บัญชีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จานวน (3,219 อัตรา)
1. ผู้บริหารระดับสูง
(Executive)
จานวน 313 อัตรา
สายงานบริหาร
1. ปลัดกระทรวง (1 อัตรา)
2. รองปลัดกระทรวง (4 อัตรา)
3. ผู้ช่วยปลัดกระทรวง
(2 อัตรา)
สายงานบริหารงานปกครอง
4. ผู้ว่าราชการจังหวัด
(76 อัตรา)
5. รองผู้ว่าราชการจังหวัด
(218 อัตรา)
สายงานตรวจราชการกระทรวง
6. ผู้ตรวจราชการกระทรวง
(12 อัตรา)

2. ผู้อานวยการกอง
(Management)
จานวน 98 อัตรา
สายงานอานวยการ
1. ผู้อานวยการกองกลาง
2. ผู้อานวยการกองสารนิเทศ
3. ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
4. ผู้อานวยการกองการต่างประเทศ
5. ผู้อานวยการสถาบัน
ดารงราชานุภาพ
6. ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
7. ผู้อานวยการสานักตรวจราชการ
และเรื่องราวร้องทุกข์
8. ผู้อานวยการสานักนโยบายและแผน
9. ผู้อานวยการสานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
10. ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
11. ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว มท.
12. หัวหน้าสานักงานจังหวัด (76 อัตรา)
สายงานอานวยการเฉพาะด้าน
(วิชาการเงินและบัญชี)
13. ผู้อานวยการกองคลัง
(นิติการ)
14. ผู้อานวยการสานักกฎหมาย
สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชช.)
15. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
16. หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค (6 อัตรา)
สายงานวิชาการตรวจสอบภายใน (ชช.)
17. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
18. ผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม

3. ผู้ทางานด้านนโยบาย
และงานวิชาการ (Academic)
จานวน 1,031 อัตรา
1. ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นก.ทว.)
2. ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง
(นวค.ทว.)
3. ที่ปรึกษาด้านการปกครอง
(นวค.ทว.)
4. ที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ (นวค.ทว.)
5. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ
บริหารทรัพยากรบุคคล
(นทบ.ชช.)
6. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
นโยบายและแผน (นวค.ชช.)
7. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ (นวค.ชช.)
8. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
กฎหมาย (นก.ชช.)
9. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา
และส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด (นวค.ชช.)
10. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(นทบ.ชช.)
11. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(684 อัตรา)
12. นักทรัพยากรบุคคล
(197 อัตรา)
13. นักวิเทศสัมพันธ์ (19 อัตรา)
14. นิติกร (121 อัตรา)

4. ผู้ทางานด้านบริการ
(Service)
จานวน 1,406 อัตรา
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(กง.ศดธ.จ. สนจ.) (ศดธ.มท.)
(278 อัตรา)
2. นิติกร (กง.ศดธ.จ. สนจ.)
(104 อัตรา)
3. นักทรัพยากรบุคคล (16 อัตรา)
- กง.สวัสดิการฯ กจ.สป.
(6 อัตรา)
- กง.บรรจุฯ (งานข้อมูล)
กจ.สป. (2 อัตรา)
- วิทยาลัยมหาดไทย
สดร.สป. (8 อัตรา)
4. นักจัดการงานทั่วไป (278 อัตรา)
5. นักวิชาการเงินและบัญชี
(146 อัตรา)
6. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(207 อัตรา)
7. นักประชาสัมพันธ์ (17 อัตรา)
8. นักวิชาการพัสดุ (28 อัตรา)
9. บรรณารักษ์ (1 อัตรา)
10. นายช่างไฟฟ้า (ศสข. และ สนจ.)
(243 อัตรา)
11. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(86 อัตรา)
12. เจ้าพนักงานพัสดุ (2 อัตรา)

5. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist)
จานวน 131 อัตรา
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(89 อัตรา)
- ศสส.สป. (13 อัตรา)
- กง.ยุทธศาสตร์ฯ สนจ.
(76 อัตรา)
2. วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร (2 อัตรา)
3. นายช่างไฟฟ้า (ศสส.สป.)
(40 อัตรา)

6. ผู้ปฏิบัติงานอื่น
(Others)
จานวน 240 อัตรา
1. เจ้าพนักงานธุรการ (229 อัตรา)
2. นายช่างศิลป์ (6 อัตรา)
3. นายช่างภาพ (3 อัตรา)
4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
(2 อัตรา)

หมายเหตุ :
กลุ่ม
ตาแหน่ง
ผู้ทางานด้านนโยบายและ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานวิชาการ (Academic) (684 อัตรา)
(1,021 อัตรา)

ผู้ทางานด้านบริการ
(Service)
(1,406 อัตรา)

สังกัด
สานักงานจังหวัด
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักตรวจราชการฯ
สานักนโยบายและแผน
สานักพัฒนาและส่งเสริมฯ
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว มท.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กลุ่มงานสนับสนุนปลัดกระทรวง
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
นักทรัพยากรบุคคล (197 อัตรา) สานักงานจังหวัด
(กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล)
กองการเจ้าหน้าที่
(ยกเว้นกลุ่มงานสวัสดิการฯ และ
กลุ่มงานบรรจุฯ เฉพาะงานข้อมูล)
สถาบันดารงราชานุภาพ
(ยกเว้นวิทยาลัยมหาดไทย)
สานักงาน ก.ถ.
นักวิเทศสัมพันธ์ (19 อัตรา)
กองการต่างประเทศ
นิติกร (121 อัตรา)
สานักงานจังหวัด
(กลุ่มงานอานวยการ)
สานักงานกฎหมาย
กองการเจ้าหน้าที่
(กลุ่มงานวินัย)
สานักงาน ก.ถ.
สานักตรวจราชการฯ
(ศูนย์ดารงธรรม มท.)
สานักงานที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สานักงานจังหวัด
(278 อัตรา)
(กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)
ศูนย์ดารงธรรมกระทรวงมหาดไทย
นิติกร (104 อัตรา)
สานักงานจังหวัด
(กลุ่มงานศูนย์ดารงธรรมจังหวัด)
นักทรัพยากรบุคคล
กองการเจ้าหน้าที่
(16 อัตรา)
(กลุ่มงานสวัสดิการและประโยชน์ฯ)
(กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง (งานข้อมูล))
สถาบันดารงราชานุภาพ
(วิทยาลัยมหาดไทย)

จานวน (อัตรา)
440
8
14
29
59
31
12
6
5
8
72
152
25
7
13
19
76
23
13
5
2
2
274
4
104
6
2
8

กลุ่ม

ตาแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไป (278 อัตรา)

นักวิชาการเงินและบัญชี
(146 อัตรา)

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(207 อัตรา)
นักประชาสัมพันธ์ (17 อัตรา)
นักวิชาการพัสดุ (28 อัตรา)

บรรณารักษ์ (1 อัตรา)
นายช่างไฟฟ้า (243 อัตรา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(86 อัตรา)

เจ้าพนักงานพัสดุ (2 อัตรา)

สังกัด

กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักงาน ก.ถ.
สานักตรวจราชการฯ
สานักนโยบายและแผน
สานักพัฒนาและส่งเสริมฯ
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
(ภาคใต้ชายแดน)
สานักงานจังหวัด
(กลุ่มงานอานวยการ)
กองการต่างประเทศ
(กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพฯ)
กองคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
(กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ฯ)
สานักงานจังหวัด
(กลุ่มงานอานวยการ)
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง
กลุ่มงานตรวจสอบภายในระดับกรม
หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด
กองสารนิเทศ
กองคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานจังหวัด
(กลุ่มงานอานวยการ)
สถาบันดารงราชานุภาพ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (เขต)
สานักงานจังหวัด
(กลุ่มงานอานวยการ)
กองการต่างประเทศ
(กลุ่มงานประสานนโยบายผู้อพยพฯ)
กองคลัง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักงานจังหวัด
(กลุ่มงานอานวยการ)
กองคลัง

จานวน (อัตรา)
28
3
2
3
7
2
2
4
5
2
1
219
1
14
1
18
112
4
4
199
17
4
2
22
1
84
159
1
11
2
1
71
2

กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
(Technologist)
(131 อัตรา)
ผู้ปฏิบัติงานอื่น
(Others)
(240 อัตรา)

ตาแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(89 อัตรา)

สังกัด
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
สานักงานจังหวัด
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ)
วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร (2 อัตรา) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
นายช่างไฟฟ้า (40 อัตรา)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
เจ้าพนักงานธุรการ (229 อัตรา) กองกลาง
กองการเจ้าหน้าที่
กองการต่างประเทศ
กองคลัง
กองสารนิเทศ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (เขต)
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักกฎหมาย
สานักงาน ก.ถ.
สานักตรวจราชการฯ
สานักนโยบายและแผน
สานักพัฒนาและส่งเสริมฯ
ศูนย์ปฏิบัติการข่าว มท.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
สานักงานจังหวัด
นายช่างศิลป์ (6 อัตรา)
กองสารนิเทศ
สถาบันดารงราชานุภาพ
สานักงานจังหวัด
นายช่างภาพ (3 อัตรา)
กองสารนิเทศ
สถาบันดารงราชานุภาพ
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
กองสารนิเทศ
(2 อัตรา)
สถาบันดารงราชานุภาพ

จานวน (อัตรา)
13
76
2
40
10
8
4
5
3
6
11
2
3
3
1
3
1
1
1
167
1
1
4
2
1
1
1

นิยามศัพท์1
1. ผู้บริหารระดับสูง (Executive) หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง กรม จังหวัด หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง หรือ
ตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า รับผิดชอบการกาหนดนโยบายและทิศทางองค์การ และกากับดูแลการดาเนินงาน
ของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท ภารกิจที่กาหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง
อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต
2. ผู้อานวยการกอง (Management) หมายถึง ผู้ ดารงตาแหน่งหั วหน้าหน่วยงานระดับกอง หรือผู้ ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการ หรือตาแหน่งอื่นเทียบเท่า ซึ่งรับผิดชอบการนานโยบายจากฝ่า ยบริหารไป
ปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และควบคุมกากับการทางานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ อาทิ ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์ ในส่วนกลาง ส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนภูมิภาค
3. ผู้ทางานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในทางวิชาการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- งานจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ มาตรฐาน กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ หรือจัดทา
ร่างงบประมาณ
- งานด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หรือจัดทาผลงานทางวิชาการ ตารา หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์ หรือ
ข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
4. ผู้ทางานด้านบริการ (Service) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ซึ่งปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการให้บริการให้ความช่วยเหลือ หรืออานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการภายในหรือภายนอกหน่วยงาน
หรือแก่ประชาชน และเอกชน ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติของกลุ่มนี้ เป็นงานที่ต้องมีการติดต่อ สื่อสาร หรือ
ปฏิสัมพันธ์ กับผู้รับบริการโดยตรง โดยจะเป็นงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ก็ได้
5. ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเฉพาะด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Technologist) หมายถึ ง ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า นเทคโนโลยี
ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งดารงตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
หรือตาแหน่งในสายงานอื่น หรือประเภทอื่นที่ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติห น้าที่ ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิค
เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
6. ผู้ปฏิบัติ งานอื่น (Others) หมายถึง ผู้ ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่ไม่ส ามารถจัดอยู่ใน 6 กลุ่ มข้างต้น หรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยทักษะ และฝีมือเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ศิลปกรรม คีตศิลป์ ดุรยางคศิลป์ นาฏศิลป์ เป็นต้น
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อ้างอิงจาก นิยามศัพท์ ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทลั
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