Project Initiation and Planning)  
ทักษะการออกแบบสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise Architecture) ทักษะการจัดการ และการใหบริการ     
ดานเทคโนโลยีสารสารเทศ (IT Service Management)  

  รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) 

 
 

หมวดความรู 
หัวขอวิชา /หลักสูตร 

 

 
 

แหลงเรียนรู 

วิธีการเรียนรู และการพัฒนาเพิ่มเติม 
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  หมวดท่ี ๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน (Digital Literacy: DLit) 
1.๑  การทำงานรวมกันแบบออนไลน E - Learning 

การพัฒนาทักษะ
ดานดิจิทัล ของ 

กทม. 
 
 

/ / / /       
๑.๒  โปรแกรมสรางสื่อดิจิทลั / / / /  / / /  / 

๑.๓  การใชดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย / / /        
1.๔  โปรแกรมนำเสนอ / / / /  / / /  / 
๑.๕  การใชเครื่องมือดิจิทลัเพ่ือการทำงาน / / / /  / / /  / 
๑.๖  การใชเครื่องมือดิจิทลัอยางถูกตอง / / / /  / / /   
๑.๗  Government Cloud Service : G-Cloud  E - Learning 

TDGA 
/ / / /  / / /   

๑.๘ Cloud Computing and Virtualization Technology / / / /  / / /   
๑.๙ Digital Literacy E - Learning 

สํานักงาน ก.พ. 
/ /         

๑.๑๐ รูทันภัยไซเบอร : Cybersecurity Awareness E - Learning 
ThaiMOOC 

/ / / /   / / /  
๑.๑๑ เทคโนโลยีการสรางสื่อดิจิทัล : Digital Media 

Creation Technology 
/ / / /   / / /  

๑.๑๒ การพัฒนาระบบบริหารสํานักงานอิเล็กทรอนิกส  
(e-Office) 

 /  / /   / /  / 

หมวดท่ี ๒ เขาใจนโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน (Digital Governance, Standard and Compliance: DG) 
๒.๑ Digital Code of Merit E - Learning 

สํานักงาน ก.พ. 

/ /         

๒.๒ กฎหมายพ้ืนฐานสําหรับขาราชการ / /         

๒.๓ ธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ : Data Governance 
for Government 

/ /         

๒.๔ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ / /         
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 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) (ตอ) 

 
 

หมวดความรู 
หัวขอวิชา /หลักสูตร 

 

 
 

แหลงเรียนรู 

วิธีการเรียนรู และการพัฒนาเพิ่มเติม 
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หมวดท่ี ๓ ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา (Digital Technology & Digital Process and Service Design: DT & DS) 
๓.๑  การขับเคลื่อนนวตักรรมในองคกร : Driving 

Innovation in Organization 
E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

/ /         

๓.๒  นวัตกรรมกับการทํางานภาครัฐ / /         
๓.๓  การคิดสรางสรรคและนวตักรรม : Creativity 

and Innovation 
/ / / / /  / /   

๓.๔ Data Analytics / / / /   / /   
๓.๕ การคิดเชิงออกแบบ / / / /   / /   
๓.๖ การจัดทําสถาปตยกรรมองคกร (Enterprise 

Architecture) เพ่ือรองรับการเปลี่ยนผาน 
สูรัฐบาลดิจิทลั 

E - Learning 
TDGA 

/ /  / /  / / / / 

๓.๗ การออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซตเพื่อรองรับการแสดงผล
บนอุปกรณเคลื่อนที่  Responsive Web Design and 
Development for Mobile Device 

E - Learning 
ThaiMOOC 

/ / / / / / / /  / 

หมวดท่ี ๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ และนำองคกร  
             (Strategic and Project Management & Digital Leadership : SPM & DL) 
๔.๑  
 

การใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร E - Learning 
สํานักงาน ก.พ. 

 

/ / / /  / / / /  

๔.๒ Project Management สําหรับขาราชการระดับ 
ปฏิบัติการ 

/ / / / / / / / / / 

๔.๓ การออกแบบองคกรดิจิทัล | Designing Digital 
Organization 

E - Learning 
ThaiMOOC 

/ / / /   / /   

หมวดท่ี ๕ ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค (Digital Transformation : DTr) 
๕.๑  
 

การบริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
สูองคกรดิจิทัล 

E - Learning 
TDGA 

/ /  /   / /   

๕.๒  การเปลีย่นผานสูองคกรดิจิทัล / /         
ความรูพื้นฐาน และความรูท่ีจำเปนอื่น ๆ 
๑ การใช ICT เพ่ือสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพ (The use 

of information technology for professional skill) 
E - Learning 
ThaiMOOC 

/ / / / /  / /   

๒ การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) / / / /     / / 
๓ ความรูเก่ียวกับการพัฒนาซอฟตแวร  /  /    / / / / 
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 รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาทักษะเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) (ตอ) 

 
 

หมวดความรู 
หัวขอวิชา /หลักสูตร 

 

 
 

แหลงเรียนรู 

วิธีการเรียนรู และการพัฒนาเพิ่มเติม 
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ความรูพื้นฐาน และความรูท่ีจำเปนอื่น ๆ 
๔ ความรูเก่ียวกับการทํางานและประยุกตใชงาน 

แบบอไจล (Agile) 
 /  / / / / / /  / 

๕ ความรูเกี่ยวกับนโยบายและแผนยทุธศาสตรของ
กรุงเทพมหานคร 

 /        / / 

๖ ความรูเก่ียวกับวิธกีารในการเชื่อมโยงการทํางาน 
ระหวางหนวยงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนเปนองคกรดิจิทัล 

 /  /    / / / / 

๗ ความรูดานการจัดการโครงการ (Project Management)  /   / /  / / / / 
แหลงเรียนรู: 
- E- Learning การพัฒนาทักษะดานดิจทิัลของ กทม. - สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล กทม. 

- E- Learning สำนักงาน ก.พ. เขาสูเวบ็ไซต https://ocsc.chulaonline.net หรือ https://learn.ocsc.go.th 

- E- Learning TDGA เขาสูเว็บไซต https://tdga.dga.or.th 

- E- Learning ThaiMOOC เขาสูเว็บไซต https://thaimooc.org      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒ เขาใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน 

(Digital Governance, Standard and Compliance : DG) 

หมวดที ่๓ ใชดิจิทัลเพื่อการประยุกตและพัฒนา 

(Digital Technology & Digital Process and Service Design : DT & DS) 

หมวดที ่๔ ใชดิจิทัลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการ และนำองคกร 

(Strategic and Project Management & Digital Leadership : SPM & DL) 

หลักสูตรการพฒันาทักษะดิจิทัล

ดานงานนโยบาย การจัดการ

ขอมูลสารสนเทศ 

และการพัฒนาองคกร   

(Academic, Others) 

หลักสูตรการพฒันาทักษะดิจิทัล 

ดานการใหบริการ 

(Service) 

หลักสูตรพัฒนาทักษะ   

เฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

 (Technologist) 

 

หลักสูตรการพฒันาทักษะดิจิทัล 

ดานการบริหาร                  

และการอำนวยการ 

(Executive, Management) 

หมวดที ่๑ รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน (Digital Literacy: DLit) 

หมวดที ่๕ ใชดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสรางสรรค 

(Digital Transformation : DTr) 

หลกัสตูรการพฒันาตามกลมุภารกจิ 

คว
าม

สา
มา

รถ
 ๗

 ด
าน
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ผังแสดงโครงสรางหลักสูตรการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 



 

 

 

 6. แนวทางการวิเคราะหหัวขอการพัฒนารายบุคคล เพ่ือใหการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลเปนไปตาม
ขั้นตอน สอดคลองกับความจำเปนในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาทักษะดานดิจิทัล จึงใช
หลักการพัฒนา 3A1 ซึ่งมีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 

 A1: Assessment การประเมินหาชองวางการพัฒนา โดยการประเมินทักษะดานดิจิทัลผานระบบ

ออนไลนดวยตนเอง ของสำนักงาน ก.พ. (Online Self - Assessment) ซึ่งระบบจะแสดงผลการประเมินความสามารถ 
จุดแข็ง และจุดออน ดานความเขาใจและการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และใหผูประเมินตนเองบันทึกผลไวในระบบ หรือ
พิมพผลการประเมินเก็บไวเปนขอมูลสวนบุคคล และเมื่อทราบผลการประเมินตนเองแลวใหเลือกหัวขอการพัฒนา
ทักษะ โดยพิจารณารวมกับผูบังคับบัญชา ดังนี ้

    ๑) การพัฒนาประเด็นท่ีเปนเปนจุดออน (Gap) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถใหสูงขึ้น หรือ 
      ๒) การเสริมจุดแข็งที่เห็นวามีความจำเปนตองเรียนรูเพิ่มเติม และมีผลตอการปฏิบัติงานที่               
ทาทายยิ่งข้ึน 
 ทั ้งนี ้ การเลือกหัวขอการพัฒนาทักษะ ใหเลือกหัวขอที ่จำเปนตอการปฏิบัติงานของตำแหนง       
และสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน อยางนอย ๓ เรื่อง / ป 
       A2: Acquire การกำหนดวิธีการเรียนรู/การพัฒนาทักษะ ใหเลือกวิธีการพัฒนาตามที่กำหนดไวใน

หลักสูตรของกลุมภารกิจ ซึ่งจะใชวิธีการพัฒนาที่หลากหลายตามรูปแบบ ๗๐: ๒๐: ๑๐ เชน E - Learning /Self - 
Learning / On the Job Training / Classroom Training เปนตน โดยในข้ันตอนนี้ใหกำหนดระยะเวลาการ
พัฒนา วิธีการวัดและประเมินผล การวางแผนนำความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน และใหดำเนินการพัฒนา
ตามแผนที่กำหนดไว 
       A3: Apply การนำความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงาน เปนการประยุกตใชความรูและทักษะตามที่

กำหนดไวในแผนพัฒนารายบุคคล รวมทั้งการวัดและประเมินผลการพัฒนา และ Feedback จากผูเก่ียวของ 
เชน ผูบังคับบัญชา หรือผูรวมงาน ในข้ันตอนนี้ผูรับการประเมินสามารถเขาไปใชระบบการประเมินทักษะดาน
ดิจิทัลผานระบบออนไลน ของสำนักงาน ก.พ. (Online Self - Assessment) และตามแบบประเมินผลที่กำหนด
ขึ้นเพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนากอน – หลัง และเพ่ือเปนขอมูลในการจัดทำแผนพัฒนาในระยะตอไป       
 
 
 
 
 
 
๑ คูมือการจัดทำแผนพัฒนาเฉพาะบุคคล สำหรับระบบขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง สำนักงาน ก.พ. 
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ภาคผนวก 

การพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 Learning Model 

สำหรับการพัฒนาตามแผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัล 
ของขาราชการกรุงเทพมหานครและบคุลากรกรุงเทพมหานคร  
เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early)  

 (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) 

ที่มาของแผน 
 คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร (ก.ก.) ในการประชุมครั ้งที ่ ๕/๒๕๖๓ เมื ่อว ันที่                    

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบใหสถาบันพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

จ ัดทำแผนพัฒนาท ักษะด านด ิจ ิท ัลของขาราชการกร ุงเทพมหานครและบุคลากรกร ุง เทพมหานคร                         

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) โดยเนนรูปแบบการเรียนรูและพัฒนาตามแนวทาง                     

๗๐ : ๒๐ : ๑๐ และใหทุกหนวยงานของกรุงเทพมหานครสรางความเขาใจใหขาราชการกรุงเทพมหานครและ

บุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการการพัฒนาตามแผนฯ และสงเสริมการนำทักษะดานดิจิทัลมาใชในการพัฒนางาน

และการบริการของกรุงเทพมหานคร โดยแผนการพัฒนานี้ไดผานความเห็นชอบในการประชุม อ.ก.ก. วิสามัญ

เกี่ยวกับการสรรหา พัฒนาบุคลากร และการประเมิน ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 แลว

สถาบันฯ จึงไดจัดทำคูมือการพัฒนาขึ้นเพื่อใหหนวยงานสามารถนำไปใชเปนแนวทางการพัฒนา ซึ่งมีวิธีการและ

ขั้นตอนดังนี ้

 ๑. ขั้นตอนหลักของการพัฒนา ประกอบดวย 

  ๑.๑ การวิเคราะหความตองการจำเปนในการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลโดยการประเมินตนเอง 

(Online Self-Assessment ) ดวยเครื่องมือการประเมินที่กำหนดให ในการนี้สามารถใชแบบแบบประเมินตนเอง

ในระบบออนไลนของสำนักงาน ก.พ. (Online Self-Assessment ) และนำผลการประเมินไปวางแผนพัฒนา

ทักษะดานดิจิทัลรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) โดยการจัดทำรายละเอียดตามตาราง IDP1 

  ๑.๒ พัฒนาทักษะดานดิจิทัลตามแนวทาง 70: 20: 10 โดยพิจารณาเลือกหัวขอวิชาจาก

หลักสูตรการพัฒนา ๔ หลักสูตรตามกลุมความสามารถทั้ง ๖ กลุม และใหสัมพันธกับตาราง IDP1 ของแตละบุคคล 

และใหทุกคนเขาสูกระบวนการพัฒนาตามที่กำหนดไว ซึ่งมีวิธีการโดยสังเขปดังนี ้

  ๑.๒.๑ สัดสวนการพัฒนา ๗๐ เปนการเรียนรูและพัฒนาโดยการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  

  ๑.๒.๒ สัดสวนการพัฒนา ๒๐ เปนการเรียนรูจากผูอื่น เชน Coaching /Mentoring เปนตน 

  ๑.๒.๓ สัดสวนการพัฒนา ๑๐ โดยการเรียนหลักสูตรออนไลนของสำนักยุทธศาสตรและ

ประเมินผล หรือหลักสูตรออนไลนของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งการฝกอบรมในหลักสูตรอ่ืน ๆ ตามหัวขอที่กำหนดไว 

  ๑.๓ เมื่อผานกระบวนการพัฒนาแลวใหนำทักษะดานดิจิทัลไปใชในการปฏิบัติงาน การบริการ 

หรือยกระดับการพัฒนาองคกรท่ีสัมพันธกับหัวขอความรูที่พัฒนา และประเมินผลการพัฒนาโดยจัดทำรายละเอียด

ตามตาราง IDP2 

 ๒. แนวทางการวางแผนพัฒนาเพื่อใหการพัฒนาเปนไปอยางมีระบบจึงกำหนดใหใชรูปแบบการ

พัฒนารายบุคคลซึ่งสามารถบันทึกขอมูลตั้งแตกอนดำเนินการพัฒนาจนสิ้นสุดการพัฒนาตามแผนได โดยใช

หลักการพัฒนา 3A  ดวยวิธีการ ดังนี้            
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     A1: Assessment การประเมินหาชองวางการพัฒนา โดยการพิจารณาเลือกทักษะดานดิจิทัล ที่
ไดจากการประเมินหาชองวาง (Gap) จากระบบออนไลนของสำนักงาน ก.พ. (Online Self-Assessment) หรือ

จากเหตุผลความจำเปนอื่น เมื่อทราบผลการประเมินที่แสดงถึงจุดแข็ง จุดออนแลว ใหเลือกเรื่องจะพัฒนาโดย
หารือกับผูบังคบับัญชาดวยหลักการ ดังนี ้
  ๑) การพัฒนาประเด็นที่เปนเปนจุดออน (Gap) เพ่ือยกระดับขีดความสามารถใหสูงข้ึน หรือ 

  ๒) การเสริมจุดแข็งที่เห็นวามีความจำเปนตองเรียนรูเพิ่มเติม และมีผลตอการปฏิบัติงานที่ทาทาย

ยิ่งขึ้น 

  ๓) การกำหนดทักษะดิจิทัลที ่จำเปนโดยพิจารณาจากตำแหนงปฏิบัติงานตามภารกิจของ

หนวยงานที่เห็นวาจำเปนตองมี ซึ่งอาจไมใชผลการประเมินก็ได  

  ทั้งนี้ การเลือกหัวขอการพัฒนาทักษะตามสมรรถนะ ใหเลือกหัวขอที่จำเปนตอการปฏิบัติงานของ

ตำแหนงและสอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน อยางนอย ๒ สมรรถนะ /ป เพ่ือใหครอบคลุมการพัฒนา ๑๐ วัน/

คน/ป เพื่อตอบสนองตอแผนพัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๕) ดวย 

  A2: Acquire การกำหนดวิธีการเรียนรู/การพัฒนาทักษะ ใหเลือกวิธีการพัฒนาตามที่กำหนดไว

ในรูปแบบ ๗๐: ๒๐: ๑๐ โดยในขั้นตอนนี้ใหกำหนดระยะเวลาการพัฒนา วิธีการวัดและประเมินผล การวางแผน
นำความรูและทักษะไปใชในการปฏิบัติงาน และใหดำเนินการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว  

  A3: Apply การนำความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงาน เปนการประยุกตใชความรูและทักษะตามที่
กำหนดไวในแผนพัฒนารายบุคคล รวมทั้งการวัดและประเมินผลการพัฒนา และ Feedback จากผูเกี่ยวของ เชน 

ผูบังคับบัญชา หรือผูรวมงาน โดยใชแบบประเมินผลที่กำหนดขึ้นเพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนากอน – หลัง และ
เพ่ือเปนขอมูลการพัฒนาในปตอไป  

การพัฒนาแบบ ๗๐ : ๒๐ : ๑๐ Learning Model  

 ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครใหครอบคลุมทุกประเด็นยุทธศาสตรไดกำหนดให

ใชรูปแบบการเรียนรูและพัฒนา Model 70 : 20 : 10 ซึ่งหมายถึง รูปแบบการเรียนรูและพัฒนาที่ผสมผสานกัน 

๓ รูปแบบ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครไดเรียนรูไดอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

สูงสุด ดังนี้ 

๑. ร ูปแบบ 70 : การเร ียนร ู และพัฒนาจากการลงมือทำ (Experiential Learning) เปน                

การสรางประสบการณจากการทำงานจริง โดยตองมีการออกแบบใหการทำงานในแตละวันใหเปนการเรียนรูจาก

งานที ่ปฏิบัติ (On the job Training) หรืออาจจะมาจากการไดรับมอบหมายงานใหม ๆ ที ่ทาทาย (Project 

Assignment) การเพิ่มปริมาณงาน (Job Enlargement) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การติดตาม/สังเกต 

(Job Shadowing) การทำกิจกรรม (Activity) การเปนวิทยากรภายใน (Internal Trainer) การดูงานนอกสถานที่ 

(Site Visit) การเปรียบเทียบกับองคกรอื ่น (Benchmarking) การลงมือแกไขปญหา (Problem – Solving)                

การทำงานเปนทีม (Team-Working) รวมทั้งการจัดทำคูมือในการทำงาน เอกสารตาง ๆ เพื่อทำใหผูปฏิบัติงาน

สามารถคนหาและเรียนรูดวยตนเองได การพัฒนาในรูปแบบนี้ยังหมายรวมถึงการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ

จากแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน ความรูออนไลนทั่วไปที่ไมเปนหลักสูตรฝกอบรม มีแนวทางดำเนินการดวยรูปแบบ        

ตาง ๆ ดังนี ้
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๑.๑ การฝกปฏิบัติในงาน (On the job Training) เปนวิธีการพัฒนาดวยการฝกปฏิบัติจริง      

ณ สถานที่จริงดวยการใหคำแนะนำเชิงปฏิบัติในลักษะตัวตอตัวหรือเปนกลุมในชวงการทำงานปกติ วิธีการนี้เนน

ประสิทธิภาพการทำงานในลักษณะการพัฒนาทักษะเปนพื้นฐานใหผูปฏิบัติงานเขาใจและสามารถปฏิบัติงานได

ดวยตนเอง โดยมีผูบังคับบัญชาหรือมอบหมายผูที่มีความชำนาญเรื่องนั้น ๆ เปนผูกำกับดูแล สวนใหญใชสำหรับ

ขาราชการใหม หรือกรณยีาย เลื่อนตำแหนง หรือมีการปรับปรุงงานที่ตองอธิบายงานใหมๆ ผูบังคับบัญชามีหนาท่ี

ฝกการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบเพื่อใหผูปฏิบัติเขาใจ และเรียนรูเก่ียวกับขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานพรอม

คูมือและระเบียบปฏิบัติงานประกอบดวย วิธีการพัฒนานี้ทำทำใหเกิดการรักษาองคความรูและคงไวซึ่งมาตรฐาน

การทำงาน แมวาจะเปลี่ยนผูรับผิดชอบงานแตยังคงรักษาความมีประสิทธิภาพในการทำงานตอไปได 

   ขั้นตอนหลักในการฝกขณะปฏิบัติงานแบบเปนทางการ แบงเปน 

1) สำรวจกลุมเปาหมายวาเปนขาราชการใหม หรือมีประสบการณทำงานแลว และจำเปนตอง

พัฒนาทักษะใด 

2) วางแผน กำหนดขอบเขต ระยะเวลา ความคาดหวัง แผนการดำเนินงาน เปาหมายและ

ผลลัพธที่ตองการรวมท้ังการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณที่จำเปน 

3) สื่อสารขอมูลโดยแจงใหทราบถึงวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนกอน เพื่อใหบุคลากร

ไดศกึษาขอมูล เตรียมความพรอมในการเรียนรูและเตรียมคำถามเพ่ือถามประเด็นที่ไมเขาใจไวลวงหนา 

4) ลงมือฝกปฏิบัติ โดยมีการอธิบายและสาธิตการทำงานในรายละเอียดอยางเปนขั้นตอน 

 ๑.๒ การมอบหมายงาน (Job Assignment ) การมอบหมายงานเปนวิธีการที่ใชในการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลที่มุงเนนการกระจายงานในหนาที่ความรับผิดชอบ และมอบอำนาจการตัดสินใจภายในขอบเขต    

ที ่กำหนดใหผู อื ่นไปปฏิบัติ กรณีงานในความรับผิดชอบของคนใดคนหนึ่งมีมาก เรงดวน และตองจัดลำดับ

ความสำคัญ ตองใชการมอบหมายและกระจายงานโดยตองมีความไววางใจเปนสวนสำคัญ ดังนั้น การมอบหมาย

งาน นอกจากเปนการพัฒนาผูปฏิบัติงานแลว ยังชวยลดปริมาณงานของหัวหนาหรือเพื่อนรวมงานดวย มีขั้นตอน

ในการดำเนินการดังนี ้ 

   1) กำหนดงานและวัตถุประสงคในการมอบหมายงานใหผู ปฏิบัติเขาใจ โดยพิจารณา                    

ความเหมาะสมของงานที่เปนงานประจำ (Routine) ยกเวนงานในระดับการบริหารที่เปนชั้นความลับและงานเชิง

นโยบายที่ตองตัดสินใจและรับผิดชอบสูง ซึ่งตองกำหนดขอบเขตหนาที่และอำนาจตัดสินใจในงานใหชัดเจน 

   2) พิจารณาบุคคลที่เหมาะสมกับคุณภาพความสำเร็จของงาน โดยเลือกคนที่มีความรู

ความสามารถและมีประสบการณเหมาะสมเพื่อใหงานประสบความสำเร็จตามเปาหมาย สวนกรณีการใชวิธีการนี้

เพ่ือพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตองเลือกผูที่ยังไมมีความสามารถในเรื่องนั้น เพ่ือเปาหมายการพัฒนาความสามารถ 

   3) ทำความเขาใจกับผู ร ับมอบงาน แจงวัตถุประสงคและสอบถามความพรอม รวมถึง

แนะนำวิธีการ เปดโอกาสซักถามขอสงสัย พรอมทั้งใหผูรับมอบหมายงานไดเสนอแนวทางการดำเนินการ หากงาน

ที่มอบหมายตองมีผูปฏิบัติรวมกันหลายคน ควรคำนึงถึงหลักการทำงานเปนทีม โดยพิจารณาคนที่ทำงานรวมกันได 

ควรทำเปนคำสั่งแบงงานใหชัดเจน เพื่อประโยชนในการติดตามและควบคุมงาน ตลอดจนลดความขัดแยงที่อาจ

เกิดขึ้น  

   4) กระตุ นใหกำลังใจและสนับสนุน ม ีการชี ้แนะใหคำปรึกษาเปนระยะเพื ่อสร าง

ความสัมพันธอันดี 
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 5) ติดตามความกาวหนาระหวางดำเนินการ สอบถามปญหาอุปสรรค และติดตามการแกไข

ปรับปรุงใหทันทวงที และเมื่องานนั้นแลวเสร็จตองประเมิน และควรมีการชมเชยหรือใหรางวัลตามความเหมาะสม 

 ๑.๓ การมอบหมายโครงการ (Project Assignment) เปนรูปแบบการพัฒนาความสามารถ          

ที่ทำไดทั้งในลักษณะเปนกลุมหรือรายบุคคล โดยที่การมอบหมายโครงการรายบุคคลเปนการมอบหมายโครงการ

ใหคนใดคนหนึ่งดำเนินการจัดทำเปนโครงการที่มีขอบเขตไมกวางมากนัก และระยะเวลาในการดำเนินงานสั้น               

ใชทรัพยากรไมมากเกินไป และสามารถควบคุมกำกับการมอบหมายโครงการไดอยางใกลชิด สวนการมอบหมาย

โครงการเปนกลุ มเปนการมอบหมายโครงการใหกับผู ปฏิบัติงานหลายคนที ่อยู ในหนวยงานเดียวกันหรือ            

ตางหนวยงานใหรวมกันจัดทำโครงการที่มีขอบเขตโครงการที่กวาง มีงานที่ตองรับผิดชอบมากและซับซอนขึ้น 

รวมถึงเปนโครงการที่ตองอาศัยผูที่มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย 

   การมอบหมายโครงการไมวาจะเปนแบบกลุมหรือแบบเดี่ยว ผูบังคับบัญชาจะตองกำหนด

ชวงเวลาที่ชัดเจนในการบริหารโครงการใหประสบความสำเร็จ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลเปน

ระยะ มีใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) การพูดคุย ถึงจุดแข็งและจุดออนกับผูปฏิบัติเปนระยะ รวมถึงการปรับปรุง

แผนการดำเนินงาน (Action Plan) เพื่อปรับเปลี่ยนใหโครงการนั้น ๆ ประสบความสำเร็จ มีขั้นตอนดำเนินการ 

ดังนี้ 

๑) การพิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยผูบังคับบัญชาพิจารณาคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมกับ 

ผูปฏิบัติ ซึ่งเปนโครงการที่คิดข้ึนมาใหมหรือเปนโครงการที่สามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาที่เกิด

ขึ้นกับหนวยงานหรือองคการ ทั้งนี้ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการนั้น หัวหนางานจะตองประเมินทรัพยากรและ

การบริหารเบื ้องตนกอนมอบหมายโครงการ เนื ่องจากบางโครงการตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากร และ                 

การประสานงานกับผูที่เก่ียวของ รวมถึงคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนได 

๒) การสำรวจความคิดเห็น ดวยการปรึกษาหารือรวมกับผู รวมปฏิบัติงาน เนื ่องจาก

โครงการที่จะมอบนั้นผูปฏิบัติอาจไมถนัดหรืออาจมีโครงการที่สนใจอยูแลว ซึ่งควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัตินำเสนอ

โครงการที่สนใจ รวมถึงการใหโอกาสในการสอบถามประเด็นที่สงสัยเพื่อใหผูมอบหมายเขาใจถึงความเปนไปได          

ในการดำเนินโครงการนั้นใหประสบความสำเร็จ และเมื่อสรุปชื่อโครงการที่ตองดำเนินการแลว หัวหนางานจะตอง

อธิบายวัตถุประสงค เปาหมาย และขอบเขตโครงการใหชัดเจน 

๓) การจัดทำรางโครงการ เปนการใหผูรับมอบโครงการเขียนรางแนวทางดำเนินการเสนอ

เพื่อสรุปความเขาใจและการใหคำแนะนำที่ควรพัฒนาปรับปรุงเพิ่มเติมแกผูปฏิบัติ ซึ่งการจัดทำโครงการจะตองมี

รูปแบบการเขียนที่อาจมีรายละเอียดที่แตกตางกัน โดยปกติจะมีหัวขอที่เหมือนกัน ไดแก ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ

โครงการ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคและเปาหมาย วิธีดำเนินการ แผนปฏิบัติงาน ระยะเวลา งบประมาณ

และทรัพยากรที่ตองใช และการติดตามและประเมินผลโครงการ 

๔) การติดตามประเมินผลการจัดทำโครงการ ผูบังคบับัญชาจะตองวางแผนประเมินผลการ

ดำเนินงานตามโครงการที่มอบหมายใหเปนระยะ เพื่อติดตามความกาวหนาตามแผนตาม Action plan และ

แนะนำประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุงใหแกผูรับผิดชอบตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ จนสิ้นสุดโครงการ 

                       ๑.๔ การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) เปนวิธีการพัฒนาที่เนนดูงานที่มีขอบเขตงานที่

รับผิดชอบเหมือนกันหรือลักษะงานที่ตองทำงานรวมกัน เพื่อใหบุคลากรไดเรียนรูเฉพาะเรื่องและเห็นประสบการณ

ใหม รูปแบบการทำงานท่ีมีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (Best Practice) สามารถนำแนวคิดที่ไดรับจากการดูงานมา 
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ประยุกตใชปรับปรุงเพิ ่มประสิทธิภาพในการทำงานและพัฒนาขีดความสามารถของตน โดยมีรูปแบบการ

ดำเนินการ ดังนี ้

   1) การดูงานภายในหนวยงาน /องคกรเดียวกัน เกี่ยวกับวิธีรูปแบบการปฏิบัติที่เปนเลิศ       

ที่สามารถนำมาใชเปนตัวอยางหรือแมแบบในการทำงานได โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ทำใหเกิดความ

เขาใจรูปแบบการทำงาน ขั้นตอนเชื่อมโยงการทำงานของตนเองกับงานของผูอื่น สงผลใหเกิดการปรับปรุงพัฒนา

ความสามารถในการทำงาน และชวยเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีภายในองคกร 

   2) การดูงานภายนอกองคกร เปนการสรางประสบการณและการเรียนรูการทำงานของ

องคกรภายนอกที่มีวิธีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ สามารถนำมุมมองที่ไดรับมาปรับใช แตทั้งนี้ ตองมีการเตรียม            

ความพรอมของขอมูลใหชัดเจนวาตองการเพ่ิมพูนความรูทักษะในเรื่องใด และจะนำกลับมาใชในเรื่องอะไร ท่ีทำให

เกิดมุมมองใหม ทั้งดานแนวคิดและวิสัยทัศนในการทำงาน รวมทั้งแรงจูงใจในการเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลง 

โดย ผูบังคับบัญชาตองติดตามและดำเนินการพัฒนาตอยอด เพื่อพัฒนาความสามารถของผูปฏิบัติงานดวยวิธีการ

อ่ืนเพ่ิมเติม เชน การมอบหมายงาน การเรียนรูดวยตนเอง เปนตน  

 ๑.๕ การติดตามเรียนรูการทำงานของผูบริหาร (Work Shadow) เปนการติดตามตนแบบ 

(Role model) ที่เปนผูบริหารระดับตาง ๆ หรือบุคคลที่ไดรับการยอมรับนับถือ เปนอีกวิธีการหนึ่งในการพัฒนา

คนใหเรียนรูจากผูมีความเชี่ยวชาญ เพื่อสังเกตพฤติกรรมการทำงานจากตนแบบที่เนนกิจกรรมระยะสั้นในชวงเวลา

การทำงานปกติ เหมาะกับการใชในการพัฒนาบุคลากรผูมีศักยภาพสูง โดยใหเห็นสภาพแวดลอม ทักษะที่จำเปน 

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ การจัดการที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงการแสดงออกและทัศนคติในการทำงานของตนแบบ              

ซึ่งจะเปนการเพิ่มทักษะความชำนาญในการทำงานเชิงลึก ชวยใหมีมุมมองหรือแนวคิดในการปรับปรุงงาน รวมทั้ง

เปนเครื่องมือในการพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพของตำแหนง มขีั้นตอนดำเนินการดังนี ้

   1) กำหนดลักษณะงานงานและบุคคลที่เปนตนแบบ ผูบังคับบัญชาตองพิจารณาวาจะให

ผูรับการพัฒนาติดตาม สังเกตในเรื่องใด แลวหาบุคคลตนแบบที่มีความรูในงานเปนอยางดี เปนคนเกง เขากับผูอ่ืน

ได เปนที่ยอมรับในความรูความสามรถในการทำงาน รวมถึงมีมุมมองหรือทัศนคติตอการใชชีวิตและตอองคกรใน

เชิงบวก เพ่ือกำหนดใหเปนตัวอยางใหผูเรียนรูติดตามการทำงาน  

   2) การวางแผนติดตามสังเกต ผูบังคับบัญชาตองวางแผนระยะเวลารวมกับผูเปนตนแบบ  

โดยเฉพาะกรณีที่ผูเปนตนแบบไมใชผูบังคับบัญชาของผูเรียนรู เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน โดยการกำหนดงาน 

รายการที่ตองเรียนรู การจัดทำ Checklist การกำหนดวัตถุประสงค เปาหมายที่ชัดเจน และผลลัพธในการเรยีนรู

เพ่ือแจงใหผูเปนตนแบบและผูรับการพัฒนาเขาใจตรงกัน 

   3) การสื่อสารและใหคำแนะนำ โดยการชี้แจงถึงการปฏิบัติตนในชวงระหวางการติดตาม

สังเกต เชน การจดบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพูด หรือมุมมองตาง ๆ ที่ไดจากตนแบบ วิธีการใหขอแนะนำ

ตาง ๆ ที่เปนประโยชนในชวงเฝาสังเกตการณการทำงานจากตนแบบ เปนตน 

   4) การติดตามสังเกตผูเปนตนแบบ ในขั้นตอนนี้ผู บังคับบัญชาหรือผูเปนตนแบบควรหา

ชวงเวลาในการพูดคุย ทบทวนความเขาใจในประเด็นที่ไดเรียนรู พรอมทั้งสอนแนะใหเขาใจหลักปฏิบัติที่ถูกตอง 

และผูเรียนรูตองจดบันทึกประเด็นที่ไดเรียนรูใหครบถวนตามรายการเรียนรูที่กำหนด 

   5) การติดตามประเมินผลการเรียนรู เปนการมอบหมายภารกิจใหผู ร ับการพัฒนาไป

ปฏิบัติงานจริง โดยบุคคลตนแบบและผูบังคับบัญชาทำหนาที่ประเมินผลการฝกปฏิบัติ และใหคำปรึกษาแนะนำ

เพ่ิมเติมในการปฏิบัติใหเหมาะสมยิ่งข้ึนหลังจากการติดตามสังเกตเสร็จสิ้นแลว 
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 ๑.๖ การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) การหมุนเวียนงานเปนวิธีการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการทำงานที่กอใหเกิดทักษะที่หลากหลาย (Multi-Skill) โดยเนนการสลับเปลี่ยนงานในแนวนอน จากงานหนึ่ง

ไปยังอีกงานหนึ่ง และสามารถทำไดท้ังการเปลี่ยนตำแหนงงานและการเปลี่ยนหนวยงานภายใตระยะเวลาที่กำหนด       

มขีั้นตอน ดังนี ้

   1) การสำรวจสภาพการทำงานและความสามารถของผูปฏิบัติ เพ่ือพิจารณาถึงประสิทธิภาพ

ของงานแตละภารกิจวาตองการผูปฏิบัติที่มีสามารถดานใดที่จะทำใหภารกิจงานนั้นพัฒนาขึ้นจากเดิม และประเมิน

ความสามารถของผู ปฏิบัติงานที ่มีอยู วาควรพัฒนาทักษะใดเพิ ่มเติม รวมทั ้งความตองการในการสับเปลี ่ยน

หมุนเวียนงานไปทำงานใดบาง โดยพิจารณาจากกลุมงานทีม่ีตำแหนงงานเหมือนกันใหสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียน

งานเพ่ือเรียนรูระหวางกันได และกลุมงานใดสามารถหมุนเวียนงานไปยังสวนงานอื่นไดกอน และควรใชระยะเวลา

เทาใด เชน ใหเรียนรูงานตามระยะเวลาที่กำหนด หรือสับเปลี่ยนไปดำรงตำแหนงใหม ซึ่งควรเปนไปตามสมัครใจ

ของผูปฏิบัติงานดวย 

   2) การวางแผน โดยผูบังคับบัญชาตองวางแผนในการเพิ่มพูนทักษะความสามารถของ

ผูปฏิบัติงาน รวมถึง การวางแผนเพ่ือใหบุคลากรสามารถปรับตัวกับลักษณะงานและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง

ไปจากการทำงานเดิม หากเปนการหมุนเวียนขามหนวยงาน ผูบังคับบัญชาของทั้ง ๒ หนวยงานตองยินยอมพรอมใจ   

ที่จะฝกฝนและพัฒนาความสามารถของผูใตบังคับบัญชา โดยทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงและใหคำปรึกษาแนะนำในการ

ทำงานอยางใกลชิด  

   ๓) การฝกอบรมงานกอนการหมุนเวียนงานและระหวางการหมุนเวียนงาน เพื่อสรางความ

มั่นใจใหกับผูรับการพัฒนาในชวงที่มีการเปลี่ยนงาน ทั้งนี้ เพื ่อคลายความวิตกกังวลกับลักษณะงานใหมและ

สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยปฏิบัติ อีกทั้ง ยังชวยเสริมทักษะความสามารถในการรับผิดชอบกับ

ลักษณะงานใหมที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคบับัญชา เพ่ือใหการทำงานเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดข้ึน 

   4) การกำกับติดตามดูแล พรอมทั้งใหคำปรึกษาแนะนำ และทำหนาที่เปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือใหเปน

การตรวจสอบยืนยันวาผูปฏิบัติงานใหมสามารถรับผิดชอบงานที่เปลี่ยนไปจากเดิมได 

   5) การประเมินผล เนื่องจากการหมุนเวียนงานอาจเปนการเรียนรู ภายในระยะเวลาที่

กำหนด ดังนั้นผูบังคับบัญชาควรประเมินผลการทำงานของผูปฏิบัติเปนระยะ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงผลงานใหดี

ยิ่งขึ้น รวมถึงใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) อยางตอเนื่องเพื่อใหรับรูขอควรปรับปรุง/พัฒนาจากผูบังคับบัญชา 

และเพ่ือใหการพัฒนาภารกิจงานนั้น ๆ ใหเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว 

 ๑.๗ การเปนวิทยากรภายในหนวยงาน (Internal Trainer/In-House Instructor) เปน             

การการถายทอดประสบการณในเรื ่องใดเรื่องหนึ่งใหกับบุคคลอื่น โดยการมอบหมายของผูบังคับบัญชาเพื่อ

เสริมสรางความรู ทักษะ ความชำนาญดานการเปนวิทยากร ซึ่งตองมีกระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบ 

ทั้งนี้ ผูที่ไดรับมอบหมายจะไดรับโอกาสในการพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เกิดการถายเทความรู

ภายในองคกรจากมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญในดานตาง ๆ ทำใหความรูที่มีอยูในตัวคนคงอยูกับองคกรตอไป อัน

เปนการแปลงความรูที่อยูในตัวบุคคลใหเปนความรูภายนอก เชน การจัดทำองคความรู การจัดทำสื่อการสอน 

เอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อนำไปถายทอดแกผูอื่น ทำใหเกิดการบริหารจัดการความรูในองคกรขึ้น ดังนั้น

การเปนวิทยากรภายใน จึงเปนทั้งการพัฒนาผูปฏิบัติงานและรักษาองคความรูในองคกร และยังสงผลใหเกิดองคกร

แหงการเรียนรู (Learning Organization) ตอไปได โดยมีข้ันตอนดำเนินการดังนี ้
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   1) การกำหนดคุณสมบัติของผูจะเปนวิทยากรภายใน โดยพิจารณาเลือกบุคคลที่มีทัศนคติท่ี

ดีตอองคกร เปนผูสนใจในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งมีความพรอมที่จะถายทอดความรูใหแกผูอ่ืน 

   2) การสำรวจความรูความเชี่ยวชาญของผูที่จะเปนวิทยากร ซึ่งควรมีความรู ความเชี่ยวชาญ

และมีประสบการณในเรื่องที่บรรยายเปนอยางดี  

   3) การออกแบบเนื้อหาหลักสูตร โดยผูที่ไดรับการคัดเลือกหรืออาสาเปนวิทยากรภายใน      

ทำกำหนดการหัวขอที่บรรยาย (Course Outline) ขึ้นมากอน แลวหารือกับผูบังคับบัญชาเพื่อใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการพัฒนา การจัดทำขอบเขตเนื้อหาใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย รวมทั้งวิธีการถายทอด และ

ระยะเวลาในการถายทอด 

   4) การเตรียมสื่อการบรรยาย โดยพิจารณาจากเนื้อหาวาตองใชสื่อแบบใด เชน สื่อการ

บรรยาย สื่อการสาธิต กิจกรรมประกอบการบรรยาย เปนตน 

   ๕) การดำเนินการถายทอด ผูเปนวิทยากรตองมีความเขาใจและเรียนรูถึงบทบาทในการเปน

วิทยากร รวมถึงหลักการและศิลปะในการเปนวิทยากร ซึ ่งผู บ ังคับบัญชาตองประเมินใหข อมูลยอนกลับ 

(Feedback) จากการทำหนาที่วิทยากรในแตละครั้ง รวมถึงการใหคำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะ

การเปนวิทยากรใหดียิ่งข้ึนตอไป 

   ๖) การติดตามประเมินผล ผูบังคับบัญชาสามารถติดตามผลการประเมินวิทยากรไดจากแบบ

ประเมินผลการบรรยาย ควรมีการใหคำแนะนำ ใหกำลังใจและยกยองชมเชยในการเปนวิทยากรไดด ี

 ๑.๘ การเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning & Implementation) เปนการเรียนรูดวยตนเอง

จากแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อออนไลนตาง ๆ (E – learning /Social Media) 

และการอานหนังสือ บทความ งานวิจัย คูมือ ที่สามารถเรียนรูไดตลอดเวลา ทุกสถานที่ เพื่อการพัฒนาตนเอง  

อยางตอเนื่อง ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจมอบหมายใหไปเรียนรูตามหัวขอที่กำหนด และสรุปประเด็นความรูมานำเสนอ

เพ่ือประเมินวาไดเรียนรูอยางเขาใจ และนำไปปฏิบัติงานได (Implementation) 

๑. รูปแบบ 20 การเรียนรูและพัฒนาจากบุคคลอื่น เชน การ Coaching และการเปนพี่เลี ้ยง 

(Mentoring Program) การใหคำปรึกษาแนะนำ (Consulting) การฝกงานกับผู เชี ่ยวชาญใน

งาน (Counterpart) การประชุมทีม (Team Meeting) การใหขอมูลปอนกลับ (feedback)  

โดยหัวหนาหรือผูบริหาร เปนตน โดยรูปแบบที่ใชทั่วไปมีดังนี ้

๒.๑ การเปนพี่เลี้ยง (Mentoring) เปนวิธีการที ่เนนความสัมพันธระหวางผู ปฏิบัติงานที่มี

ประสบการณมากกวากับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณนอย โดยพี่เลี้ยงหรือผูที่มีประสบการณสูงจะทำหนาที่          

ในการใหคำปรึกษา แนะนำสอนงาน และสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในการทำงานใหกับผูที่มีประสบการณนอย 

เนนการมีสวนรวมการแกไขปญหา และกำหนดเปาหมายเพื ่อใหงานบรรลุผลสำเร็จ อันเปนกระบวนการ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางพ่ีเลี้ยง (Mentor) และผูรับการสอน (Mentee)  

ลักษณะสำคัญของการเปนพี ่เลี ้ยง คือ ผูเปนพี่เลี ้ยงอาจเปนบุคคลอื ่นได ไมจำเปนตองเปน

ผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาโดยตรง ทำหนาที่สนับสนุน ใหกำลังใจ ชวยเหลือ ทั้งการทำงาน การวางแผนเปาหมาย

ในอาชีพใหกับผูรับการสอน มีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี ้

๑) การกำหนดตัวพี่เลี้ยง (Mentor) โดยคัดสรรผูเปนพี่เลี้ยงที่เหมาะสม รูบทบาทหนาที่รูวิธีการ

ขั้นตอน จัดสรร เวลาได เปนแบบอยางที่ดีและเปนที่ยอมรับ 
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2) สำรวจขอมูลบุคคลที่เกี่ยวของผูรับคำแนะนำ เชน จุดออน จุดแข็ง ระดับความสามารถตาม

สมรรถนะ ความรู ทักษะที่จำเปนตองพัฒนา  

 3) การทำความเขาใจกับผูรับคำแนะนำถึงวัตถุประสงค ระยะเวลา เปาหมาย ผลลัพธที่

คาดหวัง บทบาทหนาที่ของทั้งสองฝาย และชวงติดตาม/ใหขอมูล ยอนกลับ (Feedback) 

 4) การฝกปฏิบัติ โดยพ่ีเลี้ยงตองสรางบรรยากาศของความไวเนื้อเชื่อใจมีการเปดใจระหวาง

กันโดยไมกาวกายเรื ่องสวนตัวจนเกินไป พยายามใหผู รับคำแนะนำภาคภูมิใจ รู จ ักคุณคา และยอมรับใน

ความสามารถของตนเอง และสรางความรูสึกผูกพันรวมกันในเปาหมายและความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 

ตลอดจนตองกำหนดระยะเวลาในการพูดคุยและตกลงรวมกันถึงเปาหมายที่ตองการใหประสบความสำเร็จเปน

ระยะ 

 5) การติดตามประเมินผล พี่เลี้ยงตองประเมินผลการทำงาน การรับรู และทัศนคติของผูรับ

คำแนะนำวาไดปรับตัวในการทำงาน และเปดโอกาสพูดคุยและสอบถามประเด็นที่สงสัย รวมทั้งสรางความมั่นใจ

ใหกับผูรับคำแนะนำวาเมื่อสิ้นสุดเวลาแลว ยังสามารถพูดคุยขอคำปรึกษาจากพ่ีเลี้ยงได เพื่อไมใหเกิดความรูสึกโดด

เดี่ยวหรือวิตกกังวลใจในการทำงานหรือการใชชีวิตอยูในองคกร 

๒.๒ การโคช (Coaching) เปนเครื่องมือหนึ่งของผูบังคับบัญชาและผูนำทีม ที่ใชดึงศักยภาพ

และประสิทธิภาพจากผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมในการปฏิบัติงานใหไดตาม

เปาหมายขององคกร ซึ ่งเปนบทบาทที ่สำคัญมากอยางหนึ ่งของผู นำทีมในการบริหารผลการปฏิบัต ิงาน 

(Performance Management) เปนการทำงานรวมกัน/ประสานกันระหวาง โคช (Coach) และผู รับการโคช 

(Coachee) ใหถึงจุดหมายที่โคชชี่ตองการ ดวยตัวของโคชชี่เอง มีข้ันตอนดังนี ้

 1) บอกใหฟง (Clarifying Needs) การอธิบายความตองการในการพัฒนางานทั้งดาน

วัตถุประสงคและความจำเปนของการพัฒนา โดยตองระวังในการพูดเพื่อไมใหผูรับการโคชตอตาน และตองพูด

ไมใหเปนการตำหนิ แตเนนใหรูถึงผลเสียของการกระทำตาง ๆ ที่ไมเหมาะสม และการไดรับประโยชนที่จะเกิดข้ึน

จากการโคช 

 ๒) การกำหนดวัตถุประสงค (Objective Setting) เพื ่อใหทราบถึงเรื ่องท่ีผู รับการโคช                   

ควรรูเพิ่ม หรือเรื่องอะไรบางที่ควรฝกฝนเพิ่มเติม โดยเขียนผลลัพธที่อยากใหเปนใหชัดเจน เปนไปไดจริง และ             

ใครเปนผูมีสวนไดสวนเสียกับงานนี้บาง โดยเปาหมายท่ีชัดเจนหรือ SMART goals ไดแก 

  Specific มีเปาหมายเจาะจง 

  Measurable เปาหมายสามารถวัดได 

  Agreed เปาหมายตองตกลงรวมกัน เพ่ือใหเกิดความรูสึกรวมในการสอนงาน 

  Realistic เปาหมายตองเปนจริงไดและ 

  Time ตองก าหนดเวลาในการสอนงาน 

 ๓) จัดทำแผนการโคช (Action Plan Designing) ทั ้งผู โคช และผู ร ับการโคช รวมกัน

วางแผนปฏิบัติการ โดยดูจากวัตถุประสงคและผลลัพธที่ตองการวาควรมีกิจกรรมอะไรที่จะทำการโคช โดยระบุ

เจาะจงพฤติกรรมที่ควรแกไข ทักษะใดที่ควรฝกฝนเพ่ิมเติม ใชเวลาเทาไหร ทำเม่ือใด ใหปรากฏในแผนใหชัดเจน 

 ๔) เทคนิคการโคช มีวิธีดำเนินการดังนี ้

  - ทำใหดูเปนตัวอยาง 

  - สอนโดยการอธิบาย  
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  - ชี้ใหเห็น ‘อุปสรรค’ ที่กอใหเกิดปญหา 

    - ตั้งคำถามกระตุนความคิดสรางสรรค 

  - สนับสนุนสำหรับผูที่มีความสามารถอยูแลวใหดึงศกัยภาพออกมาทำงานอยางเต็มที่ 

 ๕) การตรวจสอบผลการโคช (Checking Activities) ในขั้นตอนนี้จะตองใหผูรับการโคชได

ลองปฏิบัติจริง ตามที่ไดวางแผนไว โดยผูโคชมีหนาที่สังเกตการณในขณะปฏิบัติงานจริง ตรวจประเมินกิจกรรมท่ี

ทำ ผลลัพธ และความคืบหนาตามแผนที่วางไว อาจเขาแทรกแซงถาจะกอใหเกิดความเสียหายได แลวใหขอมูล

ยอนกลับ (Feedback) ในแตละวันหรือในวันนัดประชุม การใหขอมูลยอนกลับ หรือผลการประเมินนี้ผูโคชอาจ

เปนผูประเมินไดเอง  

กลาวสรุป การโคช หมายถึง การวิเคราะหและประเมินจุดแข็งและจุดออนของผูใตบังคับบญัชา

แตละคน เปนการหาวิธีการหรือหนทางที ่จะเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดออน ซึ ่งเปนจุดที ่ต องปรับปรุงของ

ผูใตบังคับบัญชาใหดีขึ้น 

๒.๓ การใหคำปรึกษา (Consulting) เปนการใหคำปรึกษาแนะนำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเปน

ความรูหรือทักษะเฉพาะ โดยที่ปรึกษา (Consultant) จะเขาไปถายทอดความรูตัวตอตัวหรือเปนกลุมเล็ก ๆ หรือ

อาจจะมีลักษณะเขาไปศึกษา เก็บขอมูล วัดผล เพื ่อประมวลผลกลับมาใหองคกรเพ่ือรับรู แลวนำไปใชหรือ                 

การปรับเปลี่ยนเพ่ือการพัฒนาคนพัฒนางานดานตาง ๆ ม ี๒ รูปแบบ คือ 

 ๑) การใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล (Individual Consulting) เหมาะสำหรับนำมาใช

ในหนวยงานเพื่อการใหคำปรึกษาจะเปนการพบกัน ระหวางผูใหคำปรึกษา 1 คน กับผูขอคำปรึกษา 1 คน โดย

รวมมือกัน การใหคำปรึกษาแบบนี้มีจุดมุงหมายที่จะชวยใหผูขอรับคำปรึกษาใหสามารถเขาใจตนเอง เขาใจปญหา 

และสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง หรือเพื่อใหสมาชิกในองคการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให

สูงข้ึน ประกอบดวย 5 ขั้นตอนดังนี้คือ 

           ขั้นตอนที่ 1 การสรางสัมพันธภาพ ผูใหคำปรึกษาตองทำใหผูรับคำปรึกษาเกิดความ
อบอุน สบายใจ และไววางใจ 

           ขั้นตอนที่ 2 สำรวจปญหา ผูใหคำปรึกษาชวยใหผูรับคำปรึกษาไดสำรวจปญหา และ
ปจจัยตาง ๆ ที่ทำใหเกิดปญหาดวยตัวของเขาเอง 

           ขั้นตอนที่ 3 เขาใจปญหา สาเหตุ ความตองการ ผูใหคำปรึกษาชวยใหผูรับคำปรึกษา
เขาใจปญหา สาเหตุ และความตองการของตนเอง 

           ขั ้นตอนที่ 4 วางแผน แกปญหา ผูใหคำปรึกษาชวยใหผูรับคำปรึกษาพิจารณาวิธี 
แกปญหาและตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีจะปฏิบัติดวยตนเอง 

           ขั้นตอนที่ 5 ยุติการใหคำปรึกษา ผูใหคำปรึกษาย้ำความเขาใจที่เกิดขึ้นระหวางที่ให
คำปรึกษา และชวยใหผูรับคำปรึกษา มีแรงจูงใจและกำลังใจที่จะแกปญหาและพัฒนาตนเอง 

  ๒) การใหคำปรึกษาแบบกลุม (Group Consulting) หมายถึงการใหคำปรึกษาที ่มี
จำนวนผูรับการปรึกษา ๔ - ๘ คน และตองเปนสมาชิกที่คนเดิมตั้งแตเริ่มตนการใหคำปรึกษา จนกระทั่งถึงขั้นยุติ
การใหคำปรึกษา ไมควรเปนกลุมแบบเปด ( Opened Groups ) เพราะกลุมลักษณะนี้จะมีการเขาออกของสมาชิก
กลุมอยู ตลอดเวลา คือสมาชิกเกาออกไปสมาชิกใหมเขามาแทนที่ ทำใหการใหคำปรึกษาขาดความตอเนื ่อง          
มีข้ันตอนดังนี้ 
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  ขั้นที่ 1 ข้ันทำความเขาใจ ผูใหคำปรึกษาจะตองชี้แจงวัตถุประสงคของการใหคำปรึกษา 
และสรางสัมพันธภาพที่ดี ใหเกิดขึ้นในกลุม 

       ขั้นที่ 2 ขั้นปรับเปาหมาย ผูใหคำปรึกษาจะชี้แจงใหสมาชิกอภิปรายปญหาการทำงาน   
สิ่งที่ตองพัฒนาเพิ่มเติม เพื่อใหเห็นประเด็นที่จะชี้แนะ หรือเรื่องที่ตองใหความรู ซึ่งหนวยงานอาจใหขอมูลแกผูให
คำปรึกษาลวงหนาเพ่ือการเตรียมตัวและตรวจสอบความตองการใหตรงกัน 

       ข้ันที่ 3 ขั้นดำเนินการ ข้ันนี้สัมพันธภาพระหวางสมาชิกในกลุมจะดีขึ้นมาก กลาเปดเผย
ตนเอง อภิปรายปญหาตามความเปนจริง รวมกันแกปญหาของสมาชิก ทุกคนไดสำรวจตัวเอง เขาใจปญหาและ
พรอมจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน รวมทั้งการใหและรับความรูจากผูใหคำปรึกษา 

       ขั้นที่ 4 ขั้นยุติการใหคำปรึกษา เมื่อสมาชิกเขาใจปญหาอยางกระจาง และไดความรู 
รวมทั้งแนวทางการนำไปปรับใช 

โดยทั่วไปแลวการใหคำปรึกษาแตละครั้ง ควรใชเวลา 45-50 นาที สำหรับการใหคำปรึกษา
รายบุคคล และ 60-90 นาที สำหรับการใหคำปรึกษากลุม และควรอยูในชวงระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน ตอราย 
หรือตอกลุม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการนัดหมายอ่ืน ๆ ที่จะเปนอุปสรรคตอแผนการใหคำปรึกษาที่กำหนดไว 

๒. รูปแบบ 10 การเรียนรูและพัฒนาจากการฝกอบรม (Training) ที่เปนการอบรมอยางเปน

ทางการท ั ้ งร ูปแบบ Classroom training และ E – Learning (ท ี ่ เป นหล ักส ูตรฝ กอบรม) การส ัมมนา 

(Meeting/Seminar) และการใหทุนการศึกษา (Scholarship) รูปแบบการเรียนรูนี ้จะเปนสัดสวน 10% จาก

ภาพรวมของการพัฒนาทั้งหมด เพราะเชื่อวาการที่คนเราจะไดเรียนรูและเขาใจในเรื่องตาง ๆ ได ตองมีการพัฒนา

ดวยวิธีอื ่นเพิ่มเติมจากการฝกอบรม ทั้งนี้ตองพิจารณาวาหัวขอความรูเรื ่องใดที่ยังจำเปนตองพัฒนาดวยการ

ฝกอบรมก็ตองคงไว แตอาจลดการบรรยาย เพ่ือเพ่ิมการพัฒนาดวยรูปแบบอื่น โดยท่ัวไปมีรูปแบบดังนี้ 

 ๓.๑ การฝกอบรม (Classroom training) การเรียนรูที่ผูเรียนมาจากองคกรเดียวกันหรือตาง

องคกร ไดเรียนรูรวมกันในหลักสูตรที่มีการกำหนดเนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาไวลวงหนาอยางชัดเจน ทั้งลักษณะ

การฝกอบรมภายในและภายนอกองคกร ประกอบดวย 

  ๑) การอบรมภายใน (In-House Training) หมายถึงการจัดการอบรมเฉพาะขององคกรใด

องคกรหนึ่งมีเฉพาะขาราชการ บุคลากรขององคกรที่จัดอบรมเทานั้น ตามหัวขอและวัตถุประสงค อาจจัดภายใน

สถานหนวยงาน หรืออาจไปเชาสถานที่จัดอบรมนอกสถานประกอบการก็ได 

  ๒) การอบรมภายนอก (Public Training) หมายถึงการสงขาราชการไปเขารับการอบรมกับ

หนวยงานหรือองคกรที่จัดใหกับผูที ่จะเขารวมรับการอบรมจากองคกรตาง ๆ สมัครเขารวมรับการอบรมตาม

กำหนดการที่ผูจัดจัดไวมีทั้งที่เสียคาใชจายเขารับการอบรม เชน บริษัทจัดฝกอบรมตาง ๆ หรือหนวยงานภาครัฐ 

หรืออาจไมมคีาใชจายเขารับการอบรม 

  ๓.๒ การอบรมผานระบบออนไลน หรือจากสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-training / e-Learning) คือ 

กระบวนการฝกอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ที่เปนกระบวนการเพิ่มพูนสาระความรู แนวทางการพัฒนาทักษะ              

ซึ่งอาจเปนหลักสูตรเฉพาะหรือการเรียนรูที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมปกติ โดยเนนใหผูเขารับการอบรมเรียนรู

ดวยตนเองอยางเปนทางการ อาจมีวิทยากรที่ปรึกษาประจำรายวิชาคอยใหคำปรึกษาในการอบรมตลอดหลักสูตร 

นอกจากนี้ผูเขาอบรมยังสามารถติดตอปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันไดเชนเดียวกับการอบรมในหอง

หรือในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัยเครื่องมือการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย  
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 ๓.๓ การเขารวมประชุม สัมมนา (Meeting/Seminar) เปนวิธีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่

มุงเนนการพัฒนาทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรม การแลกเปลี่ยนขอมูลความรูประสบการณและทักษะในการแกไข

ปญหาและการตัดสินใจ โดยผูบังคับบัญชาอาจมอบหมายใหผูใตบังคับบัญชาใหเขารวมในการประชุม/สัมมนาทั้ง

ภายในและภายนอกหนวยงาน โดยใหรับผิดชอบการเตรียมขอมูลในงานของตน ไดทบทวนขอมูล สรุปประเด็นใน

งานของตน ซึ่งจะชวยเสริมสรางทักษะการนำเสนอ การแสดงความคิดเห็นและเจรจาตอรอง รวมทั้งสรางเครือขาย

ความรวมมือทั ้งภายในและภายนอกหนวยงาน และยังเปนการแบงเบาภาระงานและความรับผิดชอบของ

ผูบังคับบัญชาเมื่อไดรับเชิญใหเขารวมประชุม ยกเวนงานที่เปนชั้นความลับ งานเชิงนโยบายที่ตองตัดสินใจและ

รับผิดชอบสูง เปนตน มีรูปแบบการดำเนินการดังนี ้

      1) การเขารวมประชุม/สัมมนาภายในหนวยงาน ผูเขารวมจะไดรับทราบความคิดเห็นและ

มีการเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูล ทำใหไดทบทวนความเขาใจในขอมูลกอน

การประชุม/สัมมนา ชวยเสริมสรางทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาและการตัดสินใจ  

   2) การเขารวมประชุม/สัมมนาภายกับหนวยงานอื่น ผูเขารวมจะไดเพิ่มพูนความรูความ

เขาใจมุมมองจากองคกรภายนอก และเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลระหวาง

องคกร ชวยเสริมสรางทักษะในการแกไขปญหาและการตัดสินใจเฉพาะหนา การรับรูมุมมอง วิธีคิด วิธีแกไขปญหา 

รายละเอียดสาระสำคัญ และขอสังเกตตาง ๆ ที่สามารถนำมาเชื่อมโยงกับประสบการณของผูเขารวมซึ่งอาจจะชวย

พัฒนาความคิดตอยอดได 

   ข้ันตอนของการเขารวมประชุมสัมมนา 

   1) สำรวจความพรอมของผูปฏิบัติงานในดานขอมูล ความคิดสรางสรรค และวิเคราะห 

ความตองการเพิ่มความรูและทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรม ทักษะการแกไขปญหา และการตัดสินใจ รวมถึงกำหนด

เปาหมายหรือความคาดหวังจากการเขารวมประชุม/ สัมมนาใหชัดเจน จึงตองพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม

และมีความพรอมใหเขารวมการประชุม/สัมมนา 

   ๒) กำหนดหัวขอประเด็นที่ตองการเสริมสรางความคิด การแกปญหาและตัดสินใจ  

   ๓) สื่อสารใหผูปฏิบัติทราบประเด็นที ่ตองการใหไดรับจากการเขารวมประชุม/สัมมนา   

โดยมอบหมายระบุใหชัดเจนพรอมใหทราบถึงจุดมุงหมายเดียวกันและไดมีการเตรียมขอมูลและประเด็นแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและขอมูลที่เปนประโยชน และเหมาะสมแกการเผยแพรในการประชุม/สัมมนาเปนการลวงหนา 

   ๔) ใหจดบันทึกประเด็นในระหวางการ ประชุม/สัมมนา โดยใหทำสรุปรายงานการเขารวม

ประชุม/สัมมนาในประเด็นที่เปนสาระสำคัญและเปนประโยชนในการนำมาตอยอดปรับปรุงพัฒนางานงาน 

   5) การประเมิน โดยผู บังคับบัญชาประเมินติดตามผลจากรายงานสรุปการเขารวม         

ประชุม/สัมมนา 
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                                                         ตารางกำหนดแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan - IDP)                                          (IDP1)                             

สำหรับการพฒันาขาราชการกรงุเทพมหานคร ปงบประมาณ พ.ศ. .................... 

ชือ่-สกลุ (ผูรับการพัฒนา)......................................................ตำแหนง.......................................................สังกัด................................................................................................. 

 

 

(๑) 
รายการความสามารถ 

และความรู 
ที่จำเปนตองพัฒนา 

(ประเด็นจากผลการประเมิน 
 ที่เปนจุดออน จุดแข็ง  

๒ - ๔ รายการ) 

(๒) 
ชื่อเรื่อง /เนื้อหา /
หัวขอการพฒันา 

(๓) 
วิธีการพัฒนา 

(หัวขอเดียวกันอาจใชหลายวิธกีารได) 

(๔) 
เปาหมาย 

การนำไปพัฒนางาน 
(ระบุประเภท ลักษณะงาน) 

(๕)  
ชวงระยะเวลาการพัฒนา  

(ไมนอยกวา ๓ เดือน) 

(๖) 
วิธีประเมินผล 
การพัฒนา 

๗๐  
การลงมือปฏิบตั ิ
โดยผูบังคบับัญชา

มอบหมาย 

๒๐ 
การเรียนรูจากผูอื่น 
Coach /Mentor/  

Consulting 

๑๐ 
การฝกอบรม 

Online / 
Classroom 

Q1 
ต.ค. - 
ธ.ค. 

Q๒ 
ม.ค. - 
มี.ค. 

Q๓ 
เม.ย. - 
มิ.ย. 

Q๔ 
ก.ค.  - 
ก.ย. 

ประเมิน
ตนเอง 

ผูบังคับบัญชา 
/เพื่อน
รวมงาน 

๑..(จัดลำดับความสำคัญ)..........            

๒.........................................            

๓.........................................            

๔.........................................            

                                                                                                                                                    (๗) การรบัทราบแผนพฒันา IDP 

 

                                                                                                                                            ลงช่ือ...............................................................ผรูบัการพัฒนา 

                                                                                                                                                 (...............................................................) 

 

                                                                                                                                           ลงช่ือ...............................................................ผบูังคบับัญชา  

                                                                                                                                                 (...............................................................) 

                                         

                                                                                                                                              วันที่............................................................................... 
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                                               แบบประเมนิผลการพฒันาตามแผนพฒันารายบคุคล (Individual Development Plan - IDP)                                     (IDP2) 

  สำหรับการพัฒนาขาราชการกรงุเทพมหานคร ปงบประมาณ พ.ศ. .................... 

ชือ่-สกลุ (ผูรับการพัฒนา)......................................................ตำแหนง................................................................สงักดั................................................................................................. 

รายการพฒันาทีก่ำหนดไวในแผนพฒันารายบคุคล (IDP1) ผลการพฒันา  
ขอเสนอแนะการพัฒนาเพิ่มเติม รายการความสามารถและ

ความรู 

ชื่อเรือ่ง /เนือ้หา /หัวขอ

การพฒันา 

เปาหมายการนำไป

พฒันางาน 
การดำเนนิการ ผลการพฒันา 

๑.  

 

 

 

 เปนไปตามแผน   ไมเปนไปตามแผน 

 ใหดำเนินการพัฒนาตอ   

 ปรับแผนการพัฒนาใหม 

 ..อธิบายผล ความกาวหนา 

ดานทักษะ ความรทูี่มีการพัฒนาขึ้น หรอื

ปญหาอุปสรรคท่ีทำใหไมเปนไปตามแผน.. 

 

๒.   

 

 เปนไปตามแผน   ไมเปนไปตามแผน 

 ใหดำเนินการพัฒนาตอ   

 ปรับแผนการพัฒนาใหม 

  

๓.   
 เปนไปตามแผน   ไมเปนไปตามแผน 

 ใหดำเนินการพัฒนาตอ   

 ปรับแผนการพัฒนาใหม 

  

๔.    เปนไปตามแผน   ไมเปนไปตามแผน 

 ใหดำเนินการพัฒนาตอ   

 ปรับแผนการพัฒนาใหม 

  

  

    รับทราบผลการประเมินแผนพฒันา IDP 
     
    ลงชื่อ...............................................................ผูรับการพัฒนา 
         (...............................................................) 
    ลงชื่อ...............................................................ผูบังคับบัญชา  
             (...............................................................) 
    วันที่...............................................................................  
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ภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล. คนหาเมื่อ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓, จาก

https://www.ocsc.go.th/digital_skills 

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. ทักษะดานดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 

เพื่อการปรับเปลี่ยนเปนรัฐบาลดิจิทัล ตาม (ว6/2561). คนหาเมื่อ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓, จาก 

https://www.ocsc.go.th/digital_skills2 

สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน. การจัดทำแผนพัฒนาตนเอง.คนหาเมื่อ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓, จาก 

https://www.ocsc.go.th/DLProject/idp 
 

 

 

 

 

 

 


