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นายมนินธ์ สุทธิวัฒนานิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ
สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำ�นักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

การพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐเพื่อรองรับ
รัฐบาลดิจิทัล
การปรับเปลีย่ นภาครัฐไปสูก่ ารเป็นรัฐบาลดิจทิ ลั เป็นส่วนหนึง่ ของการขับเคลือ่ นประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ
เพือ่ ไปสูป่ ระเทศไทย 4.0 โดยเป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยังเป็นส่วนหนึง่
ของแผนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559-2579)

ซึ่ ง ในช่ ว งต้ น เดื อ นมี น าคมที่ ผ ่ า นมา ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส�ำนักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ได้ร่วมกันจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
พิ จ ารณากรอบแนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล
จึงขอน�ำข้อมูลบางส่วนที่น่าสนใจมาถ่ายทอดต่อ ณ ที่นี้
การปรับเปลีย่ นภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น
หมายถึง การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและการให้ บ ริ ก าร
ของหน่ ว ยงานรั ฐ ทั้ ง ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค
สร้างบริการของรัฐที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้
โดยไม่มขี อ้ จ�ำกัดทางกายภาพ พืน้ ที่ และภาษา ซึง่ จะต้อง
มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานการรวบรวมข้อมูล
และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน โดยการปรับเปลีย่ นตามแผนพัฒนาดิจทิ ลั
เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2559-2579) นัน้
ได้มีการก�ำหนดเป้าหมายออกเป็น 4 ระยะ คือ
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ระยะที่ 1 การสร้างพืน้ ฐานทางดิจทิ ลั โดยมีเป้าหมาย
ให้หน่วยงานภาครัฐมีการท�ำงานทีเ่ ชือ่ มโยงและบูรณาการ
ข้อมูลข้ามหน่วยงาน ภายในปี พ.ศ. 2560
ระยะที่ 2 การหลอมรวมการท�ำงาน โดยมีเป้าหมาย
ให้หน่วยงานภาครัฐเชื่อมโยงและบูรณาการการท�ำงาน
เหมือนเป็นองค์กรเดียวกันภายในปี พ.ศ. 2564
ระยะที่ 3 การปรับเปลี่ยนไปสู่ Digital Thailand
โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐจัดบริการตามความ
ต้องการของประชาชน และมีการเปิดเผยข้อมูลและให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ภายในปี
พ.ศ. 2569
ระยะที่ 4 การเป็นผู้น�ำด้านรัฐบาลดิจิทัล โดยมี
เป้าหมายในการเป็นผู้น�ำในภูมิภาคด้านรัฐบาลดิจิทัล
ทัง้ ในการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และการบริการ
ประชาชน
ทั้งนี้ ปัจจัยความส�ำเร็จในการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ไปสู ่ ก ารเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล คื อ การยกระดั บ ทั ก ษะ
ด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ โดยจะต้องมี
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“รัฐบาลดิจทิ ลั หมายถึง การนำ�
เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาใช้ ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และ การให้บริการ ของหน่วยงานรัฐ
ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
สร้างบริการของรัฐทีป่ ระชาชน
สามารถเข้าถึงบริการได้
โดยไม่มขี อ้ จำ�กัด”
Justice Magazine Ministry of Justice
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ความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และลักษณะงาน
ของแต่ละบุคคล และมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ซึ่งได้มีการก�ำหนดมิติการเรียนรู้และกลุ่มทักษะต่าง ๆ
ในเบื้องต้น ดังนี้
มิติที่ 1 รูเ้ ท่าทันและใช้เทคโนโลยีเป็น มีกลุม่ ทักษะ
ที่จ�ำเป็น คือ ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy Skill Set)
มิติที่ 2 เข้าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน
มีกลุ่มทักษะที่จ�ำเป็น คือ ทักษะด้านกฎหมาย นโยบาย
และมาตรฐาน (Digital Governance, Standard and
Compliance Skill Set)
มิติที่ 3 ใช้ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ การประยุ ก ต์ แ ละพั ฒ นา
มีกลุ่มทักษะที่จ�ำเป็น คือ ทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
เพือ่ ยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital Technology Skill Set)
และทั ก ษะด้ า นการออกแบบกระบวนการและการ
ให้บริการดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Digital Process
and Service Design and Assurance Skill Set)
มิติที่ 4 ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน บริหารจัดการ
และน�ำองค์กร มีกลุ่มทักษะที่จ�ำเป็น คือ ทักษะด้านการ
บริหารโครงการและกลยุทธ์ (Project and Strategic
Management Skill Set) และทักษะด้านผู้น�ำดิจิทัล
(Digital Leadership Skill Set)
มิติที่ 5 ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
และสร้างสรรค์ มีกลุม่ ทักษะทีจ่ ำ� เป็น คือ ทักษะด้านการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Digital Transformation
Skill Set)
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การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน 5 มิติ 7 กลุ่มทักษะ
ข้างต้นนัน้ จะมีการก�ำหนดเป้าหมายการเรียนรูท้ แี่ ตกต่างกัน
ตามแต่บทบาทหน้าที่และลักษณะงาน ยกเว้นมิติที่ 1
กลุม่ ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ซึง่ เป็นทักษะ
พื้นฐานที่ทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนา
ส�ำหรับการแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทักษะ
ด้านต่าง ๆ นัน้ ในเบือ้ งต้นได้มกี ารแบ่งออกเป็น 6 กลุม่ ได้แก่
กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูง กลุม่ ผูอ้ ำ� นวยการ กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานนโยบายและงานวิชาการ กลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในองค์กร กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ ซึ่งจะมีการ
ก�ำหนดบทบาททีค่ าดหวังของแต่ละกลุม่ ในห้วงเวลาต่าง ๆ
และทักษะที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาอย่างเหมาะสม
อีกครั้งหนึ่ง
ประเด็ น ท้ า ทายประการหนึ่ ง ในการขั บ เคลื่ อ น
การปรับเปลี่ยนภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้
วิถีชีวิตและการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วเช่นกัน ดังนั้น การก�ำหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนาบุคลากรในมิติต่าง ๆ และกลุ่มทักษะ
ทีก่ ำ� หนดก็อาจต้องมีการทบทวนและปรับเปลีย่ นให้ทนั
กับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการปรับกรอบความคิด
(Mindset) ในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพราะเทคโนโลยี
หลาย ๆ อย่างนั้น กว่าที่จะเรียนรู้จนสามารถใช้งานได้
ก็กลายเป็นของล้าสมัยไปเสียแล้ว

