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บทสรุปผู้บริหาร
หลักการและความสาคัญ
ตามนั ยของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 (ข) กาหนดให้มีการนาเทคโนโลยี
ที่เ หมาะสมมาใช้ ใ นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น และจั ด ท าบริ ก ารสาธารณะ โดยนั ย ดั ง กล่ า ว ได้ มี ก ารก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ ซึ่งการกาหนดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะ
ดิจิทัลที่จาเป็น นับเป็นการพัฒนาที่สาคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้รัฐบาลของประเทศไทยก้าวไปสู่
ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล อย่างสอดคล้องกันนั้น สานักงาน ก.พ. ได้มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2560 โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัลนั้น ได้ถูกกาหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งแต่ละส่วนราชการจาเป็นต้อง
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุผล
กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้มีการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน
พ.ศ. 2564 – 2567 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อเสริ มสร้ า งศักยภาพของข้า ราชการและบุคลากรในสั งกัดกรมพัฒ นาที่ดินให้ มีความรู้ทักษะทางด้า น
เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

กรมพัฒนาที่ดิน

ก

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบที่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป
3. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินในการเปลี่ยนผ่านองค์กร
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

กระบวนการดาเนินการจัดทาแผน
กรอบแนวคิดในการจัดทาแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล และบุคลากรภาครัฐ ของกรมพัฒนาที่ดินจะประกอบด้ว ย
9 ขั้นตอน ภายใต้ 4 หลักการสาคัญ ได้แก่
1. กระบวนการ Discover คือ การระบุสภาพปัญหาในพื้นที่ในด้านเป้าหมายของการพัฒนาขององค์กร และ
ทรัพยากรขององค์กร
2. กระบวนการ Define คือ การระบุ ช่ องว่ า งและแนวทางการพัฒ นา โดยพยายามที่จ ะจัด กลุ่ มและสร้ า ง
การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นและแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย
3. กระบวนการ Decide คื อ การระบุ ป ระเด็ น เร่ ง ด่ ว นและประเด็ น ส าคั ญ ขององค์ ก รซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ
การพัฒนาตามลาดับ
4. กระบวนการ Develop คือ การพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของสถานะองค์กร ณ เวลานั้น
โดยการพิจารณาถึงความต้องการและความเหมาะสม ตามสถานการณ์เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของ
กรมพัฒนาที่ดินที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ
ภายใต้หลักการนี้ได้มีการแบ่งหลักการและขั้นตอนสาคัญออกเป็น 9 ขั้นตอน ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่เชื่อมโยง
ความสอดคล้องในเชิงนโยบาย การประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัล การพัฒนาและการประเมินความพร้อมของ
ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อระบุช่องว่างในเชิงทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล การพัฒนาแนวทางการพัฒนาทักษะของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐรายบุคคล (Individual Development
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Plan: IDP) ไปจนถึงขั้นตอนการดาเนินการและการติดตามและประเมินผล โดยการเสริมสร้างทักษะของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดินนั้นอาศัยหลักการเรียนรู้สาคัญแบบ 70:20:10 กล่าวคือ การเรียนรู้จะต้อง
เป็นในลักษณะรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านการดาเนินการจริงควบคู่ไปกับการฝึกอบรม ซึ่งขั้นตอนดังปรากฏตามภาพที่ 1
ประกอบด้วย

ภาพที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการจัดทาแผนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
ในการวางยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒ นาที่ดินนั้น ได้มี
การแบ่งระยะการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะ Pre-early หรือระยะการวางเป้าหมายและพัฒนาระบบนิเวศ
เพื่อส่ งเสริ มการพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล 2) ระยะ Early หรือระยะการเปลี่ ยนผ่านเพื่อนาไปสู่วัฒนธรรมการทางาน
ด้านดิจิทัลและทาให้องค์กรมีลักษณะคล่องตัวมากขึ้น 3) ระยะ Developing เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการและบุคลากรของ
กรมพัฒนาที่ดินสามารถทางานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ได้ และ 4) ระยะ Maturity หรือระยะที่ข้าราชการและบุคลากรของ
กรมพัฒนาที่ดินนั้นมีสมรรถนะสูงสามารถใช้งานดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการสูงสุด ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ด้าน (ดังปรากฏตาม
ภาพที่ 2) ได้แก่
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ภาพที่ 2 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
1. ยุทธศาสตร์การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร
และผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ
2. การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเกิดการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่องค์กร
ดิจิทัลอย่างครอบคลุมตลอดระบบนิเวศขององค์กร (Enterprise Context) ซึ่งครอบคลุมมิติด้านวิธีคิดและวัฒนธรรม
นโยบาย โครงสร้างขององค์กร ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน และข้อมูลและสารสนเทศ โดยคนเป็น
หัวใจสาคัญของการพัฒนา
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3. การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งสรรค์ ง านบริ ก ารร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ พั ฒ นางานบริ ก าร
ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ และการออกแบบงานบริการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามาร่วมออกแบบงาน
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
4. การยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กรให้สามารถแสดงศักยภาพได้สูงสุด โดยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูลและเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Intelligent and Data-driven Organization)
5. ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนาทักษะของข้าราชการบุคลากร
ของกรมพัฒนาที่ดินให้ส ามารถรวบรวม วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลเพื่อให้สามารถออกแบบงานบริการตั้งแต่
เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดงานบริการ ทั้งนี้เพื่อให้เส้นทางการเดินทางของผู้รับบริการ (Customer Journey) สามารถนาไปสู่
ประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience) ที่ดี
เพื่อให้เห็นภาพรวมของงานบริการของกรมพัฒนาที่ดินและกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ได้มีการจัดทาแผนภาพธุรกิจซึ่งได้มี
การวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสของกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้เครื่องมือ Business Model Canvas ดังปรากฏตามรูปที่ 3 ซึ่ง
ข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวจะช่วยให้เห็นพื้นที่การพัฒนาและการกาหนดเป้าหมายสาคัญ (Priority) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และงานบริการ
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ภาพที่ 3 Business Model Canvas ของกรมพัฒนาที่ดิน

การติดตามและประเมินผล
เนื่องจากในแนวทางการพัฒนาขององค์กรมุ่งที่จะทาให้องค์กรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น กระบวนการการให้
ข้อคิดเห็น (Feedback) จึงเป็นมิติที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น รูปแบบและวิธีการติดตามประเมินผลจาเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม โดยหัวใจสาคัญของการติดตามและประเมินผลองค์กรในลักษณะนี้ การพิจารณา
ผลลั พ ธ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Iterative Result-oriented Methodology) เป็ น วิ ธี ก ารส าคั ญ เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นจากรู ป แบบ
การติดตามและประเมินผลแบบดั้ งเดิม (Traditional Evaluation) ไปสู่ การติดตามที่มีความคล่ องตัว มากยิ่งขึ้น โดย
ผู้บริหารจะกาหนดทิศทางและประเด็นสาคัญ และในแต่ละทีมดาเนินการจะมีการกาหนดวัตถุประสงค์ (Objectives)
เพิ่มเติมแทนที่เป้าหมายรายบุคคลและมีกระบวนการทบทวนและให้ข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้เกิด
การพัฒนาและปรับปรุงการดาเนินการหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการ
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คานา
การพั ฒ นาทางด้ า นเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ในปั จ จุ บั น เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก รเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีการทางานแบบดั่งเดิม ซึง่ บุคลากรนับเป็นฟันเฟืองสาคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กร
ในการพัฒ นาทักษะดิจิทัล ของบุ คลากรในองค์กรเป็นการพั ฒ นาที่อาศัยการดึงเอาทักษะความสามารถของ
บุคลากรมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทางดิจิทัล เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนได้อย่าง
เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรอย่างสูงสุด
กรมพัฒ นาที่ดิ น ได้เล็ งเห็ น ถึงความส าคั ญของการเตรียมความพร้ อมและการพั ฒ นาทักษะด้า นดิจิทัล ให้ แ ก่
ข้าราชการและบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานเป็ น อย่ างยิ่ง จึ งได้ ดาเนิ นการจัด ทาแผนพั ฒ นาทัก ษะด้า นดิ จิทั ล ขึ้ น เพื่ อให้
ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีความพร้อมทางด้านทักษะด้านดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาล
ดิจิทัล มีทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดิจิทัลจนเกิดความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล
กระบวนการการทางาน การให้บริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรอื่น ๆ และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

กรมพัฒนาที่ดิน

ช

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

สารบัญ
เรื่อง
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
1.2 วัตถุประสงค์
1.3 การแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
1.4 อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน
บทที่ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
2.2 กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
บทที่ 3 กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
3.1 การจัดทาแผนพัฒนาบุคคลที่สอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ
3.2 การวัดระดับความพร้อมขององค์กร (Digital Government Maturity)
3.3 การแบ่งกลุ่มบุคลากรภาครัฐและบทบาทพฤติกรรมคาดหวัง
3.4 กรอบในการจัดทาเครื่องมือการประเมินความพร้อมด้านบุคลากร
3.5 แผนการในการประเมิน (Assessment Plan)
3.6 การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะของกลุ่มบุคลากร
3.7 การจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคล

กรมพัฒนาที่ดิน

หน้า
ก
ช
ซ
1
1
4
4
7
14
14
15
18
19
38
48
60
63
67
73

ซ

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

3.8 การพัฒนาทักษะในรูปแบบ 70 : 20 : 10
3.9 การสรุปและรายงานผล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทายุทธศาสตร์
4.1 ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทายุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
4.2. การวิเคราะห์ข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการจัดทายุทธศาสตร์
4.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมขององค์กรด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis
4.4 การเชื่อมโยงจุดแข็งจุดอ่อนกับธุรกิจองค์กรโดยเครื่องมือ Business Model Canvas
บทที่ 5 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
5.1 ทิศทางการพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดิน
5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
5.3 ความเชื่อมโยงระหว่างหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐและแผนยุทธศาสตร์องค์กร
บทที่ 6 แผนงานและโครงการสาคัญภายใต้แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกรมพัฒนาที่ดิน
6.1 ตารางสรุปแผนงานและโครงการสาคัญภายใต้แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

88
97
105
105
108
126
135
141
141
144
156

กรมพัฒนาที่ดิน

163
163

ฌ

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

บทที่ 7 หลักสูตร
7.1 เกริ่นนา
7.2 หลักสูตร
บทที่ 8 การติดตามและประเมินผล
8.1 หลักการติดตามและประเมินผล
8.2 วิธีการประเมินผลรายโครงการ
ภาคผนวก
บรรณานุกรม

192
192
192
210
210
218

กรมพัฒนาที่ดิน

ญ

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

1. บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
การยกระดับศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐถือเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญยิ่งสาหรับ
การพัฒนาและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งอานวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐในทุกมิติ ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 มาตรา 258 (ข) ที่กาหนดให้มีการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทา
บริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งกาหนดให้มี
การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูล สาหรับการบริหารราชการ
แผ่นดินและการบริการประชาชน นอกเหนือจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลยังถูกกาหนด
เป็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)
ได้กาหนดให้มีการ “พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ไว้อย่างชัดเจน

ภาพที่ 1.1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่มา: สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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ประกอบกับเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ “แนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิ ทั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ เพื่ อ การปรั บเปลี่ ย นเป็ น รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล ” ตามที่ ส านั กงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) 1 เสนอ โดยมีเป้าหมายที่สาคัญ คือ เพื่อให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบ
การดาเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน
และในการพัฒนางานภาครัฐและสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัล ฯ ข้างต้น จะเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกาลังคนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วย
ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับ
ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานที่จะสามารถไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างกาลังคนในสังกัดที่นาไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานราชการได้จริงต่อไป

1

หนังสือ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0505/32043 เรื่อง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ลงวันที่ 29 กันยายน 2560
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ภาพที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ทีม่ า: สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จึ ง เล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ให้ แ ก่
ข้าราชการและบุ ค ลากรของหน่ ว ยงานเป็ น อย่ างยิ่ง จึ งได้ ดาเนิ นการจัด ทาแผนพั ฒ นาทัก ษะด้า นดิ จิทั ล ขึ้ น เพื่ อให้
ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีความพร้อมทางด้านทักษะด้านดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาล
ดิจิทัล มีทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดิจิทัลจนเกิดความชานาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล
กระบวนการการทางาน การให้บริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรอื่น ๆ และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
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1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของข้ า ราชการและบุ ค ลากรในสั ง กั ด กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ให้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะทาง
ด้านเทคโนโลยี ดิ จิ ทัล ที่ส ามารถปรั บ ตัว ให้ เท่าทัน กับการเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทั ล และมีความพร้อมที่จ ะ
ปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
2. เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อันจะส่งผลให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบที่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล
สมัยใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป
3. เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินในการเปลี่ยนผ่านองค์กร
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”

1.3 การแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดินมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) หน่วยงานส่วนกลาง จานวน 15 กลุ่ม/
ศูนย์ปฏิบัติการ/สานัก/กอง และ 2) หน่วยงานส่วนภูมิภาค จานวน 12 สานักงาน โดยหน่วยงานส่วนกลาง จานวน 3
กลุ่ม/ศูนย์ปฏิบัติการ เป็นส่วนงานสนับสนุนขึ้นตรงกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดังแสดงตามภาพที่ 1.3
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หมายเหตุ ศูนย์ที่กาหนดขึ้น
เป็นการภายใน

ภาพที่ 1.3 การแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
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จากภาพที่ 1.3 จะเห็นได้ว่า กรมพัฒนาที่ดินมีกาลังอยู่ใน 2 ส่วน กล่าวคือ 1) หน่วยงานส่วนกลาง ที่มีจานวน 15
หน่วยงาน และ 2) หน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่มีจานวน 12 หน่วยงาน ดังนั้น ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมที่ดิน จึงจาเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้ครบคุลมการปฏิบัติงานของข้าราชการ
และบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินทั้ง 2 ส่วน ที่ต้องเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ
หลั กของกรมพัฒ นาที่ดิ น ตามโครงสร้ างของหน่ วยงานข้ างต้ น โดยจะมุ่งเน้ นไปที่การพัฒ นาทั กษะด้ านดิ จิทั ลโดยให้
ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกรมที่ดิน
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2564 – 2567 ฉบับนี้ จัดทา
ขึ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนผ่านเป็น
รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)
แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนากาลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพื่อการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (พ.ศ. 2561 – 2565)
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมุ่งหวังให้ได้แผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในการดาเนินงานพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ยกระดับการ
บริหารจัดการเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป
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1.4 อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดที่ 2 มาตรา 45 2 ได้กาหนดตาแหน่งข้าราชการ
พลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม
และตาแหน่งอื่นที่ ก.พ. กาหนดเป็นตาแหน่งประเภทบริหาร
2. ตาแหน่งประเภทอานวยการ ได้แก่ ตาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม และตาแหน่งอื่นที่ ก.พ.
กาหนดเป็นตาแหน่งประเภทอานวยการ
3. ตาแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ตาแหน่งที่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตามที่ ก.พ. กาหนด
เพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งนั้น
4. ตาแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ตาแหน่งที่ไม่ใช่ตาแหน่งประเภทบริหาร ตาแหน่งประเภทอานวยการ และ
ตาแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. กาหนด
นอกจากตาแหน่งข้าราชการที่เป็นส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดิน ยังมีบุคลากรประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานราชการ (ทดแทนตาแหน่งข้าราชการ) ที่เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อน
เช่นกัน โดยมีอัตรากาลังคนดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1.1 จานวนอัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน
ประเภทบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ

จานวน (คน)
1,428
475
1,329

2

สานักงาน ก.พ., พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 22 ก วันที่ 25 มกราคม 2551, หน้า 151
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ประเภทบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
จานวน (คน)
พนักงานราชการ (ทดแทนตาแหน่ง
2
ข้าราชการ)
รวม
3,242
ที่มา: อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563
จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงอัตรากาลังของกรมพัฒนาที่ดินที่รวมบุคลากรในทุกประเภท
โดยกรมพัฒนาที่ดินมีอัตรากาลังในกลุ่มข้าราชการมากที่สุด จานวน 1,428 คน รองลงมาเป็นกลุ่มพนักงานราชการคิดเป็น
จานวน 1,329 คน กลุ่มลูกจ้างประจา จานวน 475 คน และกลุ่มพนักงานราชการ (ทดแทนตาแหน่งข้า ราชการ) 2 คน
ตามลาดับ
ในส่วนถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์กลุ่มบุคลากรข้าราชการ เพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างของการบริหารงานของกรม
พัฒนาที่ดิน ซึ่งสัดส่วนของข้าราชการในประเภทตาแหน่งต่าง ๆ ปรากฏดังภาพที่ 1.4

ภาพที่ 1.4 ตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ
ที่มา: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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ตารางที่ 1.2 อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดินกลุ่มข้าราชการ แบ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551
ประเภท
จานวน (คน)
บริหาร
4
อานวยการ
24
วิชาการ
984
ทั่วไป
416
รวม
1,428
ที่มา : อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ภาพที่ 1.5 อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

9

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

จากภาพที่ 1.5 พบว่า สัดส่วนอัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน มากที่สุด คือ ประเภทวิชาการ จานวน 984 คน
คิดเป็นร้อยละ 68.91 รองลงมา คือ ประเภททั่วไป จานวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 29.13 ลาดับที่สาม คือ ประเภท
อานวยการ จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 และลาดับสุดท้าย คือ ประเภทบริหาร จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ
0.28 ตามลาดับ
เรื่อง Generation เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการทางานอย่างมาก เหตุเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่
ระบบการศึกษา ลักษณะการทางาน ความพร้อมของสิ่งอานวยประโยชน์ และเทคโนโลยี ลักษณะของกลุ่มของในแต่ละ
Generation3 ดังนี้
1. กลุ่ม Baby Boomer เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2506 หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุคนี้ เป็นยุค
หลังสงครามที่ประชาชนต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด พอกลับเข้ามาทางานต้องพบเจอกับสภาวะการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 3 ที่เน้นการนาเทคโนโลยีประเภทเครื่องจักรที่ค่อนข้างสาเร็จรูปเข้ามาทางานแทนมนุษย์ คนกลุ่ม Baby Boomer
ที่อยู่ในช่วงวัยทางาน ณ ตอนนั้น จึงจาเป็นต้องทางานหนักเรียกได้ว่ามีชีวิตเพื่อการทางาน ทาให้มีนิสัยเคารพกฎเกณฑ์
กติกา และทุ่มเทให้กับการทางาน และมีความรักในองค์กรของตัวเองอย่างมาก ปัจจุบันคนกลุ่ม Baby Boomer คือ กลุ่ม
คนอายุประมาณ 50 ปี ขึ้นไป ซึ่งผู้บริหารในหลายองค์กร จะอยู่ในกลุ่ม Baby Boomer
2. กลุ่ม Generation X เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2506 – 2523 เป็นกลุ่มคนในช่วงโลกกาลังพัฒนาเริ่มต้น ไม่ว่าจะ
เป็ น ระบบการศึกษา ระบบการสาธารณสุ ข แต่ล ะครอบครัว จะเน้นให้ ลู กหลานได้เรียนหนัง สื อเพื่ออนาคต ถ้ามอง
ย้อนกลับไปในอดีต สมัยนั้นส่วนใหญ่จะเน้นให้ลูกหลานทางานกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ มากกว่าการทางานกับเอกชน
อาจจะมีบางคนที่ตัดสินใจเปิดกิจการตัวเอง เป็นยุคแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อสร้างรากฐานให้คนรุ่นต่อมา
3. กลุ่ม Generation Y เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2538 เป็นคนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นกับความพร้อมที่พ่อแม่ได้สร้าง
เอาไว้ให้แล้ว บางครอบครัวไม่จาเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนมากนัก แต่ก็ถือว่าเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
การพัฒนาของโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นในยุคนี้ ทาให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรุ่นก่อนหน้านี้ ชอบอะไรที่รวดเร็ว
ส่งผลให้เมื่อเข้าสู่วัยทางาน จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความรักองค์กรน้อยกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ แต่มีความรักในตัวงาน
ชอบทางานที่มีค่าและท้าทาย ที่มาพร้อมกับผลประโยชน์ที่เหมาะสม ในช่วงหลัง คนในวัยนี้จะเริ่มสนใจทาธุรกิจเอง
3

Lynn Schofield Clark. “Digital Media and Generation Gap” Information, Communication and Society Vol. 12, No. 3, April 2009, pp.
388 –407.
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มากกว่าการทางานกับองค์กร โดยเฉพาะ การทา Startup แม้ว่าจะยังไม่มีประสบการณ์ทางานมาก่อนเลยก็ตาม ด้วย
สาเหตุที่ว่า คนกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับการมีพ่อแม่คอยสนับสนุน ทาให้มีความกล้าในการลองผิดลองถูก และพร้อมจะ
ล้มได้บ้าง เพื่อเรียนรู้ที่จะเติบโตให้ได้ไว
4. กลุ่ม Generation Z เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539 ขึ้นไป เป็นคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน นับตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเด็ก
ที่ ก าลั ง จะส าเร็ จ การศึ ก ษา คนกลุ่ ม นี้ ส่ ว นใหญ่ เ ติ บ โตมาพร้ อ มกั บ สิ่ ง อ านวยความสะดวกด้ า นเทคโนโลยี ม ากกว่ า
Generation Y เพราะเทีย บกัน แล้ ว ใน Generation Y ยังเป็นยุคที่เทคโนโลยียังพัฒ นาได้ไม่เร็ว เท่าทุกวันนี้ แต่เด็ ก
Generation Z เกิดมาพร้อม Tablet, Computer รู้จัก AI ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ และเคยชินกับเทคโนโลยีมากกว่าผู้ใหญ่
บางคนเสียอีก ทาให้เด็กรุ่นนี้ค่อนข้างมีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีนิสัยไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ
เกิดจากการที่มี Internet ที่ทาให้ศึกษาความรู้ได้ตลอดเวลา การที่มีใครมาสั่งสอนจะเกิดคาถามในใจว่าจริงหรือไม่ และ
ถ้าหากไม่จริง คนที่สอนนั้นก็จะเสียความน่าเชื่อถือในสายตาของคนกลุ่มนี้ไป อีกมุมหนึ่ง เมื่อเขาเกิดมาพร้อมเทคโนโลยี
ที่มีทั้งด้านดีและด้านลบ ในด้านดี คือ เกิดความสะดวกสบายในชี วิต ด้านลบ คือ มีความละเอียดรอบคอบน้อยลง สังเกต
ได้จากการแสดงความคิดเห็นลงในไปสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีนักเลงคีย์บอร์ดมากมายที่พิมพ์ไปโดยไม่ทันได้นึกคิด

ตารางที่ 1.3 ข้อมูลช่วงอายุตาม Generation ของกรมพัฒนาที่ดิน
กลุ่มเจนเนอเรชั่น
กลุ่ม Baby Boomer
กลุ่ม Generation X
กลุ่ม Generation Y
กลุ่ม Generation Z

ช่วงอายุ
อายุ 55 ปีขึ้นไป
อายุ 40 - 54 ปี
อายุ 25 - 39 ปี
อายุต่ากว่า 24 ปี

จานวน (คน)
258
646
517
7

ร้อยละ
18.07
45.24
36.20
0.49

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
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จะเห็นได้ว่ากรมพัฒนาที่ดินมีบุคลากรที่มี Generation ที่หลากหลาย เริ่มจากการมีผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่เป็น Baby Boomer จานวน 258 คน คิดเป็นร้อนละ 18.07 ทาให้กฎเกณฑ์ในการทางานส่วน
ใหญ่หรือบางส่วนถูกเขียนขึ้นมาก่อนหน้ายุคสมัย ดิจิทัลจะเข้ามาพลิกผัน (Disrupt) ระบบการทางาน เช่น การจัดซื้อ
จัดจ้างที่เป็นระบบใช้งานสาเร็จรูป ทั้ง ๆ ที่ การทาโครงการ Big Data คือ การนาข้อมูล (Data) ต่อยอด แต่หากไม่เข้าใจ
ข้อมูลมาก่อน แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบไหนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน อีกทั้งในปัจจุบัน พบว่าจะเน้นการพัฒนาระบบที่มี
การออกแบบมาตามความต้องการของผู้ใช้ มากกว่าระบบสาเร็จรูป ซึ่งอาจต้องมีการทบทวนระบบการจัดซื้อเสียใหม่
เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาระบบ เป็นต้น แนวทางการแก้ปัญหา คือ จะต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจ สร้าง
ความสามัคคีในการทางาน ซึ่งปัญหาของกลุ่ม Baby Boomer คือ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคน
กลุ่มนี้ เติบโตโดยที่ยังไม่มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีมากนัก ทาให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาเทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่น
หลั ง แต่ นั่ น ไม่ได้ ห มายความว่า คนกลุ่ ม Baby Boomer จะไม่ ส ามารถศึกษาได้ อี ก ทั้ง สิ่ ง ที่กลุ่ ม Baby Boomer มี
มากกว่า คนรุ่นอื่น คือ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจากการทางานจริง และที่สาคัญที่สุดหลายคนเป็นผู้บริหาร จึงมี
หน้าที่ในการบริหาร และกาหนดทิศทางขององค์กร
ต่อมา คือ กลุ่ม Generation X ของกรมพัฒนาที่ดินมีคนที่มีอายุในช่วงนี้ จานวน 646 คน คิดเป็นร้อยละ 45.24
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มากที่สุดของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งหลายคนในกลุ่มช่วงอายุนี้ก็เป็นผู้บริหารเช่นกัน และอีกหลายคนที่มี
ตาแหน่งงานค่อนข้างสูง การแก้ไขปัญหาด้านความต่างของช่วงวัยในกลุ่มนี้ คือ การสื่อสารสองทาง โดยการเปิดใจยอมรับ
ฟังข้อเสนอแนะของทีมงาน เพื่อเก็บเป็นการวางนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมากขึ้น และด้วยความอาวุโสนี้ อาจต้อง
เป็นผู้ทาหน้าที่สอน (Coach) ในการทาโครงการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เพราะถือว่า เป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์หน้างาน
มากกว่าใคร
กลุ่ม Generation Y ของกรมพัฒนาที่ดินมีคนที่มีอายุในช่วงนี้ จานวน 517 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 ลักษณะ
ของคนกลุ่ม Generation นี้เป็นกลุ่มที่ไฟแรง ไม่มีปัญหาด้านความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ด้วยบุคลิกความเป็น
ตัว ตนค่อนข้า งสู ง จนไม่ย อมรั บ ฟังความคิดเห็ น จากใคร ในความเป็ นจริงแล้ ว ทุกโครงการจะเกิดขึ้น ได้ ต้องอาศั ย
ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
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และกลุ่ม Generation Z ของกรมพัฒนาที่ดินมีคนที่มีอายุในช่วงนี้ จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 ลักษณะ
ของคนกลุ่ม Generation เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ สาเร็จการศึกษาไม่นาน ทาให้มีความรู้ที่ใหม่ที่กลุ่ม Generation อื่น อาจ
ไม่ได้มีโอกาสเรียนมาตั้งแต่พื้นฐาน และด้ว ยการเติบโตมาท่ามกลางการพัฒนาเทคโนโลยี ทาให้คนกลุ่มนี้ชอบความ
รวดเร็ว แต่ขาดความรอบคอบ ถ้าได้คนแนะนาที่ดีจะจะช่วยต่อยอดศักยภาพและมีการพัฒนาไปได้ไกล แต่หากไม่เข้าใจ
กันคนกลุ่มนี้ก็จะพร้อมลาจากองค์กรได้ทันทีเช่นกัน
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2. วัต ถุป ระสงค์แ ละเป้า หมายของ
การจัด ท าแผนพัฒ นาทัก ษะ ด้า น
ดิจิทัล
การยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลมีความสาคัญต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ
การพัฒนาทักษะบุคลากรดังที่ได้กล่าวมาในบทที่ 1 ได้นั้น องค์กรควรมีการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลขึ้น เสมือน
เป็นแนวทางในการดาเนินงานขององค์กร ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่
บุคลากรในกรมพัฒนาที่ดิน องค์กรต้องกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ
องค์กรที่ตั้งไว้ จากนั้นจะกล่าวถึงหลักการของกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาภายใต้การวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด 4Ds
Development Model

2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
1. เพื่อใช้เป็นกรอบในการกาหนดทิศทางในการพั ฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรม
พัฒนาที่ดินที่สามารถตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน
2. เพื่อใช้เป็นแนวทางการการจัดทาแผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการประจาปี (Action Plan) ในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
3. เพื่ อเป็ น กรอบแนวทางในการจั ดท าค าของบประมาณที่เ กี่ ย วข้อ งกั บ การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิทั ล ให้ แ ก่
ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
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2.2 กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
การออกแบบกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินได้
อ้างอิงการออกแบบจากตามแนวคิดเชิงระบบ (Logical Framework) แสดงดังภาพด้านล่างนี้

ภาพที่ 2.1 แนวคิดเชิงระบบ (Logical Framework)
1. วัตถุประสงค์ (Objective) จานวน 3 ประเด็น ที่จะเป็นความมุ่งหวังของการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ให้แก่กรมพัฒนาที่ได้ ได้แก่
1.1 เพื่อเสริ มสร้างศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรในสั งกัดกรมพัฒ นาที่ดินให้มีความรู้ทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ที่ส ามารถปรั บ ตัว ให้ เท่าทันกับการเปลี่ ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิ ทัล และมีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
1.2 เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานภาครัฐ ต้นแบบที่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป
1.3 เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินในการเปลี่ยน
ผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
กรมพัฒนาที่ดิน
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2. ปัจจัยนาเข้า (Input) คือ การดาเนินการวิเคราะห์บริบทและข้อท้าทายของการบริหารจัดการภาครัฐของ
ประเทศไทย ตลอดจนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และแผนพัฒนาบุคลากรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3. ขั้นตอน (Process) คือ การดาเนินการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด 4Ds Development Model เพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่าแนวทางและวิธีการพัฒนาจะมีความเหมาะสมและทาให้เกิดการพัฒนาได้จริงโดยมีกระบวนการและแนวคิด ดังนี้

ภาพที่ 2.2 กรอบการดาเนินงาน “ขั้นตอน 4 (4D) ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของกรมพัฒนาที่ดิน”
ที่มา: บริษัท ดีเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง จากัด
3.1 Discover คือ การทาความเข้าใจกับสภาพการที่เป็นอยู่เดิม ไม่เพียงแต่ในมิติของเป้าหมายของ
การพัฒนาเท่านั้น หากแต่รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการนาทางไปสู่ขั้นตอนต่อไป
3.2 Define คื อ การระบุ ช่ อ งว่ า งและแนวทางการพัฒ นา โดยพยายามที่ จ ะจั ดกลุ่ ม และการสร้ า ง
การเชื่อมโยง ระหว่างประเด็นและแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย โดยแนวคิดนี้จะทาให้เข้าใจปัญหา
สาคัญขององค์กรซึ่งจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
กรมพัฒนาที่ดิน
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3.3 Decide คือ การระบุประเด็นเร่งด่วนและประเด็นสาคัญขององค์กรซึ่งจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา
ตามลาดับ
3.4 Develop คือ การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานะขององค์กรปัจจุบัน และปัจจัยที่
มีความเกี่ยวข้อง นาแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
4. ผลผลิ ต (Output) เมื่อ ได้ ด าเนิ น การตามขั้ นตอนที่ 3 เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จะได้อ อกมาเป็ นแผนยุ ท ธศาสตร์
หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมกับข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในแต่ละระดับ พร้อมงบประมาณ
และมีการการสื่อสารทาความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
5. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากการจัดทาแผนแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน คือ ช่ว ย
สนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และพัฒนา
ทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0”
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3. ก ร อ บ แ น ว คิด ก า ร จัด ท า แ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
หลั กการของกระบวนการจั ด ทาแผนได้ มีก ารกล่ าวไว้ใ นบทที่ 2 ส าหรั บบทนี้ จะกล่ า วถึ งกรอบแนวคิ ดของ
การจัดทาแผนยุ ทธศาสตร์ สาหรับ การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ภายใต้กรอบแนวคิด ซึ่งได้มีขั้นตอนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์ไว้ 9 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ การวัดระดับความ
พร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร การแบ่งกลุ่มบุคลากรภาครัฐ กรอบการจัดทาเครื่องมือการประเมินทักษะด้านดิจิทัล (Digital
Self-Assessment) การประเมินทักษะของบุคลากร การวิเคราะห์ช่องวางในเชิงทักษะนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลรายบุคคล การนาไปสู่การปฏิบัติ และสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการสรุปผลและรายงานผลการพัฒนาทักษะ
ของบุคลากร โดยเมื่อนามาประยุกต์ใช้กับกรอบแนวคิด 4D ที่ใช้ในการจัดทาแผนฯ ในครั้งนี้ ผลลัพธ์แต่ละขั้นตอนจะถูก
แสดงไว้ ดังภาพที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
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3.1 การจัดทาแผนพัฒนาบุคคลที่สอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ
การจัดทาแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรนั้น จาเป็นต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
จึงจาเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในประเด็นของแต่ละแผนที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมของระบบราชการ จากนั้นจะทาความ
เข้าใจบริบทของแต่ละแผนผ่านการถ่ายทอดแผนระดับต่าง ๆ

3.1.1 บริบทและข้อท้าทายของการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทย
สถานการณ์ของการเปลี่ ย นแปลงในเชิงบริบทภายนอกทาให้ ส ถานการณ์ในด้านเศรษฐกิจ สั งคม การเมือง
สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เงื่ อนไขดังกล่าวทาให้ประเทศไทยกาลังเผชิญกับความท้าทาย
ใหม่ ๆ อาทิ การปรากฏของเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technology) ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งไม่ได้มุ่งหวัง
เพียงสินค้าที่มีราคาถูก หากแต่ต้องตอบสนองมิติด้านความยั่งยืน (Sustainability) เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ยังส่งผลให้ภาคราชการต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ
สศช.4 ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าภาครัฐของไทยจาต้องมีการพัฒนาอย่างน้อยที่สุด 5 ด้าน ได้แก่
1. รั ฐ บาลและภาครั ฐ ต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น (More Productive) กล่ า วคื อ ส่ ว นราชการ
จาเป็นต้องมีการปรับโฉมองค์กร แนวทางการให้บริ การ และกระบวนงาน ซึ่งต้องอาศัยทั้งการปรับปรุงในเชิงโครงสร้าง
และสมรรถนะของผู้บริหารองค์กร
2. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงไป คือ
การบริการภาครัฐนั้นจาเป็นต้องพิจารณาความต้องการของผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และสามารถดาเนินการตัดสินใจ
โดยอาศัยข้อมูลในการตัดสินใจ

4

สศช. (2561) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน. ใน ราชกิจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 24 ก. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561.
(ออนไลน์) สืบค้นจาก https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/RF_Plan02.pdf
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3. ขอบเขตงานของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเนื่องจากลักษณะของภารกิจและความซับซ้อน
ของสภาพปัญหาที่มีลักษณะซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การให้บริการของภาครัฐจาเป็นต้องมีลักษณะที่ข้ามองค์กร (Interorganization) เพื่อสร้างระบบงานที่มีความเชื่อมโยงกัน (Shared Service)
4. ข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ (Data and Analytics) มี บ ทบาทมากขึ้ น ต่ อ การก าหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งทาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในองค์กรภาครัฐต้องมีทัศนคติแบบใหม่ที่เข้าใจการใช้ข้อมูลใน
การตัดสินใจ ตลอดจนถึงมีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมและเพียงพอ
5. ภาครัฐต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ ดึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถในตลาดแรงงาน อัน
นามาซึ่งการที่ภาครัฐจาเป็นต้องวางแผนในการบริหารจัดการบุคลากรทั้งในแง่การสืบทอดตาแหน่ง และการดึงดูดผู้มี
ความสามารถให้เข้ามาทางานในภาครัฐได้ในอนาคต
เพื่อให้ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับจังหวะของการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจึงได้มีการกาหนด
นโยบายในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนการพัฒนาประเทศ อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์เขียวในการพัฒนาภาครัฐ และแผนในระดับรองซึ่งจะกาหนดแนวทางการดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะได้นาเสนอในส่วนต่อไป
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ภาพที่ 3.2 ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แต่ละระดับ

3.1.2 เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
1. นโยบายไทยแลนด์ 4.0
ไทยแลนด์ 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งต้องการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าหรือนวัตกรรม (Value-based Economy) เพื่อให้ประเทศไทยก้าวหน้า
ประเทศพัฒนาแล้วและเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน5 เพื่อให้ประเทศไทยไปถึงเป้าหมายดังกล่าว ระบบราชการเป็นกลไก
ส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นควบคู่ไ ปกั บ ภาคส่ ว นอื่ น ๆ ซึ่ ง ระบบราชการจ าเป็ น ต้ อ งต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ บริ บ ท
ที่เปลี่ยนแปลงไป และระบบราชการเผชิญ ความท้าทายที่หลากหลาย เช่น การบูรณาการการดาเนินการร่วมกัน การลด
ความซ้าซ้อนในเชิงภารกิจ การพัฒนาและขับเคลื่อนให้ภาครัฐขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นองค์รวมได้

5

นายสุรัชพงศ์ สิกขาบัณฑิต (ม.ป.ป.) นโยบายประเทศไทย 4.0 : โอกาส อุปสรรค และผลประโยชน์ของไทยในภูมิภาคอาเซียน (Online) สืบค้นจาก

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/download/article/article_20180302145352.pdf
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และการใช้เทคโนโลยีในการปรับสมดุลระหว่างความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส ดังนั้น ระบบราชการ 4.0 จึงเป็น
ระบบราชการซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดย
“ต้องปรับตัวให้สามารถอานวยความสะดวกในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัว เพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ
(Agenda-based) และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0”6

ภาพที่ 3.3 ความเชื่อมโยงของแผนในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ข้าราชการฯ

6

สานักงาน ก.พ. (2560) ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0. (Online) สืบค้นจาก
https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/article/4._rabbraachkaaraithyainbribthaithyaelnd-4-0.pdf
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐธรรมนูญไทยฉบับ พ.ศ. 2560 ในหมวดที่ 6 ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐมาตราที่ 65 กาหนดให้รัฐพึง
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามหลั กธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผน
ในระดับต่าง ๆ ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยนัยตามรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยมีการจัดทายุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศโดยกาหนดให้ประเทศไทยมีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
เพื่อให้บรรลุวัตถุเป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติจึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์สาคัญออกเป็น 6 ด้าน
ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยความเชื่อมโยงของแผนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังปรากฏตามภาพที่ 3.3
ในมิติด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนั้น ยุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้า นการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งมิติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีเพื่อให้การให้การบริการประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยง
ในทุกพื้นที่ทุกภารกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า มามีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็น
บุคคลที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงควรมีการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานที่เหมาะสมต่อการทางานเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์ โดย
ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ตามตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ
ลาดับ
เป้าหมาย
1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส
2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดจากทุจริต และประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด
ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติ
มิชอบ
4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม
ส่วนรวมของประเทศ
ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580, หน้า 56
อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ชาตินั้นเป็น การบอกเพียงหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้เท่านั้น
พ.ร.บ. การจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้กาหนดให้เมื่อมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านจัดทาแผนแม่บทที่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในระดับ
เดียวกัน อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแผนเหล่านั้นจะเป็นกลไกสาคัญในการให้รายละเอียด เพื่อให้
ส่วนราชการต่าง ๆ จัดทาแผนในระดับกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าว โดยจะได้นาเสนอแผนในระดับรอง
ต่อไป

3.1.3 แผนและเป้าหมายตามแผนในลาดับรอง
ดังที่ได้นาเสนอให้เห็นก่อนหน้านี้ว่า ประเทศไทยมีการวางเป้าหมายการพัฒนาประเทศผ่านยุทธศาสตร์ชาติ หรือ
กล่าวโดยจาเพาะเจาะจง คือ การพัฒนาระบบราชการ โดยมีแผนในลาดับรองเป็นกลไกสาคัญในการให้รายละเอียด ซึ่ง
แผนดังกล่าวประกอบด้วย แผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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1. แผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ได้แก่ แผนในประเด็นการ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาคัญ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐผ่านการปรับ
กระบวนงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล การสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายเป็นไปตามหลักการการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการทางานที่ให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูล มากขึ้น ตลอดจนการดึงดูด การรักษา และ
พัฒนาผู้มีความสามารถให้อยู่ในระบบราชการ โดยแผนแม่บทดังกล่าวได้มีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด และผลการ
ดาเนินการในปี พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 เป้าหมาย ตัวชี้วดั และผลการดาเนินการตามแผนแม่บทด้านการบริการประชาชนฯ
ลาดับ
1.
2.

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ
ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ คุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ
ภาครัฐมีการดาเนินการที่มี
ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ประสิทธิภาพ ด้วยการนานวัตกรรม ในการจัดลาดับขององค์การ
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
สหประชาชาติ

ผลการดาเนินการ ค่าเป้าหมายใน
ในปี พ.ศ. 25617 ปี พ.ศ. 2565
ร้อยละ 84.8
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85
ลาดับที่ 73

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีการ
พัฒนาสูงสุด 60
อันดับแรก

ที่มา: สศช., 2562.
ภายใต้แผนแม่บทฯ ได้มีการกาหนดแผนย่อย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาบริการประชาชน 2) การ
บริหารจัดการการเงินการคลัง 3) การปรับสมดุลภาครัฐ 4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 5) การสร้างและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ โดยแผนย่อยซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะของข้าราชการในเชิงดิจิทัลเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด คือ

7

สศช. (2562) รายงานสรุปการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี 2562. (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://nscr.nesdb.go.th/wpcontent/uploads/2020/04/NS_for_web.pdf
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แผนย่อยที่ 4) การพัฒนาระบบระบบบริหารงานภาครัฐ โดยตัวชี้วัดตามแผนย่อย ได้แก่ ระดับ Digital Government
Maturity และสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย โดยผลการดาเนินการและเป้าหมายตามปี
พ.ศ. 2561 สามารถสรุปได้ตามตารางที่ 3.3
ตารางที่ 3.3 เป้าหมาย ตัวชี้วดั และผลการดาเนินการตามแผนแผนย่อยที่ 4
ลาดับ
1.

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
1.1 ระดับ Digital
มาตรฐาน สากล และมีความคล่องตัว Government
Maturity
1.2 สัดส่วนหน่วยงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูง
ตามเป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
ในปี พ.ศ. 25628
ระดับที่ 1.24

ค่าเป้าหมายในปี
พ.ศ. 2565
ระดับ 2

ร้อยละ 64.60

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
90

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นอกเหนือจากแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็น
แผนในระดับเดียวกัน ได้กาหนดไว้ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมุ่งหวังให้ ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่าง
เป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี พ.ศ. 2579
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว แนวทางการพัฒนาสาคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ
ให้ได้รับความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้นา และ
การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่าง

8

อ้างแล้ว
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แท้จริง ในส่วนนี้มีการกาหนดตัวชี้วัดสาคัญ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผล
การดาเนินการดังปรากฏตามตารางที่ 3.4
ตารางที่ 3.4 การดาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ที่ 6
ลาดับ
1.

เป้าหมาย
ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ และประสิทธิภาพในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ

ตัวชี้วัด
อันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ จัดทาโดย
สถาบันการจัดการ
นานาชาติ

ผลการดาเนินการ
ในปี พ.ศ. 25629
อันดับที่ 3 ของ
อาเซียน

ค่าเป้าหมายในปี
พ.ศ. 2564
อันดับที่ 2 ของ
อาเซียน

3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ชี้ให้เห็น ถึงความท้าทายในการปรับตัวให้เข้า
กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจึงได้มีการกาหนดให้มีแผนการปฏิรูปประเทศในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยประเด็น
สาคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศให้ความสาคัญ ในด้านการพัฒนาการบริการภาครัฐ การปรับโครงสร้างและการพัฒนา
บุคลากรของภาครัฐผ่ านการนาระบบดิจิทัล เข้ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ แผนการปฏิรูปดัง กล่าวได้กาหนด
ประเด็นการปฏิรูปทั้งสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ 1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 2) ระบบ
ฐานข้อมูลมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและ
ระบบงานมีประสิทธิภาพสูง 4) กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5)
ระบบบริห ารงานบุ คคลที่สามารถดึงดูด สร้ างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ และ 6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอน
ประเด็นสาคัญซึ่งเกี่ยวข้อ งกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ คือ ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 กาลังคนภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นดังกล่าวมีการกาหนดเป้าหมายที่สาคัญ คือ

9

สศช. (2562), อ้างแล้ว
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การพัฒนากาลังคนภาครัฐให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและผันผวน ตลอด
จนถึงมีการจัดโครงสร้างกาลังคนที่เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ทว่า ตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร10 ได้แก่
1) ร้อยละของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ทุกระดับและสายอาชีพ) มีความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ อุดมการณ์ ทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ของประเทศไทย 4.0
2) ร้อยละของข้าราชการและบุคลาการภาครัฐ (ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ) มี ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ตามมาตรฐานที่ ก าหนดและสอดคล้ อ งกั บ
ความจาเป็นในการปฏิบัติงาน
4. แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดทาแผนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเป็นแผนแม่บทหลักในการ
พัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 แผน
ดังกล่าวมีการกาหนดวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” กล่าวคือ “เป็นยุคที่ประเทศไทยสามารถ
สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล
ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน”11
ในการพัฒนาภาครัฐนั้น แผนระดับชาติ ฯ ได้วางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาด้านดิจิทัลสาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายได้แก่

10

รายงานเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศในปี 2562 ไม่ได้ให้รายละเอียดของความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2562) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (ออนไลน์) เข้าถึ งได้จาก
https://www.etda.or.th/content_files/2/files/05_Thailand_Digital_Plan.pdf หน้า 14
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1) การบริการภาครั ฐตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้ ประกอบการทุกภาคส่ วนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยา
2) ประชาชนเข้ าถึ งข้ อมู ล ภาครั ฐ ได้ส ะดวกและเหมาะสม เพื่อ ส่ ง เสริ มความโปร่ง ใส และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน
3) มีโ ครงสร้ างพื้น ฐานด้านดิจิทัล การจัดเก็บและบริห ารฐานข้อมูล ที่บูรณาการ ไม่ซ้าซ้อน
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการทางานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว การพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ของความส าเร็ จ
ดังปรากฏตามแผนงานสาคัญตามยุทธศาสตร์ กล่าวคือ
“การยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพื่อสอดรับกับการทางานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดย
บุ คลากรภาครั ฐ สามารถใช้เทคโนโลยี ดิจิ ทัล ในกระบวนการทางาน จนสามารถปรับเปลี่ ย นตนเองจากผู้ ใช้ เป็นผู้ มี
ความสามารถในการพั ฒ นานวั ต กรรม เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นตนเองไปท างานที่ มี คุ ณ ค่ า สู ง (High Value Job) หรื อ เป็ น
ผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากกเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจได้”12
5. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล
จากแผนในระดับรองที่ได้นาเสนอก่อนหน้านี้ ได้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาดิจิทัลเป็นหนึ่งในกลไกสาคัญใน
การพัฒนาภาครัฐ โดยมีการพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจในการพัฒนา เพื่อให้แผนดังกล่าวนาไปสู่แนวทางและรายละเอียด
ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้มีการจัดทาแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อ เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยได้รับความเห็นจากตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยแนวทางดังกล่าวได้มีการวางเป้าหมายเพื่อให้ “ภายในปี พ.ศ. 2565 ภาครัฐมีกาลังคน

12

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2562) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (ออนไลน์) สืบค้นจาก
https://www.etda.or.th/content_files/2/files/05_Thailand_Digital_Plan.pdf หน้า 35
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ด้านดิจิทัลที่มีทักษะที่เหมาะสม ในการดาเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรั บเปลี่ยนภาครั ฐให้เป็น
รัฐบาลดิจิทัล”
1) หลักการการพัฒนาตามแนวทางฯ
เพื่อให้เห็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาของแนวทางดังกล่าว แนวทางการพัฒนามีการวาง
หลักการสาคัญของการพัฒนา 6 มิติ ได้แก่
1.1 การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
มาสู่การพัฒนาระดับบุคคล โดยการพัฒนาทักษะและเสริมขีดความสามารถของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะ
ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม อย่างสอดคล้องกับทิศทางและการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ
รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล
1.2 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างผู้นาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขีด
ความสามารถกาลังคนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสร้างและพัฒนาผู้นาด้านดิจิทัล (Digital
Government Leader) และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปรับตัวให้เท่ าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี
1.3 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสร้างระบบและการ
ทางานดิจิทัล (Digital Mindset) ซึ่งเป็นการมุ่งปรับเปลี่ยนวิธีคิดของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ ให้สอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ อาทิ ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability)
1.4 การพัฒนาที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและความสามารถเพื่อ สนับสนุนการทางานใน
ปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมสาหรับการทางานในอนาคต โดยการพัฒนาทักษะและความสามารถ เพื่อปฏิบัติงาน
ตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดหวังในบริบทของการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบัน
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1.5 การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุ ลของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุ นให้เกิด
การเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย โดยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ ผ่านการปฏิบัติ และ
การเรียนรู้จากผู้อื่น โดยให้มีการพัฒนาเพื่อสร้างเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประเมิน
และรับรองทักษะด้านดิจิทัล และการกาหนดกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Development Roadmap)
1.6 การพัฒนาที่คานึงถึงความเชื่อมโยงและสอดประสาน (Inter System Alignment)
ระหว่างการพัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล
2) เป้าหมายของแผนพัฒนาทักษะและการแบ่งประเภททักษะที่จาเป็นสาหรับดิจิทัล
เพื่อให้การพัฒนาทักษะมีความจาเพาะเจาะจง จึงควรออกแบบแนวทางการพัฒนาทักษะและ
การแบ่งประเภทกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการแบ่งกลุ่ม
เป้าหมายออกเป็น 6 กลุ่ม13 ได้แก่
ตารางที่ 3.5 บทบาท และความสามารถด้านดิจิทัลที่พึงประสงค์ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในแต่ละกลุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้บริหารระดับสูง

บทบาทและพฤติกรรม
1. เป็นผู้นาด้านดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งกาหนด
นโยบายในการผลั กดันให้องคาพยพใน
หน่วยงานปรับเปลี่ยนวิธีการนางาน
2. พั ฒ นาองค์ ก รให้ มี น วั ต กรรมเพื่ อ
พัฒนางานภาครัฐ ที่มีคุณภาพสู ง (High
Value)

ความรู้และความสามารถ14
1. การกาหนดทิ ศทาง นโยบายและยุท ธศาสตร์
ด้านดิจิทัลที่มีการดาเนินงานข้ามหน่วยงาน
2. การก ากั บ การวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัล
3. กาหนดกรอบและวางกลยุทธ์ในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ
4.และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านดิจิทัล

13

สานักงาน ก.พ. (2560) แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล. (ออนไลน์ ) สืบค้น
จาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_devskill_digital.pdf
14 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับนั้นเป็นไปตามหนังสือที่ ว 6/2561 เรื่องทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ โดยงานชิ้นนี้จะเป็นการเน้น (Highlight) เพียงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรในแต่ละระดับซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่าง
จาเพาะของบุคลากรในแต่ละระดับโดยเน้นเฉพาะระยะสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาตามแนวทาง ฯ เท่านั้น สาหรับรายละเอี ยด
เพิ่มเติมทั้งหมด โปรดดู https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/w6-2561.pdf
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2. ผู้อานวยการกอง

3. ผู้ทางานด้าน
นโยบายและงาน
วิชาการ

4. ผู้ทางานด้าน
บริการ
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3. เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และภาค 5. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย
ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยระบบดิจิทัล 6. สามารถจั ด ท า แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม และยกเลิ ก
กฎหมายเพื่อนาไปสู่การปรับเปลี่ยนได้
7. ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย หลั ก ธรรมาภิ บ าล และ
หลักการการปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล
1. เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล ที่สร้าง 1. การกาหนดทิ ศทาง นโยบายและยุท ธศาสตร์
บรรยากาศการทางานในรูปแบบดิจิทัล ด้านดิจิทัลที่มีการดาเนินงานข้ามหน่วยงาน
2. พั ฒ นางานการท างานและบริ ก าร 2. การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐ บาล
ภาครั ฐ ที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ร่ ว มกั น ระหว่ า ง ดิจิทัล
ภาครั ฐ ด้ ว ยกั น เองและภ าครั ฐ ต่ อ 3. ความรู้เกี่ยวกับการทางานและประยุกต์ใช้งาน
ประชาชน โดยเปิดโอกาส
แบบอไจล์
4. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การ วิ เ คราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจ
5. ความรู้ ก ารเป็ น หั ว หน้ า งานที่ ดี การสอนงาน
และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management)
1. เป็นนักคิดเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีความและหาข้อสรุปที่
ดิจิทัล ที่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
และใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล
2. ผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ
2. สร้ า งสรรค์ และออกแบบระบบการ 3. ป ฏิ บั ติ ตาม ข้ อ ต กลง การ ให้ บ ริ ก า ร แล ะ
บริ ห ารจั ด การและกระบวนการการ กระบวนการท างานร่ว มกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
ให้ บ ริ การภาครัฐ ที่ส ร้ างคุณค่าระหว่าง เกี่ยวข้อง
หน่วยงาน และประชาชนได้
4. ความรู้พื้ นฐานเกี่ ยวกั บสถาปัต ยกรรมองค์ก ร
และการกากับดูแล
5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ
6. เทคนิคการจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ
และการทางาน
1. เป็นผู้นาด้านการบริการภาครัฐ ที่ร่วม 1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยน
สร้างสรรค์และพัฒนาการบริการภาครัฐ ผ่านสู่องค์กรดิจิทัล
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โดยให้ ความสาคัญกับการสร้างคุณค่า 2. ออกแบบนวัตกรรมบริการ
ระหว่ า งภาครั ฐ ภาคส่ ว นอื่ น ๆ และ 3. ใช้ โ ปรแกรมดิ จิ ทั ล เพื่ อ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ประชาชน
สาหรับงานประจา
4. ความรู้ด้านการจัดการโครงการ
5. เทคนิคการออกแบบการให้บริการ
6. ประสบการณ์ก ารบริห ารจัด การคุณ ภาพของ
องค์ ก รหรื อ คุ ณ ภาพของกระบวนงานหรื อ การ
บริการตามมาตรฐาน
5. ผู้ปฏิบัติงาน
1. เป็ น ผู้ ส ร้ า งองค์ กรอัจ ฉริ ยะ มี ความ 1. กาหนดทิ ศทาง นโยบายและยุท ธศาสตร์ เพื่ อ
เฉพาะด้านเทคโนโลยี รอบรู้ เ กี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ พั ฒ นาองค์ ก รที่ มี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล และการ
เทคโนโลยี สามารถคาดการณ์และเลือก ทางานข้ามสายงาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และรองรับการ 2. วางกลยุทธ์ให้บริการสมาร์ตดิจิทัลและนาสู่การ
เปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีในอนาคต
ปฏิบัติ
2. สามารถดู แ ลบ ารุ ง รั ก ษาระบบให้ มี 3. สร้างนวัตกรรมบริการที่ใช้การได้และสาเร็จได้
ความมั่นคงปลอดภัยมีเสถียรภาพ พร้อม ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
4. ความรู้เกี่ ยวกับแนวทาง วิธีการเชื่อมโยงการ
ท างานระหว่ า งหน่ ว ยงานเพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นเป็ น
รัฐบาลดิจิทัล
5. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ความมั่ น คงปลอดภั ย ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Security)
6. ผู้ปฏิบัติงานอื่น
1. เป็ น ผู้ ใช้ เทคโนโลยีดิ จิทัล อย่า งชาญ 1. การเข้าถึงและตระหนักด้านดิจิทัล
ฉลาดที่ ส ามารถน าเทคโนโลยี ม าใช้ 2. การใช้ ง านเครื่ อ งมื อ ดิ จิ ทั ล หรื อ แอพพลิ เ คชั่ น
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ เบื้องต้นสาหรับการทางาน
ปลอดภัย
3. ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ ตกลงระดั บ การให้ บ ริ ก ารและ
2. มุง่ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
กระบวนการท างานร่ว มกัน ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง (Service-level Agreement)
กลุ่มเป้าหมาย
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3.1.4 แผนในระดับส่วนราชการ
1. ภารกิจและการดาเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะอย่างสอดคล้องกับภารกิจและงาน
บริการหลักของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานปี พ.ศ. 2560 -2564 ได้กาหนดวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิ น คือ
“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิตในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” และได้กาหนด
เป้าหมายสาคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย
1) ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์
ที่ดินได้ในระยะยาว
2) งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาดินถูกนาไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
3) ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทาให้เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีทางการเกษตรลดลง
4) องค์กรมีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
5) องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และมีประสิทธิภาพการทางานมากขึ้น
6) เป็ น องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ด้ านการพั ฒ นาที่ ดิน มีก ารจัด การองค์ ความรู้แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศด้านทรัพยากรดินเพิ่มขึ้น
ภารกิจและการดาเนินการของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น อาจสามารถแบ่งได้ 3 มิติ
สาคัญ ได้แก่ 1) ภารกิจและการดาเนินการในเชิงนโยบาย 2) ภารกิจและการดาเนินการในเชิงการปฏิบัติการ 3) ภารกิจ
และการดาเนินการในเชิงการส่งเสริมการเกษตร โดยรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.6
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ตารางที่ 3.6 ภารกิจและการดาเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน
กลุ่มภารกิจ
ภารกิจและการดาเนินการ
1. ภารกิจเชิง 1. การกาหนดนโยบายและการ
นโยบาย
วางแผนการใช้ที่ดิน

รายละเอียดโดยสังเขป
1. การกาหนดบริเวณการใช้ที่ดิน
2. การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณที่มีการใช้หรือทาให้เกิดการ
ปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัตถุอื่น
3. การกาหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้า
4. การติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน
2. การพัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็น 1. การพัฒนาระบบการจัดทาแผนงานและระบบการติดตาม
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนา ประเมินผล เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ที่ดิน
2. การประเมินผลโครงการให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ดาเนินกิจกรรมของกรม ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การพัฒนาข้อมูลด้านแผนงานโครงการให้มีความถูกต้องและ
ทันสมัย
4. การพัฒนาระบบการทางานภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อให้สามารถบรรลุภารกิจของกรม ฯ
2. ภารกิจเชิง 1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
1. การกาหนดประเภท และลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ประเภท
ปฏิบัติ
ทรัพยากรดินและระบบ
ของข้อมูล ความถี่ของการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบของข้อมูลที่
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
ต้องการนาเสนอ
พัฒนาที่ดินให้มีความถูกต้อง
2. ข้อมูลที่จะนาเข้าระบบต้องเป็นข้อมูลที่ดี ประกอบด้วย มี
ทันสมัย และใช้งานได้ง่ายและ
ความถูกต้อง มีความสมบูรณ์ ตรงกับความต้องการของ
ครอบคลุมถึงพืชเศรษฐกิจของ
ผู้ใช้บริการ ทันต่อความต้องการใช้งาน และทันสมัย
ประเทศ
3. ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศต้องใช้งานง่าย โดย
คานึงถึงความแตกต่างด้านประสบการณ์การใช้งาน
2. การศึกษา วิเคราะห์ และผลิต 1. การจัดทาแผนที่ภาพถ่ายที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการวาง
แผนที่ภาพถ่าย จัดทาสามะโน
แผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
ที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน การเกษตรและด้านอื่น ๆ
3. การจัดทาการ ศึกษา สารวจ 1. การกาหนดมาตรฐานการดาเนินการด้านการวิเคราะห์ดิน น้า
วิเคราะห์ดิน น้า พืชที่มีความ
และพืช เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสามารถนาไปใช้ต่อได้อย่างมี
ถูกต้องและรวดเร็วตามมาตรฐาน ประสิทธิภาพ
4. การจัดทางานวิจัยด้านดิน
1. การจัดทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านดิน และเทคโนโลยีการ
และเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
พัฒนาที่ดินที่มีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกร
ที่ดิน เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ และบุคลากรภายนอกได้นาข้อมูลไปต่อยอดพัฒนาพื้นที่ต่อไป
กรมพัฒนาที่ดิน
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กลุ่มภารกิจ

ภารกิจและการดาเนินการ
พร้อมทั้งถ่ายทอดผลการศึกษา
ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้าน
การพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกร
และบุคลากรภายนอก
5. ให้บริการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบดิน น้า พืช ปุ๋ย พร้อม
ให้คาแนะนา เพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้า การปรับปรุงบารุงดิน
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาที่ดิน
3. ภารกิจเชิง 1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
การส่งเสริม เครือข่ายหมอดินอาสา และกลุ่ม
เกษตรกรให้เข้มแข็ง
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาที่ดิน

รายละเอียดโดยสังเขป

1. การให้คาแนะนาแก่เกษตรกร และบุคลากรภายนอกในด้าน
การอนุรักษ์ดินและน้า การปรับปรุงการพัฒนาให้เหมาะสมในแต่
ละพื้นที่

1. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การจัดการและการพัฒนาที่ดิน รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและด้านอื่น ๆ บนพื้นฐานของ
การมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม
และนาไปพัฒนาในพื้นที่ทางการเกษตร
1. มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้า การฟื้นฟู ปรับปรุงดิน
และการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาที่ดินในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้เหมาะแก่การทาการเกษตร เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน
การผลิตทางการเกษตร
1. เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร
สามารถลดต้นทุนการผลิต

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรทา
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
ที่มา : แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560 - 2564)
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ดังจะเห็นได้จากภารกิจและการดาเนินการของกรมพัฒนาที่ดินว่าการพัฒนาด้านดิจิทัลนั้นเป็นปัจจัย
สาคัญของการพัฒนาองค์กร ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจาต้องมีการพัฒนาทั้งมิติโครงสร้างพื้นฐาน และบุคลากรในองค์กรให้มี
สมรรถนะ ทักษะและความสามารถที่เหมาะสมแกในการพัฒนาองค์กรต่อไป
2. แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)
การตระหนักถึงความสาคัญการพัฒนาองค์กรไปสู่ องค์กรดิจิทัล และให้เป็นไปตามนัยของการพัฒนา
ประเทศ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการที่ดินด้านดิจิทัลระยะที่ 3 พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อเป็นแบบพิมพ์
เขียว (Blueprint) ของการพัฒนาด้านดิจิทัลขององค์กรอย่างครอบคุลม โดยมีการวางวิสัยทัศน์ คือ “ดิจิทัลขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุน Smart Agriculture”
แผนปฏิบัติการฉบับดังกล่าวได้มีการกาหนดเป้าประสงค์ทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่
1) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินให้มีศักยภาพและทักษะในด้านดิจิทัล
2) การพัฒนาข้อมูลและระบบดิจิทัลให้เชื่อมโยง (Connected) และสามารถเปิดเผย
3) พัฒนากระบวนการและการบริการดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการ
4) การนานวัตกรรม (Innovation) ขับเคลื่อนองค์การ
5) การส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนกระบวนการและการให้บริการด้านระบบดิจิทัล
ดังจะเห็นจากแผนดังกล่าวว่า แผนปฏิบัติการ ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ดิจิทัล การปรับกระบวนงานให้เป็นในรูปแบบดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยในด้านการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลได้วางแนวทางการพัฒนา คือ การจัดทาแผนและการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรในกลุ่มผู้อานวยการกอง
(Management) กลุ่มผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ (Service) และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) โดยการแบ่ง
ประเภทการปฏิบัติงานตามกลุ่มของสานักงาน ก.พ. ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลกรของกรม
พัฒนาที่ดินนั้นจะต้องมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอน
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หากพิจารณาจากแผนการพัฒนาบุคลากรเดิมที่มีอยู่ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ แผนกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 – 2564 จะเห็นได้ว่าเป็นแผนในเชิงการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) เพื่อให้จัดการทรัพยากรบุคคลนั้นสอดคล้อง
กับ ความต้องการและมีป ระสิ ทธิภ าพ หากแต่ ขาดมิติ ด้านการวิเคราะห์ ทักษะที่ จาเป็น เพื่อการวางแผนการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในด้านดิจิทัลนั้นจาเป็นต้องมีการ
พัฒนาต่ออย่างเป็นระบบ ต่อไป

3.2 การวัดระดับความพร้อมขององค์กร (Digital Government
Maturity)
3.2.1 การเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ในห้ ว งของการเกิ ดขึ้ น ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information and Communication Technology: ICT)
และช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐถูกคาดหวังว่าจะต้องมีการนา
เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ และการบริหารจัดการ โดยรัฐมี
ความพยายามมุ่งพัฒนาเพื่อความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)15 อย่างไรก็ตาม OECD16 ได้ให้ข้อสังเกต
ว่ า กระบวนการท างานในรู ป แบบของรั ฐ บาลดิ จิ ทั ล นั้ น แม้ ว่ า จะท าให้ ก ารให้ บ ริ ก ารของภาครั ฐ นั้ น เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจไม่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างขององค์กรและกระบวนงานในเชิงสนับสนุน (Backoffice Processes) และอาจไม่สามารถทาให้การปฏิบัติการและการบริการ มีลักษณะที่เชื่อมโยงและสนับสนุนให้เกิด
การบูรณาการการทางานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ หรือกระทั่ง การใช้งานเทคโนโลยีอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหน่วยงาน
ภาครั ฐ ดัง นั้ น รั ฐ บาลดิจิ ทัล จึ ง เป็ น ความพยายามที่ จ ะขยายขอบเขตและดึง ให้ เทคโนโลยีเ ข้ ามาเป็น ส่ ว นหนึ่ งของ
การดาเนินการ

15

OECD (2016) Digital Government Strategies for Transforming Public Services in the Welfare Areas. (Online) Retrieved from
http://www.oecd.org/gov/digital-government/Digital-Government-Strategies-Welfare-Service.pdf
16 องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD)

กรมพัฒนาที่ดิน

38

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

OECD17 ได้ให้คานิยามของรัฐบาลดิจิทัลว่า
“การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในฐานะส่วนสาคัญที่ไม่อาจแยกได้ของยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาล เพื่อสร้าง
คุณค่าสาธารณะ การสร้างพัฒนาดิจิทัลนี้ปัจจัยสาคัญ คือ สิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย องค์การภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน
องค์กรที่มิใช่รัฐ (Non-Governmental Organization) สมาคม และประชาชน ซึ่งให้การสนับ สนุนการผลิต การเข้าถึง
ข้อมูล บริการ และเนื้อหา ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล”
จากบทเรีย นในหลากหลายประเทศแสดงให้ เห็นว่าการขับเคลื่อนงานบริการต่าง ๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต
สามารถช่วยลดค่าบริการจากการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ และทาให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น เช่น
ในประเทศอังกฤษได้มีการวิเคราะห์ว่า หากสามารถทาให้งานบริการภาครัฐที่ผู้รับบริการต้องมาติดต่อราชการที่สานักงาน
ไปสู่ระบบออนไลน์นั้น สามารลดค่าใช้จ่ายรายปีราว 1.3 พันล้านปอนด์18 แต่การจะบรรลุการเป็นรัฐบาลดิจิทัล องค์กร
จาเป็นต้องเข้าใจสถานะและความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กรเสียก่อน เพื่อให้สามารถวางแนวทางการพัฒนาองค์กรได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทขององค์กร

17

OECD (2014), Recommendation of the Council on Digital Government Strategies, OECD Publishing, Paris, www.
oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf.
18 World Bank Group. (2016). DIGITAL GOVERNMENT 2020: PROSPECTS FOR RUSSIA. (Online) Retrieved from
http://pubdocs.worldbank.org/en/840921460040867072/Digital-Government-Russia-2020-ENG.pdf
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3.2.2 กรอบคิดว่าด้วยความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัล
ความพร้ อมขององค์ ก รด้ า นดิ จิ ทั ล (Digital Maturity) หมายถึ ง ขอบเขตที่ เ ทคโนโลยี ดิ จิทั ล ได้ ป รับ เปลี่ ย น
กระบวนการทางานขององค์กร การมีส่วนร่วมกับ บุคลากรที่มีความสามารถและรูปแบบการให้บริการภาครัฐ19 เพื่อให้
ทราบถึงระดับของความพร้อมขององค์กรภาครัฐ ในด้านเทคโนโลยีนั้นอยู่ในระดับใด กรอบในการทาความเข้าใจเป็น
เครื่องมือที่มีความสาคัญ โดยในปัจจุบัน กรอบในการประเมินความพร้อมด้านเทคโนโลยีประกอบด้ วย 2 แนวคิดหลัก ๆ
ได้แก่ 1) กรอบการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลซึ่งออกแบบโดยมหาวิทยาลัย Deloitte และ 2) กรอบการ
ประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลซึ่งออกแบบโดย Gartner โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กรอบการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย Deloitte Ltd.

ความพร้อมขององค์กรฯ จาเป็นต้องประกอบด้วยความพร้อมในใน 3 มิติสาคัญ คือ

19

Deloitte University Press (2015) The Journey to Government’s Digital Transformation. (Online) Retrieved from
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/public-sector/ca-dup-1081-journey-to-govt-digital-futureaoda.PDF

กรมพัฒนาที่ดิน

40

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

1) ด้านประชาชน : องค์ความรู้ด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาวะผู้นา ทักษะของบุคลากร ช่องทางใน
การพัฒนาทักษะ และผู้มีความสามารถสูง
2) ด้านกระบวนการ : การสร้างนวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือ บริการประชาชน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การใช้แหล่งข้อมูลเปิด (Open Source Usage) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อ
3) ด้านการเตรี ย มการ : การพัฒ นายุทธศาสตร์ การสนับสนุ นด้านการลงทุนและแนวโน้ม
(Trend ในด้านดิจิทัล) การเปรียบเทียบความสามารถกับหน่วยงานอื่น ๆ (Capability Benchmarking)
สาหรับกรอบการประเมิน องค์กร ได้มีการแบ่งพัฒนาการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้น (Early) ระยะ
กาลั งพัฒ นา (Developing) และระยะเติ บ โต (Maturing) โดยกรอบประเมิน นี้ เป็นการทาความเข้าใจในมิติย่อย ซึ่ ง
Deloitte ได้ทาการศึกษาและเก็บข้อมูลจากการสารวจและการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถระบุได้ว่าปัจจัยที่ทาให้ องค์กรเกิด
การเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัลประกอบไปด้วย 5 มิติปัจจัย ได้แก่ มิติ 1) มิติด้านกลยุทธ์ 2) มิติด้านภาวะผู้นา 3) การ
พัฒนากาลังคน 4) การให้ความสาคัญกับผู้ใช้ 5) วัฒนธรรมองค์กร โดยในแต่ละขั้นของการพัฒนานั้น แต่ละปัจจัยจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน โดยสรุปได้ตามตารางที่ 3.7
ตารางที่ 3.7 ลักษณะของความพร้อมองค์กรในแต่ละระดับ
Early

Developing

Maturing

Strategy

Aimed at cost
reduction

Aimed at fundamental
transformation of process

Leadership

Lacks awareness
and skills
Insufficient
investment
Absent

Aimed at improving customer
experience and decision
making
Digitally aware
Moderate investment

Adequate investment

Gaining traction

“Central” to digital
transformation
Risk receptive, fosters
innovation and
collaboration

Workforce
Development
User focus
Culture

Risk adverse,
disintegrated

Risk tolerant, accommodated
innovation and collaboration

Digitally sophisticated

ที่มา : Deloitte University Press, 2015: page 4
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จากการสารวจนั้น ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยสาคัญซึ่งจะเอื้อให้องค์กรหนึ่ง ๆ สามารถพลิกโฉม
ไปสู่องค์กรดิจิทัลได้ คือ การมียุทธศาสตร์ที่บ่งบอกภาพรวมของการพัฒนาด้านดิจิทัล และผู้นามีความเข้าใจและพร้อมที่
จะบริหารแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยจากการสารวจองค์กรที่อยู่ในระดับเติบโต (Matured Organization) พบว่าผู้นา
ขององค์กรมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอและเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในระดับที่ดีเกินกว่าร้อยละ 80
ขณะที่องค์กรที่อยู่ในระดับเริ่มต้นนั้นมีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่ผู้นามีทักษะที่เพียงพอ ซี่งแนวโน้มนี้สอดรับกับการลงทุน
ด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล โดยองค์กรที่อยู่ในระดับเติบโตนั้นจะมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อให้
ตระหนักและสามารถดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กรอบการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลโดย Gartner. Inc.
กรอบการประเมิน ความพร้ อมขององค์กรด้านดิจิทัลโดย Gartner เป็นอีกกรอบการประเมินที่ได้รับ
ความนิยมในการวัดระดับความพร้อมด้านดิจิทัล โดยกรอบแนวคิดนี้เป็นการวิเคราะห์ภายใต้ภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป
ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ของสังคมดิจิทัล (Digital Society) ทาให้การดาเนินการของระบบราชการจาเป็นต้องมี
การปรับตัว ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าทาไมหน่วยงานภาครัฐจาเป็นต้องมีการปรับรูปแบบไปสู่องค์กรด้านดิจิทัล กรอบการ
ประเมินความพร้อมตามแนวทางของ Gartner นั้นจะมีการกาหนดระดับ ความพร้อมออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2) ระดับรัฐบาลเปิด 3) ระดับการใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน 4) ระดับการใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ และ
5) ระดับปราดเปรื่อง โดยในแต่ละระดับตัวแบบของ Gartner ได้มีการกาหนดหมุดหมาย (Milestone) ซึ่งเป็นลักษณะ
ของการพัฒนาในแต่ละระดับ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามตารางที่ 3.8
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ตารางที่ 3.8 ความพร้อมขององค์การด้านดิจิทัลในแต่ละระดับของ Gartner Inc.
Maturity level E-government
Open
Data-Centric
Fully Digital
Smart
1. Value focus
Compliance, Transparency Constituent Transformation Sustainability
efficiency
and
Value
openness
2. Channel
Portal
Government Nongovernment
Truly
Automation
Strategy
as a
Channel
Multichannel
replace
platform
portals
3. Leadership
CIO/CTO
CDO
Department
CIO and
CIO (plus)
Department
4. Technology Service-oriented Open data, Open any data Things as data
Smart
focus
architecture open service
machines
5. Sourcing
Mixed
Reinsourced, Multi-sourced
PartnerOutsourced
strategy
cloud first
sourced
6. Key Metrics
% Service
% Open data Number of data % Data from % Decrease
Online
driven services
things
of services
ที่มา : Gartner Inc., 2016
3. การประเมินระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
สืบเนื่องจากการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ ซึ่งกาหนดให้ภาครัฐต้องมีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่อาจ
เกิดขึ้นได้ จึงได้มีการกาหนดตัวชี้วัดสาคัญตามแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้มีการประเมินวุฒิภาวะของ
องค์กรด้านดิจิทัลตามแนวคิดของ Digital Government Maturity Model ซึ่งสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน (สานักงาน ก.พ.) ได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าวโดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงของการพัฒนาระหว่างบุคลากร กระบวนงาน
และการน าเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมเข้ า มาปรั บ ใช้ โดยมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ห้ เ ข้ า กั บ บริ บ ทของประเทศไทย เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล
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ในการประเมิน ดังกล่ าวส านั กงาน ก.พ. ได้มี การแบ่งระยะของการพัฒ นาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่
1) ระยะ Pre-early 2) ระยะ Early 3) ระยะ Developing และ 4) ระยะ Smart Gov. โดยในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียด
ดังปรากฏตามตารางที่ 3.9
ตารางที่ 3.9 ระยะของการพัฒนาในแต่ละมิตขิ องสานักงาน ก.พ.
มิติ
ระยะ Pre-early
ด้านกระบวนงาน 1. ดาเนินการโดยคน
2. เน้นการใช้
กระดาษมีการใช้ efile บางส่วน

ด้านการใช้
เทคโนโลยี

ระยะ Early
1. นาระบบ IT มาใช้
เพื่อลดกระดาษ
2. ประสานงานผ่าน
e-file ใช้กระดาษ
เท่าที่จาเป็น
3. ปรับปรุง Back
Office และ
กฎระเบียบ
1. ใช้โทรศัพท์
1. ใช้ App. เพื่อ
โทรสารในการสื่อสาร ให้บริการ แต่ข้อมูล
2. บริการข้อมูลผ่าน สาคัญยังคงต้องแสดง
Website มีการใช้
ตัว
Email บ้าง

ระยะ Developing
1. การปรับปรุง
กระบวนงานเพื่อยกเลิก
กระดาษ
2. เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานสาคัญ และ
เชื่อมโยงกระบวนการ
ทั้งภายในและภายนอก

ระยะ Smart Gov
1. ให้ความสาคัญกับ
การสร้างคุณค่า
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
2. ข้อมูลสาคัญถูก
เชื่อมโยงอย่างไร้
รอยต่อ

1. ประชาชนสามารถ
เข้ามีส่วนในการ
ส่งเสริมและตัดสินใจ
ทางนโยบายผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้เสียภาย
สามารถใช้ระบบ IT
ของหน่วยงานได้
ด้านทรัพยากร 1. มี Digital
1. บุคลากรส่วนใหญ่ 1. บุคลากรส่วนใหญ่ใช้ 1. บุคลากรสามารถ
Literacy ในระดับไม่ ใช้ระบบ IT
IT ได้คล่องแคล่ว และ ประยุกต์เทคโนโลยี
สูงนัก
คล่องแคล่ว
นาข้อมูลขนาดใหญ่มา เพื่อแสวงหาและ
ประกอบการตัดสินใจ วิเคราะห์ข้อมูลขนาด
และสร้างนวัตกรรมได้ ใหญ่ได้
ที่มา : สานักงาน ก.พ. 2562
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แก่ภาครัฐให้นาไปใช้ให้
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2. มีการนาข้อมูล
ภายใน/ภายนอกองค์กร
มาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ
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3.2.3 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความพร้อมขององค์กร
ดังที่ได้นาเสนอก่อนหน้านี้ว่าในการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัล มีตัวแบบหรือกรอบแนวคิดในการ
ประเมินหลากหลายที่สามารถใช้ประเมินความพร้อมขององค์กรได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละองค์กรย่อมมีลักษณะที่เฉพาะที่
แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความเหมาะสมของเครื่องมือที่ถูกเลือกใช้ในการประเมินองค์กร ดังนั้นเพื่อให้องค์กรสามารถเลือก
ตัวแบบที่มีความเหมาะสมมีประเด็นและกระบวนการขั้นตอนที่จาเป็นต้องพิจารณา ดังนี้ (โปรดดูภาพที่ 3.4)

ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการเลือกตัวแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์กรด้านดิจิทัล
การเลือกตัวแบบในการพัฒนาองค์กรด้านดิจิทัลประกอบไปด้วย 4 มิติที่จาเป็นต้องพิจารณา ได้แก่ 1) ระบบ
นิ เ วศขององค์ ก ร 2) การด าเนิ น งานกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี ภ ารกิ จ ใกล้ เ คี ย งกั น 3) ปั จ จั ย ภายนอกและแนวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ 4) มาตรฐานในการพัฒนาหน่วยงานด้านดิจิทัล โดยในแต่ละกระบวนการนั้นมีเป้าหมาย
ทีไ่ ด้กาหนดไว้ เพื่อทาความเข้าใจทั้งปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร เพื่อให้สามารถเลือกตัวแบบที่เหมาะสมได้ ซึ่งมี
ขั้นตอน ได้แก่
1. ระบบนิเวศขององค์กร เป็นการทาความเข้าใจกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และงบประมาณที่
ถูกจั ดสรรขององค์กร โดยการทาความเข้าใจในมิติเหล่านี้จะช่วยแสดงให้ เห็ นความคาดหวังและทิศทางที่ห น่วยงาน
ต้องการจะพัฒนา ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสาคัญที่กาหนดว่าองค์กรควรมีการพัฒนาด้านดิจิทัลในรูปแบบใด
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2. การดาเนินงานกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน นอกเหนือจากการทาความเข้าใจภายนอก
แล้ว หน่วยงานควรต้องเปรียบเทียบการดาเนินการ และแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานกับหน่วยงานอื่นที่มีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน โดยเมื่อทาความเข้าใจในมิติที่ 1) และ 2) แล้ว ทาให้หน่วยงานเข้าใจความคาดหวังของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผล
ต่อแนวทางการพัฒนาหน่วยงานต่อไป
3. ปัจจัยภายนอกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กล่าวคือ นอกเหนือจากการวิเคราะห์
ปั จ จั ย ภายในของหน่ ว ยงานเองแล้ ว หน่ ว ยงานจ าเป็ น ต้ อ งเข้ า ใจการเปลี่ ย นแปลงภายนอก ซึ่ ง อาจมี ส่ ว นช่ ว ยให้
กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีขององค์กรสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ การพัฒนาด้าน
เทคโนโลยี โดยการทาความเข้าใจดังกล่าวจะทาให้หน่วยงานดังกล่าวเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป
4. มาตรฐานในการพัฒนาหน่วยงานด้านดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนาด้านดิจิทัลนั้นสอดคล้องกับ
มาตรฐานขององค์กรต่าง ๆ ดังนั้น การพัฒนาด้านดิจิทัลขององค์กรจาเป็นต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอีกด้วย
เมื่อสามารถทาความเข้าใจใน 4 ปัจจัยสาคัญดังกล่าวแล้ว จะทาให้สามารถเลือกเครื่องมือที่มีความ
เหมาะสมกับองค์กร รวมทั้งกระบวนการในการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาองค์กร
โดยกระบวนการพัฒนาเครื่องมือนี้ จะเป็นไปตามหลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยมี
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่
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ภาพที่ 3.5 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
ที่มา : https://www.interaction-design.org/literature/article/5-stages-in-the-design-thinking-process
1) ขั้นตอนการทาความเข้าใจ (Empathize) เป็นการบวนการในการทาความเข้าใจกับ
เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องระดมความเห็นเพื่อทา
ความเข้าใจกับสิ่ งที่ต้องการศึกษาและเข้าใจกับสถานะปัจจุบันขององค์กร อันจะเป็นส่ วนส าคัญในการวางแนวทาง
การพัฒนาต่อไป ซึ่งในบริบทนี้ คือ การทาความเข้าใจความคาดหวังขององค์กรเพื่อการเลือกเครื่องมือและการออกแบบ
เครื่องมือ
2) การระบุปัญหา (Define) เป็นการระบุประเด็นหรือข้อมูลสาคัญจากการรวบรวม
ข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อระบุประเด็นสาคัญที่องค์กรหรือหน่วยงานตัดสินใจที่จะดาเนินการในลาดับต้น
3) การระดมความเห็น (Ideate) เป็นขั้นตอนที่ต่อจากการระบุปัญหา การระดมความ
คิดเห็นเพื่อการเลือกตัวแบบที่เป็ นไปได้ และพัฒนาตัวแบบสาหรับการพัฒนาแนวทางการประเมินองค์กรที่เหมาะสมกับ
ลักษณะขององค์กร
4) การออกแบบตัวแบบ (Prototype) ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนา
ตัวแบบของการประเมินความพร้อมขององค์กร
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5) การทดสอบตัวแบบ (Test) เมื่อสามารถออกแบบตัวแบบได้สาเร็จ ในขั้นตอนนี้จะ
เป็นการนาตัวแบบการประเมินความพร้อมขององค์กรไปใช้ทดสอบ และในการทดสอบจะทาให้เห็นข้อท้าทาย หรือปัญหา
ของตัวแบบเดิม เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงตัวแบบ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

3.3 การแบ่งกลุ่มบุคลากรภาครัฐและบทบาทพฤติกรรมคาดหวัง
3.3.1 แนวคิดของการแบ่งกลุ่มข้าราชการเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
1. มติของคณะรั ฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้า นดิจิทัลของข้า ราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่เห็นชอบในหลักการ “แนวทางการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ” ตามที่สานักงาน ก.พ. เสนอ
โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่อ พัฒ นาก าลั ง คนของภาครั ฐ ให้ มี ทั กษะด้ า นดิ จิทั ล ที่เ หมาะสม สามารถปรับ ตั ว ให้ เ ท่ าทั นการ
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี ปฏิบั ติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และนาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด พร้อมเป็นกลไกสาคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
แนวทางการพัฒนาดังกล่าวได้วางทิศทางและเป้ามายของการพัฒนาข้า ราชการและบุคลากรภาครัฐ ทั้ง
กลุ่ม Non-IT และกลุ่ม IT ในรูป แบบของบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เพื่อให้เกิดการผลักดันให้ภาครัฐปรับไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล โดยมีการวางประเด็นการพัฒนาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาคนเพื่อสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงาน รวมถึงสร้างและพัฒนาคนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานอย่างรอบรู้
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2. การแบ่งกลุ่มข้าราชการตามลักษณะหน้าที่
การพั ฒ นาทักษะของข้าราชการหรื อบุคลากรจาเป็ นต้อ งมีความสอดคล้ องกั บลั ก ษณะของภารกิ จ
ที่รับผิดชอบ สาหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรเช่นเดียวกันที่ต้องสอดคล้องกับลักษณะของ
ภารกิจ เนื่องจากพันธกิจเหล่านั้นจะเป็นตัวกาหนดความคาดหวัง ทักษะและความรู้ในด้านดิจิทัลที่เจ้าหน้าที่ในตาแหน่ง
นั้น ๆ จะต้องได้รับการพัฒนา โดยภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว สานักงาน ก.พ. จึงได้มีการแบ่งกลุ่มข้าราชการออกเป็น 6
กลุ่ม ตามบทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่
1) ผู้บริหารระดับสูง (Executive) จะทาหน้าที่กาหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร
2) ผู้อานวยการกอง (Management) จะสามารถสื่ อสารและถ่ายทอดนโยบายเพื่อไปสู่ การ
ปฏิบัติได้
3) ผู้ทางานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) จะสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และใช้
ข้อมูล รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจได้
4) ผู้ ท างานด้ า นบริ ก าร (Service) จะสามารถอ านวยความสะดวก ให้ ค าปรึ ก ษาและร่ ว ม
ออกแบบงานบริการผ่านรูปแบบดิจิทัลเพื่อสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและผู้รับบริการ
5) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) เป็นผู้ปรับเทคโนโลยี
องค์กร และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาขององค์กร
6) ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) เป็นผู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

กรมพัฒนาที่ดิน

49

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

3.3.2 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล
สานักงาน ก.พ. ได้มีการแบ่งกลุ่มข้าราชการออกเป็น 6 กลุ่ม โดยมีรายละเอียดตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.3.2
หัวข้อการแบ่งกลุ่มข้าราชการตามลักษณะหน้าที่ ซึ่งในการขับเคลื่อนของการเปลี่ยนผ่านสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัลของกลุ่ม
บุคลากรเหล่านี้มี “บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง ” ออกเป็น 3 ระยะ โดยพิจารณา 2 ด้านร่วมกัน ได้แก่ ทิศทางและ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ และบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ
ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเป็นเสมือนแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล เพื่อให้องค์กรไม่เกิดการสับสนการดาเนินงาน จึงได้แบ่งระยะการพัฒนาองค์กรออกเป็น 3 ระยะภายใต้ปัจจัย 3
ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 1) การพิจารณาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2) แนวโน้มการปรับเปลี่ยนองค์กร
และ 3) แนวโน้มการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินการพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับ
แผนระดับชาติที่ได้กาหนดไว้ องค์กรและบุคลากรทราบถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม
ระยะต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.10
ตารางที่ 3.10 ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐตามระยะต่าง ๆ
ทิศทางแนวโน้ม
ทิศทางการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

แนวโน้มการปรับเปลี่ยน
องค์กร
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ปีที่ 1 – 2 (Early)
1. ในช่วงระยะเริ่มต้นของ
องค์กรจะเป็นการ
เตรียมพร้อมด้านการ
ทางานให้เกิดความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ
ร่วมกันทั้งความร่วมมือและ
ข้อมูลภายในองค์กร
1. เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนการทางานตาม
ภารกิจขององค์กรแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

ปีที่ 3 – 5 (Develop)
1. ในช่วงระยะกาลังพัฒนา
องค์กรมีการปรับปรุง
กระบวนการ วิธีการทางาน
ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ
ร่วมกันทั้งความร่วมมือและ
ข้อมูลข้ามองค์กร

ปีที่ 6 – 10 (Maturity)
1. ในช่วงระยะสมบูรณ์
องค์กรมีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการร่วมกันทั้งความ
ร่วมมือและข้อมูลแบบไร้
ข้อจากัดในการทางาน

1. เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการทางานตาม
ภารกิจขององค์กรแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด

1. เกิดการพัฒนาองค์กรใน
แง่ของการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ
สนับสนุนให้เป็นองค์กรด้าน
ดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์
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ทิศทางแนวโน้ม
แนวโน้มการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ปีที่ 1 – 2 (Early)
ปีที่ 3 – 5 (Develop)
ปีที่ 6 – 10 (Maturity)
1. การเตรียมความพร้อม 1. พัฒนานวัตกรรมด้าน
1. พัฒนารูปแบบการ
และจัดทานโยบายและ
รูปแบบการทางานด้วยการ ทางานและการบริการที่
แผนงานเพื่อให้เกิดแนว
เชื่อมโยงและบูรณาการ
ก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกัน
ปฏิบัติในการทางานของ
ร่วมกันระหว่างองค์กร
ระหว่างองค์กรและ
บุคลากร สาหรับการก้าวสู่ 2. พัฒนานวัตกรรมด้าน
ผู้รับบริการ
การเป็นองค์กรดิจิทัล
การบริการที่คานึงถึงความ 2. พัฒนารูปแบบการ
2. ปรับปรุง พัฒนา
ต้องการของผู้รับบริการ
ทางานภาครัฐที่ส่งเสริมให้้
กระบวนการทางาน การ เป็นสาคัญ พร้อมทั้งเกิด
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ให้บริการแก่ผู้มีส่วน
การเชื่อมโยงระหว่าง
อย่างเต็มรูปแบบ
เกี่ยวข้องแบบอัจฉริยะ
องค์กรและผู้รับบริการ
ด้วยการนาเทคโนโลยีเข้า 3. พัฒนารูปแบบการ
มาสนับสนุน เพื่อให้เกิด
ทางานภาครัฐที่เปิดโอกาส
การเชื่อมโยงการทางาน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วน
และข้อมูลระหว่างองค์กร เข้ามามีส่วนร่วม
ประชาชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (ระยะเริ่มต้น)
3. การรวบรวมและจัดทา
ข้อมูล เพื่อการเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณะ
ที่มา : แนวทางพัฒ นาทักษะด้านดิจิ ทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ ย นเป็นรัฐ บาลดิจิทัล ,
สานักงาน ก.พ.

กรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 3.6 Grant chart ของการพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
2. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
สานักงาน ก.พ. ได้แบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น 6 กลุ่มเป้าหมายด้วยกัน ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ในแต่
ละกลุ่มเป้าหมายมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังที่แตกต่างกันตามบทบาทภารกิจของตน และระยะการพัฒนาด้าน
ดิจิทัลขององค์กร โดยสาหรับระยะเริ่มต้นปีที่ 1 - 2 จะเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการเปลี่ยน
ผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เช่น การสร้างการรับรู้ การวางแผนนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น สาหรับระยะกาลังพัฒนา ปีที่ 3 5 จะเริ่ ม ปฏิ บั ติ เ พื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นองค์ ก ร เช่ น การน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม การใช้ ข้ อ มู ล เพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจ เป็น ต้น และระยะสมบูรณ์ ปีที่ 6 - 10 องค์กรพัฒ นาด้านดิจิทัลเพื่อการดาเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในระยะนี้องค์กรจึงเน้นบทบาทไปที่การพัฒนาเพื่อต่อยอด สร้างคุณค่าร่วมกัน และเกิดความอย่างยั่งยืน
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.11

กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 3.11 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและระยะการพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย

คานิยาม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหารระดับสูง 1. ผู้ดารงตาแหน่ง
(Executive)
ประเภทบริหาร
ระดับสูง หรือตาแหน่ง
อื่นที่เทียบเท่า* โดยมี
หน้าที่รับผิดชอบดังนี้
- กาหนดนโยบายและ
ทิศทางองค์กร
- กากับดูแลการ
ดาเนินงานของส่วน
ราชการให้บรรลุ
เป้าหมายตามบทบาท
ภารกิจที่กาหนด

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ปีที่ 1 – 2 (Early)
ปีที่ 3 – 5 (Develop)
ปีที่ 6 – 10 (Maturity)
1. สร้างความรับรู้และ
1. สามารถกาหนดนโยบาย 1. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ตระหนักถึงความสาคัญ
และทิศทางขององค์กร
ที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ของการเปลี่ยนแปลงด้าน 2. กระตุ้นและผลักดันให้
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
องค์กรและบุคลากรในสังกัด และการสร้างสรรค์นวัต
ยกระดับคุณภาพการ
ปรับเปลีย่ นรูปแบบการ
กรรรม เพื่อการพัฒนางาน
ดาเนินงานขององค์กรตาม ดาเนินงานตามภารกิจให้
ภาครัฐที่มมี ูลค่าสูงขึ้น
ทิศทางและแนวโน้มการ ทันสมัย และสอดคล้องกับ 2. พัฒนาการทางาน
เปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
ทิศทางและแนวโน้มการ
ภาครัฐตามภารกิจที่สร้าง
ของภาครัฐ
เปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลของ คุณค่าร่วมกันของผู้มสี ่วน
2. เป็นผู้ใช้ข้อมูลและ
ภาครัฐ โดยนาเทคโนโลยี
เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ ดิจิทัลมาสนับสนุน
3. เชื่อมโยงและบูรณาการ
ตัดสินใจกาหนดนโยบาย 3. เป็นผู้ใช้ข้อมูลและ
ภาครัฐให้สามารถทางาน
หรือทิศทางองค์กร
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อสร้าง ได้อย่างไร้ข้อจากัด
คุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อ 4. เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้า
สาธารณะจากข้อมูลของ
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
องค์กร
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ผู้อานวยการกอง
(Management)

1. นานโยบายจากฝ่าย
บริหารมากาหนดเป็น
แนวทางและแผนการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
2. ทบทวน/พัฒนา
กระบวนการดาเนินงาน
ตามภารกิจให้สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงและ
บูรณาการทางานร่วมกัน
กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. การรวบรวมและจัดทา
ข้อมูล เพื่อการเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณะ

กรมพัฒนาที่ดิน

1. ผู้ดารงตาแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกอง
2. ผู้ดารงตาแหน่ง
ประเภทอานวยการ
หรือตาแหน่งอื่นที่
เทียบเท่า**
โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ
ดังนี้
- นานโยบายจากฝ่าย
บริหารไปปฏิบตั ิให้
เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม

1. สามารถสื่อสารนโยบาย
ขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบตั ิ
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการดาเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กร ให้มี
ความทันสมัยและอยู่ใน
รูปแบบดิจิทลั
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การทางานขององค์กร
3. เป็นผู้ใช้ข้อมูล และ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ
ตัดสินใจกาหนดนโยบาย
หรือทิศทางองค์กร

1. สนับสนุนการ
ปรับเปลีย่ นทัศนคติและ
สร้างบรรยากาศการ
ทางานในรูปแบบดิจิทัล
2. สร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเพิ่มมูลค่า
และคุณค่างานภาครัฐกับผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. เชื่อมโยงและบูรณาการ
ภาครัฐให้สามารถทางาน
ได้อย่างไร้ข้อจากัด
4. เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
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กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ทางานด้าน
นโยบายและงาน
วิชาการ
(Academic)

คานิยาม
กลุ่มเป้าหมาย
- ควบคุมกากับการ
ทางานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ปีที่ 1 – 2 (Early)

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ปีที่ 3 – 5 (Develop)
ปีที่ 6 – 10 (Maturity)
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

1. ผู้ปฏิบัติงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ในทาง
วิชาการ โดยมีหน้าที่
รับผิดชอบอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- จัดทานโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนงาน
มาตรการ มาตรฐาน
กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ
หรือจัดทาร่าง
งบประมาณ
- งานด้านการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย หรือจัดทา
ผลงานทางวิชาการ
- งานให้คาปรึกษา

1. นาเสนอทางเลือกเชิง
นโยบาย แผนงาน
โครงการ ข้อเสนอ ที่
สอดคล้องกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์องค์กรผ่าน
การวิเคราะห์ใช้ข้อมูล
และเทคโนโลยีดิจิทลั
2. มีความเข้าใจระบบ
ข้อมูล สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่
สามารถนามาแลกเปลี่ยน
หรือเรียกใช้ได้อย่าง
สะดวก

1. สนับสนุนการตัดสินใจ
กาหนดนโยบาย แผนงาน
ต่าง ๆ ความต้องการและ
สร้างสรรค์ ออกแบบ ผ่าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ใช้ข้อมูลและดิจิทัล
2. สร้างความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
แหล่งต่าง ๆ ขององค์กรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
อย่างเป็นระบบ
3. เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
มีส่วนร่วมในรูปแบบดิจิทลั

1. สามารถต่อยอดและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อ
การพัฒนาการดาเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
เพิ่มคุณค่าและสร้างคุณ
คุณค่าร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. เชื่อมโยงและ บูรณา
การภาครัฐให้สามารถ
ทางานได้อย่างไร้ข้อจากัด
3. เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ผู้ทางานด้าน
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริการ (Service) ให้บริการ เพื่อการ
ให้บริการ ช่วยเหลือ
หรืออานวยความ
สะดวกแก่ผู้รับบริการ
ทุกภาคส่วน โดยจะ
เป็นงานที่ใช้ความรู้
ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ ก็ได้

1. สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการดาเนินงาน
2. สามารถให้ข้อคิดเห็นใน
การพัฒนาคุณภาพการ
บริการที่คานึงถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ
ด้วยการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้

1. สามารถออกแบบ
สร้างสรรค์ ปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามความ
ต้องการของผู้รับบริการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ ผ่านรูปแบบดิจิทัล
2. สนับสนุนการสร้างความ
เชื่อมโยงการบริการข้าม
หน่วยงานของผู้รับบริการ
3. เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา
มีส่วนร่วม

1. ร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนาการให้บริการ เพื่อ
สร้างคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและ
ผู้รับบริการ
2. เชื่อมโยงและ บูรณา
การภาครัฐให้สามารถ
ทางานได้อย่างไร้ข้อจากัด
3. เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบผ่านระบบดิจิทัล
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กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั
(Technology
Specialist)

ผู้ปฏิบัติงานอื่น
(Others)

คานิยาม
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่ง
ดารงตาแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือ
ตาแหน่งในสายงานอื่น
หรือประเภทอื่นที่
ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้
ความรู้เชิงเทคนิค
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ
ที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน
๖ กลุ่มข้างต้น หรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่อาศัย
ทักษะ และฝีมือ
เฉพาะด้านต่าง ๆ ***

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
ปีที่ 1 – 2 (Early)
ปีที่ 3 – 5 (Develop)
ปีที่ 6 – 10 (Maturity)
1. พัฒนาแพลตฟอร์มการ 1. สร้างสรรค์และออกแบบ 1. สามารถคาดการณ์และ
บริหารจัดการภายใน
ระบบอัจฉริยะให้แก่
เลือกเทคโนโลยีที่
องค์กร และตามภารกิจ
หน่วยงาน
เหมาะสมกับบริบทของ
ขององค์กร ให้อยู่ใน
2. พัฒนารูปแบบการ
องค์กร และรองรับการ
รูปแบบดิจิทลั ที่สามารถ ดาเนินงานตามภารกิจของ เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีใน
เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้มสี ่วน องค์กรไปสูร่ ะบบดิจิทัลที่
อนาคต เพื่อการ สร้างงาน
เกี่ยวข้อง
ช่วยสนองตอบต่อความ
ภาครัฐที่มมี ูลค่าสูงขึ้น
2. ดูแลบารุงรักษาระบบ ต้องการของผู้รับบริการใน 2. การพัฒนาเป็นองค์กร
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย รูปแบบและช่องทางที่
แห่งนวัตกรรม เชื่อมโยง
มีเสถียรภาพ และอยู่ใน
หลากหลาย
และ บูรณาการภาครัฐให้
สภาพพร้อมใช้งานอย่าง 3. สร้างให้เกิดการเชื่อมโยง สามารถทางานได้อย่างไร้
ต่อเนื่อง
ระหว่างองค์กรกับผูม้ ีส่วน
ข้อจากัด
3. พัฒนาระบบให้
เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างเป็น 3. เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้า
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ ระบบ
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
เปลี่ยนแปลงไปได้
4. เปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามา รูปแบบผ่านระบบดิจิทัล
มีส่วนร่วม

ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ
ที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน
๖ กลุ่มข้างต้น หรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่อาศัย
ทักษะ และฝีมือ
เฉพาะด้านต่าง ๆ ***

1. ตระหนักรูเ้ กี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั
2. สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหาร
จัดการงานที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
เหมาะสม

1. มีความรู้ความเข้าใจและ
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี
2. สามารถนาเทคโนโลยีมา
ใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย
3. มุ่งพัฒนาตนเอง สามารถ
ปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
นาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้

1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
อย่างชาญฉลาด
2. สามารถพัฒนาและ
บริหารจัดการงานทีไ่ ด้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล

ที่มา : แนวทางพัฒ นาทักษะด้านดิจิ ทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ ย นเป็นรัฐ บาลดิจิทัล ,
สานักงาน ก.พ.
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* ผู้ดารงตาแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือตาแหน่งอื่นที่เทียบเท่า อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รอง
อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต
** ผู้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานัก/กอง/ศูนย์ ในส่วนกลาง ส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนภูมิภาค
*** ผู้ปฏิบัติงานที่อาศัยทักษะและฝีมือ เช่น ผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม คีตศิลป์ ดุริ
ยางคศิลป์ นาฏศิลป์ เป็นต้น

3.3.3 การวิเคราะห์โครงสร้างของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการแบ่งกลุ่ม
กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนา
ที่ดิน มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) หน่วยงานส่วนกลาง จานวน 15 กลุ่ม/ศูนย์ปฏิบัติการ/
สานัก/กอง (มี 3 กลุ่ม/ศูนย์ปฏิบัติการ เป็นส่วนงานสนับสนุนขึ้นตรงกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) และ 2) หน่วยงานส่วน
ภูมิภาค จานวน 12 สานักงาน ดังนั้น ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของ
กรมพัฒนาที่ดินนับว่าเป็นความท้าทายแก่องค์กร ในการการวางแผนเพื่ อให้ครอบคุลมการปฏิบัติงานของข้าราชการและ
บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินทั้ง 2 กลุ่ม ที่ต้องเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจหลัก
ของกรมพัฒนาที่ดินตามโครงสร้างของหน่วยงานข้างต้น โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยให้ข้าราชการ
และบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกรมที่ดิน
ในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีจานวนอัตรากาลัง 1,428 คน โดยได้แบ่งอัตรากาลังตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดที่ 2 มาตรา 4520 ได้กาหนดตาแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.12

20

สานักงาน ก.พ., พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 22 ก วันที่ 25 มกราคม 2551, หน้า 1-51
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ตารางที่ 3.12 อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
ประเภท
จานวน (คน)
บริหาร
4
อานวยการ
24
วิชาการ
984
ทั่วไป
416
รวม
1,428
ที่มา : อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ร้อยละ
0.28
1.68
68.91
29.13
100.00

จากอัตรากาลั งคนของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้แบ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พบว่า สัดส่วนอัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน มากที่สุด คือ ประเภทวิชาการ จานวน 984 คน คิดเป็นร้อยละ 68.91
รองลงมา คือ ประเภททั่วไป จานวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 29.13 ลาดับที่สาม คือ ประเภทอานวยการ จานวน 24 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.68 และลาดับสุดท้าย คือ ประเภทบริหาร จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28% ตามลาดับ
หากพิจารณาการจัดกรอบอัตรากาลังให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการ
และบุคลากรของกรมที่ดิน จึงได้มีการจัดกลุ่มอัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ตามลักษณะบทบาทภารกิจ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บริหาร อานวยการ และปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.13
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ตารางที่ 3.13 อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งตามลักษณะบทบาทภารกิจ21
ประเภท
จานวน (คน)
บริหาร
4
อานวยการ
24
ปฏิบัติการ
1,400
รวม
1,428
ที่มา : อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ร้อยละ
0.28
1.68
98.04
100.00

จากอัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้แบ่งตามลักษณะบทบาทภารกิจ พบว่า สัดส่วนอัตรากาลังคนของกรม
พัฒนาที่ดิน มากที่สุด คือ ประเภทปฏิบัติการ จานวน 1,400 คน คิดเป็นร้อยละ 98.04 รองลงมา คือ ประเภทอานวยการ
จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 และลาดับสุดท้าย คือ ประเภทบริหาร จานวน จานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28
ตามลาดับ
ในมิติด้านความคาดหวังของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท
กลุ่มบุคลากร ได้แก่
สาหรับบุคลากรประเภทผู้บริหาร (อธิบดีและรองอธิบดี) จะต้องมีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายในการเปลี่ยนผ่าน
องค์กรด้านดิจิทัล ตลอดจนถึงมีส่วนในการสร้างวัฒนธรรมที่จาเป็นเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลได้
สาหรับบุคลากรประเภทอานวยการ (เลขานุการกรม ผู้อานวยการกอง/ศูนย์/สานัก/สานักงาน) จะต้องมีหน้าที่
ในการวางแนวทางการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

อัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งตามลักษณะบทบาทภารกิจ โดย
ประเภทบริหาร คือ บุคลากรที่ดารงตาแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี
ประเภทอานวยการ คือ บุคลากรที่ดารงตาแหน่งเลขานุการกรม ผู้อานวยการกอง/ศูนย์/สานัก/สานักงาน และ
ประเภทปฏิบัติการ คือ บุคลากรที่ดารงตาแหน่งวิชาการและทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นตาแหน่งในระดับปฏิบตั ิการ หรือชานาญการ ชานาญการพิเศษ และ
ผู้เชี่ยวชาญ
21
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สาหรับบุคลากรประเภทปฏิบัติการ จะต้องมีหน้าที่ในการนาเสนอนโยบายและแผนที่สามารถตอบสนองต่อ
เป้าหมายและพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งนาเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม
การดาเนินงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานตามบทบาท
จากที่ได้กล่าวมาตั้งแต่หัวข้อที่ 3.1 – 3.3 จะเป็นการแสดงให้เห็นถึง การวิเคราะห์ปัจจัยตามกรอบแนวคิดของ
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร โดยกรอบแนวคิดจะพิจารณาจากมองจากภาพใหญ่ที่สุดลงมาที่ภาพเล็ก
(Top-down Analysis) โดยเริ่มจากการพิจารณาแผนและเป้าหมายของแผนในแต่ละระดับ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการ
และความสอดคล้องของแผนในระดับต่ าง ๆ จนมาถึงบริบทขององค์กร (Enterprise Context) (กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.1
การจัดทาแผนพัฒนาบุคคลที่สอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ)
จากนั้นจะนามาสู่การวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรผ่านปัจจัยทั้ง 4 มิติ เพื่อให้ทราบระดับความพร้อมขององค์
ในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.2 การวัดระดับความพร้อมขององค์กร)
ในส่วนต่อมาจะทาการข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการประเมินศักยภาพ ซึ่งจากการประเมินบริบทของ
กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้มีการแบ่งกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
(High Level Executive) 2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) 3) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Pre-Management) และ 4) หน่วยงานด้านธุรกิจและหน่วยสนับสนุน
(Business Unit and Support Function) ซึ่งการแบ่งกลุ่ม ดังกล่าวจะทาให้การพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล ของบุคลากร
สอดคล้องกับภารกิจและความคาดหวังขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 3.7
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ภาพที่ 3.8 กรอบแนวคิดของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (1)
ในขั้นตอนถัดไปจะเป็นการกล่าวถึงกรอบในการจัดทาเครื่องมือเพื่อการประเมินความพร้อมของบุคลากร ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ต่อจากการแบ่งกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยจะมีการกล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป

3.4 กรอบในการจั ด ท าเครื่ อ งมื อ การประเมิ น ความพร้ อ มด้ า น
บุคลากร
3.4.1 แนวคิดในการจัดทากรอบตามกรอบ ก.พ.
ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งแนวทางการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ เพื่ อ
การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จาเป็นต้องมีการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ โดย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสานักงาน ก.พ. จัดทารายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ
กรมพัฒนาที่ดิน
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บุคลากรภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมิน ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามที่ ก.พ. กาหนด
ซึ่งทาง สานักงาน ก.พ. ได้มีการตั้งเป้าหมายจานวนบุคลากรไว้ประมาณ 3 ล้านคนที่จะต้องเข้าสู่ระบบการประเมินตนเอง
(Self-Assessment) ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมิน ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลให้มีการทางานที่รวดเร็ว มีความเสถียร เกิด
ฐานข้อมูลการประเมินตนเอง ประมวลผลการวิเคราะห์ที่แม่นยาขึ้น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การพัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐด้านดิจิทัล จาเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือทักษะด้านดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะรายบุคคล (Personalized) เพื่อให้
สามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ให้มีความจาเพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคลได้ โดยรายละเอีย ดของแนวทางการพัฒนา
เครื่องมือจะได้นาเสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวในส่วนต่อไป

3.4.2 แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคล

ภาพที่ 3.9 กรอบในการจัดทาเครื่องมือประเมินด้านทักษะด้านดิจิทัล
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1. การระบุช่องว่าง (Identify)
เป็นกระบวนการในการระบุกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังขององค์กร
โดยการทาความเข้าใจมิติเหล่านั้นจะช่วยในการระบุได้ว่าในการประมวลผลนั้นควรจะดาเนินการผ่านช่องทางออนไลน์
หรือช่องทางออฟไลน์
2. การประเมิน (Assess) เมื่อสามารถระบุกลุ่มผู้ประเมินได้แล้วในขั้นตอนนี้จะเป็นกระบวนการในการ
ระบุวิธีการเก็บข้อมูลว่า ในกลุ่มเป้าหมายที่ระบุได้ตามข้อ 1 นั้น ควรใช้วิธีการใดในการเก็บข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์
หลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น ตลอดจนถึงช่องทางในการสัมภาษณ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตามข้อ 1
3. ผลลัพธ์ (Result) หลังจากมีการประเมินแล้ ว ผลจากการประเมินจะทาให้ทราบว่าทักษะของผู้
ประเมินที่ได้พิจารณาควบคู่กับความคาดหวังขององค์กรและมาตรฐานทักษะอยู่ในระดับใด หากผู้ได้รับการประเมินยัง
ขาดทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์ การพัฒนาทักษะจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเติม เต็มช่องว่างทางทักษะที่ขาด หากแต่ถ้า
ผู้รับการประเมินมีทักษะดังกล่าวดีอยู่แล้วจะเป็นการประเมินในด้านอื่น ๆ ต่อไป
4. ข้อ เสนอแนะ (Recommendation) จากผลลั พธ์ในส่ ว นที่ 3) ส่ ว นนี้ จะเป็ นการจั ดทาแผนการ
พัฒนาทักษะรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าแผนการพัฒนานั้นสอดคล้องกับการ
พัฒนาทักษะรายบุคคล
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3.5 แผนการในการประเมิน (Assessment Plan)
3.5.1 บทบาทของกลุ่ม ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กร
ดิจิทัล
1. การแบ่งกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการประเมินศักยภาพ

ภาพที่ 3.10 กลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการประเมินศักยภาพ
ในการประเมินบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรเพื่อการกากับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
Deloitte Inc.22 ได้มีการแบ่งบุคลากรภายในองค์กรหนึ่ง ๆ ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1) กลุ่มในการกากับดูแลและเฝ้า
ระวั ง (Oversight) ซึ่ ง จะท าหน้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลในภาพรวมขององค์ ก ร 2) หน้ า ที่ ใ นการขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยภาวะผู้ น าทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Leadership) ซึ่งในองค์กรธุรกิจตาแหน่งนี้มักจะเป็นในตาแหน่งผู้จัดการ ทาหน้าที่ประสานภาพ
ของนโยบายกับระดับปฏิบัติ 3) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Operation Execution) ซึ่งจะทาหน้าที่ปฏิบัติในแต่ละสายงาน

Deloitte (2019) Corporate Governance A practical on Global Trends & Best Practice. (Online) Retrieved from http://cabinc.com/wp-content/uploads/2019/06/CAB-2019-CEO-and-Director-Forum-Deloitte-Governance-Workshop-Slides-forDistribution2.pdf
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อย่างไรก็ตาม ในบริบทของข้าราชการและบุคลากรของประเทศไทยนั้น อาจไม่สามารถแบ่งได้ลักษณะ
ดังกล่าวได้โ ดยง่าย เพราะบทบาทในการกากับ ดูแล และเฝ้าระวังในหลายกรณีอาจต้องทาหน้าที่ในการขับเคลื่ อน
ยุ ท ธศาสตร์ อ งค์ ก รร่ ว มกั บ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง ขณะเดี ย วกั น ในกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลางนั้ น ก็ มี ก ารแบ่ ง กลุ่ ม ที่ มี
รายละเอียด ดังนั้น การแบ่งกลุ่มของบุคลากรภายในองค์กรอาจแบ่งได้ดังปรากฏ ตามภาพที่ 3.10 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (High Level Executive) โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กร ในกลุ่มนี้จ ะมีบทบาทสาคัญในการวางวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร และการตัดสิ นใจในประเด็นที่มี
ความสาคัญ
2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) โดยกลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง อาทิ ผู้อานวยการกองและผู้อานวยการสานัก กลุ่มดังกล่าวมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย การติดตามและ
กากับดูแลให้เป็นไปตามผล และการสร้างสภาพแวดล้อมภายในทีมเพื่อให้เกิดการทางานในรูปแบบดิจิทัล
3) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (PreManagement) อาทิ กลุ่มผู้หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มผู้เชียวชาญ ซึ่งมีคุณสมบัติจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับกลาง
ได้ โดยในกลุ่มนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างคนทางานด้านการปฏิบัติการและกลุ่มผู้ดาเนินการบริหารจัดการเพื่อให้กลุ่ม
งานดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) หน่วยงานด้านธุรกิจและหน่วยสนับสนุน (Business Unit and Support Function) โดยใน
กลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มภารกิจ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ปฏิบัติ (ประกอบไปด้วยกลุ่มสายวิชาการ
กลุ่มผู้ทางานด้านการออกแบบงานบริการ และผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ) โดยในกลุ่มนี้จะต้องสามารถ
พัฒนาความเข้าใจในมิติทเี่ กี่ยวข้องกับภารกิจ (Literacy)
2 ลาดับการพัฒนาที่มุ่งการสร้างผู้นาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
ในการพัฒนาและขับเคลื่อนภาครัฐด้านดิจิทัลให้บรรลุผลในระยะเริ่มต้นนั้น ความพร้อมของบุคลากร 2
กลุ่ม ได้แก่ 1.) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (High Level Executive) ของส่วนราชการ และ 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล (Technology Specialist) จะถู ก พั ฒ นาเป็ น 2 กลุ่ ม แรก เนื่ อ งจากกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง (High Level
Executive) ของส่วนราชการ เป็นผู้ที่สามารถกระตุ้นและผลักดันในเชิงนโยบายได้ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
64
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ดิจิทัล (Technology Specialist) จะเป็นผู้สนับสนุนการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสนับสนุนการทางานและการ
ให้บริการประชาชน
จากการวิเคราะห์ลาดับความสาคัญตามกรอบข้อเสนอแนะของสานักงาน ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนภาครัฐด้านดิจิทัลให้บรรลุผลในระยะเริ่มต้นนั้น ความพร้อมของบุคลากรที่ให้ความสาคั ญกับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิ ทัล ของกลุ่ มบุ คลากรระดับ สูง (Executive) เป็นล าดับแรก และลาดับต่อมา คือ การพัฒนากลุ่ มผู้ ปฏิบัติซึ่งมี
บทบาทหลั กในภารกิจ ล าดับต่อมาเป็ น การพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล ให้ กลุ่ มผู้ บริห ารระดับกลาง ซึ่งทาหน้าที่ในการ
ขั บ เคลื่ อ นนโยบาย และในกลุ่ ม สุ ด ท้ า ย ได้ แ ก่ กลุ่ ม ผู้ เ ตรี ย มตั ว ได้ รั บ การพั ฒ นาเป็ น ผู้ บ ริ ห ารระดั บ กลาง (Premanagement) ในกลุ่มสุดท้าย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จะเป็นกลุ่มที่สอดแทรกในแต่ละกลุ่ม ดังภาพที่ 3.11

ภาพที่ 3.11 ลาดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลกรตามกลุ่มบุคลากร
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3.5.2 แผนการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ดังที่ได้นาเสนอก่อนหน้านี้ว่าการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลจาเป็นต้องสอดคล้องกับลักษณะความคาดหวังของแต่
ละกลุ่ม และแนวทางการพัฒนาของแต่ละบุคคลต้องมีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม โดยการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 3) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่ม
ผู้บ ริห ารระดับ กลาง 4) กลุ่มผู้ ปฏิบั ติ โดยในกลุ่มผู้ ปฏิบัติอาจมีการแบ่งเป็นกลุ่ มสายวิชาการ กลุ่ มผู้ทางานด้านการ
ออกแบบงานบริการ และผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 3.12

ภาพที่ 3.12 แผนการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
1) การประเมินข้าราชการกลุ่มผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นการประเมินโดยการสัมภาษณ์ เพื่อให้
เข้าใจวิสัยทัศน์องค์กร และความคาดหวังในด้านดิจิทัล รวมทั้งทักษะด้านดิจิทัลที่หน่วยงานคาดหวัง
2) กลุ่มหน่วยงานด้านธุรกิจหลักและหน่วยสนับสนุน (Business Unit and Support Function)
โดยจะเป็นการประเมินจากการสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับแบบสอบถาม
3) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) โดยการสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับแบบสอบถาม
4) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (PreManagement) โดยการใช้แบบสอบถามควบคู่กับการสัมภาษณ์กลุ่ม
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3.6 การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะของกลุ่มบุคลากร
3.6.1 ช่องว่างในเชิงทักษะ
1. สภาพการณ์ว่าด้วยช่องว่าในเชิงของไทย
ช่องว่างในเชิงทักษะ (Skill Gaps) หมายถึง ความไม่สอดรับกันระหว่างทักษะและคุณสมบัติของผู้ทางาน
กับทักษะและคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ23 สาเหตุของการเกิดช่องทางในเชิงทักษะนั้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ
อาทิ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก เช่น ความต้องการของนายจ้างของแต่ละอุตสาหกรรมอาจมีความต้องการที่
แตกต่างกันออกไป หรือการเข้ามาของเทคโนโลยี ซี่งเงื่อนไขดังกล่าวทาให้ระบบการศึกษานั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที จากงานศึกษาของ ILO (2019)24 ได้แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ประเทศไทยนั้นกาลังก้าวเข้า
สู่ร ะบบเศรษฐกิจ ดิจิ ทัล ที่มากขึ้น (Digital) จากการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่กาลั งแรงงาน (Workforce) ของ
ประเทศไทยด้านดิจิ ทัล กาลั ง เผชิญ กับ ช่ องว่างทั้ งในด้านจ านวนของกาลั งแรงงานที่มีค วามเชี่ย วชาญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะของผู้สาเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
2. ทักษะที่จาเป็นและช่องว่างเชิงทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เทคโนโลยีดิจิทัลและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ทาให้เกิดข้อท้าทายและปัญหาที่
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐต้องเผชิญนั้นมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อวิธีการทางานและทักษะของบุคลากร
ภาครัฐ OECD (2019) ได้ชี้ให้เห็นว่าในการทางานของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในห้วงปัจจุบันจาเป็นต้องพัฒนา
ทักษะ 4 ด้าน ทีจ่ าเป็นต่อการส่งมอบบริการสาธารณะ25 ได้แก่

23

LinkedIn and the Solutions for Youth Employment (S4YE) Secretariat (n.d.) SKILLS GAP OR SIGNALING GAP?. Retrieved from
https://economicgraph.linkedin.com/content/dam/me/economicgraph/en-us/download/Skills_Gap_or_Signalling_Gap.pdf
24 Internationa Labor Organization. (2019). Skills shortages and labour migration in the field of information and communication
technology in India, Indonesia and Thailand. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/publication/wcms_710031.pdf
25 OECD (2019). Strengthening Digital Government. Retrieved from https://www.oecd.org/going-digital/strengthening-digitalgovernment.pdf
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1) การให้คาแนะนาในเชิงนโยบาย (Policy Advisory Skills) โดยต้องสามารถใช้เทคโนโลยี
และสามารถบู รณาการหลักฐานเชิงประจักษ์จากหลากหลายสาขา รวมทั้งข้อมูลจากประชาชน เพื่อให้ผู้ออกนโยบาย
สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ทักษะการมีส่วนร่วม (Engagement Skills) โดยต้องสามารถทางานร่วมกับประชาชนและ
ผู้ใช้บริการของภาครัฐเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ ความชอบธรรม และผลกระทบจากบริการภาครัฐ โดยใช้ความรู้จากการ
ร่วมพัฒนาเพื่องานบริการที่ดี ซึ่งเข้าใจความต้องการและข้อจากัดของผู้รับบริการ
3) ทักษะในการส่งถ่ายงาน (Commissioning Skills) โดยต้องสามารถออกแบบและบริหาร
สัญญา รวมทั้งสามารถบริหารโครงการให้บรรลุผลผ่านองค์กรอื่น ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรไม่แสวงหากาไร
เพื่อให้สามารถส่งมอบงานบริการที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญและสภาพพื้นที่
4) การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management Skills) โดยการสร้างความร่วมมือกับ
หุ้นส่วนอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือแลกเปลี่ย นความเข้าใจร่วมกันในปัญหานั้น ตลอดจนถึงสามารถระบุ
วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
โดยทักษะทั้ง 4 ด้านนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญ คือ การเป็นภาครัฐที่เปิดและมีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น
(Opened and Innovative) เพื่อให้ป ระชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่ว มในการให้ข้อมูลและการออกแบบงานบริการ
ภาครัฐที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งต้องการงานบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การปรับองค์การให้เป็น
รูปแบบดิจิทัลนั้นเป็นโอกาสที่สาคัญที่จะทาให้องค์กรสามารถเข้าใจกับปัญหาในเชิงลึก (Insight) ซึ่งการปรับโฉมดังกล่าว
ทาให้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีความจาเป็นมากขึ้น26
ในบริบทของประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบราชการเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งได้
วางเป้าหมายสอดคล้องกับหลักการของ OECD ว่าภาครัฐนั้นจาเป็นต้องมีดังนี้

26

OECD (2017) อ้างแล้ว
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1) เปิดกว้างและเชื่อมโยง (Open & Connected Government) โดยต้องมีความโปร่งใสใน
การทางานและในภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทางานร่วมกับภาครัฐได้โดยการทางานในลักษณะ
เครือข่ายในแนวระนาบ
2) ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) โดยต้องสามารถทางาน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐเพื่อออกแบบงานบริการให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการได้อย่างเหมาะสม
3) มี ขี ด สมรรถนะสู ง และทั น สมั ย (Smart & High Performance Government) โดยต้ อ ง
สามารถทางานอย่างมีนวัตกรรมและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ เพื่อให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นปัจจัยแห่งความสาเร็จนั้นประกอบด้วย 1) การสานพลังระหว่างภาครัฐ
และภาคส่วนอื่น ๆ 2) การสร้างนวัตกรรม 3) การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization/Digitization) โดยในแง่นี้
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐต้องมีทักษะด้านดิจิทัลที่จาเป็น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลได้ ซึ่ง
ในแง่นี้ย่อมหมายความว่าทักษะของบุคลากรที่จาเป็นนั้นไม่ได้จากัดเพียงเฉพาะทักษะในเชิงเทคนิค (Technical Skills)
เท่านั้น หากแต่รวมถึงทักษะในด้านอื่น ๆ ที่จาเป็น (Generic Skills) อาทิ การแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skills)
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
อย่ า งไรก็ ตาม จากการส ารวจความพร้อ มรั ฐ บาลดิจิ ทั ล ของหน่ว ยงานภาครั ฐ ประจ าประเทศไทย
ประจาปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดทาโดยสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะเห็นได้ว่า มิติด้าน 1) ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้าน
ดิจิทัล (Digital Capabilities) ในมิติย่อยด้าน Digital Literacy จาเพาะในประเด็นการออกแบบกระบวนงานและการ
ให้ บ ริ การด้ว ยระบบดิจิ ทัล และความรู้ ด้านกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัล และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2) ตัวชี้วัดย่อยด้าน Digital Leadership และตัวชี้วัดย่อยด้าน Digital Professional ยังคงเป็น
ประเด็นที่เป็นข้อท้าทายของส่วนราชการในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรดิจิทัลและเป็นประเด็นที่ยังคงชี้ให้เห็น
ช่องว่างในเชิงทักษะของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ
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3.6.2 กระบวนการวิเคราะห์ Gaps
การวิเคราะห์ช่องว่างในเชิงทักษะ (Skills Gap Analysis) คือ เครื่องมือสาคัญในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง
ทักษะปัจจุบันของคนทางานและทักษะที่จาเป็นในการทางานเฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินเป้าหมาย
ในปัจ จุบั น และอนาคตขององค์กร OECD (2017) ได้น าเสนอให้ เห็ นว่ากระบวนการระบุทักษะเป็นส่ วนสาคัญในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ ซึ่งเริ่มจากการระบุทักษะที่จาเป็น และทักษะของทักษะดังกล่าวเป็นขั้นตอนพื้นฐานใน
การแสวงหาบุคลากร หรือพัฒนาบุคลากรในขั้นต่อไป ดังปรากฏตามภาพที่ 3.13

ภาพที่ 3.13 การบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐตามกรอบของ OECD
จากแนวคิดของ OECD นั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการระบุช่องว่างในเชิงทักษะนั้นเป็นมิติแรกที่มีความจาเป็นสูงสุด
โดยการวิเคราะห์ช่องว่างในเชิงทักษะไม่เพียงแต่เป็นการประเมินบุคคลคนหนึ่งว่ามีทักษะที่เพียงพอหรือไม่เพียงพอ
อย่างไร หากแต่ต้องวิเคราะห์เป้าหมายและความคาดหวังขององค์กรควบคู่กันไป ในบริบทที่นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและผู้รับบริการ และทักษะของผู้ที่ทางาน
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กรอบของการวิเคราะห์นี้จึงได้ประยุกต์กรอบคิดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 27 ในการวิเคราะห์ช่องว่าง
เชิงทักษะเพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าวให้แนวทางที่น่าสนใจใน
การวิเคราะห์ช่องว่างในเชิงทักษะว่าจะต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรหรือตลาด (Market-Driven Skills
Demand) ทักษะที่น โยบายภาครั ฐ ต้องการสนับสนุน (Policy-Driven Skills Demand) และทักษะที่ ต้องการสาหรับ
ทางานเพื่อการดารงชีวิต (Skills Demand for Livelihood) เพื่อวิเคราะห์ระดับและทักษะที่ต้องการในอนาคต เทียบกับ
ทักษะที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดทาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังปรากฏตามภาพที่ 3.14

ภาพที่ 3.14 กรอบแนวทางการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะ
ที่มา: ILO, 2010
ในการประเมินช่องว่างทางทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจาเป็นต้องมีการวางแนวทางการ
วิเคราะห์สาหรับการจัดทายุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยในแต่ละ
ขั้น ตอนประกอบด้ ว ยขั้ น ตอนการตั้ ง ต้น (Set up) ขั้ น ตอนในการวิ เ คราะห์ (Analyze) และขั้ น ตอนในการรายงาน
(Report) ทักษะที่จาเป็นของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ โดยกระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการประเมินช่องว่างเชิงทักษะ
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 3.15 ดังนี้

27

ILO (2010) Skills Gap Analysis in Aceh: From Reconstruction to Sustainable Growth through Skills Development. Retrieve from
https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_143374/lang--en/index.htm
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ภาพที่ 3.15 แนวทางการวิเคราะห์ช่องว่างในเชิงทักษะของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
1. ขั้นตอนการตั้งต้น (Set up) โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการวางกรอบข้อมูลที่จาเป็น กรอบใน
การวิเคราะห์ และการกาหนดเป้าหมายในการพัฒนา โดยกระบวนการที่สาคัญ ประกอบด้วย
1) ทฤษฎีในการวิเคราะห์ช่องว่าง (Theory of Gap) โดยแนวคิดในการวิเคราะห์ช่องว่างในเชิง
ทักษะดังที่นาเสนอก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าในการวิเคราะห์ช่องว่างนั้นจาเป็นต้องเข้าใจบริบทขององค์กร (Enterprise
Context) ซึ่งประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมและวิธีคิด 2) นโยบาย 3) โครงสร้างขององค์กร 4) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และโครงสร้างพื้นฐาน และ 5) ข้อมูลและสารสนเทศ นอกเหนือจากความเข้าใจบริบทขององค์กรแล้วจาเป็นต้องเข้า
ใจความคาดหวังของผู้รับบริการด้วย เพื่อให้เข้าใจความคาดหวังของผู้รับบริการต่อองค์กร
2) แม่แบบในการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Template) เพื่อให้เกิดการเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับ
ช่องว่างในเชิงทักษะอย่างเป็นระบบ จึงจาเป็นต้องออกแบบกรอบในการเรียบเรียงข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์ช่องว่าง
อย่างเป็นระบบ
3) ตัวชี้วัดช่องว่าง (Gap KPI) เพื่อให้สามารถติดตามเป้าหมายและความก้าวหน้าในการพัฒนา
ทักษะ และทักษะข้าราชการบุคลากรด้านดิจิทัล การกาหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมนั้นเป็นประเด็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
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2. ในขั้นตอนของการวิเคราะห์นี้จะเป็นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร (Enterprise Context) เพื่อระบุ
จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ทาให้ทราบช่องว่างในภาพรวมขององค์กรในการพัฒนาด้านดิจิทัลขององค์กร
3. ขั้นตอนในการรายงาน (Report) จากข้อมูลช่องว่างในภาพรวมขององค์กรในการพัฒนาด้านดิจิทัลใน
ขั้น ตอนก่อนหน้ านี้ ในขั้นตอนนี้ จะได้นาข้อมูล เพื่อเป็นช่อ งว่างดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการจัดทาแผนการพัฒ นา
รายบุคคล (Individual Development Plan) และแผนยุทธศาสตร์องค์กรตามลาดับ

3.7 การจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคล
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลเป็นกระบวนการต่อจากการกระบวนการวิเคราะห์ช่องวางในเชิง
ทักษะ โดยผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการก่อนหน้าจะนามาใช้วิเคราะห์และจัดทาแผนพัฒนาทักษะรายบุคคล
เพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด สาหรับหัวข้อการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก โดยเริ่มจากการอธิบาย
หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล ในหัวข้อถัดมาจะเป็นการกล่าวถึงความเชื่อมโยงของ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลกับการจัดทาแผนพัฒนาทักษะรายบุคคล และหัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึงการนาแนวทางการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

3.7.1. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
1. หลักการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP)
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) คือ กรอบแนวทางหรือแผนปฏิบัติการ
ที่จัดทาขึ้นเฉพาะในแต่ละบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะอื่น ๆ
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ตามเป้าหมายของการพัฒนา 28 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength)
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน่วยงาน จะนาไปสู่การพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลเป็นการพัฒนาที่เป็นปัจเจกบุคคล เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภูมิหลัง
ทักษะที่แตกต่างกัน โดยการจัดทาแผนพัฒนา ฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะทักษะและพฤติกรรมผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 29 จากแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลนั้นเป็น
กรอบแนวคิดในการทางาน สามารถประยุกต์ให้เข้ากับความมุ่งหวังขององค์กรได้
2. องค์ประกอบของแผนพัฒนารายบุคคล
แผนพัฒนารายบุคคลมีองค์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้
1) เป้าหมายการพัฒนา
สาหรับเป้าหมายการพัฒนาจะพิจารณาครอบคลุมทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว
โดยเป้าหมายระยะสั้นจะเป็นการพัฒนาเพื่อเติมเต็มช่องว่างของการพัฒนา ซึ่งควรตั้งเป้าหมายไม่เกิน 2 ประเด็น และ
เป้าหมายระยะยาวจะเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่มทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ
2) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการพัฒนา
สาหรับองค์ประกอบนี้จะพิจารณาจากบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามกลุ่มเป้าหมายของ
บุคลากร ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.2 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
3) เหตุผลและความสาคัญ

28

สานักงาน ก.พ. (2560). คู่มือจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) สาหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
, สานักงาน ก.พ. ปี พ.ศ. 2560 หน้า 2
29 กิลลีย์และคณะ(2002:27-55) อ้างในคู่มือการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สานักบริหารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
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บุคลากรควรมีจะเข้าใจและตระหนักถึงความจาเป็นของการพัฒนาทักษะของตน และเป็นการ
ตอบคาถามถึงความสาคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะนี้ก่อน เช่น เพราะจากการประเมินช่องว่างเชิงทักษะ
(GAP) หรือตรงกับความต้องการขององค์กร หรือเป็นสมรรถนะหลักที่สาคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือเพราะ
เป็นสมรรถนะที่กาหนดในตาแหน่งงานที่ต้องการโยกย้ายไปสู่ตาแหน่งงานนั้น
4) วิธีการและช่วงเวลาของการพัฒนา
การพัฒนาทักษะย่อมมีวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา การสอน
งาน การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน โปรแกรมพี่เลี้ยง การมอบหมายโครงการ การหมุนเวียนงาน การทากิจกรรม การ
เรียนรู้ด้วยตัวเอง การเป็นวิทยากรภายใน การดูงานนอกสถานที่ นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดช่วงเวลาของการพัฒนาให้
สอดคล้องกับการทางานและการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
5) การประยุกต์ใช้ในงาน
การจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลต้องมีความสอดคล้องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน
และบุคลากร ดังนั้น การพัฒนาทักษะใด ๆ บุคลากรควรจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในทุกระดับและสามารถ
น าไปใช้ ใ นภารกิ จ ได้ อ ย่ า งเหมาะสม โดยใช้ ห ลั ก SMART30 คื อ S = Specific (มี ค วามชั ด เจน), M = Measurable
(สามารถวัดได้), A = Attainable (สามารถบรรลุได้), R = Realistic (อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง) และ T = Timely (มี
กาหนดเวลาแน่นอน)
6) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตัวชี้วัดความสาเร็จเป็นองค์ประกอบที่ช่วยประเมินการพัฒนาทักษะว่ามีความเหมาะสม เป็นไป
ตามความคาดหวังขององค์กรหรือไม่ โดยจะเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ

30

Greed is good. (n.d.). หลัก SMART คืออะไร? และการตั้งเป้าหมายที่ดี. สืบค้นจาก https://greedisgoods.com/smart%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/
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3. กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาทักษะรายบุคคล
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนานั้นเป็นกระบวนการที่การสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างผู้บังคับบัญชาและตัว
บุคลากรร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาที่มีเป้าหมายจาเพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได้ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่ต้องทา
หน้าที่เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรกับการพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุ คลากรจะพิจ ารณาใน 2 มิติด้ว ยกัน โดยมิติแรกจะพิจารณาการพัฒนาเพื่อตอบสนอง
เป้ า หมายการพั ฒ นาระยะสั้ น ที่ มุ่ ง การเสริ ม จุ ด แข็ ง (Strength) และหาวิ ธี ก ารจั ด การกั บ จุ ด ที่ ต้ อ งการพั ฒ นา
(Development Area) สาหรับมิติที่สอง เป็นการพัฒนาระยะยาว โดยเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อก้าวไปสู่ตาแหน่ง
เป้าหมายในอนาคต โดยกระบวนการพัฒนาที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินหาช่องวางการ
พัฒนา (Assess) การกาหนดวิธีการเรียนรู้/พัฒนา (Acquire) และการปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Apply) กระบวนการ
จัดทาแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่
1) กาหนดเป้าหมายในการพัฒนา
ในขั้นตอนนี้จะเป็นการกาหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลและเติมเต็มช่องว่างเชิงทักษะของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน โดยที่มีความแตกต่างตามบทบาทของตน
2) ประเมินช่องว่างของการพัฒนา
การประเมินช่องวางของการพัฒนาจะทาการวิเคราะห์ช่องว่างของการพัฒนา (Gap Analysis)
ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์นั้นได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 6.2 กระบวนการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะ
3) จัดลาดับความสาคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา
การเลือกประเด็นในการพัฒนาบุคลากรรายบุคลควรจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการทาความ
ต้องการของบุคลากรให้สอดคล้องกับสิ่งที่หน่วยงานและองค์กรต้องการ และประเด็นในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่เป็น
จุดแข็งและจุดที่ต้องการพัฒนา
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4) กาหนดแนวทางและวิธีในการพัฒนา
สาหรับการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล ต้องมีการระบุแนวทางและวิธีในการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับประเด็นในการพัฒนา พร้อมทั้งต้องมีการกาหนดแนวทางในการนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
5) ระบุปัญหา/อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
แผนงานที่ดีจะต้องคานึงถึงความเสี่ยงที่ทาให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไม่ประสบความสาเร็จ
ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผ่านการระบุปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้งให้นาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น
6) การติดตามการพัฒนา
บุคลากรที่ได้รั บการพัฒนาทักษะและผู้บังคับบัญชาควรมีการติดตามความคืบหน้าของการ
พัฒนา ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นประจา พร้อมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา
4. การนาแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลสู่การปฏิบัติ
การปฏิบัติตามแผนที่ได้กาหนดไว้ ทาให้ บุคลากรเกิดการเรี ยนรู้และพัฒนาทักษะของตน และยังช่วย
ขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ นอกจากนี้ การปฏิบัติทาให้ เห็นถึงประสิทธิภาพของแผนที่ได้พัฒนา
ร่วมกันว่าองค์กรจัดทาแผนได้เหมาะสมต่อองค์มากน้อยระดับใด

3.7.2 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลกับการจัดทาแผนพัฒนาทักษะ
รายบุคคล
จากการวิเคราะห์ช่องว่างของการพัฒนาในบทที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ทักษะด้านดิจิทัล ของบุคลากรภายในกรม
พัฒนาที่ดินเป็นทักษะที่ควรได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในอดีตที่ผ่านมา
หลายหน่วยงานได้มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ผลการอบรมนั้นไม่สามารถ
นามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง ทางกรมพัฒนาที่ดินจึงเห็นควรว่าการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
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ภาครัฐภายในกรม ฯ ควรนาหลักการของการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีบทบาทภารกิจ พื้นฐานทักษะด้านดิจิทัล และความคาดหวังด้านดิจิทัลที่แตกต่างกัน ทาให้
การพัฒนาทักษะจาเป็นต้องมีความแตกต่างกัน เพื่อให้ตอบสนองต่อความคาดหวังได้อย่างเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า และ
ประสิทธิภาพ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของบุคลากรมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนแรกของ
การจัดทาแผน คือ การกาหนดเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งนับเป็นหัวใจสาคัญของการจัดทาแผนพัฒนาทักษะรายบุคคล
โดยที่เป้าหมายของการพัฒนาต้องมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร ซึ่งจะทาให้การจัดทาแผนพัฒนาทักษะ
รายบุคคลด้านดิจิทัลเป็นไปได้อย่างเหมาะสม เลือกพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับ
บทบาทภารกิจและความคาดหวังขององค์กร
ในประเด็นถัดไปจะกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร ผ่านการจัดทาแผนพัฒนาทักษะ
รายบุคคล

3.7.3 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
การพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทัล เป็ น สิ่ ง ที่ รั ฐ บาลก าลั งให้ ค วามสนใจ โดย OECD31 ได้มี ก ารจั ด ท าแนวทางการ
เสริมสร้างการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยหนึ่งที่ทาง OECD ได้ระบุไว้ คือ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในองค์กร
จากการวิเคราะห์ช่องว่างในเชิงทักษะด้านดิจิทัลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นพบว่าศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัลยัง
เป็นข้อท้าทายของส่วนราชการในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ซึ่งจากรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการระบุถึงเป้าหมายและผลที่
ต้องการด้านการบริหารราชการโดยการนาดิจิทัลเข้ามาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งยกระดับ

31

OECD. (อ้างแล้วใน 26)
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ความพร้อมทางด้านดิจิทัล จากข้อท้าทาย รายงานความก้าวหน้าและผลสารวจระดับความพร้อมในด้านดิจิทัล ล้วนแต่
ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อเติมเต็มช่องว่างขององค์กรในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ประเด็นที่ควรพิจารณาเป็นลาดับถัดมา คือ องค์กรจะมีแนวทางการทาแผนเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ภายในสังกัดอย่างไรถึงจะประสบความสาเร็จในการพัฒนา โดยบุคลากรในองค์กรล้วนมี
ความแตกต่างกันทั้งบทบาทภารกิจ ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะด้านดิจิทัล ทาให้การออกแบบแผนเพื่อการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลจึงควรออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มบุคลากร ซึ่งเครื่องมือที่เหมาะสมในการทาแผนเพื่อการพัฒนา
คือ การนาแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลมาประยุกต์ใช้เพื่อนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร
สาหรับการประยุกต์แผนพัฒนาทักษะรายบุคคลกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เป็นเสมือนกาวที่เชื่อมโยงการ
จัดการประสิทธิภาพเข้ากับการเรียนรู้ หากสามารถชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาแก่บุคลากรที่ ชัดเจน จะสามารถสนับสนุน
การพัฒ นาทักษะด้านดิจิ ทัลเพื่อการน าไปปฏิบัติงานจริง ซึ่งได้มีการกล่ าวถึงแนวทางการพัฒ นา 32 โดยเริ่มจากการ
ตั้งเป้าหมายของบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร จากนั้นจะวิเคราะห์ถึงช่องว่างของการพัฒนาใน
ด้านความรู้และทักษะด้านดิจิทัล นาไปสู่การออกแบบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลร่วมกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ พร้อมทั้งติดตามการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และวิเคราะห์ถึงระดับความสาเร็จของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
โดยรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 3.16

32

Digital Learning Thoughts. (2016). DIGITAL PERSONAL DEVELOPMENT PLANNING. Retrieve from
https://digitallearningthoughts.blog/2016/09/23/digital-personal-development-planning/
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ภาพที่ 3.16 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามกรอบแผนพัฒนาทักษะรายบุคคล
จากแนวทางทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่ได้กล่าวไปนั้น ในขั้นตอนถัดไปจะกล่าวถึงการจัดทาแผนพัฒนา
รายบุคคลสาหรับทักษะด้านดิจิทัล
กรอบการจัดทาแผนเสมือนการวางโครงร่างของการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประกอบกับในปัจจุบัน
หน่วยงานราชการมีภารกิจสาคัญร่วมกัน คือ การพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็น องค์กรดิจิทัล จึงจาเป็นต้องมีการจัดทา
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลจึง
เสมือนเป็นคู่มือที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์
1. การจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคล
จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลโดยทั่วไป สาหรับการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลจะนามาหลักการที่ได้กล่าวมาประยุกต์เข้ากับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร โดยแบ่งทักษะ
ด้านดิจิทัลที่เรียนรู้ ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มทักษะพื้นฐานที่ต้องได้รับการพัฒนา (Fundamental/Functional
Skill) โดยยึ ดตามบทบาทภารกิจของบุ คลากร และ 2. กลุ่ มทักษะเพิ่มเติมที่ควรเรียนรู้ (Optional Skill) เพื่อพัฒ นา
ศักยภาพของบุคลากร
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1) กลุ่มเป้าหมายสาหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ขั้นตอนแรกจะเป็นการจากการจัดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาออกเป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย โดยมี
รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.14
ตารางที่ 3.14 เป้าหมายของการพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (High
Level Executive)

เป้าหมายของการพัฒนา
วางวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งการติดตามการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านองค์กร
ไปสู่ดิจิทัลได้
2. กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Middle การแปลงนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติในระดับต่อไป และการ
Level Management) และ กลุ่มผู้ ส่งเสริมการทางานของทีมโดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทางาน
เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับ ให้เกิดประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
การแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติ (เจ้าหน้าที่ด้าน IT) พัฒนาองค์กรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้ทันสมัย เชื่อมโยงข้อมูล และดูแลรักษา
ระบบให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเสถียรภาพ
4. กลุ่มผู้ปฏิบัติ (กลุ่มผู้ออกแบบงาน การปฏิบัติตามภารกิจของตนให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นผ่านการ
บริการ)
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
5. กลุ่มผู้ปฏิบัติ (กลุ่มผู้ทางาน
การปฏิบัติตามภารกิจของตนเองให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
วิชาการ)
นาเสนอทางเลือกเชิงนโยบายให้แก่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ผ่านการใช้ข้อมูล
วิเคราะห์ และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการทางาน
2) ทักษะด้านดิจิทัลที่เรียนรู้
บุคลากรในแต่ละกลุ่มมีเป้าหมายตามความคาดหวังที่แตกต่างกันตามภารกิจของตน ทาให้
การพัฒนาทักษะจึงต้องมีความเฉพาะ โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.15
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ตารางที่ 3.15 ทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบุคลากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ทักษะด้านดิจิทัล
กลุ่มเป้าหมาย

Fundamental/
Functional Skill
ระยะเริ่มต้น
1. การกาหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้าน
ดิจิทัลที่เชื่อมโยงและข้ามหน่วยงาน
2. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ ให้มีการเชื่อมโยง
3. การขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
4. การบริหาร จัดการ สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
5. เข้าใจกระบวนงานขององค์กร และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
6. การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร
7. เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล
8. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทางาน
9. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และ
หลักปฏิบัติที่ดี

Optional Skill

ระยะกาลังพัฒนา
กลุ่มผู้บริหาร
1. กลยุทธ์การให้บริการสมาร์ท
ระดับสูง
ดิจิทัลและนาไปสู่การปฏิบัติ
2. การเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับ
การเป็นองค์กรดิจิทัล
3. การสร้างความร่วมมือเพื่อสร้าง
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
4. การทางานร่วมกันเป็นทีมแบบ
ข้ามหน่วยงาน
5. แก้ไข/ยกเลิกกฎหมายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
6. การกากับการใช้สถาปัตยกรรม
องค์กร
7. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีความ
และตัดสินใจ
กลุ่มผู้บริหาร
1. การกาหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้าน 1. กลยุทธ์การให้บริการสมาร์ท
ระดับกลาง และ ดิจิทัลที่เชื่อมโยงและข้ามหน่วยงาน
ดิจิทัลและนาไปสู่การปฏิบัติ
กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือ 2. การออกแบบองค์กรดิจิทัล
2. การทบทวน/ปิดโครงการ
มีแนวโน้มว่าจะ 3. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ ให้มีการเชื่อมโยง 3. การบริหาร จัดการ สู่การเป็น
ได้รับการแต่งตั้งให้ 4. การกากับการใช้สถาปัตยกรรมองค์กร
องค์กรดิจิทัล
ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหาร 5. การริเริ่ม/วางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล
4. การสร้างความร่วมมือเพื่อสร้าง
ระดับกลาง
6. การเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับการเป็นองค์กร
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
ดิจิทัล
5. การทางานร่วมกันเป็นทีมแบบ
7. การขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
ข้ามหน่วยงาน
8. เข้าใจกระบวนงานขององค์กร และการสื่อสารที่มี 6. การบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล
ประสิทธิภาพ
7. แก้ไข/ยกเลิกกฎหมายเพื่อ
9. การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร
ปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
10. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทางาน
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีความ
11. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมดิจิทัล
และตัดสินใจ
12. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และ 9. การใช้ดิจิทัลเพื่อการทางาน
หลักปฏิบัติที่ดี
ร่วมกัน
13. การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและ
10. การประยุกต์ใช้กรอบการ
กระบวนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
ดาเนินงานร่วมกันสาหรับพัฒนา
เกี่ยวข้อง
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

กรมพัฒนาที่ดิน

ระยะสมบูรณ์
1. การออกแบบองค์กร
ดิจิทัล
2. การสร้างความยั่งยืน
ของการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล
3. การใช้ดิจิทัลเพื่อการ
ทางานร่วมกัน

1. การกากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กรอบธรร
มาภิบาล และหลัก
ปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล
2. การสร้างความยั่งยืน
ของการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล
3. การปรับปรุง
กระบวนงานและพัฒนา
นวัตกรรบริการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการดิจิทัลได้อย่าง
ต่อเนื่อง
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ทักษะด้านดิจิทัล
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ปฏิบัติ
(เจ้าหน้าที่ด้าน IT)

กลุ่มผู้ปฏิบัติ (กลุ่ม
ผู้ออกแบบงาน
บริการ)

กรมพัฒนาที่ดิน

Fundamental/
Functional Skill
ระยะเริ่มต้น
1. การกาหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้าน
ดิจิทัลที่เชื่อมโยงและข้ามหน่วยงาน
2. การออกแบบองค์กรดิจิทัล
3. การกากับการใช้สถาปัตยกรรมองค์กร
4. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ ให้มีการเชื่อมโยง
5. การริเริ่ม/วางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล
6. ดาเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล
7. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี
8. พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคง ปลอดภัย
และความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล
9. บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
10. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีความและตัดสินใจ
11. การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและ
กระบวนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
12. การทบทวน/ปิดโครงการ
13. การใช้ดิจิทัลเพื่อการทางานร่วมกัน
14. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทางาน
15. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และ
หลักปฏิบัติที่ดี
16. เข้าใจกระบวนงานขององค์กร และการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ

Optional Skill

ระยะกาลังพัฒนา
1. กลยุทธ์การให้บริการสมาร์ท
ดิจิทัลและนาไปสู่การปฏิบัติ
2. การจัดทาสถาปัตยกรรมองค์กร
3. การประยุกต์ใช้กรอบการ
ดาเนินงานร่วมกันสาหรับพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
4. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
5. การสร้างความร่วมมือเพื่อสร้าง
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
6. ออกแบบนวัตกรรมบริการ
7. การสร้างนวัตกรรมที่มี
ประสิทธิภาพภายใต้การใช้ทรัพยากร
น้อยที่สุด
8. การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทาง
พลวัตรปรับต่อเนื่อง
9. การบริหาร จัดการ สู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล
10. การปรับปรุงกระบวนงานและ
พัฒนานวัตกรรบริการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่าง
ต่อเนื่อง
11. การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การใช้บริการและการทางานดิจิทัล
12. การบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล
13. แก้ไข/ยกเลิกกฎหมายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
1. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ ให้มีการเชื่อมโยง 1. การบริหาร จัดการ สู่การเป็น
2. การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและ
องค์กรดิจิทัล
กระบวนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
2. ออกแบบนวัตกรรมบริการ
เกี่ยวข้อง
3. การปรับปรุงกระบวนงานและ
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทางาน
พัฒนานวัตกรรบริการเพื่อยกระดับ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมดิจิทัล
คุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่าง
5. เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล
ต่อเนื่อง
6. การใช้เครื่องมือดิจิทัล/แอพลิเคชั่นขั้นต้นสาหรับ
4. การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การทางาน
การใช้บริการและการทางานดิจิทัล
7. การใช้ดิจิทัลเพื่อการทางานร่วมกัน
5. ผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการ
สาธารณะ

ระยะสมบูรณ์
1. การสร้างความยั่งยืน
ของการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล

1. การออกแบบองค์กร
ดิจิทัล
2. การเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัลโดยใช้
เทคโนโลยี
3. การสร้างความยั่งยืน
ของการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อตีความและตัดสินใจ
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ทักษะด้านดิจิทัล
กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้ปฏิบัติ (กลุ่ม
ผู้ทางานวิชาการ)

Fundamental/
Functional Skill
ระยะเริ่มต้น
8. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และ
หลักปฏิบัติที่ดี

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมดิจิทัล
2. การริเริ่ม/วางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล
3. การออกแบบองค์กรดิจิทัล
4. เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล
5. การใช้เครื่องมือดิจิทัล/แอพลิเคชั่นขั้นต้นสาหรับ
การทางาน
6. การใช้ดิจิทัลเพื่อการทางานร่วมกัน
7. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการทางาน
8. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และ
หลักปฏิบัติที่ดี
9. การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและ
กระบวนการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

Optional Skill
ระยะกาลังพัฒนา
6. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ระยะสมบูรณ์
5. การกากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กรอบธรร
มาภิบาล และหลัก
ปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล
6. เข้าใจกระบวนงาน
ขององค์กร และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีความ
และตัดสินใจ
2. ผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการ
สาธารณะ
3. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
4. ออกแบบนวัตกรรมบริการ
5. การปรับปรุงกระบวนงานและ
พัฒนานวัตกรรบริการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่าง
ต่อเนื่อง
6. การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การใช้บริการและการทางานดิจิทัล
7. การบริหาร จัดการ สู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล
8. การประยุกต์ใช้กรอบการ
ดาเนินงานร่วมกันสาหรับพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
9. แก้ไข/ยกเลิกกฎหมายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

1. การกากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กรอบธรร
มาภิบาล และหลัก
ปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล
2. การสร้างความยั่งยืน
ของการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล
3. การเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัลโดยใช้
เทคโนโลยี
4. เข้าใจกระบวนงาน
ขององค์กร และการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

จากนั้นจะนาไปสู่การจัดกลุ่มเป้าหมายของบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.5.1 การแบ่งกลุ่มข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐเพื่อการประเมินศักยภาพ ต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์ลาดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง

กรมพัฒนาที่ดิน
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เป็นลาดับแรก และลาดับต่อมา คือ การพัฒนากลุ่มผู้ปฏิบัติ ซึ่งมีบทบาทหลักในภารกิจ ลาดับต่อมาเป็นการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลให้กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งทาหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย และในกลุ่มสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มผู้เตรียมตัว
ได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับกลาง (Pre-management) ในกลุ่มสุดท้าย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จะเป็น
กลุ่มที่สอดแทรกในแต่ละกลุ่ม โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับบุคลากรในองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ระยะ
การพัฒนา โดยรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.16
ตารางที่ 3.16 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในแต่ละกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร
กลุ่มเป้าหมาย

ทักษาที่คาดหวัง
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
1. กลุ่มผู้บริหาร
1. การกาหนดทิศทาง เป้าหมายและ
1. การเข้าใจ กากับการใช้สถาปัตยกรรม
ระดับสูง
ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล
องค์กร
2. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีความและ
3. การบริหาร จัดการ สู่การเป็นองค์กร ตัดสินใจ
ดิจิทัล
4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ทางาน
2. กลุ่มผู้บริหาร
1. การออกแบบองค์กรดิจิทัล
1. การริเริ่ม/วางแผน/ทบทวน โครงการ
ระดับกลาง
2. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ
ภายใต้รัฐบาลดิจิทัล
3. การเข้าใจ กากับการใช้
2. การบริหาร จัดการ สู่การเป็นองค์กร
สถาปัตยกรรมองค์กร
ดิจิทัล
4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ 3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ทางานร่วมกัน
ดิจิทัล เพื่อตีความและตัดสินใจ
4. ความรู้ด้านการพัฒนาแผนบริหารจัดการ
ความมั่นคง ปลอดภัยและความต่อเนื่อง
การให้บริการแบบดิจิทัล
3. กลุ่มผู้เตรียมตัวได้รับ 1. การออกแบบองค์กรดิจิทัล
1. การริเริ่ม/วางแผน/ทบทวน โครงการ
การพัฒนาเป็นผู้บริหาร 2. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ
ภายใต้รัฐบาลดิจิทัล
ระดับกลาง
3. การเข้าใจ กากับการใช้
2. การบริหาร จัดการ สู่การเป็นองค์กร
สถาปัตยกรรมองค์กร
ดิจิทัล
4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ 3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ทางานร่วมกัน
ดิจิทัล เพื่อตีความและตัดสินใจ
4. ความรู้ด้านการพัฒนาแผนบริหารจัดการ
ความมั่นคง ปลอดภัยและความต่อเนื่อง
การให้บริการแบบดิจิทัล
4. กลุ่มผู้ปฏิบตั ิ
4.1. ด้านวิชาการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีความและ
ดิจิทัล
ตัดสินใจ

กรมพัฒนาที่ดิน

ระยะที่ 3
1. ความสามารถในวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคอันเกิด
จากการเป็นองค์กรดิจิทัล
เพื่อการวางแผนการพัฒนา
ในระยะต่อไป
1. การบริหารความเสี่ยง
ด้านดิจิทัล
2. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กร
ดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี

1. การบริหารความเสี่ยง
ด้านดิจิทัล
2. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กร
ดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี

1. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กร
ดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี
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กลุ่มเป้าหมาย

4.2 ด้านบริการ

4.3 ด้านเทคโนโลยี

4.4 ด้านอื่น ๆ

กรมพัฒนาที่ดิน

ระยะที่ 1
2. การออกแบบองค์กรดิจิทัล
3. การใช้เครื่องมือดิจิทัล/แอพลิเคชั่น
ขั้นต้นสาหรับการทางาน
4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ทางานร่วมกัน
1. การออกแบบกระบวนการ
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ดิจิทัล
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ทางานร่วมกัน
4. การใช้เครื่องมือดิจิทัล/แอพลิเคชั่น
ขั้นต้นสาหรับการทางาน
1. การออกแบบองค์กรดิจิทัล
2. บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการ
ทางาน
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตีความและ
ตัดสินใจ
5. การใช้ดิจิทัลเพื่อการทางานร่วมกัน
1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
2. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ทางานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย

ทักษาที่คาดหวัง
ระยะที่ 2
2. ผลิตชุดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
3. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
4. การใช้ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการใช้บริการและการทางาน

ระยะที่ 3
2. ออกแบบนวัตกรรม
บริการ

1. ออกแบบนวัตกรรมบริการ
2. การใช้ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการใช้บริการและการทางาน
3. การผลิตชุดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
4. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ตีความและตัดสินใจ
2. การออกแบบองค์กร
ดิจิทัล

1. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
2. ออกแบบนวัตกรรมบริการ
3. การใช้ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการใช้บริการและการทางาน

1. การจัดทาสถาปัตยกรรม
องค์กร
2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
3. การบริหารความเสี่ยง
ด้านดิจิทัล

1. มีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
2. สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้

1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ชาญฉลาด
2. สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาพัฒนาในการ
ทางานได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ
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70%

ลงมือทาจริง ปฏิบัติงานจริง
ทดลองเรียนรู้จากสถานการณ์จริง

20%

เรียนรูจ้ ากผู้นา หัวหน้า พี่เลี้ยง
หรือโค้ช

การเรียนรู้แบบ
70 : 20 : 10

10%

การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ

การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากรที่ให้
ความสาคัญกับการนาความรู้ไปใช้ได้จริง
ควบคู่ไปกับการค้นพบนวัตกรรมในการพัฒนางาน
เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล
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3.8 การพัฒนาทักษะในรูปแบบ 70 : 20 : 10
3.8.1 การเรียนรูปแบบ 70 : 20 : 10 คืออะไร ? และทาไม ?
รูปแบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายใต้แผนนี้ ได้ทาการพัฒนาจากทฤษฎีทางด้าน
ศึกษาศาสตร์ที่ได้ยืนยันแล้วว่า “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก” เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ศึกษาอย่าง
แท้จริง อันเนื่องมาจากการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาศให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติจริงภายใต้การคิดอย่างลุ่มลึก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจและ
ค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้รับ สามารถประเมินตนเองได้ว่ามีความรู้หรือทักษะ
ใหม่เกิดขึ้น กระตือรือร้นที่จะรับข้อมูลและจดจาข้อมูลเพื่อให้สามารถดึงมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 3334 “การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน กลวิธีในการเรียนรู้ และ ทรัพยากรทางการ
สอน ดังภาพที่ 3.17

ภาพที่ 3.17 องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
ที่มา : Mayers and Jones, (1993). Promoting Active Learning: Strategies for the Collage Classroom. P.2021.

33
34

Mayers and Jones (1993) Promoting Active Learning: Strategies for the Collage Classroom. Sanfrancisco: Jossey-Bass.
ไชยยศ เรื่องสุวรรณ (2553) เทคโนโลยีการศึกษา ทฤษฎีและการวิจยั . กรุงเทพฯ: อินเดียนสโตร์
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ในทานองเดียวกัน การคัดเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ของบุคลากรในองค์กรนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาถึงวิธีการจัดการเรียนรู้แล้ว สิ่งสาคัญคือการทาความเข้าใจถึงธรรมชาติ
การเรียนรู้ของมนุษย์ร่วมด้วย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุ นด้านการจัดการเรียนรู้ สาหรับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิ ทัลของแต่ละบุ คคล ทฤษฎีพีระมิดแห่งการเรียนรู้ (Cone of Learning) ของ Eagar Dale (1969) ได้อธิบายว่า
การเรียนรู้ของมนุษย์ที่ได้ผลจริงและยั่งยืน ร้อยละ 5 เกิดจากการฟังบรรยาย ร้อยละ 10 เกิดจากการอ่าน ร้อยละ 20 เกิด
จากการได้ยิน ได้เห็น ร้อยละ 30 เกิดจากการสาธิตให้ดู ร้อยละ 50 เกิดจากการอภิปรายปัญหากลุ่ม ร้อยละ 75 เกิดจาก
การเรียนรู้และการลงมือทาจริง ร้อยละ 90 เกิดเมื่อสอนผู้อื่นและนาไปใช้ทันที นั่นหมายความว่า การจัดรูปแบบการ
เรียนรู้ที่เน้นการบรรยายนั้น จะทาให้ผู้เรียนจดจาเนื้อหาและเกิดความเข้าใจเพียง ร้อยละ 5 ของบทเรียนเท่านั้น ดังภาพ
ที่ 3.18

ภาพที่ 3.18 ทฤษฎีพีระมิดแห่งการเรียนรู้ (Cone of Learning)
การพัฒนาทักษะบุคคลทางด้านดิจิทัล เป็นการศึกษาในศตวรรษใหม่ที่มีความแตกต่างไปจากการศึกษาความรู้ใน
แขนงวิชาดั้งเดิม (Traditional discipline) จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือในการวางแนวทางการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับแขนงวิชาสมัยใหม่ (Modern discipline) ร่วมด้วย โมเดลในการพัฒนาและเรียนรู้ที่ได้รับการนาไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นนาต่าง ๆ ทั่วโลกในปัจจุบัน เช่น Google, Standard Chartered, Nike,
American Express, Coca-Cola, Microsoft, Bank of America, Home Depot, Dell, Oracle เป็นต้น หลักการเรียนรู้
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ดังกล่าว เรียกว่า “70 : 20 : 10” นอกจากนี้ แนวคิดดังกล่าว ยังเป็นแนวคิดที่สานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ใช้
เป็นหลักการในการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐในยุค 4.0
70 : 20 : 10 เป็ น โมเดลที่ พั ฒ นาขึ้ น โดย Morgan McCall, Michael Lombardo และ Robert Eichinger
ร่วมกับ Centre for Creative Leadership ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวจะให้ความสาคัญกับการมองภาพรวมของการเรียนรู้และ
พัฒนา อธิบายได้ว่า เมื่อพิจารณากระบวนการทั้งหมด ร้อยละ 70 จะเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือทาเพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ทางานจริง เช่น On-the-job training ในขณะที่ร้อยละ 20 คือ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการพี่เลี้ยงหรือโค้ช
จากภายนอก เพื่อการแนะนาแนวทางในการนาความรู้ คาแนะนาที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง ส่วนสุดท้ายร้อยละ 10
คือ การเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ด้วยเหตุนี้ การผสานระหว่างแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การทาความเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ของ
มนุษย์ตามหลักพิรามิดแห่งการเรียนรู้ และโมเดลการพัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ โดยพิจารณาร่วมกับบริบทของหน่วยงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเหมาะสมทางด้านเวลา ภารกิจ และทรัพยากร จึงนาไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมา
อย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาทักษะทางดิจิทัลรายบุคคล ภายใต้รูปแบบ 70 : 20 : 10
โดยแนวทางดังกล่าว จะทาให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถ
เพื่อการทางานในปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานในอนาคต กล่าวคือ การพัฒนาดังกล่าวเป็นการพัฒนา
ทักษะและความสามารถ (Skills and Abilities) เพื่อปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดหวังในบริบทของการ
เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจ (Understanding) และ
ประสบการณ์ (Experience) เพื่อการปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดว่าจะได้รับมอบหมายในอนาคต ดัง
ภาพที่ 3.19
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ภาพที่ 3.19 รูปแบบการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10

3.8.2 องค์ประกอบและการกาหนดเครื่องมือการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
บนพื้นฐาน 70 : 20 : 10
1. การเรียนรู้แบบ 10% (Classroom)
เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นทางการ ซึ่งมีการกาหนดรูปแบบการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจง ทั้งในด้าน
เนื้อหา ระยะเวลา และสื่อการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของประเด็นทักษะที่
คาดหวัง และรับรู้ถึงหลักการขั้นพื้นฐานและความสาคัญของทักษะที่คาดหวังดังกล่าวอันจะเป็นทุนทางความรู้ เพื่อให้
ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเมื่อถึงขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรู้ไม่ได้จากัดเฉพาะการเรียนในห้องเรียน
หรือห้องอบรม เท่านั้น แต่ยังสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอานวยความสะดวกและประหยัดงบประมาณการจัด
อบรมขององค์กรได้สาหรับเนื้อหาบางประเด็น เช่น กลุ่มความรู้พื้นฐาน สามารถใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning)
หรือ กลุ่มความรู้ที่เป็นการแนะนาและสาธิต สามารถใช้สื่อประเภทวิดีทัศน์ออนไลน์ ที่สามารถฉายภาพได้ชัดเจน เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.17
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ตารางที่ 3.17 ตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในองค์กรตามการเรียนรู้แบบ 10%
ตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรตามการเรียนรู้ แบบ 10%
วิธีการพัฒนา
รายละเอียดของวิธีการพัฒนา
การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการเรียนรู้ทักษะที่คาดหวังบางทักษะที่สามารถเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการอ่าน
(Self-Learning) หนังสือ บทความ งานวิจัย คู่มือต่าง ๆ ได้ โดยการเรียนรู้ด้วยตนเองนี้ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทั้ง
แบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ
- การเรียนรู้แบบเป็นทางการ หมายถึง การเรียนผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์ที่มี
การประเมินผลและได้รับการรับรองอย่างเป็นรูปธรรม เช่น หลักสูตร e-learning ของ กพร.
ผ่านทาง www.ocsc.go.th หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ เช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเว็บไซต์การเรียนออนไลน์ที่ทาข้อตกลงในการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนาระดับโลก เช่น www.edx.org หรือ www.coursera.org
- การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ คือการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะด้วยตนเองตามอัธยาศัยโดยไม่
ต้องมีการรายงานผล แต่จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่คาดหวังอย่างรวดเร็ว
การฝึกอบรม
เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมาจากองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กร ได้เรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตรที่มี
(Classroom
การกาหนดเนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมเป็นการ
Training)
เรียนรู้ระยะสั้น และส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น Passive Learning ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจและจดจ าเนื้ อ หาได้ย าก ด้ ว ยเหตุ นี้ ผู้ จัด การอบรมจาเป็นจะต้องให้ ความส าคัญกั บ
รูปแบบกิจกรรมการอบรมในห้องให้มีลักษะเป็น กึ่ง Active Learning มากขึ้น

2. การเรียนรู้แบบ 20% (External-advice)
เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ อ าศั ย ความเชี่ ย วชาญทางด้ า นทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของผู้ เ ชี่ ย วชาญผ่ า นการพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น การเรียนรูปรูปแบบนี้ เป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการและไม่จากัดเวลา
สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยต้องอาศัยการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้การเรียนรู้และผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึกร่วมและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้ในรูปแบบ Externaladvice จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งอาศั ย ผู้ เ ชี่ ย วชาญในประเด็ น ความคาดหวั ง นั้ น ๆ ที่ ไ ม่ ไ ด้ มี เ พี ย งทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล แต่ ยั ง มี
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ประสบการณ์และความสามารถในการเป็นผู้สอนงานได้ ในส่วนนี้ องค์กรจึงจาเป็นต้องมีที่ปรึกษาที่จะคอยสนับสนุนใน
ฐานะ Coach/Mentor/Consultant/Specialist ตลอดระยะการพัฒ นาบุคลากรตามแผน ซึ่งที่ปรึกษาดังกล่าว จะมี
ความสาคัญมากต่อการสนับสนุนในช่วงการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ (70%) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่
3.18
ตารางที่ 3.18 ตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในองค์กรตามการเรียนรู้แบบ 20%
ตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรตามการเรียนรู้ แบบ 20%
วิธีการพัฒนา
รายละเอียดของวิธีการพัฒนา
การสอนงาน (Coaching) เป็นการสอนเพื่อจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีต่องานดิจิทัล โดยมีทั้งการ
สอนในรูป แบบดั้งเดิม ที่เน้นอธิบายหลั กการ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง
ละเอียด ควบคู่ไปกับการตั้งคาถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง
การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่คาดหวัง ทั้งการแนะนา แสดงความเห็น
and Feedback)
ชี้ให้เห็นในสิ่งที่ทาได้ดี หรือสิ่งที่ควรพัฒนา (Performance Feedback)
การเป็นที่ปรึกษา
เป็นการสอนผ่านการแนะนา ให้คาปรึกษา ในประเด็นที่เป็นปัญหาของบุคลากรระหว่าง
(Consultant/Specialist) การพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงาน

3. การเรียนรู้แบบ 70% (Self-improvement)
เป็ น การเรี ย นรู้ ที่ บุ ค ลากรได้ ท างานที่ เ ป็ น แกนหลั ก ของตนเอง และ เรี ย นรู้ จ ากการศึ ก ษา จาก
ประสบการณ์การทางาน หรือจากแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ความรู้ที่จะเกิดขึ้นนั้นจึงเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การ
ลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ ไม่มีโครงสร้างและรูปแบบที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการเรียนรู้จาก
การมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงาน ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่นาไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.19
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ตารางที่ 3.19 ตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในองค์กรตามการเรียนรู้แบบ 70%
วิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรตามการเรียนรู้ แบบ 70%
วิธีการพัฒนา
รายละเอียดของวิธีการพัฒนา
การติดตามแม่แบบ Job เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นต้นแบบ (Role Model) เป็นการศึกษา
Shadow
จากบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับหรือประสบความสาเร็จในประเด็นทักษะที่
คาดหวังในการพัฒนา
การมอบหมายงานพิเศษ เป็นการมอบหมายงานพิเศษที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่คาดหวังซึ่งจะเป็นงานที่ท้าทายและไม่
(Job Assignment)
เคยทามาก่อน แต่อยู่ภายใต้กรอบภารกิจขององค์กร อันจะเป็นการเพิ่มคุณค่างาน ไม่ใช่
การเพิ่มปริมาณงาน
การมอบหมายโครงการ
พิเศษ (Project
Assignment)
การดูงานนอกสถานที่
(Site Visit)

เป็นการมอบหมายโครงการพิเศษที่นอกเหนือจากงานหรือโครงการประจา ซึ่งจะเหมาะกับ
กลุ่มที่มีศักยภาพสูง และเน้นการทางานร่วมกันเป็นทีม
เป็นการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการทางานขององค์กรที่เป็น Best Practice ใน
ภารกิจที่ต้องการพัฒนาและนามาประยุกต์ใช้ การดูตัวอย่างจากหน่วยงานอื่น จะทาให้
บุคลากรได้เห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัลทั้งหมด แล้วเข้าใจใน
ความสาคัญตลอดจนบทบาทการทางานของเองภายใต้องค์กรดิจิทัล

การฝึกปฏิบัติงานจริง
การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานที่ทางานของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ
(On-the-Job Training) จดจาได้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การลงมือปฏิบัติจริงจะทาให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงปัญหา และคิด
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการนาองค์ความรู้มาใช้ นอกจากนี้ การปฏิบัติจริงยังเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการนาทักษะด้านดิจิทัลที่ได้เรียนรู้มาใช้พัฒนาการทางานภายใน
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่ของตนเอง หรือการพัฒนาร่วมกับทีมและบุคลากรใน
องค์กร ถือเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่ทางาน
การหมุนเวียนงาน (Job เป็นการเรียนรู้เพื่อทาความเข้าใจต่อกระบวนการทางานและสามารถมองภาพความ
Rotation)
เชื่อมโยงของการเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม การเรียนรู้แบบหมุนเวียนงานเช่นนี้
เหมาะสาหรับบุคลากรกลุ่มที่ทางานที่มีความเชื่อมโยงระบบดิจิทัลภายในองค์กรและกลุ่ม
สนับสนุนและพัฒนาทางด้านดิจิทัล เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กลุ่มผู้รับบริการและสามารถคิดค้นนวัตกรรมหรือเครื่องมือ หรือรูปแบบการทางานใหม่ ๆ
ที่เป็นการนาดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น
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วิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรตามการเรียนรู้ แบบ 70%
วิธีการพัฒนา
รายละเอียดของวิธีการพัฒนา
ทดสอบนโยบายและ
ในช่วงการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลนั้น มีกระบวนงานมากมายที่จาเป็นต้องได้รับ
นวัตกรรมเชิงนโยบาย การปรับเปลี่ยนตามแผนที่กาหนดไว้ ในส่วนนี้เอง ผู้บังคับบัญชาสามารถหยิบนโยบาย หรือ
ใหม่ ๆ (Policy
แผนการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนมาเป็นบทเรียน ควบคู่ไปกับการทดสอบนโยบาย
Testing)
ดังกล่าว อาทิ Policy Sandbox / Pilot Projects / Pilot Areas / Model and
Simulation เป็นต้น

3.8.3 วิธีการใช้หลักการ 70: 20 : 10 สาหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
หลั ง จากการวิ เ คราะห์ ช่ อ งว่ า งในการพั ฒ นาทัก ษะด้ า นดิจิ ทั ล (Gap Analysis) การวิ เ คราะห์ บริ บ ทองค์ ก ร
(Enterprise Context) ประสบการณ์ แ ละความคาดหวั ง ของผู้ รั บ บริ ก าร (Customer Experience and Customer
Expectation) เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ โดยการพิจารณาว่า ประเด็นในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรทักษะใดที่ควรจะพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญมากขึ้น (Upskill) และทักษะใดที่ควรจะปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
รายบุคคล
บุคลากรในองค์กรจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านรูปแบบการเรียนรู้แบบ 70: 20 : 10 โดยอธิบายได้
ดังนี้
70% เป็นการพัฒนาทักษะแบบ Self-improvement โดยผ่านการศึกษา ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและความรู้ใน
ภารกิจงานนั้น ๆ
20% เป็นการพัฒนาทักษะโดยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาจากภายนอกองค์กร (External Advice) ใน
ลักษณะการเป็นครูผู้สอน ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความชานาญของผู้มีประสบการณ์เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมและให้
คาแนะนาเพื่อการพัฒนาทักษะของบุคลากร ทั้งในมิติของความรู้เฉพาะด้าน และในมิติทางสังคม เช่น การเป็นเพื่อนคู่คิด
การให้กาลังใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาเครือข่าย
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10% เป็ น การพั ฒ นาทั ก ษะแบบ ผ่ า นการเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ย นหรื อ การอบรมทั้ ง วิ ช าการและภาคปฏิ บั ติ
(Classroom) โดยจาเป็นจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม ดังภาพที่ 3.20

ภาพที่ 3.20 กระบวนการพัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร
เมื่อดาเนินกระบวนการทั้งหมด จะทาให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนมี แผนปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
รายบุคคลที่ระบุประเด็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ พร้อมกันนั้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากรจะได้รวบรวมแผนดังกล่าวสาหรับการวางโครงการและแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาทักษะอย่างเป็นรูปธรรม
และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมหรือจัดห้องเรียนการใช้งานระบบสารสนเทศน์ขององค์กร ซึ่ง
สามารถจัดพร้อมกันได้ในหลายกลุ่ มเป้าหมาย หรือสามารถยกระดับไปสู่บทเรียนออนไลน์ เช่น e-learning หรือสื่ อ
วิดีทัศน์ที่สามารถให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ระยะยาว และคุ้มค่า
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3.9 การสรุปและรายงานผล
การสรุปและรายงานผล เป็นกระบวนการในการ “นาเสนอ” ผลการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากรภายใน
องค์กร ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียบเรียงความคิดและผลการดาเนินงานอย่างเป็นระบบแล้ว ยังเป็นการเก็บบันทึกเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลสาหรับการใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ การสรุปและรายงานผล จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนา
รูป แบบการรายงานผลที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับองค์กรเพื่อให้ ข้อมูล ที่มีอยู่ สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

3.9.1 หลักการสาคัญในการสรุปและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ
การรายงานผลที่มีประสิทธิภาพในบริบทนี้ หมายถึง การรายงานผลการดาเนินงานซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายใต้
แผนการพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้อย่างแม่นยา ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยส่งผลให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์
การขับเคลื่อน พร้อมทั้งแสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานอย่าง
แท้จริง ด้วยเหตุนี้ การสรุปและจัดทารายงานในขั้นนี้จึงคานึงถึงคุณสมบัติที่สาคัญภายใต้หลักการดังต่อไปนี้

ภาพที่ 3.21 หลักการสรุปและรายงานผล
1. ถูกต้องแม่นยา (Accuracy) ความถูกต้องเป็นองค์ประกอบสาคัญที่สุดของการรายงานผล หากข้อมูล
ที่รายงานไม่มีความถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว จะส่งผลกระทบให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูลและการนา
ข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นลูกโซ่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ อย่างไรก็ตาม การบริหาร
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ความถูกต้องและแม่นยาของข้อมูลสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย โดยการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือใน
การประมวลผลข้อมูล จึงทาให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยามากกว่าการประมวลโดยการใช้คนหรือเครื่องมือพื้นฐานทั่วไป
2. ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance) รายงานที่จัดทาขึ้นมาควรเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ
ใช้ และจาเป็นต้องรู้ / ทราบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานตามบทบาทของผู้นั้น เช่น การนาไปจัดทาแผน การกาหนด
นโยบายหรือตัดสินปัญหาในเรื่องนั้น ๆ
3. ความทันเวลา (Timeliness) ความทันสมัย (Up to date) และ ความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง
การสรุปและรายงานผลให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในมิติด้านเวลา นอกจากความ
ทันเวลาและทันสมัยแล้ว การรายงานผลควรอย่างยิ่งที่จะต้องดาเนินการอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องในลักษณะของ
อนุกรมเวลา (Time-series) เพื่อจะได้นาไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหาแนวโน้มในอนาคต
4. ความกะทัดรัด (Conciseness) การรายงานส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักเป็นการรายงานที่กระจัดกระจาย
ด้วยเหตุนี้ จึงควรจัดรูปแบบการรายงานที่มีกะทัดรัด สะดวกต่อการใช้และค้นหา และสร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้ได้ทันที

3.9.2 การพั ฒ นารู ป แบบการรายงานผลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามลั ก ษณะเฉพาะของ
องค์กร
การพัฒนารูปแบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร ผู้จัดทาได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักการ 4 ประการที่
นาเสนอในข้างต้น ประกอบด้วย 1) ความถูกต้องแม่นยา (Accuracy) 2) ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance)
3) ความทันเวลา (Timeliness) ทันสมัย (Up to date) ความต่อเนื่อง (Continuity) และ 4) ความกะทัดรัด (Conciseness)
เมื่อพิจารณาตามหลักการดังกล่าวจึงเกิดเป็นขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการรายงานผลของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เพื่อให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ดังภาพที่ 3.22
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ภาพที่ 3.22 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการรายงานผลของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เป็นการพิจารณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้ขอบเขตของการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล
โดยพิจารณาทั้งในส่วนภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การพัฒนารูปแบบการจัดทารายงานที่ให้ความสาคัญกับกลุ่ม
ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรมาเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้คือผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การ
รายงานผลสามารถก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงกาหนดให้ขั้นตอนของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนารูปแบบการจัดทารายงาน
อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผู้ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลให้รายงานดังกล่าวไม่ตรงต่อความ
ต้องการของผู้ใช้อีกต่อไป การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวสามารถทาได้ 2 แนวทาง ประการแรก ผู้จัดทารายงานต้องมี
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากบทบาทในตาแหน่งงาน และภารกิจของหน่วยงาน ก่อนการพิจารณาที่ตัว
บุคคล เพื่อให้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ได้แม้มีการเปลี่ยนตัวบุ คคล ประการที่ส อง หากไม่ส ามารถหลีกเลี่ยงความ
ต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ ผู้จัดทารายงานจึงจาเป็นที่จะต้องออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการนาเสนอข้อมูลที่มี
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ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ การทบทวนรูปแบบการรายงานผลและรับข้อเสนอแนะของ
ผู้ใช้งาน (Feedback) เป็นระยะ จะช่วยให้การรายงานผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ขั้นที่ 2 การพิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล
ผู้เขียนรายงานจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละ
กลุ่ม โดยการตั้งคาถามว่า “เอาข้อมูลไปทาอะไร?” เหตุผลสาคัญที่ผู้เขียนรายงานจาเป็นต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของ
การใช้งานก็เพื่อนาไปเป็นโจทย์ในการวางรูปแบบการวิเคราะห์และรายงานผลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต่ า งกั น ย่ อ มต้ อ งการข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ทั้ ง ในมิ ติ ข องประเภทข้ อ มู ล และรู ป แบบ
การรายงานผลข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนรายงานจะสามารถคาดการณ์ถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลได้โดย
การพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายใต้ขอบเขตของการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล นอกจากนี้
การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็เป็นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้การพัฒนารูปแบบการสรุปและรายงานผล
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง
โดยประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งแต่ละกลุ่มจะ
แตกต่างกันตามความคาดหวังที่เกิดขึ้น ดังนี้
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กร
1) ผู้บริหาร ผู้บริการต้องการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู้การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)
โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Decision) ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเห็น
ผลลัพธ์จากการใช้ทรัพยากรดังกล่าว สามารถประเมินถึงความคุ้มค่า และพิจารณาความเหมาะสมในการยุติ ปรับเปลี่ยน
หรือตัดสินใจดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายผลสาเร็จให้กว้างขึ้น อันจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการบริหาร
และขีดความสามารถขององค์กรที่เป็นรูปธรรม
2) หัวหน้าสานัก/กอง/กลุ่ม มีบทบาทในการนานโยบายด้านดิจิทัลของผู้บริหารมาขับเคลื่อนให้
เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลแสดงถึงทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Skill) จะทาให้หัวหน้าสานัก กลุ่ม กอง
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สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรใต้บังคับบัญชาของตนเพื่อเติมเต็มส่วนงานให้สามารถ
ขับเคลื่อนตามนโยบายได้สาเร็จ
3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource: HR) มีความต้องการใช้รายงานเพื่อให้
ทราบถึงประวัติทักษะด้านดิจิทัล (Employee Profile) เพื่อให้ทราบถึงทักษะด้านดิจิทัลของแต่ละบุคคล เพื่อนาไปจัดทา
แผนหรือโครงการพัฒนาบุคลากรได้อย่างตรงจุดและเอื้อประโยชน์ต่อภาพรวมขององค์กร การพัฒนาบุคลากรในลักษณะ
นี้ เป็นการพัฒนาที่มีความชัดเจนและเห็นผลสัมฤทธิ์ในลักษณะที่จับต้องได้
4) บุคลากร มีความจาเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานเพื่อรับทราบระดับทักษะของ
ตนเองในบริบทขององค์กรและกลุ่ มงาน (Enterprise Context) พร้อมทั้งติดตามการพั ฒนาทักษะของตนเองอย่างมี
ทิศทาง ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติของการพัฒนาตนเองแล้ว ผลของการรายงานยังสามารถใช้ประโยชน์ใน
มิติของการประเมินบุคลากร ทาให้บุคลากรที่ได้ทุ่มเทในการพัฒนาตนเองได้มีผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
และได้ถูกนาไปประเมินผลอย่างยุติธรรม
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร
5) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน ทาหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทางานที่ดี
การพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านดิจิทั ลเป็นอีกหนึ่งนโยบายสาคัญ โดย ก.พ. ได้จัดทาแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิ ทัล ของข้าราชการและบุ คลากรภาครั ฐเพื่อการปรับเปลี่ ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ เพื่อให้
ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการดาเนินงานเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่จะส่งเสริมสนับ สนุนการให้เกิดการนา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาล
ดิจิทัล” การพัฒนาแผนพัฒนาดิจิทัลฉบับนี้ ได้พัฒนาขึ้นโดยคานึงถึงเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ
ฉบับดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการนาเสนอในรายงานจึงควรเป็นสถิติ เพื่อให้รายงานที่จัดทาขึ้นจึงมีประโยชน์ต่อ ก.พ.
ในการประเมินผลการพัฒนาทักษะฯของหน่วยงานอย่างมีทิศทางอันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริหารกาลังคน
ในระบบราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
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6) KPI Auditor ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความสาเร็จของการปฏิบัติงานที่กาหนด
ขึ้น ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบภายนอก จึงสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาวัด
ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนา ทั้งระดับบุคคล กลุ่มงาน และองค์กร ควบคู่ไปกับการนาผลการวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรไปเป็นแนวทางในการปรับตัวชี้วัดองค์กร เพื่อให้การวัดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว เป็นการวัดผลที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาภารกิจภาครัฐไปสู่ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าตามเป้าหมายของการกาหนดระบบ KPI
ขึ้นมาในตอนแรกอย่างแท้จริง
7) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทของปลัดกระทรวง เป็นบทบาทในทานองเดียวกัน
กับบทบาทของผู้บ ริห ารที่ได้กล่าวไว้แล้ วข้างต้น หากแต่ว่าขอบเขตการบริหารกว้างกว่าและมองในภาพรวมองค์กร
ปลัดกระทรวงมีบทบาทสาคัญต่อการจัดสรรและบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงการทางาน
ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นองคาพยพ ด้วยเหตุนี้ การรายงานผลการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลต่อปลัดกระทรวง นอกจากจะทาให้ผู้บริหารทราบถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาตามนโยบายแล้ว
ยังเป็นเครื่องยืนยังถึงความสาคัญของการดาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนานี้ ในทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาในมุมของ
ผู้บริหาร การรายงานผลดังกล่าวยังช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนานโยบาย การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจน
การเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกระทรวงในภาพรวม
ขั้นที่ 3 การระบุประเภทของข้อมูลและรูปแบบการรายงานที่เหมาะสม
เมื่อทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานแล้ว ผู้เขียนรายงานจาเป็นจะต้องหารือร่วมกันระหว่างผู้ใช้ข้อมูล
(Stakeholder) นั ก วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ระบบ และผู้ เ ขี ย นรายงาน เพื่ อ ให้ ท ราบว่ า ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งใช้ ส าหรั บ การตอบตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้นประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง และต้องนาข้อมูลดังกล่าวมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในลักษณะ
ใด โดยการระบุประเภทของข้อมูล ประเภทของข้อมูลสาหรับการรายงานผลตามแผนนี้ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ประเภท
ได้แก่ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) ข้อมูลเชิงสถิติ (Statistic) และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Analytical)
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เมื่อสามารถระบุประเภทของข้อมูลได้แล้ว ผู้เขียนรายงานต้องทางานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูลระบบ
เพื่อออกแบบรู ปแบบการรายงานผลที่เหมาะสม การระบุรูปแบบการรายงานผลนั้น ไม่เพียงแต่พิจารณาถึงลั กษณะ
ประเภทข้อมูลเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการสื่อสารตามหลักการจัดทารายงานที่ได้นาเสนอไปข้างต้น
ประการแรก พิจารณาความสามารถในการรับข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลแต่ละรายมีความสามารถในการอ่านข้อมูลที่แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ย่อมไม่สามารถอ่านข้อมูลเชิงเทคนิค หรือ
ข้อมูลที่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพื่อวิเคราะห์ชั้นสูงได้ ผู้ทารายงานควรผลิตรายงานที่มีความสาเร็จรูป พร้อมใช้
ประโยชน์ได้ทันที ประการที่สอง พิจารณาความเหมาะสมด้านเวลา อาทิ ผู้บริหารไม่มีเวลามากในการอ่านเอกสารรายงาน
แต่ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการทราบนั้นมีเป็นจานวนมาก ดังนั้นการนาเสนอข้อมูลจึงควรมาในรูปแบบ Dashboard เป็นต้น
จากที่ได้กล่าวมาตั้งแต่หัวข้อที่ 3.1 – 3.3 จะเป็นการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบุคลากรในขั้นตอนก่อนการประเมินระดับความพร้อมทางด้านดิจิทัล ในส่วนถัดมาตั้งแต่หัวข้อที่ 3.4 – 3.9 จะเข้า
สู่การจัดทาเครื่องมือการประเมินระดับความพร้อม โดยทาการประเมินระดับความพร้อมขององค์กรและบุคลากรภายใน
องค์กรผ่านบทบาทภารกิจและทักษะด้านดิจิทัลในปัจจุบัน จากการประเมินนี้จะทาให้องค์กรได้ชุดข้อมูลทางด้านทักษะ
ด้านดิจิทัล เพื่อนาไปใช้ต่อในการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะและการจัดทาแผนการพัฒนาทักษะรายบุคคล
ในขั้นตอนถัดจากการประเมินระดับความพร้อมแล้วนั้น จะนาไปสู่การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะ ซึ่งในส่วนนี้จะ
ทาการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางกรอบข้อมูลที่จาเป็น กรอบการวิเคราะห์ และการกาหนดเป้าหมายในการ
พัฒนา 2) การวิเคราะห์บริบทขององค์กร เพื่อระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ทาให้ทราบภาพรวมช่องว่างเชิงทักษะ
ด้านดิจิทัลขององค์กร และ 3) การรายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะ
ขั้นตอนสุดท้ายคือการพัฒนาการจัดทาแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมิน ทักษะ
ด้านดิจิทัล ขององค์กรและรายบุคคล และข้อมูลจากการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะมาประกอบการจัดทาแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ควรพิจารณาบริบทขององค์กรและประสบการณ์ของผู้รับบริการควบคู่การจัดทาแผนเช่นกัน
เพื่อให้ได้แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สอดรับกับบริบทและความคาดหวังขององค์กร ในรายกอง กลุ่มงาน และบุคคล
อันจะนาไปสู่การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในลาดับถัดไป ดังภาพที่ 3.23
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ภาพที่ 3.23 กรอบแนวคิดของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (2)
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมู ล
ประกอบการจัดทายุทธศาสตร์
ในการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลนั้น ข้อมูลที่แสดงถึงภาพรวมขององค์กรในด้านต่าง ๆ ที่จะ
ส่งผลต่อการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สาคัญ เพื่อทาความเข้าใจในมิติดังกล่าว
จาเป็ น ต้ องทาความเข้า ใจบริ บ ทขององค์กร (Enterprise Context) ในสถานะปัจจุบั น (As-is) และภาพสุ ด ท้ายของ
ความสาเร็จที่องค์กรต้องการไปสู่ (To-be) เพื่อให้เห็นช่องว่างในแต่ละมิติอันจะเป็นส่วนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ใน
ขั้นตอนต่อไป

4.1 ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทายุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทายุทธศาสตร์นั้น ในขั้นตอนแรกต้องพิจารณาองค์ประกอบภายในหน่วยงานซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร (Enterprise Context) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1) วัฒนธรรมและกระบวน
ทัศน์ของผู้ปฏิบัติ 2) นโยบาย 3) โครงสร้างองค์กร 4) โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และ 5) ข้อมูลและสารสนเทศ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังภาพที่ 4.1

กรมพัฒนาที่ดิน

105

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

ภาพที่ 4.1 องค์ประกอบของการจัดทายุทธศาสตร์

4.1.1 องค์ประกอบภายใน (Enterprise Context)
1. วัฒ นธรรมและวิ ธี คิด (Culture and Mindset) ของผู้ ปฏิ บัติง านในองค์ก รที่เ กี่ย วข้อ งกับ ด้า น
ดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์หน่วยงานว่าวัฒนธรรมขององค์กรหนึ่ง ๆ บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีวิธีคิดต่อการทางานและ
วัฒนธรรมในการทางานอย่างไร และมีวัฒนธรรมในในการใช้ดิจิทัลในระบบการทางานอย่างไร
2. นโยบาย (Policy) เป็ น การมุ่งทาความเข้าใจถึงลั กษณะ ตัวชี้วัดและการกาหนดความเสี่ ยงของ
นโยบาย กฎหมาย และแผนการพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน
3. โครงสร้างองค์กร (Structure) เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างภายในหน่วยงาน โดยมีการจัดจาแนก
ภารกิจหลักและภารกิจเชิงสนับสนุนของหน่วยงาน รวมทั้งโครงสร้างของบุคลากร เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาองค์กร
ด้านทักษะดิจิทัลของบุคลากรในแต่ละกอง
กรมพัฒนาที่ดิน
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4. ความพร้ อ มด้ า นเทคโ นโลยี แ ละโ ครงส ร้ า งพื้ น ฐาน (Technology & Infrastructure
Readiness) โดยเป็นการประเมินความพร้อมและโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่จาเป็นขององค์กรว่าสอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์กรหรือไม่และอย่างไร รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กร
5. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data& Information) เป็นการวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดมีความจาเป็นในการ
ทางานและการตัดสิ น ใจขององค์กร ภายใต้ภ ารกิจหลั กและภารกิจเชิง สนับสนุนขององค์กร ทั้งนี้ห ากองค์กรมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลต่อข้อมูลที่จาเป็นขององค์กรอีกด้วย
ขั้นตอนของการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในเป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญ โดยวิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจสถานะ
ในปัจจุบันของกรมพัฒนาที่ดินในแต่ละด้าน ในการวิเคราะห์นี้จะเป็นการใช้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาในระดับ
ต่าง ๆ และผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อวิเคราะห์ตาแหน่งแห่งที่ในปัจจุบันของกรม
พัฒนาที่ดิน เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลต่อไปในอนาคต

4.1.2 ความคาดหวังและประสบการณ์ของผู้รับบริการ
ความคาดหวังและประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience& Customer Experience) จะเป็น
การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อบริการของกรมพัฒนาที่ดิน โดยควรทาความเข้าใจก่อนว่าในงานบริการ
ภาครัฐ นั้น ผู้ รับบริการไม่ได้คาดหวังเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของบริการนั้น ๆ (Service Outcome) ของงานบริการเท่านั้น
หากแต่ผู้รับบริการคาดหวังว่ากระบวนการการให้บริการ (Service Process) จะมีความเป็นมิตรและทาให้ผู้รับบริการนั้น
เกิ ด ความพึ ง พอใจ 35 ซึ่ ง ในแต่ ล ะองค์ ก รมี ก ลุ่ ม ลู ก ค้ า อาจมี ค วามคาดหวั ง และความต้ อ งการที่ มี ค วามแตกต่ า งและ
หลากหลายตามลักษณะชองกลุ่มลูกค้า อาทิ ประชาชน กลุ่มองค์กรของรัฐ และเอกชน ซึ่งงานบริการที่ทาให้ประชาชน

35

Jones & Shandiz (2015) Service Quality Expectations: Exploring the Importance of SERVQUAL Dimension from different Non-profit
Constituent Groups. Journal of Nonprofit & Public Sector Marketing, 27, 48-69
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รู้สึกพึงพอใจ (Satisfied) จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในหน่วยงานของรัฐและช่วยให้ผลลัพธ์ (Outcome)
ของการดาเนินการภาครัฐเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น36
McKinsey & Company (2019) ได้ชี้ให้เห็นว่าเส้นทางการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) เป็นปัจจัย
ที่จะสร้างประสบการณ์ของลูกค้า โดยเส้นทางการเดินทางของลูกค้านี้ คือ การกระทาและการมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของ
ภาครัฐ ตั้งแต่จุดแรกที่ได้รับการบริหารไปจนถึงสิ้นสุดของการบริการ ซึ่งอาจมีช่องทางการพบกันทั้งต่อหน้าหรือผ่าน
แพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่ง McKinsey & Company ได้ระบุถึงปัจจัยสาคัญในการสร้างเส้ นทางการเดินทางที่น่าพึงใจนั้นไม่
เพียงแต่รวดเร็วเท่านั้น หากแต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจ ระบบที่รองรับ และข้อมูลที่พร้อม

4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
หลังจากวิเคราะห์บริบทขององค์กรและความคาดหวังของผู้รับบริการแล้วนั้น ในส่วนถัดมาจะเป็นการนาข้อมูล
ทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์เพื่อระบุจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์กรในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เพื่อจัดทายุทธศาสตร์ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป

4.2. การวิเคราะห์ข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินเพื่อการจัดทายุทธศาสตร์
4.2.1 องค์ประกอบภายในของกรมพัฒนาที่ดิน (As is) (แผน 20 ปี)
ในส่วนนี้จะเป็นการทาความเข้าใจสถานะของกรมพัฒนาที่ดินในแต่ละมิติเพื่อทาความเข้าใจว่าเป้าหมาย
ขององค์กรมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะวิเคราะห์บริการและความคาดหวังของผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินในส่วนต่อไป

36

Mckinsey & Company (2019) The public Sector Gets Serious about Customer Experience. Retrieved from
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/the-public-sector-gets-serious-about-customerexperience
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1. วัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ในด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
วัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ในด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลในที่นี้ หมายถึง แนวทางและวิธีคิดที่ของ
ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่ดาเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การรับรอง
สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์กร โดยมีการแบ่งออกเป็น 6 หมวด
โดยในภาพรวมขององค์กรจากการประเมินปี พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่ากรมพัฒนาที่ดินอยู่ในระดับ ก้าวหน้า37 โดยมีผล
การประเมินทั้งสิ้น 415.87 คะแนน โดยหมวดที่มีผลการประเมินน้อยเมื่อเทียบกับมิติอื่น ๆ ได้แก่ หมวด 5 และหมวด 6
(ผลการประเมินโปรดดู ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 ผลการประเมิน PMQA 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน
หมวด
หมวด 1 การนาองค์การ
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การดาเนินการ
คะแนนรวม (500) คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จากหน่วยงาน
500
500
500
500
500
493.06
393
483.72

ผลการประเมินจาก
ผู้ตรวจ
432.29
479.17
458.33
425.35
401.04
421.88
293
415.87

จากผลการประเมินแสดงให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ประเด็นในหมวด 5 และหมวด 6 นั้น เป็นประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ และวัฒนธรรมในการทางาน ดังนี้

37

การประเมิน PMQA 4.0 เป็นการประเมินการวินิจฉัยองค์กรโดยมีคะแนนการประเมินทั้งหมด 500 คะแนน โดยแบ่เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน
300 คะแนน (ระดับ Basic) ระดับก้าวหน้า 400 คะแนน (Advance) และระดับพัฒนาจนเกิดผล 500 คะแนน (Significance)
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ตารางที่ 4.2 ประเด็นย่อยของ PMQA 4.0 และรายละเอียดโดยสังเขป
ประเด็นของ PMQA
4.0
หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ

ประเด็นย่อย

รายละเอียด

5.1 การจัดการบุคลากรที่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์
5.2 ระบบการทางานที่มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการทางานที่
ดี มีประสิทธิภาพ
5.4 ระบบพัฒนาบุคลากร

- เปิดโอกาสให้มีการกาหนดส่วนร่วมให้เกิดแนว
ทางการพัฒนา
- การสร้างมาตรฐานการทางานบุคลากร
- มีการทางานเป็นทีมเพื่อผลสาเร็จของงานร่วมกัน
และปรับลักษณะการทางานร่วม
- รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การทางานร่วมกัน
- มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อภารกิจ
- มีการนานวัตกรรม และดิจิทัลมาใช้ในการติดตาม
ตัวชี้วัด
- มีแนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การทางาน

6.1 กระบวนการทางานที่เชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
6.2 การสร้างนวัตกรรมในการ
ปรับปรุง ผลผลิต กระบวนการและ
การบริการ
6.3 ลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรที่
มีประสิทธิภาพ
6.4 การมุ่งเน้นประสิทธิผลทั่วทั้ง
องค์การ และผลกระทบต่อ
ยุทธศาสตร์

ดังข้อมูลจะเห็นได้ว่าข้อท้าทายประการสาคัญของกรมพัฒนาที่ดิน คือ มิติด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา
ระบบปฏิบัติการ ซึ่งในปัจจุบันการสร้างสรรค์บรรยากาศในการทางานของบุคลากรเพื่อช่วยให้สามารถทางานเป็นทีมได้ดี
และมีความคล่องตัวในการทางานยิ่งขึ้น โดยจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทางานจากการมอบหมายงานและ
การสื่อสารในลักษณะบนลงล่างแบบทางเดียว (Waterfall) เป็นการสื่อสารจะเป็นการสื่อสารกลับไปในลาดับขั้นก่อนหน้า
ขั้นเดียว โดยการมอบหมายงานจะเป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในระดับขั้นที่สูงกว่า (โปรดดูภาพที่ 4.2) เพื่อให้
การขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดินมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
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ภาพที่ 4.2 วิธีการมอบหมายและการสื่อสารภายในหน่วยงานภายใน
2. นโยบาย
“นโยบาย” ในความหมายอย่างกว้ าง หมายถึ ง ชุด โครงการ การดาเนินการ เป้ าหมายใด ๆ ที่ถู ก
ออกแบบเพื่อให้บรรลุหรือส่ งเสริมการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจรวมถึงกฎกติกานา
(Guiding Rules) ว่าควรดาเนินการอย่างไร38 ในระดับขององค์กร นโยบายจะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางและเป้าหมายที่องค์กร
ต้องการขับเคลื่อนหรือบรรลุซึ่งอาจปรากฏผ่านแผนในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะให้รายละเอียดที่จาเป็น อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และยุทธศาสตร์ขององค์กร
กรมพัฒนาที่ดินมีการวิสัยทัศน์ ซึ่งจะกาหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) ที่องค์กร
ต้องการจะบรรลุ ได้แก่ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วม” และได้มีการกาหนดพันธกิจเพื่อกาหนดวัตถุประสงค์ในการดารงอยู่ (Raison D’etre) และบริการที่กรมพัฒนาที่ดิน
ส่งมอบให้ผู้รับบริการ โดยพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดินประกอบด้วย

38

IGI Global. (n.d.). What is Policies. Retrieved from https://www.igi-global.com/dictionary/policies/33738
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1) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมี ส่วน
ร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดาริ
2) เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้
เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถนาไปถ่ายทอด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร
3) พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการสารวจ วิเคราะห์ และจาแนกดิน เพื่อกาหนดแผนการใช้ที่ดิน
พร้อมทั้งกาหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องและ ทันสมัยเพื่อให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของดิน
4) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้า การฟื้นฟูปรับปรุง
บารุงดิน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน
5) พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพี ยงเพื่อเป็นรากฐานในการ
ดาเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง
6) พัฒนาองค์กรเพื่อให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดินสะท้อนให้เห็นภารกิจ บริการ และกลุ่มเครือข่ายที่กรมพัฒนาที่ดินจะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ด้วยโดยภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน งานบริการของของกรมพัฒนาที่ดินที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน
ของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งได้ 6 ประเภท โดยสรุปได้ตามตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 งานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน
งานบริการ
1. บริการเพื่อพัฒนาดินเพื่อให้
การเกษตรมีมูลค่า
2. การพัฒนาให้ที่ดินมีความพร้อม
สาหรับการเกษตร
3. บริการด้านวิทยาศาสตร์ (การ
วิเคราะห์ดิน)

ช่องทางยื่นคาร้อง
หมายเหตุ
ออนไลน์/ออฟไลน์ - งานบริการออนไลน์ครอบคลุมการสนับสนุน คือ สาร
เร่ง พด., จุลินทรีย์ซุปเปอร์, ปุ๋ยชีวภาพ, กล้าหญ้าแฝก
และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
ออนไลน์/ออฟไลน์ - แหล่งน้านอกเขตชลประทาน (ขุดสระ)

ออนไลน์/ออฟไลน์ - สามารถยื่นใบส่งตัวอย่างดินออนไลน์ได้ แต่ตัวอย่างดิน
สามารถส่งได้หลายช่องทาง เช่น ไปรษณีย์ หมอดิน
อาสาประจาหมู่บ้าน
4. การรับรองมาตรฐานสินค้า
ออนไลน์/ออฟไลน์ - รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต Q (ปุ๋ยหมัก และน้า
หมักชีวภาพ)
5. ระบบการสืบค้นและการให้บริการ ออนไลน์
ด้านแผนที่
6. ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่า ออนไลน์
- สามารถตรวจสอบแนวป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบ
ไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์
ออนไลน์
นอกเหนือจากงานบริการดังกล่าวแล้วกรมพัฒนาที่ดินยังได้มีการกาหนดมีการแนวทางการดาเนินการ
ขององค์กรด้วยกระบวนการทางานผ่านเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายหมอดินอาสา และมีการกาหนดพันธกิจในการพัฒนา
องค์กรเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ โดยเพื่อให้บริการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรเพื่อไปสู่ความ
เป็นเลิศ กรมพัฒนาที่ดินได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
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ตารางที่ 4.4 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ ตัวชี้วัด
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการสารวจจาแนกดิน
วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน
อย่างเป็นระบบ
2. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนา ที่ดินเชิงนวัตกรรม
3. บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่าง
สมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟูปรับปรุง
ดิน และอนุรักษ์ดิน และน้า

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
1. ทรัพยากรได้ดินได้รับการปรับปรุง 1. ร้อยละของพื้นที่การเกษตร
เพิ่มขึ้น
ได้รับการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม

4. สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ
หมอดินอาสา เกษตรกร และภาคี
เครือข่าย
5. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วม
6. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาที่ดิน

1. องค์กรมีเครือข่ายด้านการพัฒนา
ที่ดินที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น

1. ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับการ
ปรับปรุงฟื้นฟูเพิ่มขึ้น
2. อัตราส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีทางการเกษตรที่
ลดลง
1. ร้อยละของเครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็ง

1. องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
และมีประสิทธิภาพในการทางานมาก
ขึ้น
1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินมีการจัดการองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรดินเพิ่มขึ้น

1. ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพใน
การทางาน
1. การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ

กรมพัฒนาที่ดิน

1. งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาดินถูกนาไปใช้ประโยชน์
เพิ่มขึ้น
1. ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทาให้
เกษตรกรลดใช้ปุย๋ เคมีและสารเคมี
ทางการเกษตรลดลง

1. จานวนงานวิจัยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
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3. โครงสร้างองค์กร
ดังที่ได้นาเสนอก่อนหน้าจะเห็ นบทบาทสาคัญของกรมพัฒนาที่ดินในการส่ งเสริมและพัฒ นาการใช้
ประโยชน์จากที่ดินและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดโครงสร้างขององค์กรตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 255739 เพื่อ
ปรับปรุงส่วนราชการให้ทันสมัยมากขึ้นจึงมีการกาหนดโครงสร้างภายใน ดังนี้
ตารางที่ 4.5 การจัดโครงสร้างภายในกรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน
บทบาท/หน้าที่
กลุ่มตรวจสอบภายใน
- ตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
- เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
- ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
- ประสานและดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภายในกรม
สานักงานเลขานุการกรม
- ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการและงานเลขานุการของกรม
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรม
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม
- ดาเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน
- ดาเนินการอื่นใดที่มิได้กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม
กองการเจ้าหน้าที่
- บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม
- ดาเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม
กองคลัง
- ดาเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของ
กรม
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
- ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อ การปรับปรุงบารุงดิน เพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควบคุมศัตรูพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ผลิตและรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
- วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี จุลินทรีย์ในการ
จัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
- ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
39

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2557) กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557. ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2557
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หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

กองแผนงาน

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ที่ดิน

กองสารวจดินและวิจัยทรัพยากร
ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

บทบาท/หน้าที่
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ การจัดทาฐานข้อมูลจุลินทรีย์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพทางดิน
เพื่อการถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร
- ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านกายภาพ ภาวะเศรษฐกิจสังคม สภาพการใช้ ที่ดิน นโยบาย และ
ข้อกฎหมาย เพื่อวางแผนและกาหนดเขตการใช้ที่ดิน ตลอดจนการประสานแผน เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
- ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายที่ดินของประเทศ นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐ นโยบาย ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน เพื่อสนับสนุน การวางแผนการใช้ที่ดิน
และเสนอแนะการกาหนดนโยบายการใช้ที่ดินทางการเกษตร
- วิจัย พัฒนา และวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร
- ศึกษา สารวจ จาแนก วิเคราะห์ และจัดทาแผนที่และข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้าเพื่อจัดทา แผนบริหารจัดการพื้นที่
ชุ่มน้า
- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
ที่ดิน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
- จัดทาและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนแม่บทของ
กระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทาแผนงานวิจัย รวมทั้งประสานงาน จัดทาทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย
ของกรม
- ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและ ความร่วมมือด้านการ
พัฒนาที่ดิน รวมทั้งจัดการประชุมและเจรจาตามที่ได้รับมอบหมาย
- พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมและติดตามผลการดาเนินงาน
- ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้า การปรับปรุง บารุงดิน วิธีการ
ป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของดิน จัดทารูปแบบการพัฒนาที่ดินและการจัดการที่ดิน ในพื้นที่
เกษตรกรรม เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน้า ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรม ของ
ทรัพยากรดินและน้า พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช รวมทั้งวิจัยและพัฒนา การจัดการ
ที่ดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน
- รวบรวม ศึกษา และวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดิน
- สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่น ๆ
- จัดทาฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและน้า การปรับปรุงบารุงดิน การจัดการที่ดินเพื่อบรรเทา ภาวะโลกร้อน
การพัฒนาที่ดินและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอดินอาสา และเครือข่ายด้วยระบบสารสนเทศ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
- ศึกษา สารวจ จาแนก วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน และจัดทาแผนที่ดินเพื่อเป็นข้อมูล ในการพัฒนาพื้นที่
- ศึกษา วิจัย คุณสมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของที่ดิน และ กาลังการผลิตของดิน
ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และคุณสมบัติของทรัพยากรดิน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ใช้ที่ดินและพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
- กาหนดมาตรฐานการสารวจจาแนกดิน พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน และประยุกต์ใช้ ข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ดิน
- ศึกษา พัฒนา เทคนิค และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน และให้บริการทาง
วิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน
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หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน
บทบาท/หน้าที่
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ - จัดทาแผนแม่บทระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน
สื่อสาร
- ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ จัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูลของกรม
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านดินของกระทรวง และเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และภูมิสารสนเทศการเกษตร
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
- ศึกษา สารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
- ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
- รวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
- ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้า พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผลิตพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้าและการปรับปรุงบารุงดิน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
สานักเทคโนโลยีการสารวจและทา - สารวจ วิเคราะห์ และจัดทาแผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อจัดทาสามะโนที่ดิน ด้านเกษตรกรรม
แผนที่
- ปรับปรุง ผลิต และให้บริการแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
- วิเคราะห์และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื้นที่ที่มีความลาดชัน เกินร้อยละ 35
รวมทั้งปรับปรุงแผนที่จาแนกที่ดินโดยใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน
- ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสารวจและการทาแผนที่ เพื่อกาหนดมาตรฐาน การสารวจและการทา
แผนที่
- สารวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรม
สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และตรวจสอบดิน น้า พืช ปุ๋ย ปรับปรุงดิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ที่ดิน
พัฒนาที่ดิน
- กาหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
สานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยวิศวกรรมอนุรักษ์ดินและน้า เพื่อพัฒนาและกาหนดรูปแบบ การอนุรักษ์ดินและน้า
ที่ดิน
โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม
- กาหนดมาตรฐานการสารวจ การออกแบบ และการก่อสร้างทางวิศวกรรม
- ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้า โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโครงสร้างดิน โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน
- วางแผน สารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งน้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า งานระบบ
อนุรักษ์ดินและน้าด้วยมาตรการวิธีกล และงานทางด้านสถาปัตยกรรม
- วางแผน ควบคุม กากับ ดูแล และให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบารุงเครื่องจักรกล และยานพาหนะของ
กรม

ภายใต้การจัดโครงสร้างภายในดังกล่าว มีการจัดสรรบุคลากรในแต่ละกองในแต่ละกอง ดังปรากฏตามตารางที่ 4.6

กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 4.6 โครงสร้างบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งตามประเภทตาแหน่ง
ประเภทบริหาร
สังกัด
กรมพัฒนาที่ดิน
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองเทคโนโลยีชีวภาพทาง
ดิน
กองนโยบายและแผนการใช้
ที่ดิน
กองแผนงาน
กองวิจยั และพัฒนาการ
จัดการที่ดิน
กองสารวจดินและวิจยั
ทรัพยากรดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 112
สานักเทคโนโลยีการสารวจ
และทาแผนที่
สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาที่ดิน
สานักวิศวกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน
รวม

กรมพัฒนาที่ดิน

อธิบดี

รอง
อธิบดี

1

3

ประเภทอานวยการ
เลขานุ ผอ.กอง/ศูนย์/
การ
สานัก/
กรม
สานักงาน

ประเภทวิชาการ
เชี่ยวชา
ญ

ชานาญ
การพิเศษ

2

5
15
31
5
6

1

1

2

26

29

1

1
1

1
4

8
18

23
23

1
1

32

17

1

1

1
2

1
2
13
1
2

1

1

5

11

1

1

12

9

251

347

54

281

1

1

7

13

5

8

1

2

12

19

1

2

10

19

7

29

398

563

75

341

1
1

ชานาญงาน/
ปฏิบตั ิงาน

1
1
1

1

3

อาวุโส

3
3
11
5
7

1

1

ประเภททั่วไป

ชานาญ
การ/
ปฏิบตั ิการ

23

23
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ตารางที่ 4.7 โครงสร้างบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย

กรมพัฒนาที่ดิน
สานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
กองแผนงาน
กองวิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน
กองสารวจดินและวิจยั ทรัพยากรดิน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
(ผู้อานวยการกลุ่ม)
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
4. เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
6.นักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ชานาญการ
7. นักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ปฏิบัตกิ าร
8. นักวิชาการแผนทีภ่ าพถ่ายชานาญการ
9. นักวิชาการแผนทีภ่ าพถ่ายปฏิบัตกิ าร
10. เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
11. บรรณารักษ์ชานาญการ
สานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
สานักเทคโนโลยีการสารวจและทาแผนที่
สานักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
สานักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
รวม

กลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูง
(Executive)
4

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
(Middle Level
Management)
1
1
1
1
1
1
1
1

กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง (Pre-Management
4
6
11
7
9
29
10
24
11

กลุ่มผู้ปฏิบตั ิ
(Operational
Level)
6
14
33
18
6
31
23
22
40

1
1
4
1
1

4

12
1
1
1
24

315
13
15
18
479

1
4
3
1
1
1
1
627
21
21
47
921

การจั ดโครงสร้ า งและการจั ด สรรบุคลากรแสดงให้ เห็ น ภารกิจที่ มีความส าคัญ ของกรมพัฒ นาที่ดิ น
ประกอบด้วย การวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาการใช้ที่ดิน การใช้วิธีการทางวิศวกรรมเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนา
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ที่ดิน โดยในส่วนของผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งทาหน้าที่ในการออกแบบ บริการจัดการระบบเครือข่าย และซ่อม
บารุงรักษาจะประจาอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
เมื่อพิจ ารณามิติด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน จะเห็ นได้ว่ากรมพัฒ นาที่ดินนั้นมีโครงสร้าง
พื้นฐานทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และด้านระบบเครือข่าย ซึ่งมุ่งพยายามที่จะสนับสนุนการดาเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน โดย
อุปกรณ์พื้นฐานในการดาเนินการ เช่น คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา เครื่องมือสารวจภาคสนามแบบพกพา เครื่องพิมพ์
เครื่องแสกนเนอร์ และเครื่อง UPS เป็นต้น และยังมีอุปกรณ์ในการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบแม่ข่ายภายในองค์กร
เช่น อุปกรณ์เครือข่าย Firewall ขณะเดียวกันองค์กรยังได้มีการกาหนดอุปกรณ์เครือข่าย (Server) โดยรายละเอียดสรุป
ได้ตามตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 รายละเอียดอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
ลักษณะอุปกรณ์
1. อุปกรณ์พื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การดาเนินการ

สถานะ
มี

2. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

มี

3. อุปกรณ์แม่ข่าย

มี

4. ระบบ Cloud

ไม่มี

กรมพัฒนาที่ดิน

ตัวอย่าง
- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา
- เครื่องมือสารวจภาคสนานแบบพกพา
- เครื่อง Scanner
- UPS
- เครื่องพิมพ์
- อุปกรณ์รักษาความปอดภัย Server
- อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุก
- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- อุปกรณ์ Network Storage
- อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย
- อุปกรณ์กาหนดเส้นทาง (Router)
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เมื่อพิจารณาจากสถานะอุปกรณ์ดังกล่าวจะพบว่ากรมพัฒนาที่ดินมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ อย่างไรก็
ตาม อุปกรณ์ดังกล่าวจานวนมากมีความล้าสมัยและไม่สามารถใช้ได้จริง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยี อาทิ
ความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ด้านการป้องกันความปลอดภัย ขณะเดียวกันองค์กรก็ยังไม่มีระบบศูนย์กลาง
ข้อมูล หรือระบบสารองข้อมูลที่เป็นระบบ Cloud เป็นต้น
5 ข้อมูลและสารสนเทศ (แผนดิจิทัล)
กรมพัฒนาที่ดินมีงานบริการทั้งหมด 6 มิติดังที่ได้นาเสนอก่อนหน้านี้ ซึ่งหน่วยงานได้มีการจัดทาข้อมูล
และระบบสารสนเทศเพื่อให้ภารกิจและงานบริการของกรมพัฒนาดินนั้นสามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
อาจจาแนกกลุ่มข้อมูลได้ 3 ลักษณะ คือ
1) ชุดข้อมูลในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน ข้อมูลชุดดิน ข้อมูล
กลุ่มชุดดิน ข้อมูลเส้นชั้นความสูง ข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินระดับกลุ่มลุ่มน้า และข้อมูลการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลสา
มะโนที่ดิน เป็นต้น
2) ชุดข้อมูลจากฐานข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน ข้อมูลหมอดินอาสา ข้อมูลแหล่งน้า
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้า ข้อมูลแหล่งน้าในไร่นานอกเขตชลประทาน ข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร และข้อมูลการ
ปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น
3) ชุดข้อมูลในลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลงานวิจัย
นอกเหนือจากชุดข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของผู้ปฏิบัติแล้ว กรมพัฒนาที่ดินได้มีการออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดาเนินการของเจ้าหน้าที่แ ละการให้บริการประชาชนทั้งสิ้น 43 ระบบ อาทิ ระบบ
ข้อมูลบริหารจัดการแหล่งน้า ฐานข้อมูลระบบอนุรักษ์ดินและน้าบนพื้นที่ลุ่มดอน ฐานข้อมูลโครงการปุ๋ยพืชสด ข้อมูล
สารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด ข้อมูลจากแผนพัฒนาระบบดิจิทัลพบว่าในบรรดาระบบจานวนมากนี้ มีระบบที่ใช้งาน
ตามปกติ 29 ระบบ และมีระบบที่ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างเร่งด่วนทั้งสิ้น 14 ระบบ
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4.2.2 ความคาดหวังของผู้รับบริการ
ในการให้บริ การภาครัฐ ความคาดหวังและประสบการณ์ของผู้ รับบริการเป็นปัจจัยส าคัญที่จะกาหนดความ
น่าเชื่อถือและความไว้วางใจ (Trust) ผู้รับบริการต่อหน่วยงานดังกล่าว ในการให้บริการสาธารณะนั้นผู้รับบริการไม่ได้
เพียงคาดหวังเพียงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากงานบริการ (Service Outcome) เท่านั้น หากแต่ผู้รับบริการคาดหวังที่จะได้
กระบวนการการให้บริการ (Service Process) ที่ดีและมีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยงานบริการนั้นควรที่จะต้องมีลักษณะ
1) มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) 2) มีการตอบสนองความต้องการ (Responsiveness) 3) มีความแน่นอน (Assurance)
4) มีความเข้าใจในบุคคล (Understanding) และ 5) จับต้องได้ (Tangibles) ซึ่งในส่ วนนี้จะนาไปสู่การวิเคราะห์งาน
บริการของกรมพัฒนาที่ดินและความคาดหวังต่องานบริการดังกล่าว
1. งานบริการของกรมพัฒนาที่ดินและกลุ่มเป้าหมาย
งานบริการของกรมพัฒนาที่ดินนั้นเป็นการให้บริการโดยมีเป้าหมายผู้ขอรับบริการ ซึ่งอาจจาแนกย่อยว่า
เป็นทั้งกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มนักวิจัยและประชาชนทั่วไป กับอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มหน่วยงานราชการซึ่งขอรับบริการ ใน
ด้านการประสานข้อมูล การตรวจดิน และการรับรองมาตรฐาน โดยงานบริการหลักของกรมพัฒนาที่ดินตามกลุ่มลูกค้า
อาจสรุปได้ตามตาราง 4.9
ตารางที่ 4.9 งานบริการของกลุ่มพัฒนาที่ดินและกลุ่มเป้าหมาย
งานบริการ
1. บริการเพื่อพัฒนาดินเพื่อให้
การเกษตรมีมูลค่า

ลักษณะการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย
- การสนับสนุนปัจจัยการเกษตรที่สาคัญ คือ สารเร่ง พด., - กลุ่มเกษตรกร
จุลินทรีย์ซุปเปอร์, ปุ๋ยชีวภาพ, กล้าหญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด

2. การพัฒนาให้ที่ดินมีความพร้อม
สาหรับการเกษตร

- การสนับสนุนแหล่งน้านอกเขตชลประทาน (ขุดสระ)
- การอนุรักษ์ดินและน้า

- กลุ่มเกษตรกร

3. บริการด้านวิทยาศาสตร์ (การ
วิเคราะห์ดิน น้า พืช)

- การส่งตัวอย่างดินน้าพืชเพื่อตรวจวิเคราะห์

- กลุ่มเกษตรกร
- กลุ่มประชาชน
- หน่วยงานของรัฐ
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งานบริการ
4. การรับรองมาตรฐานสินค้า

ลักษณะการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมาย
- รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต Q (ปุ๋ยหมัก และน้าหมัก - ประชาชน
ชีวภาพ)
- หน่วยงานของรัฐ

5. ระบบการสืบค้นและการให้บริการ
ด้านแผนที่

- เป็นการให้บริการข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศตาม
โครงการจัดทาแผนที่เพื่อการบริการทรัพยากรและ
ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร
- สามารถตรวจสอบแนวป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบ
ออนไลน์

6. ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่า
ไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์

- ประชาชน
- หน่วยงานของรัฐ
- เกษตรกร
- ประชาชน
- หน่วยงานของรัฐ
- เกษตรกร

โดยงานบริการต่าง ๆ กรมพัฒนาที่ดินได้เปิดช่องทางในการสื่อสาร และการติดต่อเพื่อขอรับบริการที่
หลากหลาย ได้แก่ ผ่านหนังสือราชการ ทางช่องทางอีเมล การใช้โทรศัพท์และโทรสาร และการใช้ Mobile Application
และในการสื่ อสารข้อมูล ครอบคลุ มตั้งแต่การติดต่อสื่ อสารต่อหน้าโดยการลงพื้นที่ของเจ้า หน้าที่และเครือข่าย การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ รวมทั้งการใช้เว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูล
2. ความคาดหวังโดยผลการประเมินความพึงพอใจ + ความคาดหวัง
จากการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 40 ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2
กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดิน และกลุ่มองค์กร/ประชากร และกลุ่มบุคคลทั่วไป โดย
ประเมินใน 5 มิติ ได้แก่
1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ
2) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน
3) ด้านสิ่งอานวยความสะดวก

40

กรมพัฒนาที่ดิน (2560) รายงานการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรมพัฒนาที่ดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สืบค้น
จาก https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf
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4) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร
5) ด้านคุณภาพการให้บริการ
จากงานศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในแต่ละกลุ่มมีความคาดหวังและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ
ของกรมพัฒ นาที่ดิน ที่มีความแตกต่างกัน โดยความคาดหวังของเกษตรกรนั้น จะให้ ความส าคัญกับความรู้และการ
สนับสนุนในด้านสนับสนับสนุนเกษตรกร เช่น การสนับสนุนสารเร่ง เมล็ดปุ๋ยสด การวิเคราะห์ดิน นอกจากนี้ยังหวังว่า
เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินจะสามารถให้ความเช่วยเหลือหรือคาแนะนาแก่เกษตรกรเป็นราย ๆ อย่างสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่และตามสภาพแปลง และสามารถหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมการเกษตรได้ ขณะที่ในฝั่งของประชาชน
ทั่วไป มีความคาดหวังว่ากรมพัฒนาที่ดินจะสามารถให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มี
การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง จากการสารวจ
ข้อมูลทั้ง 2 ฝั่งทาให้เห็นว่ากรมพัฒนาที่ดินมีจุดดีและประเด็นที่ต้องพัฒนา ดังปรากฏตามตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 จุดดีและประเด็นที่ควรพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดนิ
.1กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับบริการจาก
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

จุดเด่น
- ความเอาใจใส่และการให้ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ และการทางานของกรม
พัฒนาที่ดินร่วมกับเกษตรกร
- การทางานร่วมกับเครือข่าย อาทิ
หมอดิน
- การพัฒนาดินที่ครบวงจรตั้งแต่การ
ให้ความรู้ การวิเคราะห์ดิน และการ
ให้ปัจจัยในการปรับปรุงดิน
- มีองค์ความรู้เรื่องการจัดการดิน
การประสานงานที่รวดเร็ว -

จุดที่ควรปรับปรุง
- ลดขั้นตอนการให้บริการให้กระชับ
รวดเร็วและทันการณ์ อาทิ การตรวจ
วิเคราะห์ดิน
- การส่งเสริมปัจจัยและการรับซื้อคืน
ควรตรงกับช่วงเวลา
- การวิเคราะห์ข้อมูลต้องการข้อมูล
มาก ทาให้เกษตรกรบางคนที่ไม่
สามารถอ่านออกเขียนได้เผชิญปัญหา
- ช่องทางและสถานที่ในการส่งเสริม
ประชาชน
- ข้อมูลและแอพลิเคชั่นแต่ต้องมีการ
สอนใช้ให้เกิดประโยชน์
- การส่งเสริมควรใช้เทคโนโลยี สื่อ
ออนไลน์ และเทคโนโลยีผ่านช่องทาง
แอพลิเคชั่นที่กรมได้พัฒนาให้มากขึ้น
124

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

2. กลุ่มประชาชนทั่วไป

จุดเด่น
- มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนสามารถให้
คาปรึกษาเรื่องการพัฒนาดินได้มี
ประสิทธิภาพ
- การเอาใจใส่และการบริการที่
สะดวกรวดเร็ว
- มีข้อมูลด้านการพัฒนาดินและการ
บริการการขุดแหล่งน้า

จุดที่ควรปรับปรุง
- การวิเคราะห์ดินยังคงใช้เวลานานไม่
ทันฤดูการการปรับปรุงพื้นที่
- การทางานมุ่งสู่ชุมชนที่เข้าถึง
ประชาชน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท
ยังเป็นข้อท้าทาย
- การให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านช่วง
เว็บไซต์ยังคงควรได้รับการปรับปรุง

เมื่อวิเคราะห์ในเชิงผลการดาเนินการของหน่วยงานโดยใช้เครื่องมือ PMQA 4.0 เพื่อพิจารณาผลการ
ดาเนิน การซึ่งเป็ น หมวด 7 ซึ่งครอบคลุมมิติ ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ ผู้รับบริการและประชาชน การพัฒ นา
บุคลากร การเป็นต้นแบบ ตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สารธารณสุข และสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรม
และการจัดการกระบวนการ โดยคะแนนในหมวดดังกล่าวของกรมพัฒนาที่ดิน ยังเป็นข้อท้าทายสาคัญที่กรมพัฒนาที่ดิน
จาเป็ น ต้อ งพั ฒ นา ซึ่ง หมายความในการดาเนิ นการของกรมพัฒ นาที่ดิ นนั้ นแม้ ว่า จะทาให้ เกิ ดความพึ งพอใจที่ ดีต่ อ
ประชาชนได้ แต่กรมพัฒนาที่ดินจาเป็นต้องพัฒนาบริการและการดาเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ ซึ่งเป็นส่วน
สาคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่
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4.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมขององค์กร
ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis

กรมพัฒนาที่ดินมีความพยายามในการพัฒนาองค์กร หากพิจารณาบริบทขององค์กรจะเห็นได้ว่าองค์กรนั้นมีการ
นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริการ และการปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยความสาเร็จ
ดั ง กล่ า วสะท้ อ นผ่ า นผลการประเมิ น องค์ ก รผ่ า นการประเมิ น PMQA 4.0 ซึ่ ง กรมพั ฒ นาที่ ดิ น อยู่ ใ นระดั บ ก้ า วหน้ า
(Advance) อย่างไรก็ตาม ผลจากการสารวจประสบการณ์และความคาดหวังของผู้รับบริการ ประกอบกับผลการวิเคราะห์
PMQA 4.0 ในหมวด 7 แสดงให้เห็นจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน (ปรากฏ
ดังตารางที่ 4.10) มีรายละเอียด ได้แก่
1) วิธีคิดและวัฒนธรรมในการทางาน: องค์กรมีการวางการทางานและการพัฒนาที่ดี โดยผู้รับบริการ
คาดหวังว่าหน่วยงานจะสามารถให้บริการที่ดี ตอบสนองกับสภาพพื้นที่ได้ดี ขณะที่เมื่อเข้ารับบริการนั้นผู้รับบริการพบ
ความซับซ้อนในการดาเนิน การของหน่ว ยงาน และหน่ว ยงานไม่ส ามารถทางานในเชิงรุกในพื้นที่เพื่อให้การส่ งเสริม
สอดคล้องกับ ช่วงเวลาได้ อันเนื่องจากกระบวนการทางานขององค์กรยังเป็นในลั กษณะการดาเนินการเชิงรับ และมี
ลักษณะบนลงล่าง
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2) ด้านนโยบาย : กรมพัฒนาที่ดินมีการวางนโยบาย วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้า และการส่งเสริมการเกษตรผ่านการส่งเสริมปั จจัยและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยประชาชนคาดหวังให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน ขณะที่ในการส่งเสริมการเกษตรจาเป็นต้องทันการณ์ ต่อเนื่องและเหมาะสมกับความต้องการ แต่จาก
ประสบการณ์ ผู้รับบริการพบว่างานบริการของกรมพัฒนาที่ดินนั้นยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันการณ์และข้อมูลยัง
ไม่เปิดกว้าง ซึ่งจาเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล
และข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนงาน และสนับสนุนการดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในภาพขององค์กรนั้นแนวทาง
ในการพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรยังขาดความชัดเจน
3) ด้านโครงสร้างองค์กร : องค์กรได้มีการวางโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งสะท้อนผ่าน
การวางโครงสร้างองค์กรและการจัดสรรเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้หน่วยงานยังยังมีพื้นที่ครอบคลุมในทุกจังหวัด ผู้รับบริการจึง
คาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ครอบคลุมและทันการณ์ แต่ประสบการณ์ของผู้รับบริการพบว่าบริการของกรมพัฒนาที่ดินแม้
จะมีคุณภาพที่ดีแต่ไม่ทันการณ์ ขณะที่ในเชิงโครงสร้างบุคลากรนั้นหน่วยงานมีการวางอัตรากาลังคนที่รองรับการเปลี่ยน
ผ่านขององค์กรได้ แต่องค์กรยังไม่มีการเตรียมการสาหรับการเปลี่ยนผ่านของบุคลกรในแต่ละช่วงวัย รวมทั้งไม่มีพื้นที่
สาหรับผู้นาด้านดิจิทัล (Chief Digital Office) ในการเติบโตได้
4) ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน : องค์กรมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอ ซึ่งผลลัพธ์ในเชิงการใช้เทคโนโลยีสะท้อนผ่านการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารหรือ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสารควรจะมีประสิทธิภาพตามความพร้อมดังกล่าว ซึ่งสะท้อนผ่านความคาดหวังของผู้ขอรับ
บริการว่าช่องทางการสื่อสารต้องมีความหลากหลายและตอบกลับอย่างทันท่วงที แต่จากประสบการณ์พบว่าช่องทางใน
การตอบกลับ รับเรื่องและใช้ประโยชน์จากความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การใช้อีเมลในการติดต่อของเจ้าหน้าที่
ยังคงไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ พบว่าด้วยโครงสร้างพื้นฐานของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งยังคงใช้ระบบแม่ข่าย (Server) อาจยังไม่
เอื้อสาหรับการบูรณาการข้อมูลในบริบทที่หน่วยงานมีสานักงานในต่างจังหวัด ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่
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องค์กรที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล (Data-Driven Organization) และเทคโนโลยีของหน่วยงานอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภายนอกได้
5) ข้ อ มู ล และสารสนเทศ : ในปั จ จุ บั น กรมพั ฒ นาที่ ดิ น มี ก ารจั ด ท าและพั ฒ นาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการให้บริการ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินอย่างหลากหลาย โดยผู้รับบริการคาดหวั งว่าองค์กรจะสามารถ
บูรณาการข้อมูลที่จาเป็นกาหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันสามารถเปิดเผยข้อมูลที่จาเป็นให้กับเกษตรกร
หรือบุคลอื่น ๆ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้ แต่จากประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าข้อมูลของกรมนั้นยังมีความซับซ้อนในการ
เข้าถึงและข้อมูลยังไม่เปิดกว้างให้กับทุ่มกลุ่มในการเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพหรือในอีกนัยหนึ่ง คือ
ข้อมูลและระบบสารสนเทศนั้นยังไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่าที่ควร
เมื่อนาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในแต่ละด้านประกอบด้วย
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S
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้เสียของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจาปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf
2. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 20 ปี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้เสียของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจาปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf
4. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 20 ปี
5. ข้อมูลอัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน (ประสานข้อมูลกับ
กรม)
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้เสียของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจาปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf
7. แผนปฏิบัติการดิจิทลั กรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 –
2565)
8. แผนปฏิบัติการดิจิทลั กรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 –
2565)
9. Interview

O
1. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 20 ปี
2. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 20 ปี
3. แผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
4. Workshop

กรมพัฒนาที่ดิน

W
1. คะแนน PMQA
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการสารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี ่วนได้เสียของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจาปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf
3. Interview
4 คะแนน PMQA
5. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 20 ปี
6. ข้อมูลอัตรากาลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน (ประสานข้อมูลกับ
กรม)
7. Workshop
8. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน
9. แผนปฏิบัติการดิจิทลั กรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 –
2565)
10. Workshop
11. แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563
– 2565)
12. Interview
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรมพัฒนา
ที่ดินประจาปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการสารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรมพัฒนา
ที่ดินประจาปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf
T
1. Interview
2. Workshop
3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มกราคม 25622 (หลักการ One-in, XOut)
4. Interview
5. แผนปฏิบัติการดิจิทลั กรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 –
2565)
6. Interview
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จากแหล่งข้อมูลข้างต้น สามารถนามาจัดทาการวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้
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ภาพที่ 4.3 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของกรมพัฒนาที่ดิน
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของเจ้าหน้ากรมพัฒนาที่ดิน
จากการเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 3
กันยายน 2563 ได้มีการกาหนดประเด็นและนิยามจุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) จุดแข็งในที่นี้ หมายถึง
การดาเนินการ องค์ความรู้ และบริการใด ๆ ก็ตามที่กรมพัฒนาที่ดินทาได้ดีอย่างเห็นเป็นประจักษ์ และต้องเป็นตัวเลือก
ลาดับแรกหากต้องการใช้บริการดังกล่าว ขณะที่ หากเป็นการดาเนินการ องค์ความรู้ หรือบริการหน่วยงานมีความเห็นว่าง
หน่วยงานนั้นทาได้ดี แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวเลือกลาดับแรก ๆ หรือเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายบริการดังกล่าวจะถูกจัดให้
เป็นโอกาส โดยข้อมูล องค์ความรู้และงานบริการอาจจัดจาแนกได้ ดังนี้
1. จุดแข็ง (Strength) จุดแข็งประกอบด้วย
1) ชุด ข้อ มูล ดิ น เนื่ องจากมีห น่ว ยงานที่ ดาเนิ นการในการจัด ทาและให้ บริ การข้อ มูล เพี ย ง
หน่วยงานเดียวเท่านั้น โดยบริการดังกล่าวมีหน่วยงานเข้ามาร่วมใช้บริการในวงกว้างทั้งภาครัฐและเอกชน

กรมพัฒนาที่ดิน

132

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

2) ข้อมูล เขตป่ าไม้ ถาวร ซึ่งกาหนดโดยมติคณะรัฐ มนตรี และการดาเนินการอย่างประสบ
ความสาเร็จจาเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย
2. โอกาส (Opportunity)
1) หมอดินอาสา : หมอดินอาสานั้นเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีจานวนมากรองจากอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข หากสามารถพัฒ นาบริ ห ารจั ดการข้อมูล ของกลุ่ มหมอดิ นได้อย่ างมีประสิ ทธิภ าพหมอดินจะเป็น หน่ว ย
ปฏิบัติการแถวหน้า (Front-line Practitioner) ในการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการของกรมพัฒนาที่ดิน อย่างไรก็ตาม แนว
ทางการพัฒนาหมอดินอาสา กระบวนการจัดการองค์ความรู้ และการจับคู่ความต้องการของเกษตรกรและองค์ความรู้ของ
หมอดินอาสาในแต่ละพื้นที่ยังเป็นประเด็นที่เป็นข้อสงสัย
2) เครื่องมือในการปรับปรุงดิน ปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์ : แม้ว่ากรมพัฒนาที่ดินจะมี
ปัจจัยการผลิตที่สามารถสนับสนุนเกษตรกรซึ่งเป็นโอกาสเริ่มต้นที่ดีของกรมพัฒนาที่ดิน แต่เมื่อคิดถึงปัจจัยดังกล่าว กรม
พัฒนาที่ดินยังคงไม่ได้เป็นตัวเลือกแรก ๆ หากประชาชนต้องการเข้าถึงงานบริการดังกล่าว
3) ภาพถ่ายดาวเทียม : เนื่องจากมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อาทิ
สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิส ารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ที่ให้ บริการด้านแผนที่ และมี
ชื่อเสียงที่ชัดเจนและได้รับความไว้วางใจในงานด้านแผนที่ ดังนั้น งานบริการภาพถ่ายดาวเทียมของกรมพัฒนาที่ดินหาก
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้งานบริการดังกล่าวเป็นที่น่าไว้วางใจยิ่งขึ้น
4) บริการขุดบ่อน้า : งานบริการนี้เป็นโอกาสที่สาคัญ เนื่องจากสามารถให้บริการกับประชาชน
ในพื้นที่ได้ หากแต่เช่นเดียวกับงานบริการอื่น ๆ ที่ได้ระบุก่อนหน้านี้ว่า งานบริการนี้ ของกรมพัฒนาที่ดินยังคงไม่เป็นที่ถูก
พูดถึงในฐานะงานบริการเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน
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ภาพที่ 4.4 ข้อมูลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563
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4.4 การเชื่อมโยงจุดแข็งจุดอ่อนกับธุรกิจองค์กรโดยเครื่องมือ
Business Model Canvas
ในการนาเสนอภาพรวมของการดาเนินงานและการบริการของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจะช่วยในการวางแผนการ
ปรับปรุงบริการโดยใช้ต้นทุน และทรัพยากรที่องค์กรมี เครื่องมือในการทาความเข้าใจภาพรวมดังกล่าว คือ Business
Model Canvas โดย Canvas จะประกอบด้วย 11 หัวข้อที่มุ่งจะอธิบาย 4 มิติสาคัญ ได้แก่ 1) กระบวนการหรือวิธีการใน
การดาเนิน การ (How) 2) ช่องทางการและกลุ่มผู้รับบริการ (Who) 3) คุณค่าที่องค์กรมุ่งจะส่งมอบ (What) และ 4)
ต้นทุนและรายได้ (Money) (ดังปรากฏตามภาพที่ 4.5) โดยจะได้มีการอธิบายและนาเสนอในแต่ละส่วน

ภาพที่ 4.5 มิติที่เป็นจุดเน้นของ Business Model Canvas

4.4.1 กระบวนการหรือวิธีการในการดาเนินการ (How)
มิติด้านกระบวนการหรือวิธีการในการดาเนินการ (How) ประกอบด้วย 3 มิติย่อย ได้แก่ 1) พันธมิตรที่สาคัญ 2)
ภารกิจและบริการที่มีความสาคัญ 3) ทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลื่อนบริการของหน่วยงาน ในแต่ละมิติย่อยประกอบ
ไปด้วยรายละเอียด ดังนี้
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1. พันธมิตรที่สาคัญ (Key Partner) : เมื่อพิจารณาพันธมิตรที่สาคัญที่มีส่วนในการส่งมอบงานบริการ
ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยพันธมิตรเหล่านี้ประกอบด้วยหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งมีส่วนสาคัญ
ในการร่วมให้บริการและร่วมพัฒนาการดาเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน โดยพันธมิตรที่สาคัญในส่วนนี้ประกอบด้วย (โปรด
ดูภาพที่ 4.6)
1) ส่วนราชการทั้งในระดับส่วนกลาง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการใน
ระดับภูมิภาค
2) สถาบั น ทางการเงิ น ภาครั ฐ และเอกชน เป็ น กลไกส าคั ญ ในกรณี ที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น หรื อ
หน่วยงานอื่นภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการทางการเงินในการส่งเสริม เกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งสหกรณ์
การเกษตรในพื้นที่
3) พันธมิตรในระดับพื้นที่ ได้แก่ เกษตรกร ผู้นาชุมชน พ่อค้าคนกลางและผู้นาทางจิตวิญญาณ
ซึ่งมีส่วนสาคัญขับเคลื่อนภารกิจและบริการของกรมพัฒนาที่ดินเชิงรุกในระดับพื้นที่
4) ระบบขนส่ง และการเดินทาง เป็นกลไกสาคัญในการส่งวัส ดุ อุปกรณ์ ปัจจัย ตลอดจนถึง
ผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด
2. กิจ กรรมและบริ การที่มีค วามสาคัญ (Key Activities) โดยกิจกรรมและบริการส าคัญ ของกรม
พัฒนาที่ดินประกอบด้วย การปรับปรุงดิน งานวิจัยและเทคโนโลยี ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายด้านการพัฒนา
ที่ดิน องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ในการพัฒนางานบริการให้มี
ประสิทธิภาพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กรที่สามารถรองรับการพัฒนาของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล
3. ทรัพยากรที่สาคัญในการขับเคลื่อนบริการของหน่วยงาน (Key Resources) เพื่อขับเคลื่อนงาน
บริการและภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรที่จาเป็นนั้นไม่ได้จากัดแต่เพียงทรัพยากรที่เป็นตัว
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เงินเท่านั้น หากแต่รวมถึงทรัพยากรที่ไม่เป็นตัวเงินอื่น ๆ อาทิ องค์ความรู้ นโยบาย เทคโนโลยี ข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่ง
ทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรสาคัญในการส่งมอบงานบริการ

ภาพที่ 4.6 รายละเอียดกระบวนการหรือวิธีการดาเนินการ

4.4.2 ช่องทางการและกลุ่มผู้รับบริการ (Who)
ในมิตินี้เป็นการทาความเข้าใจช่องทางและกลุ่มผู้รับบริการของกลุ่มพัฒนาที่ดิน โดยรายละเอียดประกอบด้วย
1) กลุ่ ม ผู้ รั บ บริ ก าร 2) ความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า และ 3) ช่ อ งทางการให้ บ ริ ก าร โดยในแต่ ล ะมิ ติ ย่ อ ยประกอบด้ ว ย
รายละเอียดดังนี้
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ภาพที่ 4.7 รายละเอียดช่องทางการและกลุ่มผู้รับบริการ
1. ผู้รับบริการ (Customer Segment) จากการวิเคราะห์ กรมพัฒนาที่ดินจะเห็นว่า ผู้รับบริการของ
กรมพัฒนาที่ดินไม่ได้ประกอบด้วยเพียงแต่เกษตรกรเท่านั้น แต่กรมพัฒนาที่ดินนั้น ยังให้บริการทางวิชาการ ซึ่งทาให้
ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความหลากหลาย ประกอบด้วย เกษตรกร ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักวิชาการ และ
ประชาชนทั่วไป
2. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) โดยหากพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
กับ ลู ก ค้า พบว่า ประกอบด้ว ยมิ ติด้ านข้อ มูล ทั้ง ข้อ มูล ผู้ รั บบริ การรวมถึง ข้อ มูล บริ การและคุณ ค่า ผู้ รั บบริก าร รวมทั้ ง
ประสิทธิภาพในการให้บริการ
3. ช่องทางการให้บริการ (Channel) คือ ช่องทางสาคัญ ที่บริการจะถูกส่งมอบไปยังผู้รับบริการ ซึ่ง
บริการของกรมพัฒนาที่ดิน นั้น ได้ถูกส่งมอบผ่านช่องทางออนไลน์ และผ่ านเครือข่ายสาคัญของกรมพัฒ นาที่ดิน คือ
เครือข่ายเกษตรกร (หมอดิน) ในพื้นที่ รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางการให้บริการที่
สาคัญซึ่งหากมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป
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4.4.3 คุณค่าที่องค์กรมุ่งส่งมอบ (What)
คุณค่าที่องค์กรมุ่งส่งมอบ (What) ให้ความสาคัญกับ คุณค่าที่องค์กรต้องการจะนาเสนอ (Value Proposition)
ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญที่จะเป็นตัวกาหนดแนวทางในการพัฒนางานบริการ และองค์กรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจะมีจุดแข็ง
(Strength) และข้อท้าทาย (Challenge) เป็นจุดตั้งต้นที่กรมพัฒนาที่ดินสามารถหยิบใช้เพื่อให้พัฒนาองค์กรให้สามารถ
ส่งมอบคุณค่าดังกล่าวได้ โดยรายละเอียดย่อยในแต่ละมิติย่อยประกอบด้วย

ภาพที่ 4.8 รายละเอียดคุณค่าที่องค์กรมุ่งส่งมอบ
1. คุณค่าที่องค์กรต้องการจะนาเสนอ (Value Proposition) โดยคุณค่าที่กรมพัฒนาที่ดินต้องการ
นาเสนอให้กับกลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดิน ของภาครัฐ และการบริการที่ประชาชนทุก
คนสามารถเข้าถึงได้ (Inclusiveness)
2. จุดแข็งและข้อท้าทาย (Strength& Challenge) ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นเพื่อพัฒนาให้องค์กรสามารถเสนอ
คุณค่าที่พึงประสงค์ได้ โดยจะเห็นได้ว่าจุดแข็งของกรมพัฒนาที่ดินนั้นประกอบด้วยความหลากหลายของจุดให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานขององค์กร และจิตใจในการให้ บริการ (Service Mind) รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
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บุคลากร อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่มีข้อท้าทายซึ่งหากสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะทาให้การส่งมอบงาน
บริการและคุณค่าของกรมพัฒนาที่ดินสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อท้าทายประกอบด้วย หมอดินอาสา
องค์ความรู้ในการปรับปรุงดิน บริการภาพถ่ายดาวเทียม และบริการขุดบ่อน้า

4.4.4 ต้นทุนและรายได้ (Money)
ในมิติต้นทุนและรายได้ ประกอบไปด้วยมิติย่อย 2 ส่วน ได้แก่ โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) และช่องทาง
ในการหารายได้ (Revenue Stream) โดยประกอบด้วยรายละเอียด คือ

ภาพที่ 4.9 รายละเอียดต้นทุนและรายได้

1. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ซึ่งต้นทุนการดาเนินโครงการของกรมพัฒนาที่ดินมาจากงบประมาณ

แผ่นดินโดยการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
2. ช่ อ งทางในการหารายได้ (Revenue Stream) โดยรายได้ ห ลั ก ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น มาจากการจั ด สรร

งบประมาณของกรมบัญชีกลาง
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5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ 2561 – 2563
5.1 ทิศทางการพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ 5.1 ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดินได้วางเป้าหมายและแนวทางของการพัฒนาองค์กรในระยะ 20 ปี โดยเป้าหมายสาคัญที่กรม
พัฒ นาที่ดิน ต้องการบรรลุ คือ การมุ่งพัฒ นาทักษะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ เกษตรกรไทยสามารถทา
การเกษตรที่ส ามารถแข่งขัน ได้ภ ายในกระแสโลก อย่างไรก็ตาม ในการจะบรรลุ เป้าหมายดังกล่ าวกรมพัฒ นาที่ดิน
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จาเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้ ซึ่งเป้าหมายขององค์กร
และเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะ (โปรดดูภาพที่ 5.1) ได้แก่
1) เตรียมความพร้อมขององค์กร : เป็นระยะที่องค์กรต้องมีการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยในขั้นตอนนี้องค์กรจาเป็นต้องมีการพัฒนาแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
และพัฒนาโรงสร้างพื้นฐานให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น
2) การวางรากฐานระบบ (System Establishment) ซึ่งจะเป็นกระบวนการในการพัฒนาการบริการ
ข้อมูล และแนวทางทางการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสม เพื่อให้หน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์
กับผู้รับบริการได้
3) การใช้ทรัพย์กรเพื่อตอบโจทย์การบริการที่ตรงความต้องการของประชาชน โดยเป้าหมายของการ
พัฒนาองค์กรเพื่อให้สามารถพัฒนางานบริการที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรรายบุคคลได้ โดยทั้งนี้จาเป็นต้อง
สามารถออกแบบการส่งเสริมการการเกษตรที่เหมาะสมกับบุคลได้
4) การร่วมลงทุนและการร่วมออกแบบ โดยเป็นขั้นตอนซึ่งกรมพัฒนาที่ดินวางแนวทางการส่งเสริม
การเกษตรโดยดาเนินการร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งในการร่วมกันในเชิงการการให้ทรัพยากรและการออกแบบแนวทาง
ส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาการเกษตรโดยอาศัยเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ
5) ขั้นองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการวางแนวทางขององค์กร เพื่อก้าวไปสู่
การเป็น องค์กรสมรรถนะสูงสามารถและสามารถปรับปรุงงานบริการให้ส อดคล้ องกับการเปลี่ ยนแปลงในเชิงบริบท
ภายนอกได้ โดยแนวทางการพัฒนาองค์กรจะต้องสามารถพัฒนาองค์กรที่เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะสูง และขับเคลื่อนและ
พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้าการแข่งขันของโลกได้
เพื่อพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวองค์กรจาเป็นต้องมีการวางเป้าหมายการพัฒนาบุคคลเพื่อให้บุคคลมี
สมรรถนะ และทักษะที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรและเหมาะสมกับช่วงของ
การพัฒนาองค์กร โดยในแต่ละขั้นตอนอาจสรุปได้ ดังนี้
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ตารางที่ 5.1 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการพัฒนาองค์กรดิจิทัล
ระยะ
0
1
2
3
4

ขั้นตอน
เป้าหมายการพัฒนาขององค์กร
เตรียมความพร้อม (Readiness) องค์กรมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
บุคลากร
การวางระบบ (System
ข้อมูลมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้ทั้ง
Establishment)
ภายในและภายนอก
การขับเคลื่อนทรัพยากร
ใช้ทรัพยากรและทุนต่าง ๆ ขององค์กรเพื่อ
(Mobilize Resources)
ออกแบบงานบริการที่สอดคล้องบุคคล
ใช้ทรัพยากรร่วมกันและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
สรรค์สร้างร่วมกัน (Coภาครัฐและเอกชน และออกแบบงานบริการที่
resourcing and Co-creation) เหมาะสม
องค์กรอัจฉริยะและขับเคลื่อน
เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาเป็นองค์กร
ด้วยข้อมูล (Intelligence and อัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้ข้อมูลในการ
Data Driven)
ขับเคลื่อนองค์กร

ในแง่ของการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้มีการแบ่งขั้นตอนการพัฒนาออกเป็น 4
ระยะ โดยมีเป้าหมายสาคัญในแต่ละระยะ ดังนี้
1) ระยะ Pre-early ซึ่งต้องมีการวางเป้าหมายเพื่อจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และมุ่งปรับปรุง
ระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิ นด้านดิจิทัล รวมทั้งมีการพัฒนา
ทักษะที่จาเป็น
2) ระยะ Early จะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่วัฒนธรรมในการทางานด้านดิจิทัลและองค์กรมีลักษณะที่
คล่องตัว (Agile) ยิ่งขึ้น
3) ระยะ Developing โดยในระยะนี้ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินจะต้องสามารถรองรับ
การทางานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ที่หลากหลายโดยใช้ระบบดิจิทัลได้
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4) ระยะ Maturity ซึ่งบุคลากรจะมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานในองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้าน
ดิจิทัลได้
เพื่อให้สามารถพัฒนาข้าราชการและบุคลากรให้มีสมรรถนะดังกล่าวได้นั้น คณะผู้จัดทาได้มีการจัดทายุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของกรมพั ฒนาที่ดิน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรที่มีความชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ ต่อไป

5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดิน
เพื่อให้องค์กรมุ่งไปสู่องค์กรด้านดิจิทัลซึ่งมีสมรรถนะสูงและสามารถตอบสนองกั บเป้าหมายการพัฒนาของกรม
พัฒนาที่ดินในแต่ละระยะและสามารถเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่องค์กรซึ่งมีสมรรถนะสูงและเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้
กรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
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ภาพที่ 5.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
หลักการและความสาคัญ
ในการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบ และตอบสนองความต้องการของ
องค์กรและความคาดหวังของผู้รับบริการที่หลากหลาย ตลอดจนถึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศในภาพ
ใหญ่ การวางเป้าหมาย และแนวทางทางการพัฒนาเป็นหมุดหมายเริ่มต้นที่มีความสาคัญ ยุทธศาสตร์นี้ จึงมุ่งที่จะวาง
ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนถึง
ออกแบบมาตรฐานในการพัฒนาทักษะและการประเมินทักษะของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อจัดทาแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล
วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อออกแบบและจัดทามาตรฐานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชและบุคลากร
ของกรมพัฒนาที่ดิน
ตัวชี้วัด
1) การดาเนินการจัดทาแผนแล้วเสร็จภายในระยะเวลากาหนด
เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project)
เพื่อการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ที่ 1 มีการกาหนดเป้าหมายย่อยภายใต้วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ โดยเน้นการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ซึ่งจะเป็นพิมพ์เขียวในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและ
บุคลากรของกรมพัฒ นาที่ดิน ตลอดจนถึงการออกแบบเครื่องมือในการประเมินองค์กรและบุคลากรเพื่อให้ส ามารถ
กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย และ
แผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project) ดังนี้
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ตารางที่ 5.2 เป้าหมายย่อยและแผนงานสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
วัตถุประสงค์เชิง
เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
โครงการสาคัญ
วัตถุประสงค์ที่ 1
1.กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทาง 1. โครงการจัดทาแผนการ 1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การจัดทาแนว
ในการพัฒนาศักยภาพของ พัฒนาทักษะดิจิทัลของ
ทักษะข้าราชการและบุคลากร
ทางการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรใน บุคคล
ด้านดิจิทัล
บุคลากรด้านดิจิทัล สังกัดให้มีความรู้ทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์ที่ 2
2. เพื่อให้การพัฒนาทักษะ 2. โครงการออกแบบและ 2. มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
เพื่อวางมาตรฐานใน ทางดิจิทัลของข้าราชการ
จัดทาหลักสูตรการพัฒนา ทางดิจิทัลของข้าราชการและ
การพัฒนาทักษะทาง และบุคลากร กรมพัฒนา
ทักษะทางดิจิทัลของ
บุคลากรที่ได้มาตรฐานภายใต้
ดิจิทัลของข้าราชการ ที่ดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ข้าราชการและบุคลากร แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ
และบุคลากร
สอดคล้องกับความต้องการ กรมพัฒนาที่ดิน
ข้าราชการและบุคลากรด้าน
ที่คาดหวังขององค์กร
ดิจิทัล
3. โครงการจัดทา
3. เครื่องมือและระบบบริหาร
เครื่องมือและระบบบริหาร จัดการข้อมูลในการวัดระดับ
จัดการข้อมูลในการวัด
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
ระดับทักษะดิจิทัลของ
และบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
ข้าราชการและบุคลากร
ของกรมพัฒนาที่ดิน
4. โครงการจัดทา
4. เครื่องมือและระบบบริหาร
เครื่องมือและระบบบริหาร จัดการข้อมูลในการวัดระดับ
จัดการข้อมูลในการวัด
ทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
ระดับทักษะดิจิทัลของกรม
พัฒนาที่ดิน
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
หลักการและความสาคัญ
เพื่อให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัลได้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจาเป็นต้องดาเนินควบคู่ไปกับ
การพัฒนาระบบนิเวศขององค์กร (Enterprise Context) ซึ่งครอบคลุมหลากหลายมิติ ได้แก่ 1) วิธีคิดและวัฒนธรรม
(Mindset & Culture) 2) นโยบาย 3) โครงสร้างขององค์กร 4) ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน และ 5)
ข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาในแต่ละมิติของไม่สามารถพัฒนาอย่างแยกส่วนไปจากกันได้ หากแต่การพัฒนาต้อง
พัฒนาในแต่ละมิติอย่างผสานสอดคล้อง (Harmoniously) เพื่อสอดครับทั้งกับเป้าหมายของกรมพัฒนาที่ดิน และความ
คาดหวังของผู้รับบริการ โดยมี “คน” เป็นใจกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 1 : การพั ฒ นาระบบนิ เ วศเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทั ก ษะทางดิ จิ ทั ล ของบุ ค ลากร
(Enterprise context)
ตัวชี้วัด
1) สถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้รับการปรับปรุง
2) ร้อยละของกระบวนงานภายในได้รับการ Digitalize
เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project)
ดังที่ได้ชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้ว่าในการพัฒนาองค์กรเพื่อไปสู่องค์กรดิจิทัล การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมการพัฒนา
นิเวศขององค์กรอย่างเป็นองค์รวมเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีการวางแผนทางในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอื้อให้นิเวศของ
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องค์กรมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น แต่การพัฒนาและยกระดับทักษะ วิธีคิด ตลอดจนถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่สอดรับกับการ
เปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ระบบดิจิทัล โดยเป้าประสงค์นี้มีเป้าหมายย่อยและแผนงานโครงการ ดังนี้
ตารางที่ 5.3 เป้าหมายย่อยและแผนงานสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์เชิง
เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
โครงการสาคัญ
วัตถุประสงค์ที่ 1
1. เพื่อพัฒนากรอบ
1. แผนการพัฒนาและ
1. จานวนข้าราชการและบุคลากร
การพัฒนาระบบ
ความคิดหรือทัศนคติและ ยกระดับทักษะดิจิทัลของ ได้รับการอบรมทักษะดิจิทัลตาม
นิเวศเพื่อสนับสนุน วัฒนธรรม
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
แนวทางที่กาหนด
การพัฒนาทักษะ
2. ร้อยละของการฝึกอบรมถูก
ดิจิทัลของบุคลากร
ดาเนินการตามแผน
(Enterprise)
3. ร้อยละของผู้รับการอบรมผ่าน
การประเมินทักษะที่กาหนด
2. เพื่อออกแบบ
1. โครงการออกแบบ
1. รายงานการศึกษาและ
สถาปัตยกรรมองค์กรให้ สถาปัตยกรรมองค์กรให้
ข้อเสนอแนะการการออกแบบ
รองรับการพัฒนาองค์กร รองรับการพัฒนาองค์กรใน สถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการ
ในการก้าวไปสู่การเป็น
การก้าวไปสู่การเป็นองค์กร พัฒนาองค์กรในการก้าวไปสู่การ
องค์กรดิจิทัล
ดิจิทัล
เป็นองค์กรดิจิทัล
3. การพัฒนาโครงสร้าง โครงการพัฒนาโครงสร้าง 1. รายงานการศึกษาและ
พื้นฐานและเทคโนโลยี
พื้นฐานและเทคโนโลยีของ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ขององค์กรให้สามารถ
องค์กรให้สามารถรองรับ
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น
ขององค์กรให้สามารถรองรับการ
การเป็นองค์กรดิจิทัล
องค์กรดิจิทัล
เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
4. การพัฒนาระบบการ โครงการพัฒนาระบบการ 1. รายงานการศึกษาและเสนอแนะ
บริหารจัดการข้อมูลของ บริหารจัดการข้อมูลของ
แนวทางพัฒนาระบบการบริหาร
องค์กรให้สอดคล้องกับ
องค์กรให้สามารถรองรับ
จัดการข้อมูลขององค์กรให้สามารถ
โครงสร้างใหม่ขององค์กร การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น
รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล
องค์กรดิจิทลั
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาคส่วน (Cocreation)
หลักการและความสาคัญ
เพื่อการพัฒนางานบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ การออกแบบงานบริการที่ผู้มีส่วนได้เสีย
หลากหลายส่วนเข้ามาร่วมออกแบบงานบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเป็นหัวใจสาคัญ ทว่า การ
ออกแบบงานบริ การเช่น นั้น ได้ทักษะที่ส าคัญของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อสอดคล้ องกับการ
ออกแบบงานบริการในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กฎหมายและระเบียบ เป็นเงื่อนไขสาคัญในการ
พัฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 3 จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีทักษะในการสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาค
ส่วน
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ 1 : เพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรให้รองรับรูปแบบการทางานร่วมกับทุกภาคส่วนอื่น ๆ โดย
อาศัยระบบนิเวศดิจิทัล
ตัวชี้วัด
1) ร้อยละของกลุ่มเครือข่ายในแต่ละจังหวัดได้รับการบริหารจัดการผ่านระบบดิจิทัล
2) ร้อยละของงานบริการที่มีลักษณะ One-stop-service และมีระยะเวลาการให้บริการสั้นลง
เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project)
ในการออกแบงานบริการที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ ข้าราชการและบุคลากรของกรม
พัฒนาที่ดินจะเป็นต้องมีทักษะในการทาความเข้าใจกับองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนองค์กร และกระบวนการในการ
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รวบรวมความต้องการความคาดหวังของประชาชนเพื่อออกแบบงานบริการเป็นทักษะที่มีความจาเป็น รวมทั้ง ทักษะ
บริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์เป็นทักษะที่มีความจาเป็น ดังนั้น เป้าประสงค์นี้มีเป้าหมายย่อยและแผนงานโครงการ ดังนี้
ตารางที่ 5.4 เป้าหมายย่อยและแผนงานสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาคส่วน (Co-creation)
วัตถุประสงค์เชิง
เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
โครงการสาคัญ
วัตถุประสงค์ที่ 1 การ 1. เพื่อบูรณาการ
1. โครงการพัฒนาและ
1. จานวนข้าราชการและบุคลากร
พัฒนาทักษะบุคลากร กระบวนการทางาน ยกระดับทักษะดิจิทัลของ ได้รับการอบรมทักษะดิจิทัลตาม
ให้รองรับรูปแบบการ ข้อมูลภายในและ
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน แนวทางที่กาหนด
ทางานร่วมกับภาคส่วน ภายนอกองค์กร
2. ร้อยละของการฝึกอบรมถูก
อื่น ๆ โดยอาศัยระบบ
ดาเนินการตามแผน
นิเวศดิจิทัล
3. ร้อยละของผู้รับการอบรมผ่านการ
ประเมินทักษะที่กาหนด
2. เพื่อให้เกิดการ
2. โครงการปรับปรุง
1. ร้อยละของกระบวนการการ
บริการที่เป็น One- โครงสร้างเพื่อสร้างภาวะที่ ให้บริการมีการปรับกระบวนการการ
stop Service
เอื้อต่อการทางานแบบ
ดาเนินงานในรูปแบบ Agile
Agile (Re-structure)
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
หลักการและความสาคัญ
นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินควบคู่ไปกับการ
พัฒนาระบบนิเวศขององค์กรที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการแล้ว การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
เป็นกลไกหนึ่ง เพื่อจะทาให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่ได้ รับการพัฒนาจะได้รับการบริหารจัดการ และ
สนับสนุนเพื่อให้สามารถแสดงศักยภาพได้สูงสุด เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรในการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Intelligent and Data-driven Organization)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินให้สอดรับและ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กร 4.0
ตัวชี้วัด
1) องค์กรมีตัวชี้วัดการประเมินทักษะดิจิทัลในที่เหมาะสมกับบริบทของกรมพัฒนาที่ดิน
2) โครงการที่ได้รับการปรับปรุงกระบวนการทางานด้วยลักษณะ Agile
เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project)
การสร้างองค์กรที่มีความกระทัดรัดและคล่องตัวนั้น ไม่ได้กินความหมายความเพียงแต่ลักษณะของโครงสร้าง
องค์กรและจานวนบุคลากรเท่านั้น หากแต่หมายความรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนด้วยงาน
ดิจิทัลได้ และมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกระดูกสันหลังขององค์กรที่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายใต้วัฒนธรรมการทางานแบบใหม่ได้ โดยมีเป้าหมายย่อยและแผนงาน/โครงการ ดังนี้
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ตารางที่ 5.5 เป้าหมายย่อยและแผนงานสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
วัตถุประสงค์เชิง
เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
โครงการสาคัญ
วัตถุประสงค์ที่ 1
1. การนาระบบดิจิทัลมาใช้ 1. โครงการยกระดับการ 1. ระบบงาน HR ที่พร้อมใช้งาน
เพื่อพัฒนาระบบ
ในงานบริหารจัดการ
บริหารจัดการทรัพยากร
การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลให้มีความ มนุษย์ด้วยระบบดิจิทัล
ทรัพยากรบุคคล
มีความรวดเร็ว แม่นยา
(Digital HR)
ของกรมพัฒนาที่ดิน สอดรับกับการปรับองค์กร
ให้สอดรับและ
ไปสู่องค์กร 4.0
สนับสนุนการ
2. การพัฒนาระบบ
2. โครงการกาหนดตัวชี้วัด 1. ข้าราชการและบุคลากรกรม
ปรับเปลี่ยนองค์กร ประเมินทรัพยากรบุคคลที่ และการประเมินทักษะ
พัฒนาที่ดินแต่ละคนมีตัวชี้วัด OKR
ไปสู่องค์กร 4.0
สอดคล้องกับแผน
ดิจิทัลด้วย OKR
ด้านทักษะดิจิทัลรายบุคคล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทักษะข้าราชการและ
บุคลากรด้านดิจิทัล
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 : ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ผู้ รั บ บริ ก ารจากกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
(Customer Experience Management: CXM)
หลักการและความสาคัญ
ภายใต้ เ งื่ อ นไขและความคาดหวั ง ในปั จ จุ บั น ของผู้ รั บ บริ ก าร การท าความเข้ า ใจเส้ น ทางของผู้ รั บ บริ ก าร
(Customer Journey) ซึ่งประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience) เป็นหัวใจสาคัญในการออกแบบงาน
บริการ อย่างไรก็ตามในการที่จะเข้าใจประสบการณ์และเส้นทางของผู้รับบริการเช่นว่าได้นั้น ข้าราชการและบุคลากรของ
กรมพัฒนาที่ดินจาเป็นต้องมีทักษะที่จะสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลให้สามารถออกแบบงาน
บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการนับตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าถึงการบริการจนถึงสิ้นสุดการรับบริการ ( End-toend) เพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินให้มีประสบการณ์การเข้าถึงงานบริการที่ดีขึ้นและ
เกิดความเชื่อมั่นในกรมพัฒนาที่ดินต่อไป
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร (Extract, Load, Transform)
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 2 เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ของลู ก ค้ า (Segmentation/Subsegmentation/Persona/Pain& gain/Journey Mapping)
วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาทักษะด้านการออกแบบบริการอย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ
ตัวชี้วัด
1) ฐานข้อมูลของผู้รับบริการที่พร้อมนาไปใช้ประโยชน์
2) ความถึงพอใจของผู้รับบริการ
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เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project)
เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินสามารถออกแบบงานบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้รับบริการได้นั้น ข้าราชการและบุคลากรจาเป็นต้องมีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และบริหาร
จัดการข้อมูลของผู้รับบริการเพื่อให้สามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เป้าหมายย่อยและ
โครงการเรือธง ได้แก่
ตารางที่ 5.6 เป้าหมายย่อยและแผนงานสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน
(Customer Experience Management: CXM)
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการและ
ตัวชี้วัด
โครงการสาคัญ
วัตถุประสงค์ที่ 1 การพัฒนา
1. เพื่อพัฒนาทักษะใน 1. โครงการพัฒนาและ 1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลได้
การวิเคราะห์ จัดทาและ ยกระดับทักษะดิจิทัล ในการรวบรวม บริหารจัดการ
แบบครบวงจร (Extract,
นาข้อมูลไปใช้
ของข้าราชการและ
ข้อมูลเกี่ยวประสบการณ์ของ
Load, Transform)
2. เพื่อพัฒนาทักษะและ บุคลากรของกรม
ผู้รับบริการ และสามารถสร้าง
ความสามารถในการ
พัฒนาที่ดิน
เส้นทางของผู้รับบริการได้
วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนาทักษะ สร้างชุดข้อมูลและ
การบริหารจัดการข้อมูลของ
บริหารข้อมูลของ
ผู้รับบริการ(Segmentation / ผู้รับบริการ
Sub segmentation /
3. เพื่อพัฒนาการบริหาร 2. โครงการจัดทา
2. ระบบจัดเก็บและบริหาร
persona / Pain&Gain /
จัดการข้อมูลของ
ระบบการบริหารชุด
จัดการข้อมูลผู้รับบริการ
Journey Mapping)
ผู้รับบริการ โดยให้
ข้อมูลของผู้รับบริการ 3. ร้อยละของงานบริการเดิม
ความสาคัญกับการ
ที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้
วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาทักษะ คานึงถึงประสบการการ
อาศัยประสบการณ์ของ
ด้านการออกแบบบริการให้ตรง ของผู้รับบริการเป็น
ผู้รับบริการ (Customer
กับความต้องการ
สาคัญ
Experience)
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5.3 ความเชื่อมโยงระหว่างหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐและแผนยุทธศาสตร์
องค์กร
ยุทธศาสตร์ทักษะดิจิทัลของของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนา
บุคลากรให้ ส ามารถส่งมอบงานบริ การของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่ างสอดคล้ องกับความคาดหวังของผู้รับบริการและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ในส่วนนี้จึงจะได้นาเสนอให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐและแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยงานบริการเป็นส่วน
ที่ยึดโยงทั้ง 2 ฝั่งทั้งในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรและยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการมีส่วน
ร่วม”

ภาพที่ 5.3 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
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1) ระบบบริการประชาชน : ระบบบริการประชาชนของกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็น
การให้บริการการส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ได้แก่ หญ้าแฝก ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบารุงดินและจั ดส่งปัจจัย
ตามคาขอแก่เกษตรกร เพื่อการพัฒนาระบบงานบริการดังกล่าว ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุ
คลกรที่จะสามารถพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนถึงสามารถใช้ระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมวัฒ นธรรม
และการส่งเสริมการเกษตรที่มีความโปร่งใส โดยมีรายละเอียด ได้แก่
ตารางที่ 5.7 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “ระบบการบริการประชาชน”
ระบบงานบริการ
ยุทธศาสตร์ที่หนุน
คาอธิบาย
1. ระบบบริการ
การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ - เพื่อพัฒนานิเวศขององค์กรในแต่ละด้าน เพื่อทุกมิติของ
ประชาชน
พัฒนาบุคลากรที่มี
องค์กร และปรับวัฒนธรรมในการทางานให้คานึงถึง
ประสิทธิภาพ
ประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience)
การพัฒนาบุคลากรเพื่อการ - เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมี
สร้างสรรค์งานบริการร่วมกับ ทักษะและสมรรถนะ และกระบวนทัศน์ในการออกแบบงาน
ทุกภาคส่วน
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ยกระดับกลไกการบริหาร
- เพื่อให้วัฒนธรรมองค์กรและวิธีการทางานในความ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การ คล่องตัวเพื่อให้การบวนการได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เป็นองค์กรดิจิทัล
ยกระดับการบริหารจัดการ
- เพื่อบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า เพื่อให้งานบริการนั้น
ข้อมูลของผู้รับบริการกรม
สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน และสร้างประสบการณ์ทีดี
พัฒนาที่ดิน
ให้กับผู้รับบริการ
2) คาขอรับบริการแหล่งน้า : เพื่อปรับปรุงคาขอรับการบริการแหล่งน้า การพัฒนาระบบงานหลังบ้านและ
ระบบนิเวศขององค์กร รวมถึงทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลซึ่งจะทาให้สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แนวทางในการขอรับการส่งเสริมของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มย่อมมีความ
แตกต่างกันในเชิงพื้นที่ ดังนั้น บุ คลากรผู้ให้บริการต้องสามารถเข้าใจข้อมูลดังกล่าวและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อออกแบบ
และติดตามการส่งเสริมการให้บริการแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียด ได้แก่
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ตารางที่ 5.8 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “คาขอรับบริการแหล่งน้า”
ระบบงานบริการ
ยุทธศาสตร์ที่หนุน
1. คาขอรับบริการแหล่ง การพัฒนาระบบ
น้า
นิเวศเพือ่ การพัฒนา
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ

คาอธิบาย
- เพื่อพัฒนานิเวศขององค์กรในแต่ละด้าน เพื่อทุกมิติขององค์กร
และปรับวัฒนธรรมในการทางานให้คานึงถึงประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการ (Customer Experience) ในการออกแบบงานบริการ
และสร้างระบบดิจิทัลขององค์กรที่เอื้อให้ทางานในเชิงรุก เพื่อทา
ความเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่
การพัฒนาบุคลากร - ในการส่งเสริมด้านแหล่งน้าที่ดีนั้นจาเป็นต้องมีความสอดคล้อง
เพื่อการสร้างสรรค์ กับบริบทในเชิงพื้นที่ ดังนั้น ควรต้องมีการพัฒนาทักษะและแนว
งานบริการร่วมกับทุก ทางการทางานข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้
ภาคส่วน
สามารถระบุความต้องการให้พื้นที่ และร่วมพัฒนาการส่งมอบงาน
บริการในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ยกระดับกลไกการ
- การบริหารแหล่งน้าที่มีประสิทธิภาพ การใช้ระบบดิจิทัล เพื่อ
บริหารทรัพยากร
บริหารโครงการและความโปร่งใส่เป็นมิติที่มีความจาเป็น ดังนั้น
มนุษย์เพื่อก้าวสู่การ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทักษะบุคคลให้
เป็นองค์กรดิจิทัล
รองรับระบบดังกล่าวเป็นมิติที่จาเป็นต้องมีการดาเนินการ เพื่อให้
บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินสามารถใช้ระบบดิจิทัลในการส่งเสริม
โครงการให้มีความโปร่งใส
ยกระดับการบริหาร - เกษตรกรผู้ขอรับการสนับสนุนแหล่งน้าในแต่ลพื้นที่ย่อมมีความ
จัดการข้อมูลของ
แตกต่างกัน ดังนั้น การพัฒนาระบบข้อมูลผู้รับบริการในระดับ
ผู้รับบริการกรม
พื้นที่ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาในระดับพื้นที่จึงเป็นมิติที่มีความ
พัฒนาที่ดิน
จาเป็นอย่างยิ่ง

3) บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน : ในมิติความคาดหวังด้านการบริการตรวจตัวอย่างดินความคาดหวังสาคัญของ
ผู้รับบริการ คือ ความรวดเร็วในการตรวจตัวอย่างดิน มีประสิทธิภาพและมีช่องทางในการให้บริการที่มีความหลากหลาย
โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐประกอบด้วย มิติดังนี้
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ตารางที่ 5.9 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “บทวิเคราะห์ตัวอย่างดิน”
ระบบงานบริการ
ยุทธศาสตร์ที่หนุน
คาอธิบาย
1. บริการ
การจัดทาแผนและมาตรฐาน - การจัดทาแผนการมาตรฐานในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
วิเคราะห์ตัวอย่าง ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ บุคลากรนั้นจะมีส่วนสาคัญในการที่จะออกแบบทักษะของ
ดิน
บุคลากร
บุคลากรให้สามารถใช้ระบบดิจิทัลเพื่อให้งานบริการมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น
การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ - การพัฒนาระบบนิเวศขององค์กรเป็นองค์ประกอบสาคัญที่จะ
พัฒนาบุคลากรที่มี
ช่วยปรับกระบวนการสั้นลง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประสิทธิภาพ
ผู้รับบริการ
ยกระดับกลไกการบริหาร
- เพื่อให้การบริหารบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการตลาด
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การ จนถึงการปรับวัฒนธรรมในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
เป็นองค์กรดิจิทัล
ยิ่งขึ้น การบริหารทรัพยากรต้องตอบสนองกับความคาดหวังของ
ประชาชน
ยกระดับการบริหารจัดการ
- เพื่อทาความเข้าใจกลุ่มลูกค้าและเส้นทางของผู้รับบริการ
ข้อมูลของผู้รับบริการกรม
(Customer Journey) เพื่อออกแบบให้เห็นจุดเจ็บปวด
พัฒนาที่ดิน
(Painpoint) ในงานบริการและปรับปรุงงานบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) การรับรองมาตรฐาน (ประเภทปัจจัยการผลิต) : ภารกิจสาคัญประการหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดิน คือ การ
รับรองมาตรฐานประเภทปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และสารปรับปรุงดิน เพื่อให้งานบริการดังกล่าวมี
ประสิ ทธิภ าพยิ่ งขึ้น กรมพัฒ นาที่ดิน ควรมีก ารพัฒ นาทักษะของบุคลากรเพื่อให้ ส ามารถใช้ระบบสารสนเทศในการ
สนับสนุนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ส่วนอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามีส่วน
ในการตรวจรับรองมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 5.10 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “การรับรองมาตรฐาน”
ระบบงานบริการ
ยุทธศาสตร์ที่หนุน
คาอธิบาย
1. การรับรองมาตรฐาน การจัดทาแผนและมาตรฐาน - เพื่อให้สามารถปรับกระบวนงานในการดาเนินการ ใน
(ประเภทปัจจัยการผลิต) ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ การรับรองมาตรฐานโดยใช้ระบบดิจิทัล หน่วยงานต้องมี
บุคลากร
การพัฒนามาตรฐานทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการรับรองมาตรฐาน
การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการ - เพื่อให้ระบบการรับรองมาตรฐานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พัฒนาบุคลากรที่มี
จาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบงาน และนิเวศขององค์กรให้
ประสิทธิภาพ
เอื้อต่อการนาระบบดิจิทัลเข้ามาใช้งาน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาให้บุคลากรมีวัฒนธรรมและวิธีคิดด้านดิจิทัล
การพัฒนาบุคลากรเพื่อ
- เพื่อให้การรับรองมาตรฐานมีประสิทธิภาพ การเปิดช่อง
สร้างสรรค์งานบริการร่วมกับ ให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาส่วนร่วมในการรับรองมาตรฐาน
ทุกภาคส่วน
เพื่อให้ระบบงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
การยกระดับการบริหาร
- เพื่อให้ขั้นตอนของการรับรองมาตรฐานมีขั้นตอนที่
จัดการข้อมูลของผู้รับบริการ รวดเร็วยิ่งขึ้น และผู้ขอรับรองมาตรฐานมีความพึงพอใจใน
จากกรมพัฒนาที่ดิน
งานบริการมากยิ่งขึ้น การบริหารจัดการข้อมูลของ
ผู้รับบริการเพื่อการวิเคราะห์ต่อยอดและทาความเข้าใจ
เส้นทางของผู้รับบริการเป็นมิติที่จาเป็น ดังนั้น ควรต้องมี
การยกระดับการจัดการข้อมูล ให้สารถนาข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ระบบการสืบค้นและการให้บริการแผนที่ออนไลน์ : ภารกิจสาคัญประการหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดิน คือ การ
ให้บริการระบบภูมิสารสนเทศให้กับเกษตรกร ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ดังนั้น การให้บริการและระบบสืบค้นควร
ต้องมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และระบบนิเวศขององค์กรที่เอื้อต่อการวิเคราะห์ข้อมูลจานวนมาก และเป็นข้อมูลที่ทั้ งเปิด
กว้างและถูกต้อง
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ตารางที่ 5.11 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “ระบบการสืบค้นและการให้บริการแผนที่ออนไลน์”
ระบบงานบริการ
ยุทธศาสตร์ที่หนุน
5. ระบบสืบค้นและ การพัฒนาระบบนิเวศ
การให้บริการแผน เพื่อการพัฒนาทักษะ
ที่ออนไลน์
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
ยกระดับการบริหาร
จัดการข้อมูลของ
ผู้รับบริการจากกรม
พัฒนาที่ดิน

คาอธิบาย
- เพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินมีความเปิดกว้าง
และมีรอบของการอัพเดทข้อมูลที่รวดเร็วสามารถตรวจสอบได้ การ
พัฒนาระบบนิเวศนับตั้งแต่วัฒนธรรม แนวทางการทางาน และ
แนวทางในการติดตามประเมินผลของการดาเนินการ เพื่อให้ข้อมูล
บริการสารสนเทศของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้รับบริการยิ่งขึ้น
- ในการพัฒนางานบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้รับบริการ จาเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงเป็นส่วนสาคัญในในการ
ปรับปรุงการให้บริการสารสนเทศให้มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้

6) ระบบการตรวจสอบแนวเขตป่า : นอกเหนือจากงานบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางการเกษตรแล้ว งาน
บริการสาคัญในลักษณะคล้ายคลึงกันของกรมพัฒนาที่ดิน คือ ระบบการตรวจสอบแนวเขตป่า ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการ
ข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ และเข้าใจเส้นทางการเดินทางของผู้รับบริการ เพื่อให้สามารถออกแบบงานบริการที่ มีลักษณะ
เป็ น มิ ตรต่ อผู้ ใช้ และตอบสนองงานบริ การได้อ ย่ างมีประสิ ทธิ ภ าพ โดยยุทธศาสตร์การพัฒ นาทักษะด้า นดิจิทั ล ของ
ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินจะช่วยหนุนเสริมให้งานบริการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ดังนี้
ตารางที่ 5.12 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “ระบบการตรวจสอบแนวเขตป่า”
ระบบงานบริการ ยุทธศาสตร์ที่หนุน
5. ระบบสืบค้น การพัฒนาระบบ
และการให้บริการ นิเวศเพือ่ การพัฒนา
แผนที่ออนไลน์ ทักษะบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ
ยกระดับการบริหาร
จัดการข้อมูลของ
ผู้รับบริการจากกรม
พัฒนาที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน

คาอธิบาย
- เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่จาเป็นสาหรับงาน
บริการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรต้องมีการปรับระบบนิเวศของ
องค์กร เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเที่ยงตรง ตลอดจนถึง
สร้างวัฒนธรรมการทางานที่หนุนเสริมให้เกิดการเปิดกว้างของข้อมูล
- นอกเหนือจากความเที่ยงตรงของข้อมูลแล้ว ความเป็นมิตรของระบบต่อ
ผู้ใช้งานเป็นมิติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้สาหรับงานบริการข้อมูลสารสนเทศ
ดังนั้น การพัฒนาข้อมูลผู้รับบริการเพื่อออกแบบงานบริการที่สอดคล้อง
กับการเส้นทางการเดินทางของผู้รับบริการ และให้ข้อมูลสามารถถูกใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด
161

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

งานบริการที่ได้รับการพัฒนาด้วยระบบดิจิทัลและทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒ นา
ที่ดินจะมีส่วนสาคัญในการหนุนเสริมให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดินที่มีเป้าหมาย คือ “พัฒนาที่ดินให้
สมบูรณ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วม” ให้สาเร็จลุล่วง และในส่วนต่อไป จะได้นาเสนอหลักสูตรที่
เกี่ยวของในการพัฒนาทักษะของบุคลากร และแผนงานโครงการสาคัญในส่วนถัดไป ตามลาดับ
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6. แผนงานและโครงการสาคัญ
ภายใต้แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรของกรม
พัฒนาที่ดิน
6.1 ตารางสรุปแผนงานและโครงการสาคัญภายใต้แผนพัฒนา
ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
หน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
แผนงาน/โครงการสาคัญ
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
หลัก
(2563) (2564) (2565) (2566)
แผนงานที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 1.1 โครงการจัดทาแผนการพัฒนา
กองการ
ศูนย์

ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรม เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
พัฒนาที่ดิน (S1)
สารสนเทศ
โครงการที่ 1.2 โครงการออกแบบและจัดทา
กองการ
ศูนย์

หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของ
เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
ข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน (S1)
สารสนเทศ
โครงการที่ 1.3 โครงการจัดทาเครื่องมือและ
กองการ
ศูนย์

ระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะ
เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนา
สารสนเทศ
ที่ดิน (S1)
กรมพัฒนาที่ดิน
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หน่วยงาน
ระยะเวลาดาเนินการ
แผนงาน/โครงการสาคัญ
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
หลัก
(2563) (2564) (2565) (2566)
โครงการที่ 1.4 โครงการจัดทาเครื่องมือและ
กองการ
ศูนย์

ข้อมูลสาหรับการวัดระดับการพัฒนาด้านดิจิทัล
เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
ของกรมพัฒนาที่ดิน (S1)
สารสนเทศ
แผนงานที่ 2 การพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรม
กองการ
ศูนย์



พัฒนาที่ดิน ตามหลักสูตรจานวน 12 หลักสูตร
เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
ดังปรากฏรายละเอียดใน บทที่ 7
สารสนเทศ
แผนงานที่ 3 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
โครงการที่ 3.1 โครงการยกระดับการบริหาร
กองการ
ศูนย์

จัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบดิจิทัล (Digital เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
HR) (S4)
สารสนเทศ
โครงการที่ 3.2 โครงการประเมินทักษะดิจิทัล
กองการ
ศูนย์

โดยใช้ OKR (S4)
เจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
โครงการที่ 3.3 โครงการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อ
กองการ
ศูนย์


สร้างภาวะที่เอื้อต่อการทางานแบบ Agile (Reเจ้าหน้าที่ เทคโนโลยี
structure) (S3)
สารสนเทศ
แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 4.1 โครงการจัดทาระบบการบริหาร
ศูนย์
กองการ

ชุดข้อมูลของลูกค้า (S5)
เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่
สารสนเทศ
โครงการที่ 4.2 โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
ศูนย์

องค์กรให้รองรับการพัฒนาองค์กรในการก้าวไปสู่ เทคโนโลยี
การเป็นองค์กรดิจิทัล (S2)
สารสนเทศ
โครงการที่ 4.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ศูนย์

และเทคโนโลยีขององค์กรให้สามารถรองรับการ
เทคโนโลยี
เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (S2)
สารสนเทศ
โครงการที่ 4.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ศูนย์

จัดการข้อมูลขององค์กรให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยี
โครงสร้างใหม่ขององค์กร (S2)
สารสนเทศ
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แผนงานที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 1.1 โครงการจัดทาแผนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคคล
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
3. วัตถุประสงค์ :
3.1 เพื่อให้มีกรอบในการกาหนดทิศทางในการพัฒ นาทักษะด้านดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐภายในกรมพัฒนาที่ดินให้สามารถตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน และมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
3.2 เพื่อให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการประจาปี (Action
Plan) ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาคาของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
4. เป้าหมาย :
กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยสามารถนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลใน
การสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0”
5. ตัวชี้วัด
มีแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

165

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมตามบทบาทภารกิจของตน
และองค์กรมีการพัฒนากระบวนการและคุณภาพการทางานที่ดียิ่งขึ้น
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2563)
8. กิจกรรมโดยสังเขป
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง
ก.ค - ส.ค. 2563 ( 1 เดือน )
2. การวิเคราะห์ภาพรวมขององค์กร
ส.ค. - ก.ย. 2563 (2 เดือน)
3. การประเมินระดับความพร้อมขององค์กร
4. การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะของกลุ่ม
บุคลากร
5. การจัดทาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
รายบุคคล
6. การจัดทาแผนพัฒนาดิจิทัลของบุคลากร
9. วงเงินโครงการ 800,000 – 1,200,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 1.2 โครงการออกแบบและจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อวางมาตรฐานในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
4. เป้าหมาย :
เพื่อให้การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กรมพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน
สอดคล้องกับความต้องการที่คาดหวังขององค์กร
5. ตัวชี้วัด :
มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรที่ได้มาตรฐานภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรด้านดิจิทัล
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
รายงานการจัดทามาตรฐานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
เกิดการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้อง
กับความต้องการที่คาดหวังขององค์กร
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
10 เดือน

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

8. กิจกรรมโดยสังเขป
กิจกรรม
1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง
2. การศึกษาภาพรวมองค์กร องค์ประกอบที่มี
ผลต่อการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลขององค์กร
3. การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาเพื่อ
กาหนดบทบาทที่คาดหวังขององค์กร
4. การกาหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรตามบทบาทที่
คาดหวังขององค์กร
5. การจัดลาดับเนื้อหาที่เหมาะสมสอดรับกับ
ความพร้อมของผู้เรียน
6. การวางแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรภายใต้
แนวคิด 70:20:10
7. การกาหนดสิ่งที่จะต้องประเมินและวิธีการใน
การประเมิน
8. การตรวจสอบความสมดุลและลาดับขั้นตอน
รวมทั้งการประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ
9. การทดสอบมาตรฐานหลักสูตรภายใต้
โครงการนาร่อง
10. การปรับปรุงและพัฒนา
11. การนาเสนอผลการพัฒนาและนาไปใช้งาน
จริง

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ค - ส.ค. 2563 ( 1 เดือน )
ส.ค. - ก.ย. 2563 (1 เดือน)

ก.ย. 2563 (1 เดือน)
ต.ค. 2563 (1 เดือน)
พ.ย. 2563 (1 เดือน)

9. วงเงินโครงการ 480,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 1.3 โครงการจัดทาเครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อวัดระดับทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
4. เป้าหมาย :
ทราบถึงระดับทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรในปัจจุบัน เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
แนวทางการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของแต่ละบุคคลให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
5. ตัวชี้วัด :
มีเครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกรมพัฒนาที่ดิน
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
1. เครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ของกรมพัฒนาที่ดิน
2. ผลการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
1. ข้าราชการและบุคลากรทราบถึงระดับทักษะทางดิจิทัลของตนเอง
2. มีชุดข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ในการวางแผนแนวทางการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง

กรมพัฒนาที่ดิน

169

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
10 เดือน (ตั้งแต่การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง)
8. กิจกรรมโดยสังเขป
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง
ต.ค. - ธ.ค 2563
2. การศึกษากรอบแนวคิดเครื่องมือและระบบ ม.ค. - พ.ค 2564
บริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัล
รายบุคคล
3. การพัฒนาเครื่องมือในการวัดระดับทักษะ
ด้านดิจิทัลรายบุคคล
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ได้
จากการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคล
5. การติดตั้งเครื่องมือและระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัลรายบุคคล
7. การทดสอบเครื่องมือในกลุ่มตัวอย่าง
มิ.ย. 2564
8. การนาร่องใช้งานในบางส่วนงาน
ก.ค. – ก.ย. 2564
9. การนาเสนอผลการพัฒนาและนาไปใช้งาน ต.ค. 2564
จริง
9. วงเงินโครงการ 800,000 – 1,200,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 1.4 4. โครงการจัดทาเครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัล
ของกรมพัฒนาที่ดิน
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดินเชิงนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อวัดระดับทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดินในระดับภาพรวมองค์กร หรือ ระดับกลุ่มเป้าหมาย
4. เป้าหมาย :
1. ทราบถึงระดับทักษะดิจิทัลขององค์กรหรือภาพรวมกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนแนวทางการสนั บ สนุ น การพัฒ นาทักษะทางดิ จิทัล ของบุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้ ส อดรับ กับการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย “Thailand 4.0”
5. ตัวชี้วัด :
มีเครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
1. เครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
2. ผลการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดินในระดับองค์กร หรือระดับกลุ่มเป้าหมาย
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
1.
ผู้บริหารทราบถึงสถานะด้านทักษะดิจิทัลของบุคลากรในภาพรวมและสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะฯได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

2. มีชุดข้อมูลที่สามารถนาไปใช้ในการวางแผนแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของ
บุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย “Thailand 4.0”
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
10 เดือน (ตั้งแต่การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง)
8. กิจกรรมโดยสังเขป
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง
ต.ค. - ธ.ค 2563
2. การศึกษากรอบแนวคิดเครื่องมือและระบบ ม.ค. - พ.ค 2564
บริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัล
ระดังองค์กร
3. การพัฒนาเครื่องมือในการวัดระดับทักษะ
ด้านดิจิทัลระดังองค์กร
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ได้
จากการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลระดังองค์กร
5. การติดตั้งเครื่องมือและระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัลระดังองค์กร
7. การทดสอบเครื่องมือในกลุ่มตัวอย่าง
มิ.ย. 2564
8. การนาร่องใช้งานในบางส่วนงาน
ก.ค. – ก.ย. 2564
9. การนาเสนอผลการพัฒนาและนาไปใช้งาน ต.ค. 2564
จริง
9. วงเงินโครงการ 800,000 – 1,200,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 2 การพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสารวจ จาแนกดิน
วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาคส่วน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เกิดการพัฒนากรอบความคิดและทักษะตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการที่คาดหวังขององค์กร
4. เป้าหมาย :
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมี กรอบความคิดที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล ควบคู่ไป
กับการมีความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังใน
บริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล
5. ตัวชี้วัด :
1. จานวนข้าราชการและบุคลากรได้รับการอบรมทักษะดิจิทัลตามแนวทางที่กาหนด
2. ร้อยละของการฝึกอบรมถูกดาเนินการตามแผน
3. ร้อยละของผู้รับการอบรมผ่านการประเมินทักษะที่กาหนด
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
การพั ฒ นาทั ก ษะข้ า ราชการและบุ ค ลากรตามความคาดหวั ง ขององค์ ก ร จ านวน 12 หลั ก สู ต ร
ประกอบด้วย
1. หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ
กรมพัฒนาที่ดิน

173

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

2. Digital Transformation and Enterprise Architecture
3. Digital Culture and Mindset
4. Digital Literacy
5. Data Governance Framework
6. Data Analytic
7. Digital Service Design
8. Agile
9. Design Thinking
10. Digital Law and Regulation
11. Digital and Strategic Project Management
12. Customer Experience
ดังปรากฏรายละเอียดหลักสูตรในบทที่ 7
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
ข้ า ราชการและบุ ค ลากรภาครั ฐ มี ทั ก ษะดิ จิ ทั ล ที่ ม ากขึ้ น สามารถน าเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุด และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิ จิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” ตามประเด็นทักษะ
เป้าหมาย ประกอบด้วย
1. การพัฒนากรอบความคิดหรือทัศนคติและวัฒนธรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 2)
2. การบูรณาการกระบวนการทางานข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
3. การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบครบวงจร (Extract, Load, Transform) (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
4. การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการข้อมูลของผู้รับบริการ (Segmentation / Sub segmentation /
persona / Pain & Gain / Journey Mapping) (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
5. การพัฒนาทักษะด้านการออกแบบบริการให้ตรงกับความต้องการ (ยุทธศาสตร์ที่ 5)
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
36 เดือน

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

8. กิจกรรมโดยสังเขป
กิจกรรม
1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง
2. การจัดอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรม
พัฒนาที่ดิน
3. การประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ย. - ธ.ค 2563
พ.ศ. 2564 - 2566

2566

9. วงเงินโครงการ 480,000 บาท / หลักสูตร (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 3 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
โครงการที่ 3.1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบดิจิทัล (Digital HR)
1. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสารวจ จาแนก
วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินให้สอดรับและสนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กร 4.0 โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทางาน
4. เป้าหมาย :
งานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินมีความมีความรวดเร็ว แม่นยา สอดรับกับการ
ปรับองค์กรไปสู่องค์กร 4.0
5. ตัวชี้วัด :
ระบบงาน Digital HR
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
ระบบงาน Digital HR
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
1. บุคลากรในองค์กรมี ความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน
เพิ่มขึ้น
2. องค์กรเกิดการพัฒนากระบวนการทางานให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ลดภาระงานประจาของฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งเน้นการทางานเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
13 เดือน
8. กิจกรรมโดยสังเขป มีดังนี้
กิจกรรม
1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง
2. การออกแบบและพัฒนาระบบ
3. การทดสอบระบบ
4. การนาร่องใช้งานในบางส่วนงาน
5. การปรับปรุงและพัฒนาระบบและส่งมอบ
นาไปใช้งานจริง

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. 2563
ม.ค. - พ.ค. 2564 (5 เดือน)
พ.ค. - ก.ค. 2564 (3 เดือน)
ส.ค. - ก.ย. 2564 (2 เดือน)
ต.ค - ธ.ค. 2564 (3 เดือน)

9. วงเงินโครงการ 800,000 – 1,200,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 3 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
โครงการที่ 3.2 โครงการกาหนดตัวชี้วัดและการประเมินทักษะดิจิทัลด้วย OKR
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสารวจ จาแนก
วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมินบุคลากรให้สอดรับและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กร 4.0
4. เป้าหมาย :
ระบบประเมินทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากร
ด้านดิจิทัล
5. ตัวชี้วัด :
ข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินแต่ละคนมีตัวชี้วัด OKR ด้านทักษะดิจิทัลรายบุคคล
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
รายงานการศึกษาการกาหนดตัวชี้วัดและการประเมินทักษะดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินด้วย OKR
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
1. กรมพัฒนาที่ดินมีการกาหนดตัวชี้วัดและการประเมินทักษะดิจิทัลด้วย OKR
2. ข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีการพัฒนาทักษะตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ
ข้าราชการและบุคลากรด้านดิจิทัล
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
12 เดือน
8. กิจกรรมโดยสังเขป มีดังนี้
กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

กิจกรรม
1. การจัดจ้างที่ปรึกษา
2. การศึกษากาหนดตัวชี้วัดและการประเมิน
ทักษะดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินด้วย OKR
3. การประเมินทักษะในรูปแบบเดิม (KPI)
ควบคู่รูปแบบใหม่ (OKR)
4. นาร่องทดสอบการประเมินในรูปแบบใหม่ใน
ส่วนงานหลัก
5. การปรับปรุงและพัฒนาระบบและส่งมอบ
นาไปใช้งานจริง

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. 2563
ม.ค. - พ.ค. 2564 (5 เดือน)
พ.ค. - ก.ค. 2564 (3 เดือน)
ส.ค. - ก.ย. 2564 (2 เดือน)
ต.ค - ธ.ค. 2564 (3 เดือน)

9. วงเงินโครงการ 480,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 3 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
โครงการที่ 3.3 โครงการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อสร้างภาวะที่เอื้อต่อการทางานแบบ Agile (Restructure)
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการสารวจ จาแนก
วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟื้นฟู ปรับปรุงดิน
และอนุรักษ์ดินและน้า
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร ภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพื่อการสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาคส่วน (Co creation)
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาและให้ข้อเสนอแนวทางปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการทางานแบบ Agile
4. เป้าหมาย :
การพัฒนาระบบงานบริการขององค์กรโดยการปรับโครงสร้างให้เอื้อต่อการทางานแบบ Agile และเกิด
การบริการที่เป็น One-stop Service
5. ตัวชี้วัด :
ร้อยละของกระบวนการการให้บริการมีขั้นตอนที่สั้นลง
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
รายงานผลศึกษาและข้อเสนอแนวทางปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการทางานแบบ Agile
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้น

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
36 เดือน
8. กิจกรรมโดยสังเขป
กิจกรรม
1. การเสนอ จัดจ้างที่ปรึกษา
2. การดาเนินการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ
3. เสนอแผนปรับโครงสร้างต่อคณะอนุกรรมการ
ก.พ.ร.
4. การนาร่อง Sandbox ในส่วนงาน
5. เริ่มกระบวนการตามแผนที่วางไว้ ภายใต้กรอบ
PDCA (รอบที่ 1)
6. ประเมินผลจากการดาเนินงาน (รอบที่1)
7. เริ่มขยายผลสู่ส่วนงานอื่นภายใต้กรอบ PDCA
(รอบที่ 2)
8. ประเมินผลจากการดาเนินงาน (รอบที่2)
9. นาร่องใช้งานในส่วนงานหลัก
10. ยกระดับการขยายผลไปยังทุกส่วนงานใน
องค์กร

ระยะเวลาดาเนินการ
ก.ย. – ธ.ค. 2563 (4 เดือน)
ม.ค. - มิ.ย. 2564 (5 เดือน)
ก.ค. – ก.ย. 2564 (3 เดือน)
ต.ค. - ธ.ค. 2564 (3 เดือน)
ม.ค. – มี.ค. 2565 (3 เดือน)
เม.ย. - พ.ค. 2565 (2 เดือน)
มิ.ย. - ส.ค. 2565 (3 เดือน)
ก.ย. - ต.ค. 2565 (2 เดือน)
พ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 (5 เดือน)
เม.ย - ธ.ค. 2566 (9 เดือน)

9. วงเงินโครงการ : 480,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 4.1 โครงการจัดทาระบบการบริหารชุดข้อมูลของลูกค้า
1. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ยกระดั บ การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ของผู้ รั บ บริ ก ารจากกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
(Customer Experiences Management: CXM)
3. วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลของผู้รับบริการ โดยให้ความสาคัญกับการคานึงถึงประสบการณ์
ของผู้รับบริการเป็นสาคัญ อาทิ การจัดกลุ่มผู้รับบริการ การเข้าถึงพฤติกรรมและลักษณะสาคัญของผู้บริโภค (persona)
การเข้า ใจปั ญ หา (Pain Point) และสิ่ ง ที่ ต้ องการเติ ม เต็ม (Gain Point) ตลอดจนการจัด ท าแผนที่ พั ฒ นาของลู ก ค้ า
(Customer Journey Mapping)
2. เพื่อออกแบบบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ
4. เป้าหมาย :
การสร้างชุดข้อมูลและบริหารข้อมูลของลูกค้า
5. ตัวชี้วัด :
1. ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการ
2. ร้อยละของงานบริการเดิมที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้อาศัยประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer
Experience)
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
ระบบชุดข้อมูลและบริหารข้อมูลของลูกค้า
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
การยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้ง
ภายใน และภายนอกองค์กร
กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ :
10 เดือน
8. กิจกรรมโดยสังเขป
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ภายในองค์กร (Internal data collection)
3. การดาเนินการจัดทาระบบชุดข้อมูลและบริหาร
ข้อมูลของลูกค้า
4. การดาเนินการทดสอบการใช้งานโดยผู้ใช้ระบบ
(User interface) ครั้งที่ 1 และปรับปรุงระบบ
5. การดาเนินการทดสอบการใช้งานโดยผู้ใช้ระบบ
(User interface) ครั้งที่ 2 และปรับปรุงระบบ
6. ส่งมอบระบบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับรอง
7. ดาเนินการใช้ระบบในกลุ่มงานนาร่อง
8. นาเสนอ และ นาไปใช้

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - ก.พ. 2564 (1 เดือน)
ก.พ. – เม.ย. 2564 (2 เดือน)
เม.ย - ก.ค. 2564 (3 เดือน)
*ประมาณการในกรณีที่จานวนบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนเทคโนโลยีมีจานวน 34 คน
ก.ค – ส.ค. 2564 (1 เดือน)
ส.ค. - ก.ย. 2564 (1 เดือน)
ก.ย. - ต.ค. 2564 (1 เดือน)
ต.ค. – ธ.ค. 2564 (2 เดือน)
ธ.ค. 2564

9. วงเงินโครงการ 1,200,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 4.2 โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการพัฒนาองค์กรในการก้าวไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการพัฒนาองค์กรในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล
4. เป้าหมาย :
ทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรและปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับรูปแบบการทางาน
วิถีใหม่ ตลอดจนเครื่องมือหรือระบบดิจิทัลที่มีการพัฒนาขึ้นมา เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรที่
ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลอย่างราบรื่นและสมบูรณ์
5. ตัวชี้วัด :
รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะการการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการพัฒนาองค์กรใน
การก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะการการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการพัฒนาองค์กรใน
การก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
ยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมพัฒนาที่ดิน

184

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ :
10 เดือน
8. กิจกรรมโดยสังเขป
กิจกรรม
1. เสนอโครงการเพื่อดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูลภายใน
องค์กร (Internal data collection)
3. การดาเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
จัดทารายงานข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาดาเนินการ
ม.ค. - ก.พ. 2564 (1 เดือน)
ก.พ. – มิ.ย. 2564 (5 เดือน)
ก.ค. - พ.ย. 2564 (5 เดือน)

9. วงเงินโครงการ 480,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน

185

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 4.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยน
ผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
1. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
4. เป้าหมาย :
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขององค์กรที่ส นับสนุนการพัฒนาทักษะของข้าราชการและ
บุคลากรทางด้านดิจิทัล ตลอดจนเอื้อให้สามารถนาทักษะที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรก้านดิจิทัล
5. ตัวชี้วัด :
รายงานการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
รายงานการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
ยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์ กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
กรมพัฒนาที่ดิน

186

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 10 เดือน
8. กิจกรรมโดยสังเขป
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา ม.ค. - ก.พ. 2564 (1 เดือน)
2. ดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูลภายใน ก.พ. – มิ.ย. 2564 (5 เดือน)
องค์กร (Internal data collection)
3. การดาเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
ก.ค. - พ.ย 2564 (5 เดือน)
จัดทารายงานข้อเสนอแนะ
9. วงเงินโครงการ 480,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน
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แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 4.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยน
ผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
1. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน
2. ความสอดคล้องของแผน
2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน
2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
3. วัตถุประสงค์ :
เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างใหม่ขององค์กร
4. เป้าหมาย :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรด้านดิจิทัล
5. ตัวชี้วัด :
รายงานการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :
รายงานการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :
ยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ : 10 เดือน
กรมพัฒนาที่ดิน

188

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

8. กิจกรรมโดยสังเขป
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
1. เสนอโครงการเพื่อดาเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา ม.ค. - ก.พ. 2564 (1 เดือน)
2. ดาเนินการสารวจและรวบรวมข้อมูลภายใน ก.พ. – มิ.ย. 2564 (5 เดือน)
องค์กร (Internal data collection)
3. การดาเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
ก.ค. - พ.ย. 2564 (5 เดือน)
จัดทารายงานข้อเสนอแนะ
9. วงเงินโครงการ 480,000 บาท (ประมาณการ)

กรมพัฒนาที่ดิน

189

ตารางสรุปแผนการดาเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการสาคัญ
ปีที่ 0
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
(2563)
(2564)
(2565)
(2566)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
แผนงานที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจทิ ัลของบุคลากร
โครงการที่ 1.1 โครงการจัดทาแผนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกรมพัฒนาทีด่ ิน (S1)
โครงการที่ 1.2 โครงการออกแบบและจัดทาหลักสูตรการพัฒนาทักษะทาง
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน (S1)
โครงการที่ 1.3 โครงการจัดทาเครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการ
วัดระดับทักษะดิจิทลั ของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดนิ (S1)
โครงการที่ 1.4 โครงการจัดทาเครื่องมือและข้อมูลสาหรับการวัดระดับการ
พัฒนาด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน (S1)
แผนงานที่ 2 การพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการยกระดับทักษะดิจิทลั ของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ตามหลักสูตร
จานวน 12 หลักสูตร ดังปรากฏรายละเอียดใน บทที่ 7
แผนงานที่ 3 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
โครงการที่ 3.1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย
ระบบดิจิทลั (Digital HR) (S4)
โครงการที่ 3.2 โครงการประเมินทักษะดิจิทัล โดยใช้ OKR (S4)
โครงการที่ 3.3 โครงการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อสร้างภาวะที่เอื้อต่อการทางาน
แบบ Agile (Re-structure) (S3)

กรมพัฒนาที่ดิน

แผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล สาหรั บ ข้ า ราชการและบุ ค ลากร I กรมพั ฒ นาที่ ดิ น

แผนการดาเนินงาน
แผนงาน/โครงการสาคัญ
ปีที่ 0
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
(2563)
(2564)
(2565)
(2566)
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 4.1 โครงการจัดทาระบบการบริหารชุดข้อมูลของลูกค้า (S5)
โครงการที่ 4.2 โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการพัฒนา
องค์กรในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (S2)
โครงการที่ 4.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้
สามารถรองรับการเปลีย่ นผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (S2)
โครงการที่ 4.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้
สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ขององค์กร (S2)

กรมพัฒนาที่ดิน
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7. หลักสูตร
7.1 เกริ่นนา
เพื่อพัฒนากรมพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรดิจิทัลที่สมรรถนะสูง ได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ
ข้าราชการและบุ คลาการของกรมพั ฒนาที่ ดิ นด้ านดิจิ ทั ล 5 ยุ ทธศาสตร์ ดั งได้ น าเสนอก่ อนหน้ านี้ ภายใต้ ยุ ทธศาสตร์
ดังกล่ าว การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและบุคลากร และวัฒนธรรมที่เอื้อต่อการเปลี่ ยนผ่านองค์กรไปสู่องค์กรที่
สมรรถนะสูงเป็นหัวใจสาคัญ หลักสูตรหลักที่สามารถทาให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวประกอบด้วย 12 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตร
เหล่ านี้จะดาเนิ นการภายใต้หลักการ 70:20:10 เพื่อให้ หลั กสูตรดังกล่ าวสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐของกรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2 หลักสูตร
7.2.1 หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ
1. ที่มาและหลักการ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในปัจจุบัน ทาให้ภาครัฐต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับบริบท
ของสภาพแวดล้อม ซึ่ง 3 องค์ประกอบของความสาเร็จในการเปลี่ยนแปลง คือ คน (People) กระบวนการ (Process)
และ ระบบ (System) ดังนั้นแล้ว การพัฒนาภาวะผู้นา เป็นกลยุทธ์สาคัญในการสร้างการแรงขับเคลื่อน เพราะผู้นานั้นมี
อิทธิพลสาคัญต่อทิศทางและการเติบโตของผลผลิตองค์กร การที่ผู้นานั้นมี วิสัยทัศน์ ที่รอบด้าน สามารถบริหารคนและ
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ทรัพยากรอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเป็น ผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง ย่อมจะช่วยให้องค์กรบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์และพัฒนาองค์กรเป็นสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable)
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย
2) เพื่อเป็นผู้นาการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล
3) เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล
4) เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0”
5) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
6) เพื่อพัฒนาทักษะด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ
หรือสามารถวางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
3. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
20
10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
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7.2.2 Digital Transformation and Enterprise Architecture
1. ที่มาและหลักการ
เทคโนโลยี ดิจิทัล กาลั งเป็น ปั จจัยส าคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินงานของภาครัฐ ใน
ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เช่น การพัฒนาระบบบล็อคเชน (Block Chain) การนาข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้เพื่อการ
วิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) ประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มี
ภารกิจสาคัญในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้เติบโต และสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ ๆ ได้
สถาปั ต ยกรรมองค์ ก ร (Enterprise Architecture) 41 เป็ น เพี ย งเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ อ ยู่ ใ นการสร้ า ง
กระบวนการเปลี่ ย นผ่ า นองค์ ก รสู่ รั ฐ บาลดิ จิ ทั ล (Digital Transformation Program) ที่ เ อื้ อ ให้ เ กิ ด การวางแผนการ
ดาเนินงานร่วมกันระหว่างภารกิจของหน่วยงานกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ขององค์กร ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ได้อย่าง
คุ้มค่า พร้อมทั้งเกิดการบูรณาการทางาน การทางานประสานข้ามระหว่างส่วนงานภายในองค์กรที่คานึงถึงเป้าหมาย
เดีย วกัน ขององค์กร จึ งจ าเป็ น ต้องมีการน าแนวคิด ตลอดจนเครื่องมือสมัยใหม่ที่เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้าง
กระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ทาให้องค์กรเข้าใจการออกแบบบริการ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่
คานึงถึงผู้รับบริการที่เป็นผู้รับบริการ สามารถใช้เป็นข้อมูลสาคัญในการพัฒนาและจัดทาแผนการดาเนินงานรวมถึง สร้าง
เป้าหมายของการให้บริการที่ชัดเจน และพัฒนางานบริการได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อส่วนงานต่าง ๆ ของ
องค์การที่จะช่วยให้เห็นภาพเป้าหมายของความสาเร็จที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหน่วยงาน

41

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจทิ ัล. (n.d.). สถาปัตยกรรมองค์กร. สืบค้นจาก
https://tdga.dga.or.th/index.php/th/?option=com_eventbooking&view=event&id=125&catid=27&Itemid=297
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2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อให้สามารถจัดทาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ได้จริง
2) เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากกรณีศึกษาการจัดทาสถาปัตยกรรมการจัดการ
องค์กร (Enterprise Architecture) ทั้งภาครัฐและเอกชน
3) เพื่ อ ให้ ส ามารถน าแนวทางการจั ด ท าสถาปั ต ยกรรมการจั ด การองค์ ก ร (Enterprise
Architecture) ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า
4) เพื่อสร้ างความพร้ อมให้แก่ ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการเปลี่ ยนผ่านองค์กรไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0”
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง หรือกลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่
กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
2) หน่วยงานด้านธุรกิจและหน่วยสนับสนุน ได้แก่ ด้านนโยบายและงานวิชาการ ด้านบริการ
และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
20
10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
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7.2.3 Digital Culture and Mindset
1. ที่มาและหลักการ
เทคโนโลยีดิจิทัลนับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่มีความสาคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาล
ดิจิทัล นอกเหนือจากเรื่องทางเทคโนโลยีที่มีความสาคัญแล้ว ทักษะกระบวนการคิด ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อด้าน
ดิจิทัล นับว่าเป็นส่วนที่มีความสาคัญต่อการพัฒนาเช่นกั น โดยหลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางความคิด
และกระบวนการในการวางกลยุทธ์ ราชการ 4.0 รวมไปถึงผลกระทบของเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคตทั้งระยะสั้น
และยาว เพื่อนามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อพัฒนาทัศนคติในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการทางาน
2) เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการความคิดต่อระบบดิจิทัลในอนาคต
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
2) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
20
10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
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7.2.4 Digital Literacy
1. ที่มาและหลักการ
ตามที่ สานักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนเรื่อง “ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ” เพื่อให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์ และมีความสามารถในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
สร้างสรรค์นวัตกรรมการทางาน และการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความรู้ความสามารถด้าน Digital literacy และ
ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2) เพื่ อ เพิ่ม ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในสั ง กั ด กรมพัฒ นาที่ ดิน ให้ พัฒ นาความสามารถรองรั บ
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
3) ตระหนักรู้การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์
3. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนภายในกรมพัฒนาที่ดิน
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
กรมพัฒนาที่ดิน

กระบวนการ

ขั้นตอน
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20
10
5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

7.2.5 Data Governance Framework
1. ที่มาและหลักการ
รัฐบาลมีนโนบายที่จะพัฒนาระบบราชการเพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การกระตุ้นและสร้าง
ความตระหนักถึงความสาคัญของการปรับเปลี่ยนแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐขององค์กรเป็นสิ่งจาเป็น ซึ่ง Data
Governance Framework42 คือ แนวคิดและกระบวนการสาหรับการจัดการข้อมูลสาหรับองค์กร โดยเชื่อว่าข้อมูลนั้น
เป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งสาหรับองค์กร โดยหลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อสร้างบุคลากรภาครัฐให้มีบทบาทและพฤติกรรม
เป็นผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของแนวทางการกากับดูแลข้อมูล
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance)
2) เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการและกากับดูแลข้อมูล เพื่อให้
การได้มาและการนาไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความมั่นคงปลอดภัย และมีคุณภาพ
3) เพื่อพัฒนาบุคลากรสู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและกากับดูแลข้อมูล รวมถึง
ผลักดัน ดาเนินการ และติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. (2562). การอบรม “Data Governance Combined with Analytics”. สืบค้นจาก
https://science.mahidol.ac.th/scpd/wp-content/uploads/2019/04/Data-Governance-Combined-with-Analytics-1.pdf
42
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4) เพื่อให้หน่วยงานสามารถกาหนดแนวทางในการจัดทากรอบการกากับดูแลข้อมูลภายใน
หน่วยงานได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
3) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
4) หน่วยงานด้านธุรกิจและหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
20
10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

7.2.6 Data Analytic
1. ที่มาและหลักการ
การที่รัฐบาลจะสามารถดาเนินนโยบายได้อย่างเหมาะสม จึงจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูล
จากส่วนต่าง ๆ เพื่อให้การออกแบบนโยบายและการบริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการในระดับต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ทักษะ
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การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมนับว่ายังเป็นข้อท้าทายของข้อราชการและบุคลากรภาครัฐ ในปัจจุบัน โดย
หลักสูตรนี้ออกแบบเพื่อสร้างบุคลากรภาครัฐให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาไปสู่การออกแบบนโยบาย ระบบและการ
ให้บริการที่สามารถตอบสนองความคาดหวังในแต่ละภาคส่วน
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล
2) เพื่อให้เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้สามารถใช้เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้
4) เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการออกแบบและการแสดงข้อมูลได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
2) หน่วยงานด้านธุรกิจและหน่วยสนับสนุน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านออกแบบงานบริการ ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล และด้านอื่น ๆ
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
20
10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
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7.2.7 Digital Service Design
1. ที่มาและหลักการ
ในปั จ จุ บั น ประสบการณ์ ข องลู ก ค้ า (Customer Experience) เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการสร้ า งความ
ไว้วางใจต่อบริการ เช่นเดียวกัน งานบริการภาครัฐจาเป็นต้องคานึงถึงมิติดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ
ต่อรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในห้วงปัจจุบันที่บทบาทของระบบอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศในรูปแบบใหม่เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า (Shape an experience) ดังนั้น
การออกแบบงานบริการผ่านดิจิทัลเป็นศิลปะในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าด้วยองค์ประกอบด้าน
ดิจิทัล หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ที่ลึกซึ้ งเกี่ยวกับแนวคิดด้านการออกแบบและการปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้
ปฏิบัตินั้นสามารถสร้างสรรค์แนวคิดและนาไปสู่หลักการในทางปฏิบัติได้ ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะเข้าใจทักษะ เครื่องมือ
และระเบียบวิธีซึ่งมีความจาเป็นในการพัฒนายุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์และงานบริการ ตลอดจนถึงความเข้าใจที่ลึกซึ่งใน
ระเบียบวิธีและทักษะในทางอาชีพซึ่งมีความจาเป็นในการออกแบบงานบริการผ่านดิจิทัลในบริบททางธุรกิจแบบหนึ่ง ๆ
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอภิธานศัพท์ กระบวนการและเครื่องมือซึ่งใช้ในการออกแบบบริการผ่าน
ระบบดิจิทัล
2) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดาเนินโครงการซึ่งออกแบบงานบริการในสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ผ่าน
ระบบดิจิทัลได้
3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าด้วยวิธีการ Omni-channel Service
Solutions
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4) เพื่อ ให้ ใช้แ นวคิดการออกแบบงานบริการในการระบุ ปัญหาของธุ รกิ จ เก็บ ข้อมู ล ลู กค้ า
ออกแบบเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และกระบวนงานบริการ ศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้ด้านดิจิทัล และออกแบบตัว
แบบของบริการในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
20
10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
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7.2.8 Agile
1. ที่มาและหลักการ
คณะทางานที่มีวิธีคิดในการทางานที่คล่องตัว (Agile Mindset) มักจะตอบสนองต่อความคิดเห็นของ
ลูกค้าและการเปลี่ย นแปลงของธุร กิจได้ดี ในหลั กสูตรนี้ผู้ เรียนจะได้เข้าใจหลั กการพื้นฐานที่ต้องทราบก่อนที่จะเริ่ม
กระบวนการคิดและกระบวนการดาเนิ นงานของทีมในลักษณะ Agile ซึ่งในหลั กสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ทาความเข้าใจกับ
หลั ก การ “Agile Manifesto” และวิ ธีก ารที่มีป ฏิสั มพั นธ์ กับเรื่อ งราวของลู ก ค้าและทีม งานที่ม ากจากหลายบทบาท
นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้ทาความเข้าใจกับกรอบคิดเกี่ยวกับ Agile (Agile Framework) และบทบาทของ Agile team
และนอกจากนี้ผู้ เข้าอบรมจะได้เรี ย นรู้ วิธีการที่จะประยุกต์ใช้ห ลักการ Agile ในองค์กรเพื่อพัฒ นาคุณค่าในฐานของ
ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) และ
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ (Principle) และวิธีคิด (Mindset) แบบ Agile
2) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการประยุกต์ใช้หลักการทางานแบบ Agile ในการบริหารจัดการ
งาน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ออกแบบโครงการในลักษณะ Agile และบริหารจัดการงานแบบ Agile
3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ Agile
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
2) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
4. แนวทางการพัฒนา
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หลักการ
70
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10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5 ระยะเวลาในการฝึกอบรม

7.2.9 Design Thinking
1. ที่มาและหลักการ
กระบวนการคิด เชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็ นวิธีการแก้ปัญ หาซึ่งคานึงถึง ผู้ ใช้ งานเป็น หลั ก
กระบวนการคิดเชิงออกแบบนั้นสามารถทาให้กระบวนการต่าง ๆ ของส่วนราชกการมีความเปิดกว้าง (Inclusive) เป็น
มิตรกับผู้ ใช้ (User-friendly) และมีน วัตกรรม โดยหลักสูตรนี้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐนั้นจะมีเครื่องมือในการ
สารวจความคิดเห็ นของผู้ใช้ในการทางานในแต่ล ะวัน กระบวนการคิดเชิงออกแบบนี้เองจะช่วยผสมผสานความคิด
สร้างสรรค์ในการบวนการตัดสินใจ และช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
โดยหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับการแนะนาหลักการพื้นฐานในการกระบวนการคิดเชิงออกแบบในบริบท
ขององค์กรภาครัฐ และในการแก้ปั ญหานั้นจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาโดยอาศัยประสบการณ์จริง นอกจากนี้
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือซึ่งจะช่วยในการรับมือกับข้อท้าทายที่เกิดขึ้นในการทางาน
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบในบริบทของภาครัฐ
2) เพื่อให้ ผู้เรียนเข้าใจเครื่องมือในการหาความต้องการของผู้รับบริการ เช่น Stakeholder
mapping, personnas, journey mapping และ rapid prototyping
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3. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
20
10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

7.2.10 Digital Law and Regulation
1. ที่มาและหลักการ
ในปัจจุบันกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
การทาธุรกรรมของประชาชน การเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้มีการกระทาบนช่องทางซึ่งเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จึง
มุ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกฎหมายซึ่งอาจส่ งผลกระทบต่อการดาเนินงานของหน่วยงานผ่านช่อ งทางดิจิทัล อาทิ การ
ให้บริการของภาครัฐ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนถึงการพัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อ
การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลต่อไป และหลั กสู ตรนี้จะได้นาผู้เรียนทาความเข้าใจผลกระทบของกฎหมายและ
เศรษฐกิจ พร้อมแสดงให้เห็นผลของกฎหมายดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและการตัดสินใจของภาครัฐ
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
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1) เพื่อให้ ผู้เรีย นเข้าใจบทบาทของการเปลี่ ยนผ่านทางเทคโนโลยีต่อการใช้ชีวิต วิธีคิดและ
วิธีการดาเนินธุรกิจของคน
2) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการ
พัฒนาดิจิทัลในบริบทของโลกและความสัมพันธ์กับบริบทของไทย
3) เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า ใจมาตรฐานสากลเกี่ ย วข้ อ งกั บ การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ความ
ปลอดภัยด้านดิจิทัล (Digital Security) และกฎหมายสาคัญที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลของไทย
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง
2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
20
10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
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7.2.11 Digital and Strategic Project Management
1. ที่มาและหลักการ
เพื่อให้โ ครงการ (Project) สามารถถูกบริหารจัดการได้อย่างบรรลุ ผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งองค์กรจานวนมากต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจิทัล จึงมีโครงการด้านดิจิทัล
จานวนมากซึ่งมักตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการที่แตกต่างกัน หลักสูตรนี้จึงได้รับการออกแบบเพื่อให้ผู้ที่
ต้องมีหน้าที่ในการบริหารโครงการ สามารถบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเครื่องมือและวิธีการสมัยใหม่
เพื่อให้สามารถส่งมอบผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดาเนินโครงการนั้นจะไม่
เกิดภาวะที่โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และมีการแก้ไขอย่างไม่มีทิศทาง (Project Creep) โดย
อาศัยเครื่องมือในการบริหารโครงการในการรวบรวมความต้องการ วางขอบเขต (Scope) ของโครงการ การบริหาร
จัดการการเปลี่ยนแปลงของโครงการ และวางงบประมาณ จนถึงการปิดโครงการ
2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารโครงการสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อ
การออกแบบโครงการ และการกาหนดงบประมาณสาหรับโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร
2) เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถก าหนดขอบเขตของโครงการ งบประมาณและการบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงภายในโครงการตลอดจนถึงสามารถปิดโครงการได้อย่างมีหลักการ
3) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการโครงการ และหลักการ
บริหารโครงการดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อให้สามารถใช้ความรู้ในการกาหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล การกระจายทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และการบริหารการตลาด
กรมพัฒนาที่ดิน
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3. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
2) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
20
10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม

7.2.12 Customer Experience
1. ที่มาและหลักการ
ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรซึ่งให้ความสาคัญกับผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางซึ่งคือ
ประสบการณ์ของลูกค้านั่นเอง ประสบการณ์ของลูกค้านั้นให้ความสาคัญกับความรู้สึกกับกระบวนการตอบสนองในทาง
ความรู้สึกที่ลูกค้ามีประสบการณ์เมื่อเข้าถึงงานบริการแบบใดแบบหนึ่ง หากให้ความสาคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้น
จะส่งผลต่อการออกแบบงานบริการขององค์กรทั้งหมด เพื่อที่จะสามารถเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าได้นั้น ผู้ให้บริการ
ต้องการเครื่องมือและทรัพยากรที่จาเป็นในการที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เ รียนรู้การฟัง
ความต้องการและความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสร้างงานบริการที่สอดคล้อง
กับ ความต้องการดังกล่ าวอย่ างมีลั กษณะเป็ นการเฉพาะ (Personalized Service) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
พัฒนาส่วนราชการให้มีลักษณะเป็นส่วนราชการ 4.0
กรมพัฒนาที่ดิน
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2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
1) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ เสียในการขับเคลื่อนและส่งเสริม
ประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า
2) เพื่อให้ ผู้ เรี ย นมีเครื่ องมือในการรวบรวมประสบการณ์ของลู กค้าเพื่ อให้ ส ามารถระบุจุ ด
เจ็บปวดของงานบริการเพื่อการงานบริการ
3) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุประสบการณ์ของลูกค้าที่มีความสาคัญ (Key Experience) ใน
การออกแบบงานบริการและสามารถใช้ประสบการณ์ดังกล่าวในการพัฒนาการดาเนินการขององค์กร
3. กลุ่มเป้าหมาย
1) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง
2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ
4. แนวทางการพัฒนา
หลักการ
70
20
10

กระบวนการ

ขั้นตอน

5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม
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8. การติดตามและประเมินผล
หากไม่ ส ามารถวั ด วิ เ คราะห์ และประเมิ น ผลได้ จะไม่ ส ามารถบริ ห ารจั ด การการด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญที่จะ
ช่วยให้องค์กรหนึ่ง ๆ43 สามารถทราบผลการดาเนินการของแต่ละองคาพยพขององค์กร ตลอดจนถึงข้อมิติที่ยังจาเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ในภาวะปัจจุบันที่องค์กรถูกคาดหวังให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว (Agile Organization)
มากขึ้น รูปแบบของการติดตามและประเมินผลจาเป็นต้องสอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการทางานดังกล่าวอีกด้วย ในบทนี้
จะเป็นการอธิบายถึงหลักการ และกระบวนการในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและการดาเนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

8.1 หลักการติดตามและประเมินผล
การติดตาม (Monitoring) เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมสารสนเทศ เพื่อที่จะระบุว่านโยบาย แผนงาน
หรือโครงการนั้นมีสถานการณ์เป็นเช่นไรเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย การติดตามจะช่วยให้ข้อคิดเห็น (Feedback) ว่า
การดาเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขณะที่การติดตามประเมินผลเป็นการค้นหาสาเหตุว่าทาไมเป้าหมายหนึ่ง ๆ

43

บดินทร์. (2551) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้. บ. วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย จากัด : กทม.
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จึงประสบความสาเร็จหรือไม่ประสบความสาเร็จ ซึ่งการประเมินผลที่ดีจะช่วยในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร 44
ในบริบทของกรมพัฒนาที่ดิน กลยุทธ์สาคัญ คือ การพัฒนาองค์กรและการทางานให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว (Agile
Organization) ดังนั้น กระบวนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือ และวิธีการในการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว

8.1.1 กระบวนการติดตามและประเมินผล

ภาพที่ 8.1 Agile Methodology
ที่มา: Monteiro, 2018
กระบวนการทางานแบบ Agile เป็ น กระบวนการท างานที่ มี ก ารพิ จ ารณาผลลั พ ธ์ อ ย่ างต่ อ เนื่อ ง (Iterative
Result-oriented Methodology) ซึ่งสนับสนุนการสื่อสารของคนทางาน ให้ข้อคิดเห็นต่องาน เพื่อให้เกิดปรับเปลี่ยน
วิธีการแก้ปัญหา โดยการประสานร่วมมือกันระหว่างทีมที่มีภารกิจข้ามสายงานและมีการบริหารจัดการตนเอง ( Selforganizing Cross-functional Team)45 (โปรดดูภาพที่ 8.1) ภายใต้กระบวนการดาเนินการดังกล่าวข้อคิดเห็นต่องาน
(Feedback) อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่สาคัญในการปรับปรุงการทางาน โดยในรอบของการดาเนินการใน
โครงการใหญ่ ๆ อาจมีการแบ่งประเด็นภารกิจงานซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานเป็นประเด็นย่อย ๆ 46 ดังนั้น
44

Monteiro, R. (2018) Participatory Result-based Monitoring and Evaluation and Agile Methodology: International Development
Meets the Corporate World. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/participatory-results-based-monitoring-evaluationagile-monteiro
45 Ibid
46 Darino, L.& Sieberer, M. (2019) Performance Management in Agile Organization. McKinsey & Company Retrieved from
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/performance-management-in-agile-organizations
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รอบของการติดตามการดาเนินงานและการประเมินผลจะมีความแตกต่างจากการติดตามประเมินผลโครงการในแบบเดิม
ซึ่งอาจมีการประเมินผลเพียงปีละครั้งเท่านั้น

ภาพที่ 8.2 เปรียบเทียบการติดตามประเมินผลแบบ Agile และแบบดั้งเดิม
การทางานในลักษณะ Agile นั้นจะให้ความสาคัญกับการทางานในลักษณะของทีม และการสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของโครงการ (Sense of Ownership) ให้กับทีมทางาน โดยการที่ผู้บริหารจะมีการกาหนดทิศทางและประเด็นสาคัญ
หลั กที่ กว้ าง (Broad Direction and Priorities) และในแต่ ล ะที มจะมี การนิ ย ามวัต ถุป ระสงค์ (Objectives) ที่ ส าคั ญ
เพิ่มเติมหรือแทนที่เป้าหมายรายบุคคล และมีกระบวนการทบทวนอย่างต่อเนื่อง โดยหลักหรือการดาเนินการที่สาคัญ
(โปรดดูรูปที่ 8.3) ได้แก่
1) การเชื่อมโยงเป้ าหมายกับล าดับความสาคัญทางธุรกิจ โดยการกาหนดเป้าหมายของทีม พูด คุย
เกี่ยวกับผลลัพธ์บ่อยครั้ง และสร้างความโปร่งใส่ให้กับเป้าหมาย
2) การลงทุนในทักษะการ Coaching ให้กับผู้บริหาร ให้ความสาคัญกั บการให้ข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง
และเก็บข้อมูลจากผลลัพธ์ที่หลากหลายในการติดตามและประเมินผล
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3) การชี้ให้เห็นความแตกต่างด้านผลลัพธ์ กาหนดบทบาทของสมาชิกในทีมอย่างแตกต่างโดยอ้างอิงบน
ฐานคุณค่าที่ให้ความสาคัญ วิธีคิดและพฤติกรรม

ภาพที่ 8.3 หลักการติดตามและดาเนินเป้าหมายที่สาคัญ
ที่มา : Darino & Sieberer, 2019

8.1.2 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
ในการดาเนินการติดตามและประเมินผลโครงการหรือการดาเนินการขององค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์กรที่คล่องตัว
(Agile Organization) ดังได้ชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้ว่าเงื่อนไขสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ แบ่งองค์ประกอบของงานที่
จาเป็นออกเป็นส่วน ๆ กาหนดทีมงานซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนั้น ๆ และกาหนดงานที่จะต้องมีการนาเสนอออกเป็นรอบ
ของการดาเนินการย่อย (Sprint) ซึ่งกระบวนการของการทบทวนตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรอบการดาเนินการจะ
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ลักษณะของโครงการในแต่ละโครงการอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะ
กาหนดเครื่องมือในการติดตามประเมินผลซึ่งมีความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ โดยเครื่องมือในการติดตาม
ประเมิ น ผลส าหรั บ โครงการภายใต้ แ ผนพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล ของข้ า ราชการและบุ ค ลากรของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น
ประกอบด้วย
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1. Sprint Planning & Sprint Review
เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยผู้ปฏิบัติในการออกแบบรอบของการดาเนินการย่อย (Sprint) ซึ่งจะช่วยกาหนด
ว่าในบรรดารายการสิ่งที่ต้องทาซึ่งมีการจัดลาดับแล้ว จะมีสิ่งที่ต้องทาใดที่ต้องดาเนินการในแต่ละรอบของการดาเนินการ
ย่อยรวมทั้งกาหนดนิยามของรายการที่มีการดาเนินการแล้วเสร็จว่าในแต่ละรายการนิยามของการดาเนินการแล้วเสร็จ
เป็นอย่างไร และในช่วงสุดท้ายของกระบวนการดาเนินการในแต่ละรอบของการดาเนินการย่อยจะมีการพิจารณาการ
ดาเนินการที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ47
2. Regular Check-in
เดิมการพิจารณาหรือทบทวน (Review) ผลการดาเนินการหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มักจะมีการ
ดาเนินการในลักษณะรายปี/รายครึ่งปี ซึ่งผลลัพธ์ที่มักเกิดขึ้น คือ สิ่งที่ได้รับไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของ
ใครและนาไปใช้งานต่อในการดาเนินการไม่ได้ ดังนั้น การติดตามประเมินผลและการให้ข้อคิดเห็นควรมีการปรับรูปแบบ
ในเชิงช่วงระยะเวลา และระดับความเป็นทางการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ต่อเนื่องและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ 48 โดย
การดาเนินการในแต่ละไตรมาสอาจดาเนินได้ตามลักษณะดังปรากฏตามตารางที่ 8.1
ตารางที่ 8.1 แนวทางการติดตามประเมินผลความคืบหน้าการพัฒนา
วัตถุประสงค์แต่ละไตรมาส
กิจกรรมแนะนา
ประเด็นการ Check-in ที่จาเป็น
ไตรมาส 1 การอบรมและ 1. พนักงานจะได้รับการอบรม - หัวหน้างานและพนักงานจะหารือกันในประเด็นที่ได้
โอกาสในการเรียนรู้ในพื้นที่ ตามโครงการในที่ทางาน
จากการอบรม และมีการ Coach ว่าจะนาสิ่งที่ได้ไป
ที่ต้องพัฒนา
2. One-on-one coaching ใช้ในงานอย่างไร
session

47

Visual Paradigm. (n.d.). What is Sprint program. Retrieved from https://www.visual-paradigm.com/scrum/what-is-sprint-planning/
Training Industry. (2020). Replacing The Annual Review With Regular Check-Ins: A Manager’s Plan Of Action. Retrieved from
https://trainingindustry.com/articles/performance-management/replacing-the-annual-review-with-regular-check-ins-a-managersplan-of-action/
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วัตถุประสงค์แต่ละไตรมาส
กิจกรรมแนะนา
ไตรมาส 2 การทางานที่มีข้อ 1. ดาเนินการทางานสาคัญ
ท้าทายและ Feedback
และรับ Feedback จาก
การพัฒนาในด้านที่สาคัญ หัวหน้างาน
2. หัวหน้างานจะสามารถช่วย
ระบุพื้นที่ในการพัฒนา

ประเด็นการ Check-in ที่จาเป็น
1. จะเป็นการเน้นให้ Feedback.ในงานที่ได้รับ
มอบหมายและหารือว่าจะนาบทเรียนไปใช้งานต่อไป
อย่างไร
2. หัวหน้างานจะมีการประเมินความคืบหน้าและการ
ดาเนินการตลอดจนถึงกาหนดเป้าหมาย และการ
ดาเนินการสาคัญในไตรมาสต่อไป
ไตรมาส 3 การพัฒนาทักษะ 1. ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา 1. หัวหน้างานและคนทางานอาจมีการประเมิน
ในด้านที่จาเป็นต้องมีการ
ได้มีโอกาสในการบริหาร
ร่วมกันถึงผลของการดาเนินการในประเด็นที่ระบุว่า
พัฒนา
จัดการทีม และการมอบหมาย ต้องการพัฒนาเพื่อการเติบโคในอนาคต ซึ่งจะต้องมี
งาน
การเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบในปัจจุบันและ
อนาคต
ไตรมาส 4 การวาง Road 1. การทบทวนผลการ
1. หลังจากการพูดคุยในแต่ละเดือนหัวหน้างาน
map สาหรับปีต่อมา และ ดาเนินงานประจาปี
สามารถเขียนรายงานความคืบหน้าได้ เพื่อออกแบบ
เป้าหมายการพัฒนาที่
เป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน
จาเป็น
3. Key Performance Indicator (KPI)
ตัวชี้วัดสาคัญเป็นมาตรการซึ่งธุรกิจหนึ่ง ๆ สามารถประเมินผลการดาเนินการขององค์กรได้ โดย KPI จะ
ประกอบด้วยระบบของการประเมินผล ซึ่งจะให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลการดาเนินการขององค์กร 49 โดย KPI นั้นจะมี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร และจะเสริมสร้างพลังอานาจขององค์กร และอนุญาตให้เกิดการ
ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล และบูรณาการมุมมองเชิงบูรณาการ โดยกระบวนการจากยุทธศาสตร์ไปสู่เป้าหมาย50ประกอบด้วย

49

Deloitte. (2016). KPi’s For Business Success. Retrieved from https://www2.deloitte.com/au/en/blog/strategy-blog/2019/kpis-forbusiness-success.html
50 Deloitte. (n.d.). Key performance indicators (KPIs) The highway to a better performing organisation. Retrieved from
https://www2.deloitte.com/be/en/pages/accountancy/solutions/key-performance-indicators.html
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1) กาหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรเพื่อพิจารณาเป้าหมาย และความทะเยอทะยาน
ขององค์กรว่าต้องการพัฒนาเป้าหมายในระดับใด
2) กาหนดตัวชี้วัดเป้าหมายสาคัญ (Key Performance Indicator) : โดยจะเป็นการกาหนด
ตัวชี้วัดซึ่งยังคงขาดหายไป โดยในส่วนนี้จะเป็นผลจากการแลกเปลี่ยนกันระหว่างการระดมสมอง
3) การวางแผนการปฏิบัติการ : ในส่วนนี้จะเป็นการกาหนดแผนปฏิบัติการและกระบวนการใน
การควบคุม โดยการพิจารณามิติเหล่านี้ คือ ข้อมูล เครื่องมือ ประชาชนผู้รับผิดชอบ และกระบวนการ

8.1.3 วิธีการติดตามและประเมินผล
สาหรับวิธีการประเมินผลโดยการใช้เครื่องมือที่ได้นาเสนอข้างต้นจะมิติที่มีความสาคัญ คือ รอบของการ
รายงาน ระดับความเป็นทางการ และการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการประเมินผล โดยวิธีการติดตามและประเมินผล
ประกอบไปด้วยวิธีการ51 ดังต่อไปนี้
1. Daily Standups
เป็นวิธีการซึ่งเป็นสมาชิกแต่ละคนจะเข้ามาอัพเดทการดาเนินการ ซึ่ งแต่ละคนจะใช้เวลาราว 3 นาทีใน
การแลกเปลี่ยนหลัก ๆ ว่า อะไรเป็น 3 สิ่งที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ อะไรเป็น 3 สิ่งที่จะดาเนินการให้แล้วเสร็จในวันนี้
2. การประชุมต่อตัวต่อตัวรายสัปดาห์หรือรายปักษ์
โดยการประชุมในลักษณะดังกล่าวจะทาให้ได้รับความเข้าใจที่ตรงกัน และจะทาให้ได้พบกันต่อหน้าใน
ขณะที่พยายามที่จะผลักดันให้ไปถึงขีดจากัดของผู้ที่ทางานด้วย

51

Linkedin. (2017). The Perfect Agile Performance Management Process. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/perfectagile-performance-management-process-jon-birdsong
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3. การทบทวนผลการดาเนินการรายไตรมาส (Quarterly Review)
การรายงานและทบทวนผลกระทบในช่วงรายไตรมาสจะช่วยให้เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง
สาเหตุที่กระบวนการทบทวนรายไตรมาสมีความส าคัญเนื่องจากแต่ละองค์กรมีทักษะ คุณค่า และสมรรถนะหลั กที่
แตกต่างออกไปภายในองค์กร กอง และทีมงานการทบทวนผลรายไตรมาสจะช่วยให้เห็นตัวอย่างทั้งแนวทางที่ดีและไม่ดี
ในการดาเนินการ
4. การรายงานผลรายปี (Annual Review)
การรายงานผลรายปีเป็นองค์ประกอบสาคัญสาหรับหลายองค์กร เนื่องจากการทบทวนผลรายปีจะช่วย
ให้คนทางานทราบรายได้ที่เพิ่มขึ้นในปีหนึ่ง ๆ และสาเหตุที่หน่วยงานสามารถดาเนินการได้ดี หรืออะไรที่ยังคงเป็นข้อท้า
ทายสาหรับหน่วยงาน
5. DDP และ IDP Scorecard
ขั้นตอนการพัฒนาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ในบทก่อน
หน้าได้นาเสนอเครื่องมือในการออกแบบการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และ
ระดับการพัฒนากรมพัฒนาที่ดิน เครื่องมือดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดาเนิน การพัฒนา
ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินด้านทักษะดิจิทัล
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8.2 วิธีการประเมินผลรายโครงการ
หลังจากการออกแบบเครื่องมือและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการในส่วนก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนนี้
จะได้มีการนาเครื่องมือดังกล่าวมาใช้เพื่อการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานที่ได้นาเสนอในบทที่ 7 โดย
เครื่องที่เหมาะสมกับการประเมินโครงการในแต่ละแผนงานมีรายละเอียดังนี้
1. แผนงานที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร
โดยลักษณะสาคัญของโครงการภายใต้แผนงานนั้น มีลักษณะของการพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือในการพัฒนา
และประเมิน การพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรด้านดิจิทัล ซึ่งโดยลั กษณะโครงการต้องการความรวดเร็วและ
ข้อคิดเห็น (Feedback) เพื่อการปรับปรุงระบบและมาตรฐานที่รวดเร็ว เพื่อการพัฒนางานอย่างทันเวลาในห้วงเวลาของ
การดาเนินโครงการ เครื่องมือหลักที่ใช้ ได้แก่ Sprint Planning & Review และวิธีการติดตามและประเมินผลจะเน้นการ
พูดคุยกันให้บ่อยขึ้นและการทบทวนผลการดาเนินการในลักษณะรายไตรมาส
2. แผนงานที่ 2 การพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
เป็นแผนงานที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายให้บรรลุตามความคาดหวังขององค์กร โดย
รูปแบบการพัฒนาทักษะที่ถูกออกแบบไว้ภายใต้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานจะมีความแตกต่างไปตามความเหมาะสมของ
เนื้อหาที่เรียนรู้ และความสามารถในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยในแผนงานที่ 1 ได้ดาเนินการพัฒนาเครื่องมือวัด
ระดับและระบบข้อมูล ที่ส ามารถนามาจัดทาเป็น DDP และ IDP Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ ในการติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลที่ได้ดาเนินการตามแผนงานที่ 2 นี้
3. แผนงานที่ 3 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
โดยลักษณะโครงการนั้นเป็นการปรับปรุงกระบวนกระบวนการและวัฒนธรรมการทางานขององค์กร ซึ่งเน้นการ
ปรับวิธีการบริหารจัดการบุคลากร วิธีการประเมินทักษะบุคลากร และกระบวนการปรับปรุ งกระบวนการดาเนินการและ
การให้ บ ริ ก าร ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ Regular Check-in และ Key Performance
กรมพัฒนาที่ดิน
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Indicator (KPI) เครื่องมือดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินสมารถให้ข้อคิดเห็น (Feedback) ซึ่ง
วิธีการในการติดตามและประเมินผลจะใช้วิธีการที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ Daily Standups การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส (Quarterly Review)

4. แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนานิเวศองค์กร เพื่อให้เอื้อต่อการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่องค์กร
ดิจิทัล อาทิ การมีชุดข้อมูลลูกค้าที่มีความพร้อมให้บริการ และมีสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยน
ผ่านองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล ซึ่งการติดตามจาเป็นต้องมีการสร้างรอบย่อยในการทางานและการอัพเดทสถานะการ
ด าเนิ น การเป็ น ระยะ โดยเครื่ อ งมื อ หลั ก ในการติ ด ตามและประเมิ น ผล ได้ แ ก่ Sprint Planning & Sprint Review
Regular Check-in และ Key Performance Indicator (KPI) และวิธีการในการติดตามและประเมินผลหลัก คือ การ
ทบทวนผลการดาเนินการรายไตรมาส (Quarterly Review) การรายงานผลรายปี (Annual Review) เพื่อติดตามความ
คืบหน้าของการดาเนินการ

กรมพัฒนาที่ดิน
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ตารางที่ 8.2 สรุปแนวทางการประเมินผลรายโครงการ
โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง
หลัก

ตัวชี้วัด

แผนงานที่ 1 การจัดทาแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจทิ ัลของบุคลากร
โครงการที่ 1.1 โครงการจัดทา
กองการ
ศูนย์
- มีแผนยุทธศาสตร์การ
แผนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี พัฒนาทักษะข้าราชการและ
ข้าราชการและบุคลากรของกรม
สารสนเทศ บุคลากรด้านดิจิทลั
พัฒนาที่ดิน (S1)
โครงการที่ 1.2 โครงการออกแบบ
กองการ
ศูนย์
- มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
และจัดทาหลักสูตรการพัฒนา
เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี ทางดิจิทัลของข้าราชการและ
ทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการ
สารสนเทศ บุคลากรทีไ่ ด้มาตรฐานภายใต้
และบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน (S1)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทักษะข้าราชการและ
บุคลากรด้านดิจิทลั
โครงการที่ 1.3 โครงการจัดทา
กองการ
ศูนย์
- เครื่องมือและระบบบริหาร
เครื่องมือและระบบบริหารจัดการ
เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี จัดการข้อมูลในการวัดระดับ
ข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัล
สารสนเทศ ทักษะด้านดิจิทัลของ
ของข้าราชการและบุคลากรของ
ข้าราชการและบุคลากรของ
กรมพัฒนาที่ดิน (S1)
กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน

เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผล

วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล

 Sprint Planning & Review  Daily Standups
 การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)
 Sprint Planning & Review  การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)

 Sprint Planning & Review  Daily Standups
 Regular Check-in
 การประชุมต่อตัวต่อตัวราย
สัปดาห์หรือรายปักษ์
 การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)
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โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง
หลัก

ตัวชี้วัด

โครงการที่ 1.4 โครงการจัดทา
กองการ
ศูนย์
- เครื่องมือและระบบบริหาร
เครื่องมือและข้อมูลสาหรับการวัด
เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี จัดการข้อมูลในการวัดระดับ
ระดับการพัฒนาด้านดิจิทัลของกรม
สารสนเทศ ทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนา
พัฒนาที่ดิน (S1)
ที่ดิน
แผนงานที่ 2 การพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน
โครงการยกระดับทักษะดิจิทลั ของ
กองการ
ศูนย์
1. จานวนข้าราชการและ
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ตาม
เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี บุคลากรได้รับการอบรม
หลักสูตรจานวน 12 หลักสูตร (ดัง
สารสนเทศ ทักษะดิจิทัลตามแนวทางที่
ปรากฏรายละเอียดใน บทที่ 7)
กาหนด
2. ร้อยละของการฝึกอบรม
ถูกดาเนินการตามแผน
3. ร้อยละของผูร้ ับการอบรม
ผ่านการประเมินทักษะที่
กาหนด
แผนงานที่ 3 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
โครงการที่ 3.1 โครงการยกระดับ
กองการ
ศูนย์
- ระบบงาน HR ที่พร้อมใช้
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
เจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี งาน
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital HR)
สารสนเทศ

กรมพัฒนาที่ดิน

เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผล

วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล

 Sprint Planning & Review  การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)
 DDP
 IDP



 Sprint Planning & Sprint
Review
 Regular Check-in
 KPI

 Daily Standups
 การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)

regular check-in
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โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง
หลัก

โครงการที่ 3.2 โครงการประเมิน
ทักษะดิจิทัล โดยใช้ OKR

กองการ
เจ้าหน้าที่

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการที่ 3.3 โครงการปรับปรุง
โครงสร้างเพื่อสร้างภาวะที่เอื้อต่อ
การทางานแบบ Agile (Restructure)

กองการ
เจ้าหน้าที่

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตัวชี้วัด
- ข้าราชการและบุคลากรกรม
พัฒนาที่ดินแต่ละคนมีตัวชี้วัด
OKR ด้านทักษะดิจิทัล
รายบุคคล
- ร้อยละของกระบวนการการ
ให้บริการมีการปรับ
กระบวนการการทาเดินงาน
ในรูปแบบ Agile

เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผล
 Regular Check-in
 KPI
 Regular Check-in
 KPI

แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
โครงการที่ 4.1 โครงการจัดทา
ศูนย์
กองการ - ระบบจัดเก็บและบริหาร
 Sprint Planning & Sprint
ระบบการบริหารชุดข้อมูลของ
เทคโนโลยี
เจ้าหน้าที่ จัดการข้อมูลผูร้ ับบริการ
Review
ลูกค้า
สารสนเทศ
- ร้อยละของงานบริการเดิมที่  Regular Check-in
ได้รับการปรับปรุงโดยใช้
 Key Performance
อาศัยประสบการณ์ของ
Indicator (KPI)
ผู้รับบริการ (Customer
Experience)

กรมพัฒนาที่ดิน

วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล
 การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)
 DDP และ IDP Scorecard
 Daily Standups
 การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)
 การรายงานผลรายปี
(Annual Review)
 Daily Standups
 การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)
 การรายงานผลรายปี
(Annual Review)
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โครงการสาคัญ

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง
หลัก

โครงการที่ 4.2 โครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการ
พัฒนาองค์กรในการก้าวไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการที่ 4.3 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
ขององค์กรให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

โครงการที่ 4.4 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลของ
องค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ใหม่ขององค์กร

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กรมพัฒนาที่ดิน

ตัวชี้วัด
รายงานการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะการการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กรให้รองรับการพัฒนา
องค์กรในการก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล
รายงานการศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยีขององค์กรให้
สามารถรองรับการเปลีย่ น
ผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
รายงานการศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลขององค์กรให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล

เครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผล

วิธีการในการติดตามและ
ประเมินผล

 Sprint Planning & Sprint
Review
 Regular Check-in
 Key Performance
Indicator (KPI)

 การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)
 การรายงานผลรายปี
(Annual Review)

 Sprint Planning & Sprint
Review
 Regular Check-in
 Key Performance
Indicator (KPI)



 Sprint Planning & Sprint
Review
 Regular Check-in
 Key Performance
Indicator (KPI)



การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)
 การรายงานผลรายปี
(Annual Review)
การทบทวนผลการ
ดาเนินการรายไตรมาส
(Quarterly Review)
 การรายงานผลรายปี
(Annual Review)
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ภาคผนวก
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สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ กรมพัฒนาที่ดิน
1. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ กรมพัฒนาที่ดิน (ชั้น 8 เวลา 08.30 - 16.30 น.)
สถานที่ กรมพัฒนาที่ดิน ห้องประชุมชั้น 8
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 9.00 – 16.00 น.
กล่าวเปิดงาน
1. หลักการและเหตุผล
กรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดทาแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ที่สาคัญ คือ การ
สร้างทักษะและมีการกาหนดผลผลิตว่ามีการจัดทาแผนและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มผู้อานวยการกองและกลุ่มผู้
ปฏิบัติการ จึงได้มีการจัดทาแผนพัฒนทักษะ ในการนี้ จึงได้มีการจัดทาอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. Keynote by the chair
- การจัดทางบประมาณในปัจจุบันจาเป็นต้องพิจารณามิติด้านดิจิทัลเป็นสาระสาคัญ งานใด ๆ ที่ยังมี
กระบวนงานที่มีความล่าช้า ต่อยอดไม่ได้ ควรที่จะถูดจัดความสาคัญไว้เป็นลาดับรอง ประเด็นสาคัญ คือ หากต้องการ
พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบ Digital ทั้งหมด งานเอกสารในลักษณะคู่ขนานควรลดลง นอกจากนี้การดาเนินงานเมื่อ
มีการใช้งบประมาณต้องมีผลลัพธ์ที่มีความชัดเจน
- กรมพัฒนาที่ดินมีความพร้อมเนื่องจากมีฐานข้อมูลที่ดีอยู่แล้ว แต่การนาข้อมูลไปใช้ยังจาเป็นต้องอาศัย
ทักษะในการดึงข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ควบคู่ไปกันนั้น ข้อมูลจาเป็นต้องมีการจัดการและจัดทาให้อยู่ในรูป
ข้อมูลเปิด (Open data) และอยู่ในรูป Digitized data ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินกาลังมุ่งไปสู่แนวทางดังกล่าว
- เป้าหมายของกรมพัฒนาที่ดิน คือ ภายใน 1 – 2 ปีข้างหน้าต้องการเปลี่ยนการดาเนินงานของกรม
พัฒนาที่ดินโดยการยกเลิกงาน Manual และหากเจ้าหน้าที่คนใดทาไม่ได้อาจต้องมีการ Rotate งานให้เหมาะสม เพราะ
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หากหน่วยงานใดไม่สามารถที่จะปรับตัวหรือยังคงก้าวอยู่ที่เดิมก็จะไม่สามารถตามทันจังหวะของการเปลี่ยนแปลงและจะ
ถูกหน่วยงานอื่นแซงไป ตัวอย่างกระบวนงานที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน อาทิ กระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งควรมีการ
วางเกณฑ์และแนวทางเพื่อให้สามารถตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่ในภาพของนโยบาย
วาระที่ 1 : ข้อคิดเห็นต่อบทที่ 1 – 2 (ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล)
1.1 ประเด็นนาเสนอ
1.1.1 วัตถุประสงค์
- ทาอย่างไรให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีศักยภาพด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นข้อท้าทายของภาครัฐ ประเด็นที่
เป็น Fundamental Principles ได้แก่
1) Digital Leadership คือ ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และเอาจริงเอาจัง อย่างไรก็ตาม การ
เปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นทั้งองคาพยพ ทั้งผู้ที่เป็นเบอร์ 1 และหัวหน้าในลาดับรองซึ่งต้องมีการตัดสินใจในขั้นต่อ ๆ ไป
2) LLD first กล่าวคือ ต้องเชื่อว่าระบบดิจิทัลจะปรับเปลี่ ยนกรมพัฒนาที่ดินได้ (Believe in
digital transformation)
3) DO NOT compromise คือ เป้าหมายไม่ควรเป็นเรื่องที่ “หยวนๆ” ได้ แต่วิธีการดาเนินการ
อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะในงานด้านดิจิทัล ซึ่งหลายคนอาจจาเป็นต้องมีการปรับตัว
4) Disrupt เนื่ องจากหลายหน่ว ยงานภาครัฐอาจเผชิญข้อท้าทายในการเปลี่ ยนแปลงอย่าง
ฉับพลัน และกระบวนการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงกระบวนงานของหน่วยงานในขั้นตอนต่าง ๆ
5) Driving forward คื อ ไม่ ไ ด้ พิ จ ารณาสิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในอดี ต แต่ จ ะมองไปในอนาคตว่ า จะ
ดาเนินการอะไรเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อไม่ให้ยึดติดกับปัญหาหรือจุดเจ็บปวด (Pain point) เดิม ๆ
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- เป้าหมายวันนี้เป็น Outcome ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจว่าหน่วยงานจะมุ่งไปในทิศทางใด โดยเป็น
การพัฒนาให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีทักษะด้านดิจิทัล โดยอาศัยแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ได้
1.1.2 หลักการใหญ่ในการจัดทาแผน
- จุดเจ็บปวดในการจัดทาแผน คือ คนใช้งานแผนอาจไม่ได้เป็นผู้จั ดทาและผู้จัดทาก็ไม่ได้นาแผนมาใช้
ดังนั้น ในการจัดทาแผนนี้จึงเริ่มจากการมุ่งเน้นความเข้าใจองค์กรหรือหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยแนวคิด 4Ds :
1) Discovery : การทาความเข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า และทรัพยากรของหน่วยงานด้านดิจิทัล
ว่าเราอยู่ในระดับใด
2) Define : กาหนดว่าเราต้องทาอะไรและเก็บข้อมูลที่จาเป็นประกอบกับความเห็นจากผู้ให้
ข้อมูลและสิ่งที่ผู้จัดทาค้น เจอเพื่อระบุ Gaps โดยเน้นย้าความสาคัญของการพัฒนา “คน” ทางาน ซึ่งต้องมีการปรับ
Mindset และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้ตอบเป้าหมายในระยะยาว
3) Decide : ต้องมีการตัดสินใจว่าจะมีการดาเนินการอะไรและอย่างไร เพื่อจะให้ไปสู่เป้าหมาย
4) Develop : พัฒนาการดาเนินการต่อไป
- การพัฒนาคนเป็นหัวใจสาคัญ แต่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินมีความพร้อมมากเพียงใด โดยวิธีคิด
(Mindset) เป็นประเด็นที่สาคัญและต้องพร้อมที่จะออกจากพื้นที่ปลอดภัย เมื่อมีวิธีคิดที่เปลี่ยนจะก่อนให้เกิดทักษะ และ
จะนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินการใหม่ ๆ โดยความคาดหวังขององค์กรจะไปจับคู่กับเป้าหมายและงานบริการ
1.1.3 การเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล
- การเริ่มจากการทาทุกอย่างด้วยมือไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ และไปสู่ยุค Smart Office ซึ่งกระบวนการ
เหล่านี้จะทาให้ชีวิตมีความสะดวกขึ้น เมื่อผ่านยุคดังกล่าวจะเป็นยุคของ Electronic Government แต่ยุคดังกล่าวยัง
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ไม่ได้ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ และในยุคที่ 4 จะเป็นยุคของ Digital Government ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผู้รับบริการ
อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานภาครัฐไม่เกิดการ Transform ประเทศไทยก็จะไม่สามารถ Transform ได้
- การดาเนินการทา Digital Transformation ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน และต้องมี Focus ในเรื่องเด่น ๆ
ของตัวเองเพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และข้อมูลของหน่วยงานมีความปลอดภัย
1.2 ประเด็นแลกเปลี่ยน
1.2.1 บริการของกรม
- เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหน่วยงานเราในด้านทักษะดิจิทัลอยู่ในระดับไหน ในความเห็นของผู้เข้าร่วมคิดว่า
เทียบจากลักษณะงานบริการ เช่น การให้บริการข้อมูล การให้บริการแหล่งน้า การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาข้อมูล On-farm เช่น ข้อมูลกรมชลประทาน (ที่ดินในเขตชลประทาน)
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ราคาสินค้า) และผู้รับบริการว่าเป็นการดาเนินการในระบบออนไลน์หรือไม่ (E-service
หรือวิธีการให้บริการ)
- อย่างไรก็ตามตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่า e-service จะมีแล้ว แต่ว่ายังต้องการใช้เอกสารสาเนาเอกสารและ
ไม่สามารถที่จะขออนุมัติอนุญาตออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ในเชิงผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดิน
ซึ่งมักเป็นเกษตรกรมีอายุมากทาให้มีช่องว่างในเชิงทักษะในการใช้เทคโนโลยี และไม่ได้มีอะไรที่จะมาบังคับเขาว่าต้องใช้
เทคโนโลยี ซึ่งทาให้เกิดความยากในการออกแบบงานบริการในระบบดิจิทัล ขณะที่เกษตรกรรุ่นใหม่ก็ยังเผชิญกับ Gap อยู่
1.2.2 ความคาดหวังของกรมพัฒนาที่ดินที่ต้องการจะเป็น
- จากการสอบถามในการทาการอบรมผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของกรมพัฒนาที่ดิน
ดังนี้
1) เกษตรกรใช้บริการผ่านระบบที่กรมทา : อยากให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ที่กรม
พัฒนาที่ดินทา (Open Government : Results)
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2) กรมพัฒนาที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเกษตร (Eco-system) ที่จะไปเชื่อมกับคนอื่น ๆ
: เพราะมองว่าข้อมูลที่ทาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกษตรในภาพรวม และให้องค์กรอื่น ๆ สามารถมาร่วมกันบูรณาการ
ในภาพใหญ่ ๆ ในการใช้ ข้ อมู ล ร่ ว มกั น เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศ โดยท างานร่ ว มกั น ทั้ งหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน
(Integration to enhance agricultural econ-system : 2nd priority)
3) องค์กรเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบดิจิทัล : เป็นการพัฒนาในระยะสั้นเพราะ
เป็นรากฐานให้การพัฒนาใน 1) และ 2) (High Performance digital organization : First Priority)
- เป้าหมายนี้เป็น Objectives สาคัญในการดาเนินการตามแผนและในตอนหลังจะมีการกาหนดผลลัพธ์
ที่สาคัญ (Results) ซึ่งการพัฒนาองค์กรที่จะเกิดขึ้นต่อไปต้องมุ่งไปในวัตถุประสงค์สาคัญ 3 ส่วนนี้
1.2.3 ความหมายของ Digital Literacy ในความเห็นของผู้เข้าร่วม
- การเขียนกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการดาเนินการของเรา โดยในกรมพัฒนาที่ดินประเด็นอะไรที่ต้อง
รู้ ได้แก่ การลา
- วิทยากรอธิบายว่า Digital literacy มีแบบ General คือ เรื่องทั่วไป กับ Specific คือ การนาดิจิทัลมา
ใช้ในงานของเรา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เข้าใจ Digital Literacy ในลักษณะ In general โดย Reflection ของผู้เข้าร่ว ม
ได้แก่
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ภาพที่ 9.1 การระดมความคิดในด้านเป้าหมายของกรมพัฒนาที่ดินด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล
1.2.4 ข้อคิดเห็นของบทที่ 1 และ 2 (หลักการและเหตุผล)
- เราเน้ น เรื่ อ งการพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล เน้ น การคิ ด อย่ า งไรและท าอย่ า งไร ในฐานะ Digital
Workforce โดยเราเน้นด้านการพัฒนาบุคลากร
- มีคาถามถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ควรกาหนดการนาแผนไปใช้ ตั้งข้อสังเกตว่า ระยะเวลาที่เหมาะสม
ที่สุดนั้นไม่ได้มีระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยงาน และการนาแผนไปใช้โดยแผนจะเป็น
เหมือนเข็มทิศที่จะบอกทิศทางการดาเนินการต่อไป
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1.2.5 ข้อคิดเห็นต่อ บทที่ 1 และ 2
1) หลักการและเหตุผลของการจัดทาแผนชิ้นนี้
- ตั้งข้อสังเกต คือ ประเด็นที่หายไป คือ เป็นกรมที่เกษตรกรอยากเข้ามาใช้บริการอย่างทั่วถึง
โดยควรจะมีการลงไปทาความเข้าใจที่หน่วยธุรกิจของกรม
2) วัตถุประสงค์ :
- ผู้เข้าร่วมตั้งข้อเสนอว่าควรเพิ่มเพื่อให้มีแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
(solved)
- ควรเน้นว่าระบบของภูมิภาคสามารถจัดเก็บข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนอยู่แล้ว
3) การแบ่งส่วนราชการ
- ในส่วนของการดูแลหมอดินนั้นกองวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน (ดูแลหมอดิน) (Solved)
4) อัตรากาลังของกรม
- ประเด็นเรื่องบุคลากร (อัตรากาลัง) ควรรวมพนักงานราชการด้วย ซึ่งมีสัดส่วนเยอะและควร
รวมไปด้วย และทางานหลัก
- ในการพัฒนาพนักงานราชการ ควรจะมีการใส่อัตราของพนักงานราชการด้วยหรือไม่ ในฐานะ
งบประมาณที่กรมพัฒนาที่ดินต้องลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในบางโครงการและหลักสูตรก็มีการส่งพนักงานราชการไป
เรียนเหมือนกัน โดยประเด็นนี้ต้องมีการขอข้อมูลเพิ่ม โดยพิจารณา Return of Investment (ROI) อย่างไรก็ตามประเด็น
ดังกล่าวนั้นตั้งข้องสังเกตว่าในช่วงการของบประมาณนั้น พนักงานราชการจะไม่ได้ถูกครอบคลุมด้วย แต่การอบรมเป็น
การดาเนินการภายใน
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- Investment ในเชิงโครงสร้างพื้นฐานขององค์กร เช่น ตัว Hardware ต้องมีและระบบที่ดีที่
ช่วยให้สามารถดาเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนนี้มีการกาหนดให้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 อยู่แล้วในส่วนของการ
พัฒนาบริบทขององค์กร (Enterprise Context)
วาระที่ 2 : ข้อคิดเห็นต่อบทที่ 3 – 4 นาเสนอแนวทางการจัดทาแผน
2.1 ประเด็นนาเสนอ
2.1.1 การพัฒนาบุคลากรประเด็นสาคัญ คือ ต้องเข้าใจความต้องการและบริบทขององค์กรก่อนจึงจะ
กาหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรได้
2.2.2 ประเด็นสาคัญ คือ จะทาอย่างไรให้องค์กรเป็น Open Government เพื่อให้ส่งผลต่องานบริการ
2.2 ประเด็นหารือ
2.2.1 การวัดทักษะดิจิทัลของ ก.พ. จะเป็นระดับ Pre-early ประมาณ 800 คน แต่วิทยากรได้ชี้ให้เห็น
ว่าการวัดการพัฒนาทักษะของ ก.พ. เป็นการวัดการพัฒนาทักษะทั่วไปซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการขอกรมพัฒ นา
ที่ดินก็ได้ ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน ควรมีการออกแบบเครื่องมือและมาตรฐานในการวัดของตัวเองขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้อ ง
กับความต้องการของกรมพัฒนาที่ดินมากที่สุด
2.2.2 การระบุจุอ่อนและโอกาส (Strength& Opportunity) ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน โดยจุดแข็ง คือ งานบริการ ข้อมูล และองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินที่เด่นเป็นที่ประจักษ์ เมื่อกล่ าวถึง
งานบริการนี้หน่วยงานอื่น ๆ มีการใช้ งานอย่างแพร่หลาย ขณะที่โอกาส หมายถึง งานบริการที่อาจไม่ได้มีจุดเด่นเป็นที่
ประจักษ์ แต่เป็นงานที่มีคุณภาพดี หรือเป็นงานบริการที่มีเพียงกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้นที่ให้บริการดังกล่าว โดยสามารถ
สรุปได้ดังนี้
1) จุดแข็งของกรมพัฒนาที่ดิน
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- ข้อมูลชุดดิน มีหน่วยงานที่ทาหน่วยงานเดียวและมีหน่วยงานอื่น ๆ ที่เข้ามาร่วมใช้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน
- ข้ อ มู ล เขตป่ า ไม้ (ตามมติ ครม.) ที่ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานต้ อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล และ
จาเป็นต้องมีการพิจารณาสัดส่วนของแผนที่ระหว่างหน่วยงาน
2) โอกาสของกรมพัฒนาที่ดิน
- หมอดิน ที่มีอ าสา โดยเป็น หน่ว ยงานภาคประชาชนที่มี จานวนมากรองมาจาก อสม. แต่
แนวทางในการส่งเสริมและจับคู่องค์ความรู้ของหมอดินที่มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่กับเกษตรกรยังเป็นประเด็นที่ต้อง
พัฒนา
- องค์ความรู้ในการปรับปรุงดิน และปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์
แฝก และสารเร่งการปรับปรุงดิน
- บริการภาพถ่ายดาวเทียม มีบริการที่ดีแต่ยังไม่ได้เป็นบริการที่เป็นเลิศเมื่อเทียบกับองค์กรอื่น
เช่น GISTDA
- บริการขุดบ่อน้า (Opportunity)
วาระที่ 3 : ข้อคิดเห็นต่อบทที่ 5 นาเสนอแนวทางการจัดทาแผน
3.1 ประเด็นนาเสนอ
3.1.1 เป็นการวิเคราะห์สถานะของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อการจัดทายุทธศาสตร์
3.1.2 ยุทธวิธีในการพัฒนาแบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยวิทยากรได้แนะนาระบบ OKR เพื่อตอบโจทย์และ
ตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับองค์กร ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าระบบ KPI
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3.2 ประเด็นหารือ
3.2.1 ในแต่ละยุทธศาสตร์มีประเด็นข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เขียนเรื่อง Mindsets กับ Ecosystem ให้ชัดเจนขึ้น เพราะจะสามารถไป
ตอบยุทธ์อื่น ๆ ได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ (มีประเด็นเรื่อง Vision)
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ไม่มีประเด็นเพิ่มเติม
วาระที่ 4 : ข้อคิดเห็นต่อบทที่ 6 – 8 นาเสนอหลักสูตรที่จาเป็น และโครงการที่สาคัญ
4.1 ประเด็นนาเสนอ
4.1.1 การติดตามและประเมินผล โดยวิทยากรได้แนะนาแนวทางการประเมินในรูปแบบใหม่ เพื่อให้
ตอบสนองการประเมินในลักษณะ Agile
4.2 ประเด็นหารือ
4.2.1 ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้มีการออกแบบโครงการ โดยติดตามจากพี่นุ่ม พี่โรจน์ พี่ออฟ น้องออย พี่
เมทิน พี่กุ้ง และพี่จ๋า ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องออกแบบโครงการที่มีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลของคน อยู่ในยุทธศาสตร์ไหน อะไรเป็นจุดแข็งและอะไรเป็นจุดอ่อน (แผนการ Implementation) ซึ่งในส่วนนี้อาจ
นาจุดแข็งและโอกาสตามหัวข้อที่ 2.2.2 มาใช้ในการวิเคราะห์ได้
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มติจากการประชุมและการดาเนินการต่อไป
1. ให้ ดาเนิ น การปรั บ ปรุ งตามข้อคิดเห็ นของผู้ เข้าร่ว มการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ เข้าร่ว มต้องออกแบบ
โครงการตามหัวข้อ 4.2.1 โดยต้องมีการกาหนดวันที่จะต้องมีการส่งมอบงานให้คณะที่ปรึกษา
2. คณะผู้จัดทาจะได้ดาเนินการ ดังนี้
2.1 ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
2.2 ปรับแก้บทที่ 1 ให้ถูกต้องขึ้น
2.3 เพิ่มเติมข้อมูลด้านจุดแข็งและโอกาสซึ่งได้มีการระบุโดยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน

2. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2
สถานที่ กรมพัฒนาที่ดิน ห้องประชุมชั้น 8
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.
ภาพรวมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ช้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ของกรมพัฒนา
ที่ดินสามารถพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์คาถามสาคัญว่า “บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน จะต้องทาอย่างไร ?
(How) เพื่อที่จะสามารถใช้ทักษะที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้กับลักษณะการทางานและภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในปัจจุบันที่
มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้มากที่สุด ” โดยการประยุกต์ใช้ทักษะในครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้มีความ
คล่องตัวเพิ่มมากขึ้น และใช้งบประมาณในการดาเนินกิจกรรมภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรที่ลดน้อยลง การนาเสนอเป็นไป
ตามกาหนดการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารส่วนงาน ผู้อานวยการ และผู้ปฏิบัติของกรมพัฒนาที่ดินจากส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคจานวน 180 ท่าน
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ภาพที่ 9.2 บรรยากาศในการดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การดาเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงตามกรอบเวลาการฝึกอบรม ได้แก่
ช่วงที่ 1 การนาเสนอการทบทวนการประชุมในครั้งที่ 1 (การประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563)
และการนาเสนอโครงร่าง แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดิน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
วิทยากรได้ชี้แจงองค์ประกอบของ ร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ทีมดาเนินงานได้จัดทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจลาดับของการนาเสนอ โดยเริ่มจากหลักคิดในการจัดทาที่ใช้การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงระบบ
ออกมาเป็นแบบจาลอง “4D” ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาแผนพัฒนาทักษะของกรมพัฒนาที่ดินโดยเฉพาะ
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ภาพที่ 9.3 กรอบแนวคิดในการดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน
วัตถุประสงค์สาคัญขอองการจัดทาแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลในครั้งนี้ มิใช่เพียงตอบคาถามของวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลเพียงเท่านั้น แต่สิ่งสาคัญของการพัฒนาคือ บุคลากรกรมพัฒนาทีดินสามารถทาความเข้าใจและ
สามารถตอบคาถามสาคัญ 6 ประการ อันประกอบไปด้วย
1. Strategy cascading: แผนที่จัดทานี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหญ่องค์กร (กรมพัฒนาที่ดิน) กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และนโยบายรัฐบาล หรือไม่ อย่างไร
2. How to improve digital skill: แผนฯ ที่จัดทา ทาอะไรบ้าง เอาหลักการคิดมาจากไหน ทันสมัยและตรงกับ
บริบทองค์กร (กรมพัฒนาที่ดิน) หรือไม่ อย่างไร ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร
3. What should you do: ในแผนฯ นี้มีสิ่งใดบ้างที่จะนามาใช้พัฒนาให้กับคน (บุคลากร ของกรมพัฒนาที่ดิน)
บ้าง ที่บรรจุไว้ในแผน ฯ ที่จัดทา
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4. How long does it take? ในแผนฯ ที่จัดทามา มีการวางกรอบและใช้เวลาในการพัฒนาเท่าไร ตามแผนฯ ที่
จัดทามานี้
5. What are the selected projects: สิ่งที่นามาใช้พัฒนาบุคลากร ที่เขียนไว้ในแผน มีชื่อโครงการ กาหนดเวลา
ในการดาเนินการ และ ต้องใช้งบประมาณเท่าไร ในแต่ละปี รวมถึงในแต่ละโครงการที่นามาใช้ในการพัฒนา บุคลากรตาม
แผนที่วางไว้
6. What will you get from this plan? เป้าหมายของการจัดทาแผนนี้ เมื่อดาเนินการตามแผนการพัฒนาไป
แล้ว องค์กร (กรมพัฒนาที่ดิน) ได้อะไร หรือนาไปสู่อะไร
ช่วงที่ 2 การวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้จ ากการประชุมในครั้งที่ 1 โดยนาเสนอในรูปแบบ แบบจาลองทางธุรกิจ
(Business Canvas) โดยได้พัฒนาแผนงาน โครงการ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินสามารถนาไปใช้ใน
เชิงปฏิบัติ (Implementation) ในลาดับถัดไป

ภาพที่ 9.4 แบบจาลองธุรกิจ (Business Canvas) ภายใต้แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาทีดิน
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ในการนาเสนอภาพรวมของการดาเนินงานและการบริการของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจะช่วยในการวางแผนการ
ปรับปรุงบริการโดยใช้ต้นทุนและทรัพยากรที่องค์กรมี เครื่องมือในการทาความเข้าใจภาพรวมดังกล่าว คือ Business
Model Canvas โดย Canvas จะประกอบด้วย 11 หัวข้อที่มุ่งจะอธิบาย 4 มิติสาคัญ ได้แก่ 1) กระบวนการหรือวิธีการใน
การดาเนิ นการ (How) 2) ช่องทางการและกลุ่มผู้รับบริการ (Who) 3) คุณค่าที่องค์กรมุ่งจะส่งมอบ (What) และ 4)
ต้นทุนและรายได้ (Money)
ตัวอย่างบรรยากาศในการอบรมเขิงปฏิบัติการ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ห้องประชุมชั้น 8 (13.00 – 16.00)
การสร้างการมีส่วนร่วมในการดาเนินการ วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม เสนอจุดแข็งของกรมพัฒนาที่ดิน โดยได้
ทิ้งหลักการในการประเมินจุดแข็งไว้ 3 ประการ คือ
1. จุดแข็งต้องเป็นจุดแข็งที่มองจากบุคลากรภายนอก
2. จุดแข็งต้องให้ประโยชน์แก่ลูกค้าของกรมพัฒนาที่ดินทั้งประเทศ
3. จุดแข็งต้องมีที่กรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น
ผู้ เข้าร่ ว มอบรมได้น าเสนอแนวคิด โดยแบ่ งจุดแข็งออกเป็น 5 กลุ่ ม เมื่อผู้ เข้าร่ว มอบรมนาเสนอข้อมูล เพื่ อ
แลกเปลี่ยนความรู้กับทีมวิ ทยากร วิทยากรได้ปรับวิธีคิดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตีความหมาย และจากัดการใช้
ทรัพยากรในการพัฒนาตามหักของ IDP (Strength Finder) โดยเลือกที่จะพัฒนาจุดแข็งที่ถูกจุด การดาเนินการลักษณะ
นี้ จะสามารถตอบโจทย์การพัฒ นาบุ คลากรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ เข้ารวมอบรมสามารถทาความเข้าใจพร้อมทั้ง
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ข้างต้นแก่ส่วนงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาในการดาเนินการของส่วนงานในอนาคต
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ภาพที่ 9.5 ตัวอย่างผลลัพธ์ของกิจกรรมการระดมสมองเพื่อค้นหาจุดแข็งของกรมพัฒนาที่ดิน
ทั้งนี้การประชุมใช้วิธีการดาเนินงานแบบ Participatory methods เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมตลอดการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ เพื่อดาเนินการอบรมควบคู่กับการรวบรวมข้อมูลที่สาคัญในการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลใน
ลาดับถัดไป
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กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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