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      ได้กล่าวว่า การด าเนินงานของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ Thailand Digital Government 
Academy (TDGA) มีวัตถุประสงค์เพ่ือการยกระดับขีดความรู้ 
ความสามารถด้านดิจิทลัของบุคลากรภาครัฐทุกระดับ อย่าง
เป็นระบบตามมาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงาน องค์กรที่
ขับเคลื่อนสถาบันหลักๆได้แก่ คณะรัฐมนตรี  กระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส านักงบประมาณ และ 
ส านักงาน ก.พ.   การพัฒนาบุคลกรภาครัฐเพ่ือสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการก้าวสู่การเป็น Digital Thailand 
จ าเป็น อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน าองค์
ความรู้ใน ด้านต่างๆ มาถ่ายทอดเพ่ือพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
โดยมีการแบ่งระดับของทักษะของบุคลากรภาครัฐออกเป็น  6 
ส่วน ได้แก่   
       1. Digital Leadership   
       2. Digital Technology   
       3. Digital Transformation Management   
       4. Digital Skills  
       5. Digital Service Assurance   
       6. Governance & Compliance   
       ซึ่ งทักษะดังกล่าวทั้ งหมดจะน ามาสู่ การออกแบบ
หลักสูตรส าหรับการจัดอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐในทุกๆ 
ระดับรวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันฯได้ด าเนินการ อาทิ 
การสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นผู้น า และ
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนโนบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก้าวสู่การเป็น Digital 
Thailand (Thailand 4.0) ต่อไป  
  
การแบ่งกลุ่มทักษะของบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับ  
       โครงสร้างการการแบ่งกลุ่มบุคลากรภาครัฐจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
       1. ระดับ Executive Management (C-Level) 
หมายถึงผู้บริหารระดับบริหารต้น และระดับบริหารสูง หรือ 

    บุคลากรดิจิทัล สามารถสรุปได้ดังนี ้
    ได้กล่าวว่า การด าเนินงานของสถาบัน
พัฒนาบุ คลาก รด้ า นดิ จิ ทั ลภาครั ฐ  ห รื อ 
Thailand Digital Government Academy 
(TDGA) มีวัตถุประสงค์เพื่อการยกระดับขีด
ความรู้ ความสามารถด้านดิจิทลัของบุคลากร
ภ า ค รั ฐ ทุ ก ร ะ ดั บ  อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ ต า ม
มาตรฐานสากล โดยมีหน่วยงาน องค์กรที่
ขับเคลื่อนสถาบันหลักๆได้แก่ คณะรัฐมนตรี 
กระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์  (องค์การ
มหาชน) ส านักงบประมาณ และ ส านักงาน 
ก.พ.   การพัฒนาบุคลกรภาครัฐเพื่อสนับสนุน
นโยบายรัฐบาลดิจิทัลและการก้าวสู่การเป็น 
Digital Thailand จ าเป็น อย่างยิ่งที่ต้องอาศัย
องค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อน าองค์
ความรู้ใน ด้านต่างๆ มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนา
บุคลากรภาครัฐโดยมีการแบ่งระดับของทักษะ
ของบุคลากรภาครัฐออกเป็น  6 ส่วน ได้แก่   
       1. Digital Leadership   
       2. Digital Technology   
       3 .  Digital Transformation 
Management   
       4. Digital Skills  
       5. Digital Service Assurance   
       6. Governance & Compliance   
       ซ่ึงทักษะดังกล่าวทั้งหมดจะน ามาสู่การ
ออกแบบหลักสูตรส าหรับการจัดอบรมให้กับ
บุคลากรภาครัฐในทุกๆ ระดับรวมถึงกิจกรรม
ต่างๆที่ทางสถาบันฯได้ด าเนินการ อาทิ การ
สร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็น
ผู้น า และสามารถปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนโน
บายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ แล้ วก้ าวสู่ ก าร เป็น  Digital 
Thailand (Thailand 4.0) ต่อไป  
  
การแบ่งกลุ่มทักษะของบุคลากรภาครัฐในแต่ละ
ระดับ  
       โครงสร้างการการแบ่งกลุ่มบุคลากร
ภาครัฐจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
       1. ระดับ Executive Management (C-
Level) หมายถึงผู้บริหารระดับบริหารต้น และ
ระดับบริหารสูง หรือ ระดับอ านวยการต้น และ
ระดับอ านวยการสูง ที่ท าหน้าในการก าหนด



   
ระดับอ านวยการต้น และระดับอ านวยการสูง ที่ท าหน้าในการ
ก าหนดนโยบาย วางแผนงาน และ ติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการต่างๆ โดยหลักสูตรในระดับจะแบ่งออกเป็น 2 
ระดับ คือ   
              o ระดับ Basic หมายถึง ความรู้พ้ืนฐานที่ควร
ทราบในการบริหารจัดการ โดยจะมีเนื้อหาแบ่ง ออกเป็นทักษะ
ความรู้ด้านบริหาร และทักษะความความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
               o ระดับ Advanced หมายถึง ความรู้ขั้นสูงใน
การน าความรู้มาประยุกต์ในการบริหารให้เกิดการบูรณาการ
ข้อมูล และสามารถคิดวิเคราะห์ในการออกแบบนวัตกรรมการ
ให้บริการในรูปแบบใหม่ โดยจะมีเนื้อหาแบ่งออกเป็นทักษะ
ความรู้ด้านบริหาร และทักษะความความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ดิจิทัล  
           2. ระดับ Management หมายถึงผู้บริหาร
ระดับกลาง ที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการ พัฒนา 
กระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการ
น าเทคโนโลยีสามารถมาขับเคลื่อนองค์กรอย่างเหมาะสม โดย
หลักสูตรจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ  
                o ระดับ Basic คือ เป็นความรู้พ้ืนฐานในระดับ
ต าแหน่ง เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารจัดการโครงการ ให้
ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้ ทักษะความรู้ด้านบริหาร และ ทักษะความความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล  
                o ระดับ Advanced คือ เป็นความขั้นสูง ที่เน้น
การคิดวิเคราะห์และน ามาประยุกต์ใช้กับการท างาน ให้เกิด
ประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ทักษะ
ความรู้ด้านบริหารงาน และ ทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการบริหารจัดการ  
            3. ระดับ Operation หมายถึง ระดับเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ ซึ่งท าหน้าที่ ในการจัดเตรียมข้อมูล ที่ถูกต้อง 
แม่นย า ให้กับฝ่ายบริหารในการพิจารณาตัดสินใจ โดย
หลักสูตรจะมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ  
  
กลุ่มทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐในแต่ละระดับ  

 การเตรียมความพร้อมของบคุลากรภาครัฐถือเป็น
เรื่องส าคัญในการขับเคลอ่ืนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพ่ือให้ 
บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล ให้
สามารถน ามาประยุกต์ในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้ 
เกิดประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน และพัฒนาสู่ รูปแบบการให้บริการ 

นโยบาย วางแผนงาน และ ติดตามตรวจสอบ
การด าเนินการต่างๆ โดยหลักสูตรในระดับจะ
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ   
              o ระดับ Basic หมายถึง ความรู้
พื้นฐานที่ควรทราบในการบริหารจัดการ โดยจะ
มีเน้ือหาแบ่ง ออกเป็นทักษะความรู้ด้านบริหาร 
และทักษะความความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
               o ระดับ Advanced หมายถึง 
ความรู้ขั้นสูงในการน าความรู้มาประยุกต์ในการ
บริหารให้เกิดการบูรณาการข้อมูล และสามารถ
คิดวิเคราะห์ในการออกแบบนวัตกรรมการ
ให้บริการในรูปแบบใหม่ โดยจะมีเนื้อหาแบ่ง
ออกเป็นทักษะความรู้ด้านบริหาร และทักษะ
ความความรู้ด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล  
           2. ระดับ Management หมายถึง
ผู้บริหารระดับกลาง ที่ท าหน้าที่ในการบริหาร
จัดการโครงการ พัฒนา กระบวนการท างานให้
เกิดประสิทธิภาพ สามารถวางแผนการน า
เทคโนโลยีสามารถมาขับเคลื่อนองค์กรอย่าง
เหมาะสม โดยหลักสูตรจะมีการแบ่งออกเป็น 2 
ระดับ  
                o ระดับ Basic คือ เป็นความรู้
พื้นฐานในระดับต าแหน่ง เพื่อน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการโครงการ ให้ประสบความส าเร็จ 
ซ่ึงจะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
ทักษะความรู้ด้านบริหาร และ ทักษะความ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  
                o ระดับ Advanced คือ เป็น
ความขั้นสูง ที่เน้นการคิดวิเคราะห์และน ามา
ประยุกต์ใช้กับการท างาน ให้เกิดประสิทธิภาพ 
โดยมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนคือ ทักษะ
ความรู้ด้านบริหารงาน และ ทักษะความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริหารจัดการ  
            3. ระดับ Operation หมายถึง 
ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ซ่ึงท าหน้าที่ในการ
จัดเตรียมข้อมูล ที่ถูกต้อง แม่นย า ให้กับฝ่าย
บริหารในการพิจารณาตัดสินใจ โดยหลักสูตร
จะมีการแบ่งออกเป็น 2 ระดับ  
  
กลุ่มทักษะของบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐในแต่
ละระดับ  
 การเตรียมความพร้อมของบคุลากรภาครัฐถือ
เป็นเรื่องส าคัญในการขับเคลอื่นเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล เพื่อให้ บุคลากรภาครัฐมีความรู้
ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถ
น ามาประยุกต์ในการบริหารจัดการภายใน
องค์กรให้ เกิดประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลแบบบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
และพัฒนาสู่รูปแบบการให้บริการ ประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จและทั่วถึง ประชาชนสามารถ
เข้าถึงการใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว 



   
ประชาชนแบบเบ็ดเสร็จและทั่วถึง ประชาชนสามารถเข้าถึง
การใช้บริการได้อย่างรวดเร็ว 

 


