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1

 

เป้าหมายการพัฒนาในภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

 ทศิทางการพฒันาประเทศไทยไปสูก่ารเปน็ประเทศทีพ่ฒันาแลว้ มคีวามมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยนืในระยะยาว
ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ป ี 

 เป้าหมายการพัฒนาในภาพรวม “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 
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๒

กระทรวงกลาโหม (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ (เฉพาะเรื่อง) ในส่วนที่  

 ทั้งนี้ การดำเนินการปฏิรูปเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ต้องมีการปฏิรูประบบราชการ   
โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารภาครัฐ การพัฒนาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่   
การปฏิรูปกฎหมาย และการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 
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๓

  จากความหมายของการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังกล่าว สามารถสรุปคุณลักษณะ
ของรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยได้ ๔ ประการ ได้แก่ 

  ๒) Connected Government หมายถึง E-government ที่ถูกพัฒนาถึงขั้นที่ทำให้  
หน่วยงานภาครัฐอย่างน้อยที่สุด ๒ หน่วยงาน สามารถเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลข้ามหน่วยงาน  
โดยไม่ยึดติดกับขอบเขตของหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจของหน่วยงาน แต่คำนึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง และมีเป้าหมายในการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน รูปแบบของการปฏิสัมพันธ์
ด้านดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน (Digital Interacation) มีหลายรูปแบบ อาทิ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับ
รัฐบาล (C2G) ระหว่างรัฐบาลกับหน่วยงานภาครัฐ (G2G) ระหว่างภาครัฐกับประชาชน (G2C) และระหว่างภาครัฐ
กับภาคธุรกิจ (G2B) 
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๔

  ๓) Open Government หมายถึง รัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและตรวจสอบ  

  ในการพัฒนาภาครัฐของไทยให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้มีคุณลักษณะตามข้อ ๒.๑ นั้น   
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๒๐ ปี   
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๙) ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้นำเสนอ โดยในแผนดังกล่าว ได้มีการ
กล่าวถึงภูมิทัศน์ของการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์และเป้าหมายการพัฒนารัฐบาล เศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ เพื่อไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนไว้ ๔ ระยะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของการพัฒนา  
ที่ชัดเจน ดังนี้  
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๕

Startup และคลสัเตอร ์
ดจิทิลัเริม่ม ี 

อยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีม  
 

ความเหลือ่มลำ้ดา้น  
ดจิทิลั ตลอดจนชมุชน  
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๖

   สำหรับแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้น แผนพัฒนาดิจิทัลฯ ฉบับดังกล่าว   
ได้กล่าวถึงการดำเนินงานทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนองค์กรและการพัฒนา “กำลังคน” ให้มีความพร้อมไว้ใน   
๒ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล กำหนดแผนงานหลักไว้ ๔ เรื่อง ได้แก่   
(๑) จัดให้มีการบริการอัจฉริยะ (Smart Service) ที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ 
(Citizen Driven) (๒) ปรับเปลี่ยนการทำงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล 
(๓) สนบัสนนุใหม้กีารเปดิเผยขอ้มลูทีเ่ปน็ประโยชน ์ (Open data) และใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มกบักระบวนการทำงาน
ของรฐั เพือ่นำไปสูก่ารเปน็ดจิทิลัไทยแลนด ์และ (๔) พฒันาแพลตฟอรม์บรกิารพืน้ฐานภาครฐั เพือ่รองรบัการพฒันา
แอปพลิเคชันหรือบริการรูปแบบใหม่ที่เป็นบริการพื้นฐานของทุกหน่วยงานภาครัฐ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กำหนดแผนงาน   
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคน ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) การพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรในตลาดแรงงานรวมถึงบุคลากรภาครัฐ ให้มีความสามารถสร้างสรรค์และ  
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าสินค้าและบริการได้เท่าทัน
ความต้องการของผู้รับประโยชน์ (๒) การพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่รองรับเทคโนโลยีใหม่   
ในอนาคต ให้กับบุคลากรในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ (๓) การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของรัฐ   
ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กรที่สอดคล้อง
กับสถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงาน ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 

๓.
การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย
๔.๐

   เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของไทยให้มีความรอบรู้ มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
อย่างมีเหตุผล มีความพอประมาณ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และมีคุณธรรม โดยมีกรอบแนวคิดการพัฒนา
ข้าราชการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ซึ่งประกอบด้วยหลักการ ๕ ประการ ดังนี้ 
   ๓.๑ การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการพัฒนาประเทศมาสู่การพัฒนาระดับบุคคล   
และการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำ “จุดเน้นการพัฒนาภาครัฐ”   
มากำหนดเป็น “คุณลักษณะของข้าราชการสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ” และกลุ่มของความรู้ 
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที่ควรได้รับการพัฒนาสำหรับข้าราชการกลุ่มต่าง ๆ 
   ๓.๒ การพัฒนาข้าราชการเพื่อสนับสนุนการดำเนินบทบาทการเป็นผู้นำ (Leadership Role)   
และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ของข้าราชการ ๔ กลุ่ม ได้แก่ ผู้บริหารส่วนราชการ   
ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หัวหน้างาน/โครงการ และผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอื่น ๆ 
   ๓.๓ การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
รวมถึงการปลูกฝังทัศนคติที่ดีงามให้แก่บุคคล โดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
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๗

   ๓.๔ การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ โดยการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ 
แบบมีเป้าหมาย การเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายไม่จำกัดเฉพาะการฝึกอบรม การเรียนรู้เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติได้จริง และการเรียนรู้ที่มีการกำกับติดตามเป้าหมายและการให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่ชัดเจน   
ต่อเนื่อง และเป็นระบบ 
   ๓.๕ การพัฒนาระบบและเครื่องมือเพื่อช่วยสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการ  
สร้างกลไกที่จะพัฒนาข้าราชการให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตแบบยั่งยืน อาทิ การสร้างบรรยากาศและชุมชน  
การเรียนรู้ (Learning Environment and Learning Community) การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
(Incentives) การนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการพัฒนา   
รวมถึงการเชื่อมโยงกลไกการพัฒนากับกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบต่าง ๆ อาทิ การวางแผนและ 
การเตรียมกำลังคนเพื่ออนาคต การสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเพื่อพัฒนาข้าราชการตามแนวคิดดังกล่าวมีความชัดเจนและ   
เป็นรูปธรรม จึงได้กำหนด “จุดเน้นการพัฒนาภาครัฐ” ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ (Learning and Development) เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา ในระยะ ๔ – ๕ ปีข้างหน้า 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) จำนวน ๔ เรื่อง ได้แก ่
   (๑) การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
   (๒) การส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยง เป็นบูรณาการ และการสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบ 

(Creating Alignment and Accountability) 
   (๓) การส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการคิดสร้างสรรค์ (Driving Innovation) 
   (๔) การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ (Creating Partnership and 
Relationship) 

๔.
การดำเนินการเพื่อสนับสนุน
ไทยแลนด์
๔.๐
ของ
กระทรวงกลาโหม

   กระทรวงกลาโหม ได้มีการออกคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๘๐/๖๐ ลง ๒๑ ส.ค.๖๐   
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหมขึ้น  
เพื่อให้การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงกลาโหมทั้งในด้านการควบคุม
บังคับบัญชา และด้านการบริหารราชการทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การบูรณาการ บังเกิด
เอกภาพ มีมาตรฐาน สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกัน และประหยัดงบประมาณของทางราชการ หลังจากนั้น   
ได้มีการออกคำสั่งคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔/๖๑ 
ลง ๑๙ พ.ย.๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุน “ไทยแลนด์ ๔.๐” 
ของกระทรวงกลาโหม เพื่อให้การขับเคลื่อนด้านดิจิทัลของกระทรวงกลาโหม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
มีเอกภาพในการดำเนินงาน สนับสนุนภารกิจในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม ให้สามารถดำเนินการ  
ตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” อย่างเป็นรูปธรรม และมีความสอดคล้องตามแผนพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมรวมทั้งแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้มีการออกคำสั่งคณะทำงานการขับเคลื่อน
ด้านดิจิทัลของกระทรวงกลาโหม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีเอกภาพในการดำเนินงาน สามารถสนับสนุน
ภารกิจในภาพรวมของกระทรวงกลาโหมตามนโยบาย “ไทยแลนด์ ๔.๐” ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งแผนพัฒนารัฐบาลด้านดิจิทัลของประเทศไทย   
โดยแบ่งออกเป็น ๔ คณะ ได้แก่ ๑) คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  

ของกระทรวงกลาโหม
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๒) คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านไซเบอร์และระบบสารสนเทศ ๓) คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้าน
กิจการอวกาศ และ ๔) คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ 
   คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ ได้นำแผนพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของกระทรวง
กลาโหมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   วิสัยทัศน์ ด้านการพัฒนาบุคลากรกระทรวงกลาโหม ว่า “กำลังพลของกระทรวงกลาโหม มีสมรรถนะ 
ในการปฏิบัติภารกิจอย่างมืออาชีพบนพื้นฐาน อุดมการณ์ทหาร คุณธรรม จริยธรรม และสามารถปรับตัวเข้ากับ
สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง” 
   วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีดังนี้ 
   ๔.๑ เพื่อให้การพัฒนากำลังพลของกระทรวงกลาโหม มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับบริบท   
การพัฒนากระทรวงกลาโหม โดยใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากำลังพลอย่างเป็นระบบ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
   ๔.๒ เพื่อพัฒนากำลังพลให้มีสมรรถนะ ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
   ๔.๓ เพื่อให้กำลังพลสามารถพัฒนาตัวเองและรองรับการปฏิบัติ งานที่มีการเปลี่ยนแปลง   
ตามเทคโนโลยีในอนาคต 
   ๔.๔ เพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยน   
องค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงกลาโหม นำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย   
๓ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ทหาร 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างสมรรถนะกำลังพลของกระทรวงกลาโหมในการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม 

๕.
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม

   เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในส่วนของ  
การปรบัเปลีย่นรปูแบบการทำงานและการใหบ้รกิารดว้ยการนำเทคโนโลยดีจิทิลัมาใช ้ภายใตแ้นวคดิ การปรบัเปลีย่น
ภาครฐัเปน็รฐับาลดจิทิลั จงึไดก้ำหนด “แผนพฒันาทกัษะดา้นดจิทิลับคุลากรของกระทรวงกลาโหม” ขึน้เพือ่ใชเ้ปน็  
กรอบการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหม ในระยะ ๘ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ ดังนี ้

 ๕.1
 วัตถุประสงค์

   ๕.๑.๑. เพื่อให้กระทรวงกลาโหมมีบุคลากรที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อน  
ที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานเป็นรัฐบาลดิจิทัล ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
   ๕.๑.๒. บุคลากรกระทรวงกลาโหมสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี   
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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 ๕.๒
 เป้าหมายและตัวชี้วัด

   ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ มีบุคลากรด้านดิจิทัลที่มีทักษะที่เหมาะสมในการดำเนินบทบาท 
และพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนสนับสนุนรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 
   ๕.๒.1
 ผู้บริหารระดับสูง
 (Executive)
 ได้แก่
 ปล.กห.
 ผบ.ทสส.
 ผบ.เหล่าทัพ
 รอง
 ปล.กห.



รอง
 ผบ.ทสส.
 รอง
 ผบ.เหล่าทัพ
 เสธ.ทหาร
 เสธ.เหล่าทัพ
 รอง
 เสธ.ทหาร
 ผช.ผบ.เหล่าทัพและ
ปธ.คปษ.เหล่าทัพ
และ
จร.ทั่วไป

     -
 เป้าหมาย เป็นผู้นำด้านดิจิทัล ที่สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางของหน่วยงาน รวมถึง 
กระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรกลาโหม ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน ให้มีความทันสมัยโดยนำเทคโนโลยี  
ดิจิทัลมาใช้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมของหน่วยงาน 
     -
 ตัวชี้วัด สามารถกำหนดนโยบายและทิศทางที่เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ใน  
การบริหารกระบวนการดำเนินงานของหน่วยได้ 
   ๕.๒.๒
 ผู้อำนวยการ
(Management)
ได้แก่
ผบ.หน่วยขึ้นตรง
สป.,
บก.ทท.,
ทบ.,
ทร.,
ทอ.
ถึง

ผอ.กองงาน

     -
 เป้าหมาย เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล ที่สามารถสื่อสารนโยบายมาสู่ระดับ
ปฏบิตั ิพรอ้มทัง้สัง่การ กำหนดแนวทาง วางแผน กำกบั ตดิตามดแูล ใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นรปูแบบ การดำเนนิงาน
ใหม้คีวามทนัสมยัและอยูใ่นรปูแบบดจิทิลั มกีารสรา้งสรรคน์วตักรรม รวมทัง้สนบัสนนุและผลกัดนัใหม้กีารเชือ่มโยง
ระหว่างหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ 
     -
 ตัวชี้วัด สามารถกำหนดแนวทาง วางแผน กำกับติดตามการดำเนินการในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบกระบวนการทำงานของหน่วยโดยนำเทคโลโลยีดิจิทัลมาใช้ 
   ๕.๒.๓
 ผู้ทำงานด้านนโยบายและงานวิชาการ
 (Academic)
 ได้แก่
 ฝ่ายอำนวยการ
 ครูและ
อาจารย์

     -
 เป้าหมาย เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพื่อสนับสนุนนโยบาย ที่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และใช้ข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานมาตรฐาน 
แนวทาง รวมทั้งสามารถระบุความต้องการ สร้างสรรค์ ออกแบบ รวมถึงสร้างความเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพื่อการเชื่อมโยงหน่วยงานด้วยกันเอง อย่างเป็นระบบ 
     -
 ตัวชี้วัด สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย   
และคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ 
   ๕.๒.๔
 ผู้ทำงานด้านบริการ
(Service)
ได้แก่
รอง
ผอ.กอง
ถึง
หน.แผนก

     -
 เป้าหมาย เป็นผู้อำนวยความสะดวกด้านดิจิทัล ที่สามารถให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ 
อำนวยความสะดวก หรือให้คำแนะนำในรูปแบบดิจิทัล รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการ สร้างสรรค์
นวัตกรรม ออกแบบและปรับปรุงการบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเชื่อมโยง
การบริการข้ามหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล 
     -
 ตัวชี้วัด สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการกับผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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 ๕.๒.๕
 ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 (Technology
 Specialist)
 ได้แก่
 เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วย

     -
 เป้าหมาย เป็นผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของหน่วยงาน ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสม มาสร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่หน่วยงาน (Automated Public 
Service) ตลอดจนสามารถดูแลและบำรุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้   
ซึ่งจะสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานหรือการให้บริการไปสู่ระบบดิจิทัลที่สามารถช่วยสนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานกับประชาชน อย่างเป็นระบบ 
     -
 ตวัชีว้ดั สามารถนำเทคโนโลยดีจิทิลัมาสรา้งรปูแบบเครือ่งมอืในการปรบัเปลีย่นการดำเนนิการ
ของหน่วยให้มีความรวดเร็วและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
   ๕.๒.๖
 ผู้ปฏิบัติงานอื่น
(Others)
ได้แก่
เจ้าหน้าที่ด้านอื่นๆ

     -
เป้าหมาย เป็นผู้ปฏิบัติงานภาครัฐที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสามารถใช้
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง และปลอดภยั รวมทัง้สามารถเรยีนรู ้เพือ่พฒันาตนเองและผูอ้ืน่
อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
     -
ตัวชี้วัด สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 

 ๕.๓
 หลักการ


 

 ๕.๓.1
 การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล



มาสู่การพัฒนาระดับบุคคล โดยการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรของกระทรวงกลาโหมแต่ละกลุ่ม   

ให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมในการดำเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางและการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน   
และการให้บริการภาครัฐ รวมถึงการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคม ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและแผนพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
   ๕.๓.๒
 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างผู้นำเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
 และการพัฒนา


ขีดความสามารถกำลังคนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสร้างและพัฒนาผู้นำ   
ด้านดิจิทัลภาครัฐ (Digital Government Leader) การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ   
ดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั (Technology Specialist) เพือ่เปน็กลไกขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงทีส่ำคญั และการยกระดบั 

ขดีความสามารถของบคุลากรกลาโหมใหส้ามารถปรบัตวัใหเ้ทา่ทนักบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยแีละสรา้งสรรค์
นวัตกรรมการทำงานและการให้บริการของรัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการยกระดับงานของภาครัฐเป็นงานที่มี
คุณค่าสูงขึ้น (High Value Job) 
   ๕.๓.๓
 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสร้างระบบ
 และการทำงาน
แบบดิจิทัล
 (Digital
Mindset) โดยการปลูกฝังบรรทัดฐานหรือแนวปฏิบัติในการทำงานร่วมกันให้แก่บุคลากร
ของกระทรวงกลาโหมทุกระดับ อาทิ การพร้อมรับปรับเปลี่ยน (Adaptability) การเปิดรับความคิด ท้าทายสิ่งใหม่ 
แสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสม (Explorers Mind) การทำงานแบบสอดประสานและสร้างความร่วมมือ   
แลกเปลี่ยนแบ่งปัน (Collaborative) แบ่งอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกัน (Empowerment and Shared 
Responsibility) และการให้อิสระทางความคิดในแบบ Growth Mindset 



แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.
๒๕๖๓
–
๒๕๗๐


11



แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.
๒๕๖๓
–
๒๕๗๐


1๒

การสง่เสรมิใหป้ระชาชน  
เขา้มามสีว่นรว่มอยา่งเตม็ 

- การสรา้งรปูแบบการทำงาน 

รฐับาลทีเ่ปดิใหป้ระชาชน  
เขา้มามสีว่นรว่ม (Open 
Government) 



แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.
๒๕๖๓
–
๒๕๗๐


1๓

ระดับสูงหรือตำแหน่งอื่น  
ที่เทียบเท่า 

การดำเนินงานของ  
ส่วนราชการให้บรรลุ 

การสรา้งสรรคน์วตักรรม
เพื่อการพัฒนา 



แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.
๒๕๖๓
–
๒๕๗๐


1๔

การนำนโยบายจาก  
ฝ่ายบริหารไปปฏิบัติให้ 

ที่สามารถสื่อสารนโยบาย 



แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.
๒๕๖๓
–
๒๕๗๐




แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.
๒๕๖๓
–
๒๕๗๐


1๗

 เทคโนโลยที่เปลี่ยนแปลง 
ไปได้ 



แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.
๒๕๖๓
–
๒๕๗๐


1๘

ที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 
๖ กลุ่มข้างต้น หรือ 

และเทา่ทนัการเปลีย่นแปลง 

และเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู ้
มุง่พฒันาตนเอง ใหส้ามารถ 

ปรบัตวักบัการเปลีย่นแปลง 



แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.
๒๕๖๓
–
๒๕๗๐


1๙

   ๕.๔.๒ การจะกำหนดให้บุคลากรของกระทรวงกลาโหม มีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังช่วงเวลาใด 

ให้ส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่งพิจารณากำหนดเป็นภาพรวมของหน่วยงาน โดยพิจารณาให้
สอดคล้องกับบริบทการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานนั้นและให้ประกาศให้ทราบทั่วกัน 
     การกำหนดเป็นบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากรของกระทรวงกลาโหมในสังกัด 
ที่จะต้องพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในช่วงเวลาถัดไป ให้กำหนดเป็น
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากรกระทรวงกลาโหมที่ต้องพัฒนาเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต   
ทั้งนี้ตามหลักการที่กำหนดในข้อ ๕.๓.๔

   ๕.๔.๓ บุคลากรของกระทรวงกลาโหม จะมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ตามกลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มใด และจะมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่กำหนด ในข้อ ๕.๔.๑ ให้เป็นไป  
ตามที่ได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของผู้นั้น 
     ในกรณีที่บุคลากรของกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ที่หลากหลายและมี
ลักษณะงานที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามากกว่า ๑ กลุ่ม ให้ผู้นั้นปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชา
ชั้นต้น เพื่อร่วมกันระบุบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังที่สอดคล้องกับภารกิจและลักษณะงานที่ปฏิบัติของผู้นั้น 
โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง 

 ๕.๕
 ทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม

   ๕.๕.๑ ในการสร้างและพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุน   
การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล บุคลากรของกระทรวงกลาโหมมีทักษะที่ควรให้การส่งเสริม และพัฒนา 
๕ มิติการเรียนรู้ ๗ กลุ่มทักษะ ดังนี้ 
     มิติที่
1
รู้เท่าทันและใช้เทคโนโลยี

      ประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy Skill Set) 
     มิติที่
๒
เข้าใจนโยบาย
กฎหมายและมาตรฐาน

      ประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการควบคุมกำกับและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard and 
Compliance Skill Set) 
     มิติที่
๓
ใช้ดิจิทัลเพื่อการประยุกต์และพัฒนา

      ประกอบด้วย ๒ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับ
ศกัยภาพองคก์ร (Digital Technology Skill Set) และกลุม่ทกัษะดา้นการออกแบบกระบวนการ และการใหบ้รกิาร
ด้วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนาคุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design Skill Set) 
     มิติที่
๔
ใช้ดิจิทัลเพื่อการวางแผน
บริหารจัดการ
และนำองค์กร

      ประกอบด้วย ๒ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการจัดการโครงการ และการบริหาร
กลยุทธ์ (Project and Strategic Management Skill Set) และกลุ่มทักษะด้านผู้นำดิจิทัล (Digital 
Leadership Skill Set) 
     มิติที่
๕
ใช้ดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค
์
     ประกอบด้วย ๑ กลุ่มทักษะ ได้แก่ กลุ่มทักษะด้านการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล 
(Digital Transformation Skill Set) 



แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.
๒๕๖๓
–
๒๕๗๐


๒๐

     ในการพัฒนาดังกล่าวให้บุคลากรของกระทรวงกลาโหมให้นำ “บทบาทและพฤติกรรม   
ที่คาดหวัง” ตามที่กำหนดในข้อ ๕.๔ มากำหนดเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ ด้านดิจิทัลของ
แต่ละบุคคลในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาและ  
เพื่อนร่วมงานมีการเรียนรู้และได้รับการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิด ที่สนับสนุนการทำงานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักการข้อ ๕.๓.๓ การพัฒนาทักษะและความสามารถ ในการปฏิบัติงานในปัจจุบันและ
เตรยีมความพรอ้มเพือ่อนาคตตามหลกัการขอ้ ๕.๓.๔ และการพฒันา ทีส่ง่เสรมิการสรา้งสมดลุของกระบวนการเรยีนรู้
ตามหลักการข้อ ๕.๓.๕ รวมทั้งให้นำทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกระทรวงกลาโหมตามข้อ ๕.๕.๒   

เป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงกลาโหม 

ประสบการณ์ และคุณลักษณะ ถ้าบุคลากรของกระทรวงกลาโหมกลุ่มใด ควรได้รับ การพัฒนาทักษะด้าน  



แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.
๒๕๖๓
–
๒๕๗๐


๒1


 ๕.๗
 แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม

   การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกลาโหมให้ สป., บก.ทท., ทบ., ทร. และ ทอ. จัดทำแผนงาน/
โครงการ กำหนดตัวชี้วัดของหน่วย เพื่อพัฒนาบุคลากรของตน ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรของ
กระทรวงกลาโหมที่กำหนดกลุ่มข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ทักษะด้านดิจิทัล บทบาท และพฤติกรรมที่คาดหวัง
บุคลากรของกระทรวงกลาโหม สำหรับการดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้หน่วยที่รับผิดชอบ  
ด้านดิจิทัลเป็นผู้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาฯ นั้น 






