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การจัดอันดับ e-Government ของประเทศไทยจากสถาบันต่างๆระดับโลก
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วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาผู้น าบุคลากรดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทย

(Digital Government Leadership Capability)

พันธกิจ
๑.พัฒนาบุคลากรภาครัฐทั้งในระดับบริหารและเจ้าหน้าที่ให้สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนา
องค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล
๒.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการให้บริการประชาชนในรูปแบบใหม่
๓.สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน ในการพัฒนาองค์ความรู้และน า
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชน

Thailand 
Digital Government Academy (TDGA)



ส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐให้มีความ

พร้อมที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยีและการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจ

และสังคมดิจิทัล

เป้ำประสงค์

หมายเหตุ : (ร่าง) แนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
ตามเอกสารแนบ ๑

แนวทำงกำรด ำเนินงำนของสถำบัน TDGA

กำรจัดท ำกรอบกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ 

กำรจัดเตรียมโครงสร้ำงพ้ืนฐำนรวมทั้งเครื่องมือส ำหรับกำรพัฒนำทักษะดิจิทัล

(ร่ำง) แนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ

TDGA

- จัดท ากรอบทักษะการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (Digital Government Skill Set)
- จัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรฐัในแตล่ะกลุ่ม (Government 

Training Roadmap)
- จัดท าแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรของรัฐท้ังระบบ

- จัดท าระบบการทดสอบและการประเมินศักยภาพทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
(Digital Government Skill Assessment System)

- จัดท ากรอบมาตรฐาน แนวทางการพัฒนาทักษะ และจัดท าหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านดิจิทัล
- พัฒนาระบบและเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านดิจิทัลภาครัฐ
ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร (Digital Government Knowledge Center)

- ระยะท่ี ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ เป็นการทดสอบกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและ
บุคลากรของรัฐ โดยน าร่องในกลุ่มข้าราชการพลเรอืนในกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ 

- ระยะท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ เป็นการขยายผลการด าเนินงานให้ครอบคลุมข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐท้ังระบบ



กรอบทักษะกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ
(Digital Government Skill Set)

มีทักษะด้ำนดจิิทัลที่พัฒนำ ๕ ด้ำนควำมคำดหวัง ๗ กลุ่มทักษะ



กำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำรสรำ้งผู้น ำด้ำนดิจิทัล และยกระดับขีดควำมสำมำรถของข้ำรำชกำร

อำทิ ปลัด รองปลัด อธิบดี รองอธิบดี ผวจ. เอกอัครรำชทูต
• ก ำหนดนโยบำยและทิศทำงสว่นรำชกำรเพื่อผลักดันให้เกิดกำร

เปล่ียนแปลง 
• สั่งกำร ก ำกับ อ ำนวยกำร ควบคุม ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข

กำรด ำเนินงำนเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ สรก.

อำทิ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/กอง/ศูุนย์/สถำบัน  หน.สนง.จังหวัด หน.สรก.ประจ ำ จว. 
• กำรน ำนโยบำยไปปฏิบัตใิห้เกิดผล โดยกำรวำงแผนงำน 

จัดระบบงำน อ ำนวยกำร สั่งรำชกำร ติดตำมเร่งรดั ก ำกับดูแล 
ตรวจสอบ ดูแลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน

อำทิ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม และหัวหน้ำงำน
• ควบคุมก ำกับกำรท ำงำนของทีมงำนให้บรรลุเปำ้หมำยท่ีก ำหนด 

โดยกำรวิเครำะห์ วำงแผน มอบหมำยงำน ควบคุมจัดกำร
ทรัพยำกร ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ ประสำน ก ำกับดูแล ติดตำม 
กำรท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำย 

บทบาทและ
ลักษณะงาน

บทบาทและ
ลักษณะงาน

บทบาทและ
ลักษณะงาน

ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงำนอ่ืน ๆ ที่ไม่อยู่ใน 3 กลุ่มข้ำงต้น 

• ปฏิบัติงำนให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนด และต้องสร้ำงให้เกิดกำร
เปล่ียนแปลงในหน่วยงำน 

บทบาทและ
ลักษณะงาน

Digital 
Leaders

ผอ.กอง/ส ำนัก

หัวหน้ำงำน/โครงกำร

ผู้ปฏิบัติงำนอื่น ๆ 

ผู้บริหำรส่วนรำชกำร
(หัวหน้ำและรองหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำร) 

General Contributor



70% 30%

กำรสร้ำงทักษะและควำมสำมำรถ 
(Abilities) ในกำรปฏิบัติงำนโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล ตำมบทบำทและ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติปจัจุบนั (70%)

กำรเตรียมควำมพรอ้มด้ำนควำมรู้
ควำมเข้ำใจ (Understanding)
ในกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทและ
ต ำแหน่งงำนที่คำดว่ำจะได้รับ
มอบหมำยในอนำคต (30%)

หลักกำร

9

มุ่งเน้นกำรพัฒนำเพื่อกำรท ำงำนของข้ำรำชกำรในปัจจุบัน
และเตรียมพร้อมในอนำคต



แนวทำงกำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ

แนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรดิจิทัล

เน้นกำรพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจ เดิม

เน้นกำรพัฒนำให้สำมำรถวิเครำะห์ 
ประเมินและสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ 
เน้นกำรพัฒนำให้เกิดทักษะควำม
เชี่ยวชำญในกำรปฏิบัติงำน

ใหม่

วิธีกำร

ลดบรรยำย 
เพิ่มกำรเรียนรู้ด้วย กำรลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)
กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น (Discussion)
กำรสอนผู้อื่น (Coaching and Developing Others)
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ตัวอย่ำงทักษะด้ำนดิจิทัลส ำหรับข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ 2560
หลักสูตร กลุ่มเป้ำหมำยผู้เข้ำอบรม รูปแบบกำรอบรม

รัฐบำลอเล็กทรอนิกส์ส ำหรับผู้บริหำรระดับสูง (e-Government for 

Chief Executive Officer Program: e-GCEO)

ผู้บริหารส่วนราชการ

(หัวหน้าและรองหัวหน้า ส่วนราชการ)
บรรยาย อภิปราย และน าเสนอเชิงนโยบายภาครัฐ

ผู้บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับสูง (Chief Information 

Officer)

ผู้บริหารส่วนราชการ

(รองหัวหน้า ส่วนราชการ)

บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และน าเสนอด้านการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล

นักบริหำรรัฐบำลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Executive 

Program)

รองหัวหน้า ส่วนราชการ

ผอ.กอง/ส านัก

บรรยาย อภิปราย กรณีศึกษา และน าเสนอด้านการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล

กำรบริหำรยุทธศำสตร์องค์กรด้วย EA (Enterprise Architecture)
ผอ.กอง/ส านัก

หัวหน้างาน/โครงการ
บรรยาย และอบรมเชิงปฎิบัติการ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยี Big Data & AI
ผอ.กอง/ส านัก

หัวหน้างาน/โครงการ
บรรยาย และอบรมเชิงปฎิบัติการ

ผู้น ำยุคดิจิทัล (Digital Leadership)
- ผู้บริหารส่วนราชการ
(หัวหน้าและรองหัวหน้า ส่วนราชการ)
- ผอ.กอง/ส านัก

บรรยาย อภิปราย และน าเสนอเชิงนโยบายภาครัฐ

กระบวนกำรสืบค้นภัยคุกคำมทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Forensics)

- ผู้บริหารส่วนราชการ
(หัวหน้าและรองหัวหน้า ส่วนราชการ)
- ผอ.กอง/ส านัก

บรรยาย และสื่อออนไลน์

กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรภำครัฐ (Government Project 
Management)

- ผอ.กอง/ส านัก
- หัวหน้างาน/โครงการ

บรรยาย สื่อออนไลน์ (Self-learning) และอบรมเชิงปฎิบัติ
การ

กำรรู้เท่ำทันและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)

- ผู้บริหารส่วนราชการ
(หัวหน้าและรองหัวหน้า ส่วนราชการ)
- ผอ.กอง/ส านัก
- หัวหน้างาน/โครงการ

บรรยาย และสื่อออนไลน์ (Self-learning)



Q&A



ขอบคุณครับ


