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กรมพัฒนาที่ดิน ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
หลักการและความส าคัญ 

ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 258 (ข) ก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยี 

ที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและจัดท าบริการสาธารณะ โดยนัยดังกล่าว ได้มีการก าหนดแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ  ซึ่งการก าหนดพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะ

ดิจิทัลที่จ าเป็น นับเป็นการพัฒนาที่ส าคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐบาลของประเทศไทยก้าวไปสู่

ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล อย่างสอดคล้องกันนั้น ส านักงาน ก.พ. ได้มีการก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อ

วันที่ 26 กันยายน 2560 โดยการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาไปสู่การเป็น

รัฐบาลดิจิทัลนั้น ได้ถูกก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดตามแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  ซึ่งแต่ละส่วนราชการจ าเป็นต้อง

ด าเนินการเพื่อให้บรรลุผล 

กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน 

พ.ศ. 2564 – 2567 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินให้มีความรู้ทักษะทางด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน

ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
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กรมพัฒนาที่ดิน ข 

2. เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบที่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล

สมัยใหม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป 

3. เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินในการเปลี่ยนผ่านองค์กร

ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” 

กระบวนการด าเนินการจัดท าแผน 

กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลและบุคลากรภาครัฐของกรมพัฒนาที่ดินจะประกอบด้วย  

9 ขั้นตอน ภายใต้ 4 หลักการส าคัญ ได้แก่  

1. กระบวนการ Discover คือ การระบุสภาพปัญหาในพ้ืนที่ในด้านเป้าหมายของการพัฒนาขององค์กร และ

ทรัพยากรขององค์กร 

2. กระบวนการ Define คือ การระบุช่องว่างและแนวทางการพัฒนา โดยพยายามที่จะจัดกลุ่มและสร้าง 

การเชื่อมโยงระหว่างประเด็นและแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย 

3. กระบวนการ Decide คือ การระบุประเด็นเร่งด่วนและประเด็นส าคัญขององค์กรซึ่งจ าเป็นต้องได้รับ 

การพัฒนาตามล าดับ 

4. กระบวนการ Develop คือ การพัฒนาแนวทางที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของสถานะองค์กร ณ เวลานั้น  

โดยการพิจารณาถึงความต้องการและความเหมาะสม ตามสถานการณ์เพ่ือพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของ 

กรมพัฒนาที่ดินที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ 

ภายใต้หลักการนี้ได้มีการแบ่งหลักการและขั้นตอนส าคัญออกเป็น 9 ขั้นตอน ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่เชื่อมโยง

ความสอดคล้องในเชิงนโยบาย การประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัล การพัฒนาและการประเมินความพร้อมของ

ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือระบุช่องว่างในเชิงทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ด้านดิจิทัล การพัฒนาแนวทางการพัฒนาทักษะของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐรายบุคคล (Individual Development 
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กรมพัฒนาที่ดิน ค 

Plan: IDP) ไปจนถึงขั้นตอนการด าเนินการและการติดตามและประเมินผล โดยการเสริมสร้างทักษะของข้าราชการและ

บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดินนั้นอาศัยหลักการเรียนรู้ส าคัญแบบ 70:20:10 กล่าวคือ การเรียนรู้จะต้อง

เป็นในลักษณะรูปแบบของการเรียนรู้ผ่านการด าเนินการจริงควบคู่ไปกับการฝึกอบรม ซึ่งขั้นตอนดังปรากฏตามภาพที่ 1 

ประกอบด้วย 

 

ภาพที่ 1 กระบวนการและขั้นตอนการจัดท าแผนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 

ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินนั้น  ได้มี 

การแบ่งระยะการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะ Pre-early หรือระยะการวางเป้าหมายและพัฒนาระบบนิเวศ

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 2) ระยะ Early หรือระยะการเปลี่ยนผ่านเพ่ือน าไปสู่วัฒนธรรมการท างาน 

ด้านดิจิทัลและท าให้องค์กรมีลักษณะคล่องตัวมากขึ้น 3) ระยะ Developing เพ่ือพัฒนาให้ข้าราชการและบุคลากรของ

กรมพัฒนาที่ดินสามารถท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ได้ และ 4) ระยะ Maturity หรือระยะที่ข้าราชการและบุคลากรของ

กรมพัฒนาที่ดินนั้นมีสมรรถนะสูงสามารถใช้งานดิจิทัลเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการสูงสุด ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ด้าน (ดังปรากฏตาม

ภาพที่ 2) ได้แก ่
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กรมพัฒนาที่ดิน ง 

 

ภาพที่ 2 ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน 

1. ยุทธศาสตร์การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ  เพ่ือให้เกิดการพัฒนา

ทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบและสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กร

และผู้รับบริการที่มีความหลากหลาย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศ 

2. การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเกิดการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่องค์กร

ดิจิทัลอย่างครอบคลุมตลอดระบบนิเวศขององค์กร (Enterprise Context) ซึ่งครอบคลุมมิติด้านวิธีคิดและวัฒนธรรม 

นโยบาย โครงสร้างขององค์กร ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน และข้อมูลและสารสนเทศ โดยคนเป็น

หัวใจส าคัญของการพัฒนา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

 

 

 

 

 

5 

กรมพัฒนาที่ดิน จ 

3. การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนางานบริการ 

ที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ และการออกแบบงานบริการที่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามาร่วมออกแบบงาน

บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

4. การยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ขององค์กรให้สามารถแสดงศักยภาพได้สูงสุด โดยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรที่ขับเคลื่อน

ด้วยข้อมูลและเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Intelligent and Data-driven Organization) 

 5. ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือพัฒนาทักษะของข้าราชการบุคลากร

ของกรมพัฒนาที่ดินให้สามารถรวบรวม วิเคราะห์ และบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือให้สามารถออกแบบงานบริการตั้งแต่

เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดงานบริการ ทั้งนี้เพ่ือให้เส้นทางการเดินทางของผู้รับบริการ (Customer Journey) สามารถน าไปสู่

ประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience) ที่ด ี

 เพ่ือให้เห็นภาพรวมของงานบริการของกรมพัฒนาที่ดินและกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ได้มีการจัดท าแผนภาพธุรกิจซึ่งได้มี

การวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสของกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้เครื่องมือ Business Model Canvas ดังปรากฏตามรูปที่ 3 ซึ่ง

ข้อมูลดังกล่าวดังกล่าวจะช่วยให้เห็นพ้ืนที่การพัฒนาและการก าหนดเป้าหมายส าคัญ (Priority) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และงานบริการ 
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กรมพัฒนาที่ดิน ฉ 

 

ภาพที่ 3 Business Model Canvas ของกรมพัฒนาที่ดิน 

การติดตามและประเมินผล 

เนื่องจากในแนวทางการพัฒนาขององค์กรมุ่งที่จะท าให้องค์กรมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น กระบวนการการให้

ข้อคิดเห็น (Feedback) จึงเป็นมิติที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น รูปแบบและวิธีการติดตามประเมินผลจ าเป็นต้องมี

การเปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสม โดยหัวใจส าคัญของการติดตามและประเมินผลองค์กรในลักษณะนี้  การพิจารณา

ผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง (Iterative Result-oriented Methodology) เป็นวิธีการส าคัญ เพ่ือปรับเปลี่ยนจากรูปแบบ 

การติดตามและประเมินผลแบบดั้งเดิม (Traditional Evaluation) ไปสู่การติดตามที่มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดย

ผู้บริหารจะก าหนดทิศทางและประเด็นส าคัญ และในแต่ละทีมด าเนินการจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) 

เพ่ิมเติมแทนที่เป้าหมายรายบุคคลและมีกระบวนการทบทวนและให้ข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือให้เกิด 

การพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการหรือผลิตภัณฑ์ ตลอดจนถึงการปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการ 
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กรมพัฒนาที่ดิน ช 

ค าน า 
การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในปัจจุบันเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้การบริหารจัดการองค์กร เกิด 

การเปลี่ยนแปลงไปจากวิถีการท างานแบบดั่งเดิม ซ่ึงบุคลากรนับเป็นฟันเฟืองส าคัญที่จะช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตาม

วิสัยทัศน์ขององค์กร  

ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรเป็นการพัฒนาที่อาศัยการดึงเอาทักษะความสามารถของ

บุคลากรมาประยุกต์ใช้กับเครื่องมือทางดิจิทัล เพ่ือให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของตนได้อย่าง

เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรอย่างสูงสุด 

กรมพัฒนาที่ดินได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่

ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลขึ้น เพ่ือให้

ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีความพร้อมทางด้านทักษะด้านดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาล

ดิจิทัล มีทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดิจิทัลจนเกิดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล 

กระบวนการการท างาน การให้บริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรอ่ืน ๆ และเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
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1. บทน า 
1.1 หลักการและเหตุผล  

การยกระดับศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐถือเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญยิ่งส าหรับ  

การพัฒนาและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งอ านวยความสะดวก

ให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐในทุกมิติ ตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 มาตรา 258 (ข) ที่ก าหนดให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท า

บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน รวมทั้งก าหนดให้มี

การบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลส าหรับการบริหารราชการ

แผ่นดินและการบริการประชาชน นอกเหนือจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลยังถูกก าหนด

เป็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ได้ก าหนดให้มีการ “พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ไว้อย่างชัดเจน 

 
ภาพที่ 1.1 แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

2 

2 

ประกอบกับเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ “แนวทางการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.)1 เสนอ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ เพ่ือให้ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบ 

การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงาน

และในการพัฒนางานภาครัฐและสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล” ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาทักษะ

ด้านดิจิทัล ฯ ข้างต้น จะเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะช่วย           

ให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับ

ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานที่จะสามารถไปปรับใช้ในการพัฒนาและเสริมสร้างก าลังคนในสังกัดที่น าไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานราชการได้จริงต่อไป 

 

                                                 
1 หนังสือ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0505/32043 เร่ือง ร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปล่ียนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 
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ภาพที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
ทีม่า: ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น กรมพัฒนาที่ดินจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่

ข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลขึ้น เพ่ือให้

ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีความพร้อมทางด้านทักษะด้านดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาล

ดิจิทัล มีทักษะที่เหมาะสมกับลักษณะงาน ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดิจิทัลจนเกิดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล 

กระบวนการการท างาน การให้บริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรอ่ืน ๆ และเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินให้มีความรู้ทักษะทาง  

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความพร้อมที่จะ

ปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

2. เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อันจะส่งผลให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบที่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล

สมัยใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป 

3. เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินในการเปลี่ยนผ่านองค์กร

ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” 

1.3 การแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 
กรมพัฒนาที่ดินมีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) หน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 15 กลุ่ม/

ศูนย์ปฏิบัติการ/ส านัก/กอง และ 2) หน่วยงานส่วนภูมิภาค จ านวน 12 ส านักงาน โดยหน่วยงานส่วนกลาง จ านวน 3 

กลุ่ม/ศูนย์ปฏิบัติการ เป็นส่วนงานสนับสนุนขึ้นตรงกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดังแสดงตามภาพท่ี 1.3 
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ภาพที่ 1.3 การแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาที่ดิน 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน 

หมายเหตุ ศูนย์ที่ก าหนดขึ้น
เป็นการภายใน 
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จากภาพท่ี 1.3 จะเห็นได้ว่า กรมพัฒนาที่ดินมีก าลังอยู่ใน 2 ส่วน กล่าวคือ 1) หน่วยงานส่วนกลาง ที่มีจ านวน 15 

หน่วยงาน และ 2) หน่วยงานส่วนภูมิภาค ที่มีจ านวน 12 หน่วยงาน ดังนั้น ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมที่ดิน จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพ่ือให้ครบคุลมการปฏิบัติงานของข้าราชการ

และบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินทั้ง 2 ส่วน ที่ต้องเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ

หลักของกรมพัฒนาที่ดินตามโครงสร้างของหน่วยงานข้างต้น โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยให้

ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกรมที่ดิน 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2564 – 2567 ฉบับนี้ จัดท า

ขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในการรองรับการเปลี่ยนผ่านเป็น

รัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายรัฐบาล ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างและพัฒนาก าลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์เพ่ือการไปสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ (พ.ศ. 2561 – 2565)  

แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมุ่งหวังให้ได้แผนพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในการด าเนินงานพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร เพ่ิมเติมความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ยกระดับการ

บริหารจัดการเพื่อการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป 
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1.4 อัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดที่ 2 มาตรา 45 2  ได้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการ 

พลเรือนสามัญมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งประเภทบริหาร ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง กรม 

และต าแหน่งอื่นที่ ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทบริหาร 

2. ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม และต าแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. 

ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ 

3. ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตามที่ ก.พ. ก าหนด

เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น 

4. ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ และ

ต าแหน่งประเภทวิชาการ ทั้งนี้ ตามที่ ก.พ. ก าหนด 

นอกจากต าแหน่งข้าราชการที่เป็นส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดิน ยังมีบุคลากรประเภทต่าง ๆ 

ได้แก่ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานราชการ (ทดแทนต าแหน่งข้าราชการ) ที่เป็นองค์ประกอบในการขับเคลื่อน

เช่นกัน โดยมีอัตราก าลังคนดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 1.1 จ านวนอัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

ประเภทบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 1,428 
ลูกจ้างประจ า 475 
พนักงานราชการ 1,329 

                                                 
2 ส านักงาน ก.พ., พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 22 ก วันที่ 25 มกราคม 2551, หน้า 1-
51 
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ประเภทบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน จ านวน (คน) 
พนักงานราชการ (ทดแทนต าแหน่ง
ข้าราชการ) 

2 

รวม 3,242 
ที่มา: อัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
 

จากข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 1.1 แสดงให้เห็นถึงอัตราก าลังของกรมพัฒนาที่ดินที่รวมบุคลากรในทุกประเภท 

โดยกรมพัฒนาที่ดินมีอัตราก าลังในกลุ่มข้าราชการมากที่สุด จ านวน 1,428 คน รองลงมาเป็นกลุ่มพนักงานราชการคิดเป็น

จ านวน 1,329 คน กลุ่มลูกจ้างประจ า จ านวน 475 คน และกลุ่มพนักงานราชการ (ทดแทนต าแหน่งข้าราชการ)  2 คน

ตามล าดับ 

ในส่วนถัดไปจะเป็นการวิเคราะห์กลุ่มบุคลากรข้าราชการ เพ่ือให้เห็นถึงโครงสร้างของการบริหารงานของกรม

พัฒนาที่ดิน ซึ่งสัดส่วนของข้าราชการในประเภทต าแหน่งต่าง ๆ ปรากฏดังภาพที่ 1.4  

 

 

ภาพที่ 1.4 ต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ 

ที่มา: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
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ตารางที่ 1.2 อัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดินกลุ่มข้าราชการ แบ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 

ประเภท จ านวน (คน) 
บริหาร 4 

อ านวยการ 24 
วิชาการ 984 
ทั่วไป 416 
รวม 1,428 

ที่มา : อัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

 
ภาพที่ 1.5 อัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน 

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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จากภาพที่ 1.5 พบว่า สัดส่วนอัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน มากที่สุด คือ ประเภทวิชาการ จ านวน 984 คน 

คิดเป็นร้อยละ 68.91 รองลงมา คือ ประเภททั่วไป จ านวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 29.13 ล าดับที่สาม คือ ประเภท

อ านวยการ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 และล าดับสุดท้าย คือ ประเภทบริหาร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 

0.28 ตามล าดับ  

เรื่อง Generation เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการท างานอย่างมาก เหตุเกิดจากสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตั้งแต่

ระบบการศึกษา ลักษณะการท างาน ความพร้อมของสิ่งอ านวยประโยชน์ และเทคโนโลยี ลักษณะของกลุ่มของในแต่ละ 

Generation3  ดังนี้ 

1. กลุ่ม Baby Boomer เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2506 หรือในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ในยุคนี้ เป็นยุค

หลังสงครามที่ประชาชนต้องดิ้นรนเพ่ือความอยู่รอด พอกลับเข้ามาท างานต้องพบเจอกับสภาวะการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ครั้งที่ 3 ที่เน้นการน าเทคโนโลยีประเภทเครื่องจักรที่ค่อนข้างส าเร็จรูปเข้ามาท างานแทนมนุษย์ คนกลุ่ม Baby Boomer 

ที่อยู่ในช่วงวัยท างาน ณ ตอนนั้น จึงจ าเป็นต้องท างานหนักเรียกได้ว่ามีชีวิตเพ่ือการท างาน ท าให้มีนิสัยเคารพกฎเกณฑ์ 

กติกา และทุ่มเทให้กับการท างาน และมีความรักในองค์กรของตัวเองอย่างมาก ปัจจุบันคนกลุ่ม Baby Boomer คือ กลุ่ม

คนอายุประมาณ 50 ปี ขึ้นไป ซึ่งผู้บริหารในหลายองค์กร จะอยู่ในกลุ่ม Baby Boomer 

2. กลุ่ม Generation X เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2506 – 2523 เป็นกลุ่มคนในช่วงโลกก าลังพัฒนาเริ่มต้น ไม่ว่าจะ

เป็นระบบการศึกษา ระบบการสาธารณสุข แต่ละครอบครัวจะเน้นให้ลูกหลานได้เรียนหนังสือเพ่ืออนาคต ถ้ามอง

ย้อนกลับไปในอดีต สมัยนั้นส่วนใหญ่จะเน้นให้ลูกหลานท างานกลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ มากกว่าการท างานกับเอกชน 

อาจจะมีบางคนที่ตัดสินใจเปิดกิจการตัวเอง เป็นยุคแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวเพ่ือสร้างรากฐานให้คนรุ่นต่อมา 

3. กลุ่ม Generation Y เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 – 2538 เป็นคนกลุ่มนี้เติบโตขึ้นกับความพร้อมที่พ่อแม่ได้สร้าง

เอาไว้ให้แล้ว บางครอบครัวไม่จ าเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนมากนัก แต่ก็ถือว่าเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

การพัฒนาของโทรศัพท์มือถือเกิดขึ้นในยุคนี้ ท าให้เกิดค่านิยมที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับรุ่นก่อนหน้านี้ ชอบอะไรที่รวดเร็ว 

ส่งผลให้เมื่อเข้าสู่วัยท างาน จะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง มีความรักองค์กรน้อยกว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ แต่มีความรักในตัวงาน 

ชอบท างานที่มีค่าและท้าทาย ที่มาพร้อมกับผลประโยชน์ที่เหมาะสม ในช่วงหลัง  คนในวัยนี้จะเริ่มสนใจท าธุรกิจเอง
                                                 
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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มากกว่าการท างานกับองค์กร โดยเฉพาะ การท า Startup แม้ว่าจะยังไม่มีประสบการณ์ท างานมาก่อนเลยก็ตาม ด้วย

สาเหตุที่ว่า คนกลุ่มนี้เติบโตมาพร้อมกับการมีพ่อแม่คอยสนับสนุน ท าให้มีความกล้าในการลองผิดลองถูก และพร้อมจะ

ล้มได้บ้าง เพ่ือเรียนรู้ที่จะเติบโตให้ได้ไว 

4. กลุ่ม Generation Z เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539 ขึ้นไป เป็นคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน นับตั้งแต่เด็กจนกระท่ังเด็ก

ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีมากกว่า 

Generation Y เพราะเทียบกันแล้ว ใน Generation Y ยังเป็นยุคที่เทคโนโลยียังพัฒนาได้ไม่เร็วเท่าทุกวันนี้  แต่เด็ก 

Generation Z เกิดมาพร้อม Tablet, Computer รู้จัก AI ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ และเคยชินกับเทคโนโลยีมากกว่าผู้ใหญ่

บางคนเสียอีก ท าให้เด็กรุ่นนี้ค่อนข้างมีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยี แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีนิสัยไม่เชื่ออะไรง่าย  ๆ 

เกิดจากการที่มี Internet ที่ท าให้ศึกษาความรู้ได้ตลอดเวลา การที่มีใครมาสั่งสอนจะเกิดค าถามในใจว่าจริงหรือไม่ และ

ถ้าหากไม่จริง คนที่สอนนั้นก็จะเสียความน่าเชื่อถือในสายตาของคนกลุ่มนี้ไป อีกมุมหนึ่ง เมื่อเขาเกิดมาพร้อมเทคโนโลยี 

ที่มีทั้งด้านดีและด้านลบ ในด้านดี คือ เกิดความสะดวกสบายในชีวิต ด้านลบ คือ มีความละเอียดรอบคอบน้อยลง สังเกต

ได้จากการแสดงความคิดเห็นลงในไปสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีนักเลงคีย์บอร์ดมากมายที่พิมพ์ไปโดยไม่ทันได้นึกคิด 

 

ตารางที่ 1.3  ข้อมูลช่วงอายุตาม Generation ของกรมพัฒนาที่ดิน 

กลุ่มเจนเนอเรชั่น ช่วงอายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กลุ่ม Baby Boomer อายุ 55 ปีขึ้นไป 258 18.07 
กลุ่ม Generation X อายุ 40 - 54 ปี 646 45.24 
กลุ่ม Generation Y อายุ 25 - 39 ปี 517 36.20 
กลุ่ม Generation Z อายุต่ ากว่า 24 ปี 7 0.49 

 
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
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จะเห็นได้ว่ากรมพัฒนาที่ดินมีบุคลากรที่มี Generation ที่หลากหลาย เริ่มจากการมีผู้บริหารของกรมพัฒนาที่ดิน

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่เป็น Baby Boomer จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อนละ 18.07 ท าให้กฎเกณฑ์ในการท างานส่วน

ใหญ่หรือบางส่วนถูกเขียนขึ้นมาก่อนหน้ายุคสมัยดิจิทัลจะเข้ามาพลิกผัน (Disrupt) ระบบการท างาน เช่น การจัดซื้อ 

จัดจ้างที่เป็นระบบใช้งานส าเร็จรูป ทั้ง ๆ ที่ การท าโครงการ Big Data คือ การน าข้อมูล (Data) ต่อยอด แต่หากไม่เข้าใจ

ข้อมูลมาก่อน แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบไหนที่เหมาะสมต่อการใช้งาน อีกท้ังในปัจจุบัน พบว่าจะเน้นการพัฒนาระบบที่มี

การออกแบบมาตามความต้องการของผู้ใช้มากกว่าระบบส าเร็จรูป ซึ่งอาจต้องมีการทบทวนระบบการจัดซื้อเสียใหม่ 

เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นในการพัฒนาระบบ เป็นต้น แนวทางการแก้ปัญหา คือ จะต้องเริ่มจากการสร้างความเข้าใจ สร้าง

ความสามัคคีในการท างาน ซึ่งปัญหาของกลุ่ม Baby Boomer คือ การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากคน

กลุ่มนี้ เติบโตโดยที่ยังไม่มีการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีมากนัก ท าให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาเทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่น

หลัง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า คนกลุ่ม Baby Boomer จะไม่สามารถศึกษาได้ อีกทั้ง สิ่งที่กลุ่ม Baby Boomer มี

มากกว่าคนรุ่นอ่ืน คือ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาจากการท างานจริง และที่ส าคัญที่สุดหลายคนเป็นผู้บริหาร จึงมี

หน้าที่ในการบริหาร และก าหนดทิศทางขององค์กร 

ต่อมา คือ กลุ่ม Generation X ของกรมพัฒนาที่ดินมีคนที่มีอายุในช่วงนี้ จ านวน 646 คน คิดเป็นร้อยละ 45.24 

ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มากที่สุดของกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งหลายคนในกลุ่มช่วงอายุนี้ก็เป็นผู้บริหารเช่นกัน และอีกหลายคนที่มี

ต าแหน่งงานค่อนข้างสูง การแก้ไขปัญหาด้านความต่างของช่วงวัยในกลุ่มนี้ คือ การสื่อสารสองทาง โดยการเปิดใจยอมรับ

ฟังข้อเสนอแนะของทีมงาน เพ่ือเก็บเป็นการวางนโยบายที่เกิดจากการมีส่วนร่วมมากขึ้น และด้วยความอาวุโสนี้ อาจต้อง

เป็นผู้ท าหน้าที่สอน (Coach) ในการท าโครงการที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เพราะถือว่า เป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์หน้างาน

มากกว่าใคร 

กลุ่ม Generation Y ของกรมพัฒนาที่ดินมีคนที่มีอายุในช่วงนี้ จ านวน 517 คน คิดเป็นร้อยละ 36.20 ลักษณะ

ของคนกลุ่ม Generation นี้เป็นกลุ่มที่ไฟแรง ไม่มีปัญหาด้านความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ด้วยบุคลิกความเป็น

ตัวตนค่อนข้างสูง จนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากใคร ในความเป็นจริงแล้ว ทุกโครงการจะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัย 

ความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
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และกลุ่ม Generation Z ของกรมพัฒนาที่ดินมีคนที่มีอายุในช่วงนี้ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49 ลักษณะ

ของคนกลุ่ม Generation เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ส าเร็จการศึกษาไม่นาน ท าให้มีความรู้ที่ใหม่ที่กลุ่ม Generation อ่ืน อาจ

ไม่ได้มีโอกาสเรียนมาตั้งแต่พ้ืนฐาน และด้วยการเติบโตมาท่ามกลางการพัฒนาเทคโนโลยี ท าให้คนกลุ่มนี้ชอบความ

รวดเร็ว แต่ขาดความรอบคอบ ถ้าได้คนแนะน าที่ดีจะจะช่วยต่อยอดศักยภาพและมีการพัฒนาไปได้ไกล แต่หากไม่เข้าใจ

กันคนกลุ่มนี้ก็จะพร้อมลาจากองค์กรได้ทันทีเช่นกัน 
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2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การจ ัดท าแผนพ ัฒนาท ักษะ ด ้าน
ดิจิทัล 

การยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัลมีความส าคัญต่อหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ

การพัฒนาทักษะบุคลากรดังที่ได้กล่าวมาในบทที่ 1 ได้นั้น องค์กรควรมีการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลขึ้น เสมือน

เป็นแนวทางในการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่

บุคลากรในกรมพัฒนาที่ดิน องค์กรต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายสูงสุดของ

องค์กรที่ตั้งไว้ จากนั้นจะกล่าวถึงหลักการของกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาภายใต้การวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด  4Ds 

Development Model 

2.1 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรม

พัฒนาที่ดินที่สามารถตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการการจัดท าแผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Action Plan) ในการพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 

3. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่

ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

15 

15 

2.2 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
การออกแบบกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินได้

อ้างอิงการออกแบบจากตามแนวคิดเชิงระบบ (Logical Framework) แสดงดังภาพด้านล่างนี้ 

 
ภาพที่ 2.1 แนวคิดเชิงระบบ (Logical Framework) 

1. วัตถุประสงค์ (Objective) จ านวน 3 ประเด็น ที่จะเป็นความมุ่งหวังของการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ให้แก่กรมพัฒนาที่ได้ ได้แก่ 

 1.1 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินให้มีความรู้ทักษะ 

ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิ ทัล และมีความพร้อม 

ที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 1.2 เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานภาครัฐต้นแบบที่สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และยุทธศาสตร์ประเทศต่อไป 

 1.3 เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินในการเปลี่ยน

ผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” 
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2. ปัจจัยน าเข้า (Input) คือ การด าเนินการวิเคราะห์บริบทและข้อท้าทายของการบริหารจัดการภาครัฐของ

ประเทศไทย ตลอดจนเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และแผนพัฒนาบุคลากรอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

3. ขั้นตอน (Process) คือ การด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด 4Ds Development Model เพ่ือให้มั่นใจ

ได้ว่าแนวทางและวิธีการพัฒนาจะมีความเหมาะสมและท าให้เกิดการพัฒนาได้จริงโดยมีกระบวนการและแนวคิด ดังนี้ 

 

ภาพที่ 2.2 กรอบการด าเนินงาน “ขั้นตอน 4 (4D) ในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของกรมพัฒนาที่ดิน” 
ที่มา: บริษัท ดีเอ็กซ์ คอนซัลติ้ง จ ากัด 

 3.1 Discover คือ การท าความเข้าใจกับสภาพการที่เป็นอยู่เดิม ไม่เพียงแต่ในมิติของเป้าหมายของ 

การพัฒนาเท่านั้น หากแต่รวมถึงทรัพยากรต่าง ๆ ขององค์กรอีกด้วย ซึ่งจะเป็นการน าทางไปสู่ขั้นตอนต่อไป 

 3.2 Define คือ การระบุช่องว่างและแนวทางการพัฒนา โดยพยายามที่จะจัดกลุ่มและการสร้าง 

การเชื่อมโยง ระหว่างประเด็นและแนวทางการพัฒนาต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย โดยแนวคิดนี้จะท าให้เข้าใจปัญหา

ส าคัญขององค์กรซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

17 

17 

 3.3 Decide คือ การระบุประเด็นเร่งด่วนและประเด็นส าคัญขององค์กรซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา

ตามล าดับ 

 3.4 Develop คือ การพัฒนาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสถานะขององค์กรปัจจุบัน และปัจจัยที่

มีความเก่ียวข้อง น าแนวทางท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือพัฒนาแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 

4. ผลผลิต (Output) เมื่อได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ 3 เรียบร้อยแล้ว จะได้ออกมาเป็นแผนยุทธศาสตร์ 

หลักสูตรทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมกับข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในแต่ละระดับ พร้อมงบประมาณ 

และมีการการสื่อสารท าความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

5. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากการจัดท าแผนแผนพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน คือ ช่วย

สนับสนุนให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นองค์กรภาครัฐที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และพัฒนา

ทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” 
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3. ก ร อ บ แ น ว ค ิด ก า ร จ ัด ท า แ ผ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร 

หลักการของกระบวนการจัดท าแผนได้มีการกล่าวไว้ในบทที่  2 ส าหรับบทนี้จะกล่าวถึงกรอบแนวคิดของ 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภายใต้กรอบแนวคิด  ซึ่งได้มีขั้นตอนการจัดท าแผน

ยุทธศาสตร์ไว้ 9 ขั้นตอน โดยเริ่มจากการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ การวัดระดับความ

พร้อมด้านดิจิทัลขององค์กร การแบ่งกลุ่มบุคลากรภาครัฐ กรอบการจัดท าเครื่องมือการประเมินทักษะด้านดิจิทัล (Digital 

Self-Assessment) การประเมินทักษะของบุคลากร การวิเคราะห์ช่องวางในเชิงทักษะน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาทักษะ

ด้านดิจิทัลรายบุคคล การน าไปสู่การปฏิบัติ และสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนของการสรุปผลและรายงานผลการพัฒนาทักษะ

ของบุคลากร โดยเมื่อน ามาประยุกต์ใช้กับกรอบแนวคิด 4D ที่ใช้ในการจัดท าแผนฯ ในครั้งนี้ ผลลัพธ์แต่ละขั้นตอนจะถูก

แสดงไว้ ดังภาพที ่3.1 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล 
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3.1 การจัดท าแผนพัฒนาบุคคลที่สอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ 
การจัดท าแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรนั้น จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

จึงจ าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจในประเด็นของแต่ละแผนที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมของระบบราชการ จากนั้นจะท าความ

เข้าใจบริบทของแต่ละแผนผ่านการถ่ายทอดแผนระดับต่าง ๆ 

 3.1.1 บริบทและข้อท้าทายของการบริหารจัดการภาครัฐของประเทศไทย 

สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงในเชิงบริบทภายนอกท าให้สถานการณ์ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เงื่อนไขดังกล่าวท าให้ประเทศไทยก าลังเผชิญกับความท้าทาย

ใหม่ ๆ อาทิ การปรากฏของเทคโนโลยีพลิกผัน (Disruptive Technology) ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งไม่ได้มุ่งหวัง

เพียงสินค้าที่มีราคาถูก หากแต่ต้องตอบสนองมิติด้านความยั่งยืน (Sustainability) เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ยังส่งผลให้ภาคราชการต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ 

สศช.4  ได้วิเคราะห์ให้เห็นว่าภาครัฐของไทยจ าต้องมีการพัฒนาอย่างน้อยที่สุด 5 ด้าน ได้แก่ 

 1. รัฐบาลและภาครัฐต้องมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (More Productive) กล่าวคือ ส่วนราชการ

จ าเป็นต้องมีการปรับโฉมองค์กร แนวทางการให้บริการ และกระบวนงาน ซึ่งต้องอาศัยทั้งการปรับปรุงในเชิงโครงสร้าง

และสมรรถนะของผู้บริหารองค์กร 

 2. รูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้รับบริการเปลี่ยนแปลงไป คือ 

การบริการภาครัฐนั้นจ าเป็นต้องพิจารณาความต้องการของผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง และสามารถด าเนินการตัดสินใจ

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 การให้บริการของภาครัฐจ าเป็นต้องมีลักษณะที่ข้ามองค์กร ( Inter-

organization) เพ่ือสร้างระบบงานที่มีความเชื่อมโยงกัน (Shared Service)  

 4. ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data and Analytics) มีบทบาทมากขึ้นต่อการก าหนดนโยบายและ 

การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในองค์กรภาครัฐต้องมีทัศนคติแบบใหม่ที่เข้าใจการใช้ข้อมูลใน  

การตัดสินใจ ตลอดจนถึงมีทักษะและสมรรถนะที่เหมาะสมและเพียงพอ 

 5. ภาครัฐต้องเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือดึงผู้ที่มีความรู้ความสามารถในตลาดแรงงาน อัน

น ามาซึ่งการที่ภาครัฐจ าเป็นต้องวางแผนในการบริหารจัดการบุคลากรทั้งในแง่การสืบทอดต าแหน่ง และการดึงดูดผู้มี

ความสามารถให้เข้ามาท างานในภาครัฐได้ในอนาคต 

 เพ่ือให้ภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับจังหวะของการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจึงได้มีการก าหนด

นโยบายในการพัฒนาประเทศ ได้แก่ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และแผนการพัฒนาประเทศ อันได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

ซึ่งจะเป็นแบบพิมพ์เขียวในการพัฒนาภาครัฐ และแผนในระดับรองซึ่งจะก าหนดแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะได้น าเสนอในส่วนต่อไป 
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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) เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวหน้า

ประเทศพัฒนาแล้วและเชื่อมโยงกับภูมิภาคอาเซียน5  เพ่ือให้ประเทศไทยไปถึงเป้าหมายดังกล่าว ระบบราชการเป็นกลไก

ส าคัญในการขับเคลื่อนควบคู่ไปกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งระบบราชการจ า เป็นต้องต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับบริบท 

ที่เปลี่ยนแปลงไป และระบบราชการเผชิญความท้าทายที่หลากหลาย เช่น การบูรณาการการด าเนินการร่วมกัน การลด

ความซ้ าซ้อนในเชิงภารกิจ 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  

 “ต้องปรับตัวให้สามารถอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัว เพ่ือขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ 

(Agenda-based) และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government 4.0”6 

 

ภาพที่ 3.3 ความเชื่อมโยงของแผนในแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลแก่ข้าราชการฯ 

 

 

 

                                                 
6 ส านักงาน 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 ก าหนดให้รัฐพึง

จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน 

ในระดับต่าง ๆ ให้เกิดความสอดคล้องกัน โดยนัยตามรัฐธรรมนูญ ประเทศไทยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาประเทศโดยก าหนดให้ประเทศไทยมีความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุเป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติจึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ส าคัญออกเป็น 6 ด้าน 

ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ด้าน  

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ โดยความเชื่อมโยงของแผนที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติดังปรากฏตามภาพที่ 3.3 

 ในมิติด้านการพัฒนาบุคลากรภาครัฐนั้น ยุทธศาสตร์หลักที่เกี่ยวข้อง คือ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวครอบคลุมทั้งมิติการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีเพ่ือให้การให้การบริการประชาชนสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น สามารถเชื่อมโยง

ในทุกพ้ืนที่ทุกภารกิจ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย และการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็น

บุคคลที่มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงควรมีการพัฒนาทักษะและ

สมรรถนะเพ่ิมเติม และปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างานที่เหมาะสมต่อการท างานเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ โดย

ยุทธศาสตร์นี้มีเป้าหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ตามตารางที่ 3.1 

 

 

 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

24 

24 

ตารางที่ 3.1 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์

ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 

2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดจากทุจริต และประพฤติมิชอบ ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติ

มิชอบ 
4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมของประเทศ 
ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ที่มา : ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580, หน้า 56 

 อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ชาตินั้นเป็นการบอกเพียงหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายไว้เท่านั้น 

พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดให้เมื่อมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทที่สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติรูปประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ในระดับ

เดียวกัน อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยแผนเหล่านั้นจะเป็นกลไกส าคัญในการให้รายละเอียด  เพ่ือให้

ส่วนราชการต่าง ๆ จัดท าแผนในระดับกระทรวงให้สอดคล้องกับแผนแม่บทดังกล่าว โดยจะได้น าเสนอแผนในระดับรอง

ต่อไป 

 3.1.3 แผนและเป้าหมายตามแผนในล าดับรอง 

ดังที่ได้น าเสนอให้เห็นก่อนหน้านี้ว่า ประเทศไทยมีการวางเป้าหมายการพัฒนาประเทศผ่านยุทธศาสตร์ชาติ หรือ

กล่าวโดยจ าเพาะเจาะจง คือ การพัฒนาระบบราชการ โดยมีแผนในล าดับรองเป็นกลไกส าคัญในการให้รายละเอียด ซึ่ง

แผนดังกล่าวประกอบด้วย แผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป

ประเทศ และแผนอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

25 

25 

 1. แผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ได้แก่ แผนในประเด็นการ

บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพของภาครัฐผ่านการปรับ

กระบวนงานให้เป็นรูปแบบดิจิทัล การสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความหลากหลายเป็นไปตามหลักการการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ในทุกระดับทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การปรับเปลี่ยน

วัฒนธรรมในการท างานที่ให้ความส าคัญกับการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ตลอดจนการดึงดูด การรักษา และ

พัฒนาผู้มีความสามารถให้อยู่ในระบบราชการ โดยแผนแม่บทดังกล่าวได้มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด  และผลการ

ด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามตารางท่ี 3.2 

ตารางที่ 3.2 เป้าหมาย ตัวชี้วดั และผลการด าเนินการตามแผนแม่บทด้านการบริการประชาชนฯ 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินการ
ในปี พ.ศ. 25617 

ค่าเป้าหมายใน
ปี พ.ศ. 2565 

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐ 

ร้อยละ 84.8 ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 85 

2. ภาครัฐมีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดล าดับขององค์การ
สหประชาชาติ 

ล าดับที่ 73 อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีการ
พัฒนาสูงสุด 60 

อันดับแรก 
ที่มา: สศช., 2562. 

 ภายใต้แผนแม่บทฯ ได้มีการก าหนดแผนย่อย 5 แผนย่อย ได้แก่ 1) การพัฒนาบริการประชาชน 2) การ

บริหารจัดการการเงินการคลัง 3) การปรับสมดุลภาครัฐ 4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 5) การสร้างและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ โดยแผนย่อยซึ่งเก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะของข้าราชการในเชิงดิจิทัลเมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด คือ 

                                                 
7 สศช. (2562) รายงานสรุปการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2562. (ออนไลน์) สืบค้นจาก http://nscr.nesdb.go.th/wp-
content/uploads/2020/04/NS_for_web.pdf 
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แผนย่อยที่ 4) การพัฒนาระบบระบบบริหารงานภาครัฐ โดยตัวชี้วัดตามแผนย่อย ได้แก่ ระดับ Digital Government 

Maturity และสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย โดยผลการด าเนินการและเป้าหมายตามปี 

พ.ศ. 2561 สามารถสรุปได้ตามตารางท่ี 3.3 

 

ตารางที่ 3.3 เป้าหมาย ตัวชี้วดั และผลการด าเนินการตามแผนแผนย่อยที่ 4 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินการ
ในปี พ.ศ. 25628 

ค่าเป้าหมายในปี 
พ.ศ. 2565 

1. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐาน สากล และมีความคล่องตัว 

1.1 ระดับ Digital 
Government 
Maturity 

ระดับท่ี 1.24 
 

ระดับ 2 

1.2 สัดส่วนหน่วยงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูง
ตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 64.60  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

 

 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 นอกเหนือจากแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้ว แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเป็น

แผนในระดับเดียวกัน ได้ก าหนดไว้ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติ

มิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย โดยมุ่งหวังให้ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบได้อย่าง

เป็นธรรม และประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบเป้าหมายอนาคตในปี พ.ศ. 2579  

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว แนวทางการพัฒนาส าคัญ คือ การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ

ให้ได้รับความรู้ ความสามารถที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะการสร้างภาวะผู้น า และ  

การปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูงของราชการให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการบริหารราชการอย่าง 

                                                 
8 อ้างแล้ว 
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แท้จริง ในส่วนนี้มีการก าหนดตัวชี้วัดส าคัญ และสอดคล้องกับตัวชี้วัดตามแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีผล

การด าเนินการดังปรากฏตามตารางท่ี 3.4 

ตารางที่ 3.4 การด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยุทธศาสตร์ที่ 6 

 
 
 
 
 

ล าดับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ผลการด าเนินการ
ในปี พ.ศ. 25629 

ค่าเป้าหมายในปี 
พ.ศ. 2564 

1. ลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ภาครัฐ และประสิทธิภาพในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศ 

อันดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐ จัดท าโดย
สถาบันการจัดการ
นานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อันดับที่ 3 ของ
อาเซียน 

อันดับที่ 2 ของ
อาเซียน 

  

 3. แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการปรับตัวให้เข้า

กับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปจึงได้มีการก าหนดให้มีแผนการปฏิรูปประเทศในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน โดยประเด็น

ส าคัญตามแผนการปฏิรูปประเทศให้ความส าคัญในด้านการพัฒนาการบริการภาครัฐ การปรับโครงสร้างและการพัฒนา

บุคลากรของภาครัฐผ่านการน าระบบดิจิทัลเข้ามาใช้ในการประกอบการตัดสินใจ แผนการปฏิรูปดังกล่าวได้ก าหนด

ประเด็นการปฏิรูปทั้งสิ้น 6 ประเด็น ได้แก่ 1) บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 2) ระบบ

ฐานข้อมูลมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 3) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและ

ระบบงานมีประสิทธิภาพสูง 4) ก าลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 5) 

ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ และ 6) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

คล่องตัว โปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอน 

 ประเด็นส าคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ คือ ประเด็นการปฏิรูปที่ 4 ก าลังคนภาครัฐมี

ขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นดังกล่าวมีการก าหนดเป้าหมายที่ส าคัญ คือ 

                                                 
9 สศช. (2562), อ้างแล้ว 
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การพัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะที่สามารถรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วและผันผวน ตลอด

จนถึงมีการจัดโครงสร้างก าลังคนที่เหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ทว่า ตัวชี้วัดที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร10  ได้แก่  

  1) ร้อยละของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (ทุกระดับและสายอาชีพ) มีความรู้ความสามารถ 

ทักษะ สมรรถนะ อุดมการณ์ ทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานในบริบทใหม่ของประเทศไทย 4.0 

  2) ร้อยละของข้าราชการและบุคลาการภาครัฐ (ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) มีทักษะด้านดิจิทัลตามมาตรฐานที่ก าหนดและสอดคล้องกับ 

ความจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 

 4. แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้มีการจัดท าแผนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา

ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และเป็นแผนแม่บทหลักในการ

พัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 แผน

ดังกล่าวมีการก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์” กล่าวคือ “เป็นยุคที่ประเทศไทยสามารถ

สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล  

ทุนมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน”11  

 ในการพัฒนาภาครัฐนั้น แผนระดับชาติ ฯ ได้วางยุทธศาสตร์ของการพัฒนาด้านดิจิทัลส าหรับหน่วยงาน

ภาครัฐ คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายได้แก่ 

                                                 
10 รายงานเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศในปี 2562 ไม่ได้ให้รายละเอียดของความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
11 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2562) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม. (ออนไลน์) เข้าถึงได้จาก 
https://www.etda.or.th/content_files/2/files/05_Thailand_Digital_Plan.pdf หน้า 14 
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  1) การบริการภาครัฐตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้ 

อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นย า 

  2) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวกและเหมาะสม เพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

  3) มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล การจัดเก็บและบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ้ าซ้อน

สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรภาครัฐเป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จ 

ดังปรากฏตามแผนงานส าคัญตามยุทธศาสตร์ กล่าวคือ   

 “การยกระดับความรู้และทักษะบุคลากรภาครัฐ เพ่ือสอดรับกับการท างานในรูปแบบรัฐบาลดิจิทัล โดย

บุคลากรภาครัฐสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการท างาน จนสามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากผู้ใช้ เป็นผู้มี

ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนตนเองไปท างานที่มีคุณค่าสูง (High Value Job) หรือเป็น

ผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือใช้ประโยชน์จากกเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจได้”12 

 5. แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น

รัฐบาลดิจิทัล 

 จากแผนในระดับรองที่ได้น าเสนอก่อนหน้านี้ ได้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาดิจิทัลเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญใน

การพัฒนาภาครัฐ โดยมีการพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจในการพัฒนา เพ่ือให้แผนดังกล่าวน าไปสู่แนวทางและรายละเอียด  

ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้มีการจัดท าแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยได้รับความเห็นจากตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 โดยแนวทางดังกล่าวได้มีการวางเป้าหมายเพ่ือให้ “ภายในปี พ.ศ. 2565 ภาครัฐมีก าลังคน

                                                 
12 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2562) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม. (ออนไลน์) สืบค้นจาก 
https://www.etda.or.th/content_files/2/files/05_Thailand_Digital_Plan.pdf หน้า 35 
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ด้านดิจิทัลที่มีทักษะที่เหมาะสม ในการด าเนินบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น

รัฐบาลดิจิทัล” 

  1) หลักการการพัฒนาตามแนวทางฯ 

  เพ่ือให้เห็นทิศทางและแนวทางในการพัฒนาของแนวทางดังกล่าว แนวทางการพัฒนามีการวาง

หลักการส าคัญของการพัฒนา 6 มิติ ได้แก ่

   1.1 การพัฒนาที่เชื่อมโยงทิศทางและแนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล

มาสู่การพัฒนาระดับบุคคล โดยการพัฒนาทักษะและเสริมขีดความสามารถของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีทักษะ

ด้านดิจิทัลที่เหมาะสม อย่างสอดคล้องกับทิศทางและการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ 

รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

   1.2 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้างผู้น าเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขีด

ความสามารถก าลังคนในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการสร้างและพัฒนาผู้น าด้านดิจิทัล (Digital 

Government Leader) และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงด้าน

เทคโนโลยี 

   1.3 การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนากรอบความคิดที่สนับสนุนการสร้างระบบและการ

ท างานดิจิทัล (Digital Mindset) ซึ่งเป็นการมุ่งปรับเปลี่ยนวิธีคิดของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในทุกระดับ ให้สอดรับ

กับการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่ อาทิ ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) 

   1.4 การพัฒนาที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะและความสามารถเพ่ือสนับสนุนการท างานใน

ปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมส าหรับการท างานในอนาคต โดยการพัฒนาทักษะและความสามารถ เพ่ือปฏิบัติงาน

ตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดหวังในบริบทของการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบัน 
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   1.5 การพัฒนาที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลของกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนให้เกิด

การเรียนรู้แบบมีเป้าหมาย โดยวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ และ 

การเรียนรู้จากผู้อ่ืน โดยให้มีการพัฒนาเพ่ือสร้างเครื่องมือและกลไกสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ การประเมิน

และรับรองทักษะด้านดิจิทัล และการก าหนดกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Development Roadmap) 

   1.6 การพัฒนาที่ค านึงถึงความเชื่อมโยงและสอดประสาน (Inter System Alignment) 

ระหว่างการพัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล 

  2) เป้าหมายของแผนพัฒนาทักษะและการแบ่งประเภททักษะที่จ าเป็นส าหรับดิจิทัล 

  เพ่ือให้การพัฒนาทักษะมีความจ าเพาะเจาะจง จึงควรออกแบบแนวทางการพัฒนาทักษะและ

การแบ่งประเภทกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการแบ่งกลุ่ม

เป้าหมายออกเป็น 6 กลุ่ม13 ได้แก่ 

ตารางที่ 3.5 บทบาท และความสามารถด้านดิจิทัลที่พึงประสงค์ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในแต่ละกลุ่ม  

กลุ่มเป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรม ความรู้และความสามารถ14 
1. ผู้บริหารระดับสูง 1. เป็นผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ ซึ่งก าหนด

นโยบายในการผลักดันให้องคาพยพใน
หน่วยงานปรับเปลี่ยนวิธีการน างาน 
2. พัฒนาองค์กรให้มีนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนางานภาครัฐที่มีคุณภาพสูง (High 
Value) 
 
 

1. การก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านดิจิทัลที่มีการด าเนินงานข้ามหน่วยงาน 
2. การก ากับ การวิเคราะห์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรดิจิทัล 
3. ก าหนดกรอบและวางกลยุทธ์ในการน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติ  
4.และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านดิจิทัล 
 
 

                                                 
13 ส านักงาน ก.พ. (2560) แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือปรับเปลี่ยนให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล. (ออนไลน์) สืบค้น
จาก https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/process_devskill_digital.pdf 
14 ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในแต่ละระดับนั้นเป็นไปตามหนังสือที่ ว 6/2561 เร่ืองทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร
ภาครัฐ โดยงานชิ้นนี้จะเป็นการเน้น (Highlight) เพียงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากรในแต่ละระดับซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่าง
จ าเพาะของบุคลากรในแต่ละระดับโดยเน้นเฉพาะระยะสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาตามแนวทาง ฯ เท่านั้น ส าหรับรายละเอียด
เพ่ิมเติมทั้งหมด โปรดดู https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/w6-2561.pdf 
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กลุ่มเป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรม ความรู้และความสามารถ14 
3. เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน และภาค
ส่วนอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องโดยระบบดิจิทัล 
 

5. การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 
6.  สามารถจัดท า  แก้ ไขเ พ่ิมเติมและยกเลิก
กฎหมายเพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนได้ 
7. ปฏิบัติตามกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และ
หลักการการปฏิบัติที่ดีด้านดิจิทัล 

2. ผู้อ านวยการกอง 1. เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล ที่สร้าง
บรรยากาศการท างานในรูปแบบดิจิทัล 
2. พัฒนางานการท างานและบริการ
ภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยกั น เ อ งและภาครั ฐ ต่ อ
ประชาชน โดยเปิดโอกาส 

1. การก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านดิจิทัลที่มีการด าเนินงานข้ามหน่วยงาน 
2. การริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาล
ดิจิทัล 
3. ความรู้เกี่ยวกับการท างานและประยุกต์ใช้งาน
แบบอไจล์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิ เคราะห์ 
และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนและตัดสินใจ 
5. ความรู้การเป็นหัวหน้างานที่ดี การสอนงาน 
และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) 

3. ผู้ท างานด้าน
นโยบายและงาน
วิชาการ 

1. เป็นนักคิดเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาล
ดิจิทัล ที่สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
และใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัล 
2. สร้างสรรค์และออกแบบระบบการ
บริหารจัดการและกระบวนการการ
ให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าระหว่าง
หน่วยงาน และประชาชนได้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตีความและหาข้อสรุปที่
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
2. ผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการสาธารณะ 
3 .  ปฏิ บั ติ ต ามข้ อตกลงการ ให้ บ ริ ก า ร และ
กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
4. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร
และการก ากับดูแล  
5. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ 
6. เทคนิคการจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการ
และการท างาน 
 

4. ผู้ท างานด้าน
บริการ 

1. เป็นผู้น าด้านการบริการภาครัฐ ที่ร่วม
สร้างสรรค์และพัฒนาการบริการภาครัฐ 

1. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยน
ผ่านสู่องค์กรดิจิทัล 
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กลุ่มเป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรม ความรู้และความสามารถ14 
 โดยให้ความส าคัญกับการสร้างคุณค่า
ระหว่างภาครัฐ ภาคส่วนอ่ืน ๆ และ
ประชาชน 

2. ออกแบบนวัตกรรมบริการ 
3. ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิ เคราะห์ข้อมูล
ส าหรับงานประจ า 
4. ความรู้ด้านการจัดการโครงการ 
5. เทคนิคการออกแบบการให้บริการ 
6. ประสบการณ์การบริหารจัดการคุณภาพของ
องค์กรหรือคุณภาพของกระบวนงานหรือการ
บริการตามมาตรฐาน 

5. ผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้านเทคโนโลยี 

1. เป็นผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ มีความ
รอบรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี สามารถคาดการณ์และเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสม และรองรับการ
เปลี่ยนผ่านของเทคโนโลยีในอนาคต 
2. สามารถดูแลบ ารุงรักษาระบบให้มี
ความม่ันคงปลอดภัยมีเสถียรภาพ พร้อม
ใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

1. ก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือ
พัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการ
ท างานข้ามสายงาน 
2. วางกลยุทธ์ให้บริการสมาร์ตดิจิทัลและน าสู่การ
ปฏิบัติ 
3. สร้างนวัตกรรมบริการที่ใช้การได้และส าเร็จได้
ในระยะเวลาสั้นและใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 
4. ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการเชื่อมโยงการ
ท างานระหว่างหน่วยงานเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
5. ความรู้ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Security) 

6. ผู้ปฏิบัติงานอื่น 1. เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญ
ฉลาดที่ สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและ
ปลอดภัย 
2. มุง่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. การเข้าถึงและตระหนักด้านดิจิทัล 
2. การใช้งานเครื่องมือดิจิทัลหรือแอพพลิเคชั่น
เบื้องต้นส าหรับการท างาน 
3. ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและ
กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (Service-level Agreement) 
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 3.1.4 แผนในระดับส่วนราชการ   

 1. ภารกิจและการด าเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน 

 ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรจ าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะอย่างสอดคล้องกับภารกิจและงาน

บริการหลักของหน่วยงาน แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานปี พ.ศ. 2560 -2564 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ของกรมพัฒนาที่ดิน คือ 

“พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิตในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม” และได้ก าหนด

เป้าหมายส าคัญ 6 ประการ ประกอบด้วย 

  1) ทรัพยากรดินได้รับการปรับปรุงฟ้ืนฟูเพ่ิมขึ้น ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์

ที่ดินได้ในระยะยาว 

  2) งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาดินถูกน าไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น 

  3) ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้เกษตรกรลดใช้ปุ๋ยเคมี

และสารเคมีทางการเกษตรลดลง 

  4) องค์กรมีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมข้ึน  

  5) องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และมีประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น 

  6) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินมีการจัดการองค์ความรู้และเทคโนโลยี

สารสนเทศด้านทรัพยากรดินเพิ่มข้ึน 

 ภารกิจและการด าเนินการของหน่วยงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้น อาจสามารถแบ่งได้ 3 มิติ

ส าคัญ ได้แก่ 1) ภารกิจและการด าเนินการในเชิงนโยบาย 2) ภารกิจและการด าเนินการในเชิงการปฏิบัติการ 3) ภารกิจ

และการด าเนินการในเชิงการส่งเสริมการเกษตร โดยรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3.6 
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ตารางที่ 3.6 ภารกิจและการด าเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน   

กลุ่มภารกิจ ภารกิจและการด าเนินการ รายละเอียดโดยสังเขป 
1. ภารกิจเชิง
นโยบาย 

1. การก าหนดนโยบายและการ
วางแผนการใช้ที่ดิน 

1. การก าหนดบริเวณการใช้ที่ดิน 
2. การควบคุมการใช้ที่ดินบริเวณท่ีมีการใช้หรือท าให้เกิดการ
ปนเปื้อนของสารเคมี หรือวัตถุอ่ืน 
3. การก าหนดเขตอนุรักษ์ดินและน้ า 
4. การติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน 

2. การพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เป็น
องค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนา
ที่ดิน 

1. การพัฒนาระบบการจัดท าแผนงานและระบบการติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
2. การประเมินผลโครงการให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกิจกรรมของกรม ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนาข้อมูลด้านแผนงานโครงการให้มีความถูกต้องและ
ทันสมัย  
4. การพัฒนาระบบการท างานภายในให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
เพ่ือให้สามารถบรรลุภารกิจของกรม ฯ 

2. ภารกิจเชิง
ปฏิบัติ 

1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรดินและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการ
พัฒนาที่ดินให้มีความถูกต้อง 
ทันสมัย และใช้งานได้ง่ายและ
ครอบคลุมถึงพืชเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

1. การก าหนดประเภท และลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ประเภท
ของข้อมูล ความถี่ของการจัดเก็บข้อมูล รูปแบบของข้อมูลที่
ต้องการน าเสนอ 
2. ข้อมูลที่จะน าเข้าระบบต้องเป็นข้อมูลที่ดี ประกอบด้วย มี
ความถูกต้อง มีความสมบูรณ์ ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ ทันต่อความต้องการใช้งาน และทันสมัย 
3. ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศต้องใช้งานง่าย โดย
ค านึงถึงความแตกต่างด้านประสบการณ์การใช้งาน 

2. การศึกษา วิเคราะห์ และผลิต
แผนที่ภาพถ่าย จัดท าส ามะโน
ที่ดิน และพัฒนาระบบแผนที่ฐาน 

1. การจัดท าแผนที่ภาพถ่ายที่ดิน เพ่ือเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการใช้ การพัฒนาการผลิต การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
การเกษตรและด้านอื่น ๆ 

3. การจัดท าการ ศึกษา ส ารวจ 
วิเคราะห์ดิน น้ า พืชที่มีความ
ถูกต้องและรวดเร็วตามมาตรฐาน 

1. การก าหนดมาตรฐานการด าเนินการด้านการวิเคราะห์ดิน น้ า 
และพืช เพื่อให้เกิดความถูกต้องและสามารถน าไปใช้ต่อได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. การจัดท างานวิจัยด้านดิน 
และเทคโนโลยีด้านการพัฒนา
ที่ดิน เพื่อพัฒนาเป็นองค์ความรู้ 

1. การจัดท างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านดิน และเทคโนโลยีการ
พัฒนาที่ดินที่มีความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกษตรกร
และบุคลากรภายนอกได้น าข้อมูลไปต่อยอดพัฒนาพ้ืนที่ต่อไป 
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กลุ่มภารกิจ ภารกิจและการด าเนินการ รายละเอียดโดยสังเขป 
พร้อมทั้งถ่ายทอดผลการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้าน
การพัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกร 
และบุคลากรภายนอก 
5. ให้บริการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบดิน น้ า พืช ปุ๋ย พร้อม
ให้ค าแนะน า เพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาที่ดิน 

1. การให้ค าแนะน าแก่เกษตรกร และบุคลากรภายนอกในด้าน
การอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงการพัฒนาให้เหมาะสมในแต่
ละพ้ืนที่ 

3. ภารกิจเชิง
การส่งเสริม 

1. ส่งเสริมให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายหมอดินอาสา และกลุ่ม
เกษตรกรให้เข้มแข็ง 

1. การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
การจัดการและการพัฒนาที่ดิน รองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและด้านอ่ืน ๆ บนพ้ืนฐานของ
การมีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เหมาะสม 
และน าไปพัฒนาในพ้ืนที่ทางการเกษตร 

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาที่ดิน 

1. มีการส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ า การฟ้ืนฟู ปรับปรุงดิน
และการส่งเสริมองค์ความรู้ในการพัฒนาที่ดินในแต่ละพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เหมาะแก่การท าการเกษตร เพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน
การผลิตทางการเกษตร 

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรท า
การเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร 
สามารถลดต้นทุนการผลิต 

ที่มา : แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2560 - 2564)  
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 ดังจะเห็นได้จากภารกิจและการด าเนินการของกรมพัฒนาที่ดินว่าการพัฒนาด้านดิจิทัลนั้นเป็นปัจจัย

ส าคัญของการพัฒนาองค์กร ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจ าต้องมีการพัฒนาทั้งมิติโครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากรในองค์กรให้มี

สมรรถนะ ทักษะและความสามารถท่ีเหมาะสมแกในการพัฒนาองค์กรต่อไป    

 2. แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) 

 การตระหนักถึงความส าคัญการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล และให้เป็นไปตามนัยของการพัฒนา

ประเทศ กรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการที่ดินด้านดิจิทัลระยะท่ี 3 พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือเป็นแบบพิมพ์

เขียว (Blueprint) ของการพัฒนาด้านดิจิทัลขององค์กรอย่างครอบคุลม โดยมีการวางวิสัยทัศน์ คือ “ดิจิทัลขับเคลื่อน

การพัฒนาที่ดิน เพื่อสนับสนุน Smart Agriculture” 

 แผนปฏิบัติการฉบับดังกล่าวได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ทั้งสิ้น 5 ด้าน ได้แก่  

  1) การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินให้มีศักยภาพและทักษะในด้านดิจิทัล 

  2) การพัฒนาข้อมูลและระบบดิจิทัลให้เชื่อมโยง (Connected) และสามารถเปิดเผย 

  3) พัฒนากระบวนการและการบริการดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการ 

  4) การน านวัตกรรม (Innovation) ขับเคลื่อนองค์การ 

  5) การส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนกระบวนการและการให้บริการด้านระบบดิจิทัล 

 ดังจะเห็นจากแผนดังกล่าวว่า แผนปฏิบัติการ ฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน

ดิจิทัล การปรับกระบวนงานให้เป็นในรูปแบบดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยในด้านการพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลได้วางแนวทางการพัฒนา คือ การจัดท าแผนและการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรในกลุ่มผู้อ านวยการกอง 

(Management) กลุ่มผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ (Service) และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Technologist) โดยการแบ่ง

ประเภทการปฏิบัติงานตามกลุ่มของส านักงาน ก.พ. ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลกรของกรม

พัฒนาที่ดินนั้นจะต้องมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอน 
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 หากพิจารณาจากแผนการพัฒนาบุคลากรเดิมที่มีอยู่ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่ แผนกลยุทธ์การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2560 – 2564 จะเห็นได้ว่าเป็นแผนในเชิงการ

บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management: HRM) เพ่ือให้จัดการทรัพยากรบุคคลนั้นสอดคล้อง

กับความต้องการและมีประสิทธิภาพ หากแต่ขาดมิติด้านการวิเคราะห์ทักษะที่จ าเป็น เพ่ือการวางแผนการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development: HRD) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในด้านดิจิทัลนั้นจ าเป็นต้องมีการ

พัฒนาต่ออย่างเป็นระบบ ต่อไป 

3.2 การวัดระดับความพร้อมขององค์กร (Digital Government 
Maturity) 
 

 3.2.1 การเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ในห้วงของการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information and Communication Technology: ICT) 

และช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐถูกคาดหวังว่าจะต้องมีการน า

เทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการให้บริการ และการบริหารจัดการ โดยรัฐมี  

ความพยายามมุ่งพัฒนาเพ่ือความเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government)15  อย่างไรก็ตาม OECD16 ได้ให้ข้อสังเกต

ว่ากระบวนการท างานในรูปแบบของรัฐบาลดิจิทัลนั้น แม้ว่าจะท าให้การให้บริการของภาครัฐนั้นเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจไม่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรและกระบวนงานในเชิงสนับสนุน (Back-

office Processes) และอาจไม่สามารถท าให้การปฏิบัติการและการบริการ มีลักษณะที่เชื่อมโยงและสนับสนุนให้เกิด

การบูรณาการการท างานร่วมกับองค์กรอื่น ๆ หรือกระทั่ง การใช้งานเทคโนโลยีอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหน่วยงาน

ภาครัฐ ดังนั้น รัฐบาลดิจิทัลจึงเป็นความพยายามที่จะขยายขอบเขตและดึงให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ  

การด าเนินการ 

                                                 
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 องค์การเพ่ือความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development - OECD) 
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 OECD17 ได้ให้ค านิยามของรัฐบาลดิจิทัลว่า  

 “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในฐานะส่วนส าคัญที่ไม่อาจแยกได้ของยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาล เพ่ือสร้าง

คุณค่าสาธารณะ การสร้างพัฒนาดิจิทัลนี้ปัจจัยส าคัญ คือ สิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วย องค์การภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน 

องค์กรที่มิใช่รัฐ (Non-Governmental Organization) สมาคม และประชาชน ซึ่งให้การสนับสนุนการผลิต การเข้าถึง

ข้อมูล บริการ และเนื้อหา ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาล”  

จากบทเรียนในหลากหลายประเทศแสดงให้เห็นว่าการขับเคลื่อนงานบริการต่าง ๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ต

สามารถช่วยลดค่าบริการจากการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ และท าให้เกิดความโปร่งใสและธรรมาภิบาลมากยิ่งขึ้น เช่น 

ในประเทศอังกฤษได้มีการวิเคราะห์ว่า หากสามารถท าให้งานบริการภาครัฐที่ผู้รับบริการต้องมาติดต่อราชการที่ส านักงาน

ไปสู่ระบบออนไลน์นั้น สามารลดค่าใช้จ่ายรายปีราว 1.3 พันล้านปอนด์18  แต่การจะบรรลุการเป็นรัฐบาลดิจิทัล องค์กร 

จ าเป็นต้องเข้าใจสถานะและความพร้อมด้านดิจิทัลขององค์กรเสียก่อน เพ่ือให้สามารถวางแนวทางการพัฒนาองค์กรได้

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 

ความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัล (Digital Maturity) หมายถึง ขอบเขตที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้ปรับเปลี่ยน

กระบวนการท างานขององค์กร การมีส่วนร่วมกับบุคลากรที่มีความสามารถและรูปแบบการให้บริการภาครัฐ19 เพ่ือให้

ทราบถึงระดับของความพร้อมขององค์กรภาครัฐในด้านเทคโนโลยีนั้นอยู่ในระดับใด กรอบในการท าความเข้าใจเป็น

เครื่องมือที่มีความส าคัญ โดยในปัจจุบัน กรอบในการประเมินความพร้อมด้านเทคโนโลยีประกอบด้ วย 2 แนวคิดหลัก ๆ 

ได้แก่ 1) กรอบการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลซึ่งออกแบบโดยมหาวิทยาลัย Deloitte และ 2) กรอบการ

ประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลซึ่งออกแบบโดย Gartner โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. กรอบการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย Deloitte Ltd. 

 

 ความพร้อมขององค์กรฯ จ าเป็นต้องประกอบด้วยความพร้อมในใน 3 มิติส าคัญ 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-future-
aoda.PDF 
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  1) ด้านประชาชน : องค์ความรู้ด้านดิจิทัล ทักษะด้านภาวะผู้น า ทักษะของบุคลากร ช่องทางใน

การพัฒนาทักษะ และผู้มีความสามารถสูง 

  2) ด้านกระบวนการ : การสร้างนวัตกรรมและการสร้างความร่วมมือ บริการประชาชน การมี

ส่วนร่วมของประชาชน การใช้แหล่งข้อมูลเปิด (Open Source Usage) และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เอ้ือ 

  3) ด้านการเตรียมการ : การพัฒนายุทธศาสตร์ การสนับสนุนด้านการลงทุนและแนวโน้ม 

(Trend ในด้านดิจิทัล) การเปรียบเทียบความสามารถกับหน่วยงานอื่น ๆ (Capability Benchmarking) 

 ส าหรับกรอบการประเมินองค์กร ได้มีการแบ่งพัฒนาการเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้น (Early) ระยะ
ก าลังพัฒนา (Developing) และระยะเติบโต (Maturing) โดยกรอบประเมินนี้เป็นการท าความเข้าใจในมิติย่อย ซึ่ง 
Deloitte ได้ท าการศึกษาและเก็บข้อมูลจากการส ารวจและการสัมภาษณ์ ซึ่งสามารถระบุได้ว่าปัจจัยที่ท าให้องค์กรเกิด
การเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัลประกอบไปด้วย 5 มิติปัจจัย ได้แก่ มิติ 1) มิติด้านกลยุทธ์ 2) มิติด้านภาวะผู้น า 3) การ
พัฒนาก าลังคน 4) การให้ความส าคัญกับผู้ใช้ 5) วัฒนธรรมองค์กร โดยในแต่ละขั้นของการพัฒนานั้น แต่ละปัจจัยจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน โดยสรุปได้ตามตารางที่ 3.7 

ตารางที่ 3.7 ลักษณะของความพร้อมองค์กรในแต่ละระดับ 

 Early Developing Maturing 

Strategy Aimed at cost 
reduction 

Aimed at improving customer 
experience and decision 

making 

Aimed at fundamental 
transformation of process 

Leadership Lacks awareness 
and skills 

Digitally aware Digitally sophisticated 

Workforce 
Development 

Insufficient 
investment 

Moderate investment Adequate investment 

User focus Absent Gaining traction “Central” to digital 
transformation 

Culture Risk adverse, 
disintegrated 

Risk tolerant, accommodated 
innovation and collaboration 

Risk receptive, fosters 
innovation and 
collaboration 

ที่มา : Deloitte University Press, 2015: page 4 
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 จากการส ารวจนั้น ผู้ให้ข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยส าคัญซึ่งจะเอ้ือให้องค์กรหนึ่ง ๆ สามารถพลิกโฉม

ไปสู่องค์กรดิจิทัลได้ คือ การมียุทธศาสตร์ที่บ่งบอกภาพรวมของการพัฒนาด้านดิจิทัล และผู้น ามีความเข้าใจและพร้อมที่

จะบริหารแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยจากการส ารวจองค์กรที่อยู่ในระดับเติบโต (Matured Organization) พบว่าผู้น า

ขององค์กรมีทักษะด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอและเข้าใจแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในระดับที่ดีเกินกว่าร้อยละ 80 

ขณะที่องค์กรที่อยู่ในระดับเริ่มต้นนั้นมีเพียงร้อยละ 4 เท่านั้นที่ผู้น ามีทักษะที่เพียงพอ ซี่งแนวโน้มนี้สอดรับกับการลงทุน

ด้านการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล โดยองค์กรที่อยู่ในระดับเติบโตนั้นจะมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพ่ือให้

ตระหนักและสามารถด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. กรอบการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลโดย Gartner. Inc. 

 กรอบการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัลโดย Gartner เป็นอีกกรอบการประเมินที่ได้รับ

ความนิยมในการวัดระดับความพร้อมด้านดิจิทัล โดยกรอบแนวคิดนี้เป็นการวิเคราะห์ภายใต้ภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป 

ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมดิจิทัล (Digital Society) ท าให้การด าเนินการของระบบราชการจ าเป็นต้องมี 

การปรับตัว ดังนั้นจึงเป็นสาเหตุว่าท าไมหน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้องมีการปรับรูปแบบไปสู่องค์กรด้านดิจิทัล กรอบการ

ประเมินความพร้อมตามแนวทางของ Gartner นั้นจะมีการก าหนดระดับความพร้อมออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับ

รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 2) ระดับรัฐบาลเปิด 3) ระดับการใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน 4) ระดับการใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ และ 

5) ระดับปราดเปรื่อง โดยในแต่ละระดับตัวแบบของ Gartner ได้มีการก าหนดหมุดหมาย (Milestone) ซึ่งเป็นลักษณะ

ของการพัฒนาในแต่ละระดับ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏตามตารางท่ี 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, 

efficiency 
Transparency 

and 
openness 

Constituent 
Value 

Transformation Sustainability 

2. Channel 
Strategy 

Portal Government 
as a 

platform 

Nongovernment 
Channel 

Truly 
Multichannel 

Automation 
replace 
portals 

3. Leadership CIO/CTO CDO Department CIO and 
Department 

CIO (plus) 

4. Technology 
focus 

Service-oriented 
architecture 

Open data, 
open service 

Open any data Things as data Smart 
machines 

5. Sourcing 
strategy 

Mixed Reinsourced, 
cloud first 

Multi-sourced Partner-
sourced 

Outsourced 

6. Key Metrics % Service 
Online 

% Open data Number of data 
driven services 

% Data from 
things 

% Decrease 
of services 

ที่มา : Gartner Inc.,  2016 

 3. การประเมินระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

 สืบเนื่องจากการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในมิติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ ซึ่งก าหนดให้ภาครัฐต้องมีความทันสมัย ยืดหยุ่นและสามารถตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีอาจ

เกิดขึ้นได้ จึงได้มีการก าหนดตัวชี้วัดส าคัญตามแผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้มีการประเมินวุฒิภาวะของ

องค์กรด้านดิจิทัลตามแนวคิดของ Digital Government Maturity Model ซึ่งส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล

เรือน (ส านักงาน ก.พ.) ได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าวโดยมุ่งเน้นความเชื่อมโยงของการพัฒนาระหว่างบุคลากร กระบวนงาน 

และการน าเทคโนโลยีที่ เหมาะสมเข้ามาปรับใช้ โดยมีการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย เพ่ือให้เกิด 

การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล 
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 ในการประเมินดังกล่าวส านักงาน ก.พ. ได้มีการแบ่งระยะของการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่  

1) ระยะ Pre-early 2) ระยะ Early 3) ระยะ Developing และ 4) ระยะ Smart Gov. โดยในแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียด

ดังปรากฏตามตารางที่ 3.9 

ตารางที่ 3.9 ระยะของการพัฒนาในแต่ละมิตขิองส านักงาน ก.พ. 

มิติ ระยะ Pre-early ระยะ Early ระยะ Developing ระยะ Smart Gov 
ด้านกระบวนงาน 1. ด าเนินการโดยคน 

2. เน้นการใช้
กระดาษมีการใช้ e-
file บางส่วน 

1. น าระบบ IT มาใช้
เพ่ือลดกระดาษ 
2. ประสานงานผ่าน 
e-file ใช้กระดาษ
เท่าท่ีจ าเป็น 
3. ปรับปรุง Back 
Office และ
กฎระเบียบ 

1. การปรับปรุง
กระบวนงานเพ่ือยกเลิก
กระดาษ 
2. เชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานส าคัญ และ
เชื่อมโยงกระบวนการ
ทั้งภายในและภายนอก 

1. ให้ความส าคัญกับ
การสร้างคุณค่า
ร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
2. ข้อมูลส าคัญถูก
เชื่อมโยงอย่างไร้
รอยต่อ 

ด้านการใช้
เทคโนโลยี 

1. ใช้โทรศัพท์ 
โทรสารในการสื่อสาร 
2. บริการข้อมูลผ่าน 
Website มีการใช้ 
Email บ้าง 

1. ใช้ App. เพ่ือ
ให้บริการ แต่ข้อมูล
ส าคัญยังคงต้องแสดง
ตัว 

1. มีการเปิดเผยข้อมูล
แก่ภาครัฐให้น าไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ 
2. มีการน าข้อมูล
ภายใน/ภายนอกองค์กร
มาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ 

1. ประชาชนสามารถ
เข้ามีส่วนในการ
ส่งเสริมและตัดสินใจ
ทางนโยบายผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. บุคลากรและผู้มี
ส่วนได้เสียภาย
สามารถใช้ระบบ IT 
ของหน่วยงานได้ 

ด้านทรัพยากร 1. มี Digital 
Literacy ในระดับไม่
สูงนัก 

1. บุคลากรส่วนใหญ่
ใช้ระบบ IT 
คล่องแคล่ว 

1. บุคลากรส่วนใหญ่ใช้ 
IT ได้คล่องแคล่ว และ
น าข้อมูลขนาดใหญ่มา
ประกอบการตัดสินใจ 
และสร้างนวัตกรรมได้ 

1. บุคลากรสามารถ
ประยุกต์เทคโนโลยี
เพ่ือแสวงหาและ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาด
ใหญ่ได้ 

ที่มา : ส านักงาน ก.พ. 2562 
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 3.2.3 แนวทางการพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความพร้อมขององค์กร 

ดังที่ได้น าเสนอก่อนหน้านี้ว่าในการประเมินความพร้อมขององค์กรด้านดิจิทัล มีตัวแบบหรือกรอบแนวคิดในการ

ประเมินหลากหลายที่สามารถใช้ประเมินความพร้อมขององค์กรได้ อย่างไรก็ตาม แต่ละองค์กรย่อมมีลักษณะที่เฉพาะที่

แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความเหมาะสมของเครื่องมือที่ถูกเลือกใช้ในการประเมินองค์กร ดังนั้นเพ่ือให้องค์กรสามารถเลือก

ตัวแบบที่มีความเหมาะสมมีประเด็นและกระบวนการข้ันตอนที่จ าเป็นต้องพิจารณา ดังนี้ (โปรดดูภาพที่ 3.4) 

 
ภาพที่ 3.4 ขั้นตอนการเลือกตัวแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาองค์กรด้านดิจิทัล 

การเลือกตัวแบบในการพัฒนาองค์กรด้านดิจิทัลประกอบไปด้วย 4 มิติที่จ าเป็นต้องพิจารณา ได้แก่ 1) ระบบ

นิเวศขององค์กร 2) การด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน 3) ปัจจัยภายนอกและแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และ 4) มาตรฐานในการพัฒนาหน่วยงานด้านดิจิทัล โดยในแต่ละกระบวนการนั้นมีเป้าหมาย

ทีไ่ด้ก าหนดไว้ เพ่ือท าความเข้าใจทั้งปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร เพ่ือให้สามารถเลือกตัวแบบที่เหมาะสมได้ ซึ่งมี

ขั้นตอน ได้แก่  

 1. ระบบนิเวศขององค์กร เป็นการท าความเข้าใจกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และงบประมาณที่

ถูกจัดสรรขององค์กร โดยการท าความเข้าใจในมิติเหล่านี้จะช่วยแสดงให้เห็นความคาดหวังและทิศทางที่หน่วยงาน

ต้องการจะพัฒนา ซึ่งความคาดหวังเหล่านี้จะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดว่าองค์กรควรมีการพัฒนาด้านดิจิทัลในรูปแบบใด  
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 2. การด าเนินงานกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน นอกเหนือจากการท าความเข้าใจภายนอก

แล้ว หน่วยงานควรต้องเปรียบเทียบการด าเนินการ และแนวทางการพัฒนาของหน่วยงานกับหน่วยงานอ่ืนที่มีภารกิจ

ใกล้เคียงกัน โดยเมื่อท าความเข้าใจในมิติท่ี 1) และ 2) แล้ว ท าให้หน่วยงานเข้าใจความคาดหวังของหน่วยงาน ซึ่งจะส่งผล

ต่อแนวทางการพัฒนาหน่วยงานต่อไป 

 3. ปัจจัยภายนอกและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี กล่าวคือ นอกเหนือจากการวิเคราะห์

ปัจจัยภายในของหน่วยงานเองแล้ว หน่วยงานจ าเป็นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงภายนอก  ซึ่งอาจมีส่วนช่วยให้

กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีขององค์กรสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ กา รพัฒนาด้าน

เทคโนโลยี โดยการท าความเข้าใจดังกล่าวจะท าให้หน่วยงานดังกล่าวเลือกแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมต่อไป 

 4. มาตรฐานในการพัฒนาหน่วยงานด้านดิจิทัล เพ่ือให้มั่นใจว่าการพัฒนาด้านดิจิทัลนั้นสอดคล้องกับ

มาตรฐานขององค์กรต่าง ๆ ดังนั้น การพัฒนาด้านดิจิทัลขององค์กรจ าเป็นต้องสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอีกด้วย  

 เมื่อสามารถท าความเข้าใจใน 4 ปัจจัยส าคัญดังกล่าวแล้ว จะท าให้สามารถเลือกเครื่องมือที่มีความ

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) ขั้นตอนการท าความเข้าใจ (Empathize) เป็นการบวนการในการท าความเข้าใจกับ

เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ในขั้นตอนนี้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องระดมความเห็นเพ่ือท า

ความเข้าใจกับสิ่งที่ต้องการศึกษาและเข้าใจกับสถานะปัจจุบันขององค์กร อันจะเป็นส่วนส าคัญในการวางแนวทาง 

การพัฒนาต่อไป ซึ่งในบริบทนี้ คือ การท าความเข้าใจความคาดหวังขององค์กรเพ่ือการเลือกเครื่องมือและการออกแบบ

เครื่องมือ 

   2) การระบุปัญหา (Define) เป็นการระบุประเด็นหรือข้อมูลส าคัญจากการรวบรวม

ข้อมูลก่อนหน้านี้ เพ่ือระบุประเด็นส าคัญท่ีองค์กรหรือหน่วยงานตัดสินใจที่จะด าเนินการในล าดับต้น 

   3) การระดมความเห็น (Ideate) เป็นขั้นตอนที่ต่อจากการระบุปัญหา การระดมความ

คิดเห็นเพ่ือการเลือกตัวแบบที่เป็นไปได้ และพัฒนาตัวแบบส าหรับการพัฒนาแนวทางการประเมินองค์กรที่เหมาะสมกับ

ลักษณะขององค์กร 

   4) การออกแบบตัวแบบ (Prototype) ขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนในการพัฒนา

ตัวแบบของการประเมินความพร้อมขององค์กร 
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   5) การทดสอบตัวแบบ (Test) เมื่อสามารถออกแบบตัวแบบได้ส าเร็จ ในขั้นตอนนี้จะ

เป็นการน าตัวแบบการประเมินความพร้อมขององค์กรไปใช้ทดสอบ และในการทดสอบจะท าให้เห็นข้อท้าทาย หรือปัญหา

ของตัวแบบเดิม เพ่ือน ามาพัฒนาและปรับปรุงตัวแบบ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

 

3.3 การแบ่งกลุ่มบุคลากรภาครัฐและบทบาทพฤติกรรมคาดหวัง 
 

 3.3.1 แนวคิดของการแบ่งกลุ่มข้าราชการเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

 1. มติของคณะรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 ตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560 ที่เห็นชอบในหลักการ “แนวทางการพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” ตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาก าลังคนของภาครัฐให้มีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถปรับตัวให้เท่าทันการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด พร้อมเป็นกลไกส าคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

 แนวทางการพัฒนาดังกล่าวได้วางทิศทางและเป้ามายของการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ทั้ง

กลุ่ม Non-IT และกลุ่ม IT ในรูปแบบของบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง เพ่ือให้เกิดการผลักดันให้ภาครัฐปรับไปสู่

รัฐบาลดิจิทัล โดยมีการวางประเด็นการพัฒนาเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การพัฒนาคนเพ่ือสร้างและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัลของหน่วยงาน รวมถึงสร้างและพัฒนาคนให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานอย่างรอบรู้ 
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 2. การแบ่งกลุ่มข้าราชการตามลักษณะหน้าที่  

 การพัฒนาทักษะของข้าราชการหรือบุคลากรจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับลักษณะของภารกิจ  

ที่รับผิดชอบ ส าหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรเช่นเดียวกันที่ต้องสอดคล้องกับลักษณะของ

ภารกิจ เนื่องจากพันธกิจเหล่านั้นจะเป็นตัวก าหนดความคาดหวัง ทักษะและความรู้ในด้านดิจิทัลที่เจ้าหน้าที่ในต าแหน่ง

นั้น ๆ จะต้องได้รับการพัฒนา โดยภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าว ส านักงาน ก.พ. จึงได้มีการแบ่งกลุ่มข้าราชการออกเป็น 6 

กลุ่ม ตามบทบาทและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้แก่  

  1) ผู้บริหารระดับสูง (Executive) จะท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร 

  2) ผู้อ านวยการกอง (Management) จะสามารถสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายเพ่ือไปสู่การ

ปฏิบัติได้ 

  3) ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) จะสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และใช้

ข้อมูล รวมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจได้ 

  4) ผู้ท างานด้านบริการ (Service) จะสามารถอ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาและร่วม

ออกแบบงานบริการผ่านรูปแบบดิจิทัลเพ่ือสร้างความประทับใจแก่ประชาชนและผู้รับบริการ 

  5) ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) เป็นผู้ปรับเทคโนโลยี

องค์กร และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาขององค์กร 

  6) ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) เป็นผู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีที่

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
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 3.3.2 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ส านักงาน 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 เพ่ือให้องค์กรไม่เกิดการสับสนการด าเนินงาน จึงได้แบ่งระยะการพัฒนาองค์กรออกเป็น 3 ระยะภายใต้ปัจจัย 3 

ปัจจัยด้วยกัน ได้แก่ 1) การพิจารณาตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 2) แนวโน้มการปรับเปลี่ยนองค์กร 

และ 3) แนวโน้มการปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือให้องค์กรสามารถด าเนินการพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับ

แผนระดับชาติที่ได้ก าหนดไว้ องค์กรและบุคลากรทราบถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตาม

ระยะต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.10 

ตารางที่ 3.10 ทิศทางและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐตามระยะต่าง ๆ 

ทิศทางแนวโน้ม ปีท่ี 1 – 2 (Early) ปีท่ี 3 – 5 (Develop) ปีท่ี 6 – 10 (Maturity) 
ทิศทางการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ตามแผนพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 

1. ในช่วงระยะเริ่มต้นของ
องค์กรจะเป็นการ
เตรียมพร้อมด้านการ
ท างานให้เกิดความ
เชื่อมโยงและบูรณาการ
ร่วมกันทั้งความร่วมมือและ
ข้อมูลภายในองค์กร 

1. ในช่วงระยะก าลังพัฒนา 
องค์กรมีการปรับปรุง
กระบวนการ วิธีการท างาน
ที่เชื่อมโยงและบูรณาการ
ร่วมกันทั้งความร่วมมือและ
ข้อมูลข้ามองค์กร 

1. ในช่วงระยะสมบูรณ์ 
องค์กรมีการเชื่อมโยงและ
บูรณาการร่วมกันทั้งความ
ร่วมมือและข้อมูลแบบไร้
ข้อจ ากัดในการท างาน 

แนวโน้มการปรับเปลี่ยน
องค์กร 

1. เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานตาม
ภารกิจขององค์กรแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 

1. เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการท างานตาม
ภารกิจขององค์กรแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด 

1. เกิดการพัฒนาองค์กรใน
แง่ของการสร้างค่านิยม
และวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
สนับสนุนให้เป็นองค์กรด้าน
ดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์  
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ทิศทางแนวโน้ม ปีท่ี 1 – 2 (Early) ปีท่ี 3 – 5 (Develop) ปีท่ี 6 – 10 (Maturity) 
แนวโน้มการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

1. การเตรียมความพร้อม 
และจัดท านโยบายและ
แผนงานเพื่อให้เกิดแนว
ปฏิบัติในการท างานของ
บุคลากร ส าหรับการก้าวสู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล  
2. ปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการท างาน การ
ให้บริการแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องแบบอัจฉริยะ 
ด้วยการน าเทคโนโลยีเข้า
มาสนับสนุน เพ่ือให้เกิด
การเชื่อมโยงการท างาน
และข้อมูลระหว่างองค์กร 
ประชาชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง (ระยะเริ่มต้น)  
3. การรวบรวมและจัดท า
ข้อมูล เพ่ือการเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณะ 

1. พัฒนานวัตกรรมด้าน
รูปแบบการท างานด้วยการ
เชื่อมโยงและบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างองค์กร 
2. พัฒนานวัตกรรมด้าน
การบริการที่ค านึงถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ
เป็นส าคัญ พร้อมทั้งเกิด
การเชื่อมโยงระหว่าง
องค์กรและผู้รับบริการ 
3. พัฒนารูปแบบการ
ท างานภาครัฐที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม 

1. พัฒนารูปแบบการ
ท างานและการบริการที่
ก่อให้เกิดคุณค่าร่วมกัน
ระหว่างองค์กรและ
ผู้รับบริการ 
2. พัฒนารปูแบบการ
ท างานภาครัฐที่ส่งเสริมให้้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างเต็มรูปแบบ 

ที่มา : แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล , 

ส านักงาน ก.พ.   
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ภาพที่ 3.6 Grant chart ของการพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 

 2. บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

 ส านักงาน ก.พ. ได้แบ่งกลุ่มบุคลากรออกเป็น 6 กลุ่มเป้าหมายด้วยกัน ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ในแต่

ละกลุ่มเป้าหมายมีบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังที่แตกต่างกันตามบทบาทภารกิจของตน และระยะการพัฒนาด้าน

ดิจิทัลขององค์กร โดยส าหรับระยะเริ่มต้นปีที่ 1 - 2 จะเป็นการเตรียมความพร้อมขององค์กรและบุคลากรในการเปลี่ยน

ผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล เช่น การสร้างการรับรู้ การวางแผนนโยบายต่าง ๆ เป็นต้น ส าหรับระยะก าลังพัฒนา ปีที่ 3 - 

5 จะเริ่มปฏิบัติเพ่ือการปรับเปลี่ยนองค์กร เช่น การน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การใช้ข้อมูลเพ่ือ

ประกอบการตัดสินใจ เป็นต้น และระยะสมบูรณ์ ปีที่ 6 - 10 องค์กรพัฒนาด้านดิจิทัลเพ่ือการด าเนินงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ในระยะนี้องค์กรจึงเน้นบทบาทไปที่การพัฒนาเพ่ือต่อยอด สร้างคุณค่าร่วมกัน และเกิดความอย่างยั่งยืน 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3.11 
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ตารางที่ 3.11 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของแต่ละกลุ่มเป้าหมายและระยะการพัฒนา 

กลุ่มเป้าหมาย ค านิยาม
กลุ่มเป้าหมาย 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop) ปีที่ 6 – 10 (Maturity) 

ผู้บริหารระดับสูง 
(Executive) 

1. ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหาร 
ระดับสูง หรือต าแหน่ง
อื่นที่เทียบเท่า* โดยมี
หน้าท่ีรับผดิชอบดังน้ี 
- ก าหนดนโยบายและ
ทิศทางองค์กร  
- ก ากับดูแลการ
ด าเนินงานของส่วน
ราชการให้บรรลุ
เป้าหมายตามบทบาท 
ภารกิจท่ีก าหนด 
 

1. สร้างความรับรู้และ
ตระหนักถึงความส าคญั
ของการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
ด าเนินงานขององค์กรตาม
ทิศทางและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านดจิิทัล
ของภาครัฐ  
2. เป็นผู้ใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ
ตัดสินใจก าหนดนโยบาย
หรือทิศทางองค์กร 

1. สามารถก าหนดนโยบาย
และทิศทางขององค์กร 
2. กระตุ้นและผลักดันให้
องค์กรและบุคลากรในสังกัด
ปรับเปลีย่นรูปแบบการ
ด าเนินงานตามภารกจิให้
ทันสมัย และสอดคล้องกับ
ทิศทางและแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงด้านดจิิทัลของ
ภาครัฐ โดยน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุน   
3. เป็นผู้ใช้ข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อสร้าง
คุณค่าและเกดิประโยชน์ต่อ
สาธารณะจากข้อมูลของ
องค์กร 

1. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ที่ส่งเสรมิให้เกิดการ
ปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ 
และการสรา้งสรรค์นวัต
กรรรม เพื่อการพัฒนางาน
ภาครัฐท่ีมมีูลค่าสูงขึ้น  
2. พัฒนาการท างาน
ภาครัฐตามภารกิจที่สร้าง
คุณค่าร่วมกันของผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง  
3. เช่ือมโยงและบรูณาการ
ภาครัฐใหส้ามารถท างาน
ได้อย่างไร้ข้อจ ากัด 
4. เปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

ผู้อ านวยการกอง 
(Management) 

 

1. ผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงาน
ระดับกอง  
2. ผู้ด ารงต าแหน่ง
ประเภทอ านวยการ 
หรือต าแหน่งอื่นที่
เทียบเท่า** 
โดยมีหนา้ที่รับผดิชอบ
ดังนี้  
- น านโยบายจากฝ่าย
บริหารไปปฏิบตัิให้
เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม  

1. น านโยบายจากฝ่าย
บริหารมาก าหนดเป็น
แนวทางและแผนการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 
2. ทบทวน/พัฒนา
กระบวนการด าเนินงาน
ตามภารกิจให้สามารถ
รองรับการเชื่อมโยงและ
บูรณาการท างานร่วมกัน
กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. การรวบรวมและจดัท า
ข้อมูล เพื่อการเปดิเผย
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
สาธารณะ 

1. สามารถสื่อสารนโยบาย
ขององค์กรมาสู่ระดับปฏิบตัิ 
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการด าเนินงานตาม
ภารกิจขององค์กร ให้มี
ความทันสมัยและอยู่ใน
รูปแบบดิจิทลั  
2. สร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
การท างานขององค์กร 
3. เป็นผู้ใช้ข้อมูล และ
เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการ
ตัดสินใจก าหนดนโยบาย
หรือทิศทางองค์กร 

1. สนับสนุนการ
ปรับเปลีย่นทัศนคติและ
สร้างบรรยากาศการ
ท างานในรูปแบบดิจิทัล  
2. สร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพื่อการพัฒนาเพิ่มมลูค่า
และคณุค่างานภาครัฐกับผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. เชื่อมโยงและบรูณาการ
ภาครัฐใหส้ามารถท างาน
ได้อย่างไร้ข้อจ ากัด 
4. เปิดใหภ้าคส่วนอ่ืนเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
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กลุ่มเป้าหมาย ค านิยาม
กลุ่มเป้าหมาย 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop) ปีที่ 6 – 10 (Maturity) 

- ควบคุมก ากับการ
ท างานของหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามนโยบาย
และยุทธศาสตร ์
 

รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

ผู้ท างานด้าน
นโยบายและงาน

วิชาการ 
(Academic) 

1. ผู้ปฏิบัติงานท่ีต้อง
ใช้ความรู้ในทาง
วิชาการ โดยมหีน้าท่ี
รับผิดชอบอย่างใด
อย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
- จัดท านโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
มาตรการ มาตรฐาน 
กฎเกณฑ์ หลักปฏบิัติ 
หรือจัดท ารา่ง
งบประมาณ  
- งานด้านการศึกษา 
ค้นคว้าวิจัย หรือจัดท า
ผลงานทางวิชาการ  
- งานให้ค าปรึกษา 

1. น าเสนอทางเลือกเชิง
นโยบาย แผนงาน 
โครงการ ข้อเสนอ ท่ี
สอดคล้องกับทิศทางและ
ยุทธศาสตร์องค์กรผ่าน
การวิเคราะห์ใช้ข้อมูล 
และเทคโนโลยีดิจิทลั  
2. มีความเข้าใจระบบ
ข้อมูล สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบท่ี
สามารถนามาแลกเปลี่ยน
หรือเรียกใช้ได้อย่าง
สะดวก 

1. สนับสนุนการตัดสินใจ 
ก าหนดนโยบาย แผนงาน
ต่าง ๆ ความต้องการและ
สร้างสรรค์ ออกแบบ ผ่าน
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
ใช้ข้อมูลและดจิิทัล  
2. สร้างความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง
แหล่งต่าง ๆ ขององค์กรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
อย่างเป็นระบบ  
3. เปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามา
มีส่วนร่วมในรูปแบบดิจิทลั 

1. สามารถต่อยอดและ
สร้างสรรค์นวตักรรม เพื่อ
การพัฒนาการด าเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน 
เพิ่มคุณคา่และสรา้งคุณ
คุณค่าร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมด  
2. เชื่อมโยงและ บูรณา
การภาครัฐให้สามารถ
ท างานได้อย่างไร้ข้อจ ากัด  
3. เปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบ ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

ผู้ท างานด้าน
บริการ (Service) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ให้บริการ เพื่อการ
ให้บริการ ช่วยเหลือ 
หรืออ านวยความ
สะดวกแกผู่้รับบริการ
ทุกภาคส่วน โดยจะ
เป็นงานท่ีใช้ความรู้
ทางวิชาการเพื่อปฏิบัติ
หน้าท่ีหรือไม่ ก็ได ้

1. สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการด าเนินงาน  
2. สามารถให้ข้อคิดเห็นใน
การพัฒนาคุณภาพการ
บริการที่ค านึงถึงความ
ต้องการของผู้รับบริการ 
ด้วยการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ 

1. สามารถออกแบบ 
สร้างสรรค์ ปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามความ
ต้องการของผู้รับบริการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการ ผ่านรูปแบบดจิิทัล  
2. สนับสนุนการสร้างความ
เชื่อมโยงการบริการข้าม
หน่วยงานของผู้รับบริการ  
3. เปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามา
มีส่วนร่วม 
 

1. ร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนาการให้บริการ เพื่อ
สร้างคณุค่าร่วมกัน
ระหว่างภาครัฐและ
ผู้รับบริการ 
2. เชื่อมโยงและ บูรณา
การภาครัฐให้สามารถ
ท างานได้อย่างไร้ข้อจ ากัด 
3. เปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบผ่านระบบดิจิทัล 
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กลุ่มเป้าหมาย ค านิยาม
กลุ่มเป้าหมาย 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
ปีที่ 1 – 2 (Early) ปีที่ 3 – 5 (Develop) ปีที่ 6 – 10 (Maturity) 

ผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทลั 
(Technology 
Specialist) 

ผู้ที่ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลั ซึ่ง
ด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือ
ต าแหน่งในสายงานอ่ืน 
หรือประเภทอ่ืนท่ี
ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้
ความรู้เชิงเทคนิค
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ 
ที่ไม่สามารถจดัอยู่ใน 
๖ กลุ่มข้างต้น หรือ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีอาศัย
ทักษะ และฝมีือ
เฉพาะด้านต่าง ๆ *** 
 

1. พัฒนาแพลตฟอร์มการ
บริหารจดัการภายใน
องค์กร และตามภารกิจ
ขององค์กร ให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทลัที่สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลกับผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง  
2. ดูแลบ ารุงรักษาระบบ
ใหม้ีความมั่นคงปลอดภัย 
มีเสถียรภาพ และอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. พัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปได ้

1. สร้างสรรค์และออกแบบ
ระบบอัจฉรยิะให้แก่
หน่วยงาน  
2. พัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานตามภารกจิของ
องค์กรไปสูร่ะบบดิจิทัลที่
ช่วยสนองตอบต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการใน
รูปแบบและช่องทางที่
หลากหลาย  
3. สร้างให้เกิดการเช่ือมโยง
ระหว่างองค์กรกับผูม้ีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมด อย่างเป็น
ระบบ  
4. เปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามา
มีส่วนร่วม 

1. สามารถคาดการณ์และ
เลือกเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับบริบทของ
องค์กร และรองรับการ
เปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีใน
อนาคต เพื่อการ สร้างงาน
ภาครัฐท่ีมมีูลค่าสูงขึ้น  
2. การพัฒนาเป็นองค์กร
แห่งนวัตกรรม เชื่อมโยง
และ บูรณาการภาครัฐให้
สามารถท างานได้อย่างไร้
ข้อจ ากัด  
3. เปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้า
มามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
รูปแบบผ่านระบบดิจิทัล 

ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
(Others) 

ผู้ปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ 
ที่ไม่สามารถจดัอยู่ใน 
๖ กลุ่มข้างต้น หรือ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีอาศัย
ทักษะ และฝมีือ
เฉพาะด้านต่าง ๆ *** 

1. ตระหนักรูเ้กี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทลั  
2. สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหาร
จัดการงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่าง
เหมาะสม 

1. มีความรู้ความเข้าใจและ
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  
2. สามารถน าเทคโนโลยีมา
ใช้ได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย  
3. มุ่งพัฒนาตนเอง สามารถ
ปรับตัวกับการเปลีย่นแปลง
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย
น าเทคโนโลยีดิจิทลัมาใช้ 
 

1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
อย่างชาญฉลาด  
2. สามารถพัฒนาและ
บริหารจดัการงานท่ีได้รับ
มอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

ที่มา : แนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล , 
ส านักงาน ก.พ. 
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* ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รอง
อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต 
** ผู้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/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 จ านวน 15 กลุ่ม/ศูนย์ปฏิบัติการ/

ส านัก/กอง (มี 3 กลุ่ม/ศูนย์ปฏิบัติการ เป็นส่วนงานสนับสนุนขึ้นตรงกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน) และ 2) หน่วยงานส่วน

ภูมิภาค จ านวน 12 ส านักงาน ดังนั้น ในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรของ

กรมพัฒนาที่ดินนับว่าเป็นความท้าทายแก่องค์กร ในการการวางแผนเพ่ือให้ครอบคุลมการปฏิบัติงานของข้าราชการและ

บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินทั้ง 2 กลุ่ม ที่ต้องเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจหลัก

ของกรมพัฒนาที่ดินตามโครงสร้างของหน่วยงานข้างต้น โดยจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลโดยให้ข้าราชการ

และบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีส่วนร่วมในการวางแผนเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกรมที่ดิน 

ในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีจ านวนอัตราก าลัง 1,428 คน โดยได้แบ่งอัตราก าลังตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 หมวดที่ 2 มาตรา 4520   ได้ก าหนดต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญมี 4 ประเภท โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3.12 

 

 

 

 

                                                 
20 ส านักงาน 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 อัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
บริหาร 4 0.28 

อ านวยการ 24 1.68 
วิชาการ 984 68.91 
ทั่วไป 416 29.13 
รวม 1,428 100.00 

ที่มา : อัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

จากอัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้แบ่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

พบว่า สัดส่วนอัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน มากที่สุด คือ ประเภทวิชาการ จ านวน 984 คน คิดเป็นร้อยละ 68.91 

รองลงมา คือ ประเภททั่วไป จ านวน 416 คน คิดเป็นร้อยละ 29.13 ล าดับที่สาม คือ ประเภทอ านวยการ จ านวน 24 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.68 และล าดับสุดท้าย คือ ประเภทบริหาร จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28% ตามล าดับ  

หากพิจารณาการจัดกรอบอัตราก าลังให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการ

และบุคลากรของกรมที่ดิน จึงได้มีการจัดกลุ่มอัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ตามลักษณะบทบาทภารกิจ โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ บริหาร อ านวยการ และปฏิบัติการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3.13 
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ตารางที่  3.13 อัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งตามลักษณะบทบาทภารกิจ21 

ประเภท จ านวน (คน) ร้อยละ 
บริหาร 4 0.28 

อ านวยการ 24 1.68 
ปฏิบัติการ 1,400 98.04 

รวม 1,428 100.00 
ที่มา : อัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 

จากอัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดินที่ได้แบ่งตามลักษณะบทบาทภารกิจ พบว่า สัดส่วนอัตราก าลังคนของกรม

พัฒนาที่ดิน มากท่ีสุด คือ ประเภทปฏิบัติการ จ านวน 1,400 คน คิดเป็นร้อยละ 98.04 รองลงมา คือ ประเภทอ านวยการ 

จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 และล าดับสุดท้าย คือ ประเภทบริหาร จ านวน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.28  

ตามล าดับ  

ในมิติด้านความคาดหวังของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน จะมีความแตกต่างกันในแต่ละประเภท

กลุ่มบุคลากร ได้แก่ 

ส าหรับบุคลากรประเภทผู้บริหาร (อธิบดีและรองอธิบดี) จะต้องมีหน้าที่ในการก าหนดนโยบายในการเปลี่ยนผ่าน

องค์กรด้านดิจิทัล ตลอดจนถึงมีส่วนในการสร้างวัฒนธรรมที่จ าเป็นเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลได้  

ส าหรับบุคลากรประเภทอ านวยการ (เลขานุการกรม ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์/ส านัก/ส านักงาน)  จะต้องมีหน้าที่

ในการวางแนวทางการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 

                                                 
21 อัตราก าลังคนของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งตามลักษณะบทบาทภารกิจ โดย  
ประเภทบริหาร คือ บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งอธิบดีและรองอธิบดี  
ประเภทอ านวยการ คือ บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งเลขานุการกรม ผู้อ านวยการกอง/ศูนย์/ส านัก/ส านักงาน และ 
ประเภทปฏิบัติการ คือ บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งวิชาการและทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นต าแหน่งในระดับปฏิบตัิการ หรือช านาญการ ช านาญการพิเศษ และ
ผู้เชี่ยวชาญ 
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ส าหรับบุคลากรประเภทปฏิบัติการ จะต้องมีหน้าที่ในการน าเสนอนโยบายและแผนที่สามารถตอบสนองต่อ

เป้าหมายและพันธกิจของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนการด าเนินงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม

การด าเนินงานต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานตามบทบาท 

จากที่ได้กล่าวมาตั้งแต่หัวข้อที่ 3.1 – 3.3 จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์ปัจจัยตามกรอบแนวคิดของ

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร โดยกรอบแนวคิดจะพิจารณาจากมองจากภาพใหญ่ที่สุดลงมาที่ภาพเล็ก 

(Top-down Analysis) โดยเริ่มจากการพิจารณาแผนและเป้าหมายของแผนในแต่ละระดับ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการ

และความสอดคล้องของแผนในระดับต่าง ๆ จนมาถึงบริบทขององค์กร (Enterprise Context) (กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.1 

การจัดท าแผนพัฒนาบุคคลที่สอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ)  

จากนั้นจะน ามาสู่การวิเคราะห์ความพร้อมขององค์กรผ่านปัจจัยทั้ง 4 มิติ เพ่ือให้ทราบระดับความพร้อมขององค์

ในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.2 การวัดระดับความพร้อมขององค์กร)  

ในส่วนต่อมาจะท าการข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการประเมินศักยภาพ 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) ซึ่งการแบ่งกลุ่มดังกล่าวจะท าให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร

สอดคล้องกับภารกิจและความคาดหวังขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 3.7 
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ภาพที่ 3.8 กรอบแนวคิดของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (1) 

ในขั้นตอนถัดไปจะเป็นการกล่าวถึงกรอบในการจัดท าเครื่องมือเพ่ือการประเมินความพร้อมของบุคลากร ซึ่งเป็น

ขั้นตอนที่ต่อจากการแบ่งกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยจะมีการกล่าวไว้ในหัวข้อถัดไป 

 

3.4 กรอบในการจัดท าเครื่องมือการประเมินความพร้อมด้าน
บุคลากร 
 

 3.4.1 แนวคิดในการจัดท ากรอบตามกรอบ ก.พ. 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าร าชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือ 

การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ าเป็นต้องมีการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ  โดย

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับส านักงาน ก.พ. จัดท ารายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

61 

61 

บุคลากรภาครัฐ พร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินทักษะด้านดิจิทัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามที่ ก.พ. ก าหนด 

ซึ่งทาง ส านักงาน ก.พ. ได้มีการตั้งเป้าหมายจ านวนบุคลากรไว้ประมาณ 3 ล้านคนที่จะต้องเข้าสู่ระบบการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment) ดังนั้น จึงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบการประเมินมาตรฐานทักษะด้านดิจิทัลให้มีการท างานที่รวดเร็ว มีความเสถียร เกิด

ฐานข้อมูลการประเมินตนเอง ประมวลผลการวิเคราะห์ที่แม่นย าขึ้น และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การพัฒนาระบบการประเมินที่มีประสิทธิภาพและมีข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐด้านดิจิทัล จ าเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือทักษะด้านดิจิทัลที่มีลักษณะเฉพาะรายบุคคล (Personalized) เพ่ือให้

สามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้มีความจ าเพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคลได้ โดยรายละเอียดของแนวทางการพัฒนา

เครื่องมือจะได้น าเสนอแนวทางการพัฒนาเครื่องมือดังกล่าวในส่วนต่อไป 

 3.4.2 แนวทางในการพัฒนาเครื่องมือในการประเมินทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคล  

 

ภาพที่ 3.9  กรอบในการจัดท าเครื่องมือประเมินด้านทักษะด้านดิจิทัล 
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 1. การระบุช่องว่าง (Identify)  

 เป็นกระบวนการในการระบุกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกับความคาดหวังขององค์กร 

โดยการท าความเข้าใจมิติเหล่านั้นจะช่วยในการระบุได้ว่าในการประมวลผลนั้นควรจะด าเนินการผ่านช่องทางออนไลน์

หรือช่องทางออฟไลน์  

 2. การประเมิน (Assess) เมื่อสามารถระบุกลุ่มผู้ประเมินได้แล้วในขั้นตอนนี้จะเป็นกระบวนการในการ

ระบุวิธีการเก็บข้อมูลว่า ในกลุ่มเป้าหมายที่ระบุได้ตามข้อ 1 นั้น ควรใช้วิธีการใดในการเก็บข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ 

หลักฐานอื่น ๆ เป็นต้น ตลอดจนถึงช่องทางในการสัมภาษณ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตามข้อ 1 

 3. ผลลัพธ์ (Result) หลังจากมีการประเมินแล้ว ผลจากการประเมินจะท าให้ทราบว่าทักษะของผู้

ประเมินที่ได้พิจารณาควบคู่กับความคาดหวังขององค์กรและมาตรฐานทักษะอยู่ในระดับใด หากผู้ได้รับการประเมินยัง

ขาดทักษะ ความรู้ หรือประสบการณ์ การพัฒนาทักษะจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเติมเต็มช่องว่างทางทักษะที่ขาด หากแต่ถ้า

ผู้รับการประเมินมีทักษะดังกล่าวดีอยู่แล้วจะเป็นการประเมินในด้านอ่ืน ๆ ต่อไป 

 4. ข้อเสนอแนะ (Recommendation) จากผลลัพธ์ในส่วนที่ 3) ส่วนนี้จะเป็นการจัดท าแผนการ

พัฒนาทักษะรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าแผนการพัฒนานั้นสอดคล้องกับการ

พัฒนาทักษะรายบุคคล 
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3.5 แผนการในการประเมิน (Assessment Plan) 
 

 3.5.1 บทบาทของกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการขับเคลื่อนไปสู่องค์กร
ดิจิทัล   

 1. การแบ่งกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการประเมินศักยภาพ 

 

ภาพที่ 3.10 กลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการประเมินศักยภาพ 

 ในการประเมินบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรเพ่ือการก ากับดูแลองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

Deloitte Inc.22  ได้มีการแบ่งบุคลากรภายในองค์กรหนึ่ง ๆ ออกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 1) กลุ่มในการก ากับดูแลและเฝ้า

ระวัง (Oversight) ซึ่งจะท าหน้าที่ก ากับดูแลในภาพรวมขององค์กร 2) หน้าที่ในการขับเคลื่อนด้วยภาวะผู้น าทาง

ยุทธศาสตร์ (Strategic Leadership) ซึ่งในองค์กรธุรกิจต าแหน่งนี้มักจะเป็นในต าแหน่งผู้จัดการ ท าหน้าที่ประสานภาพ

ของนโยบายกับระดับปฏิบัติ 3) กลุ่มผู้ปฏิบัติ (Operation Execution) ซึ่งจะท าหน้าที่ปฏิบัติในแต่ละสายงาน 

                                                 
22 Deloitte (2019) Corporate Governance A practical on Global Trends & Best Practice. (Online) Retrieved from http://cab-
inc.com/wp-content/uploads/2019/06/CAB-2019-CEO-and-Director-Forum-Deloitte-Governance-Workshop-Slides-for-
Distribution2.pdf 
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 อย่างไรก็ตาม ในบริบทของข้าราชการและบุคลากรของประเทศไทยนั้น อาจไม่สามารถแบ่งได้ลักษณะ

ดังกล่าวได้โดยง่าย เพราะบทบาทในการก ากับ ดูแล และเฝ้าระวังในหลายกรณีอาจต้องท าหน้าที่ในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์องค์กรร่วมกับผู้บริหารระดับกลาง ขณะเดียวกันในกลุ่มผู้บริหารระดับกลางนั้น ก็มีการแบ่งกลุ่มที่มี

รายละเอียด ดังนั้น การแบ่งกลุ่มของบุคลากรภายในองค์กรอาจแบ่งได้ดังปรากฏ ตามภาพที่ 3.10 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

  1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (High Level Executive) โดยกลุ่มดังกล่าวเป็นผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กร ในกลุ่มนี้จะมีบทบาทส าคัญในการวางวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร และการตัดสินใจในประเด็นที่มี

ความส าคัญ 

  2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) โดยกลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มผู้บริหาร

ระดับกลาง อาทิ ผู้อ านวยการกองและผู้อ านวยการส านัก กลุ่มดังกล่าวมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย การติดตามและ

ก ากับดูแลให้เป็นไปตามผล และการสร้างสภาพแวดล้อมภายในทีมเพ่ือให้เกิดการท างานในรูปแบบดิจิทัล 

  3) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Pre-

Management) อาทิ กลุ่มผู้หัวหน้ากลุ่มงาน กลุ่มผู้เชียวชาญ ซึ่งมีคุณสมบัติจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับกลาง

ได้ โดยในกลุ่มนี้จะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างคนท างานด้านการปฏิบัติการและกลุ่มผู้ด าเนินการบริหารจัดการเพ่ือให้กลุ่ม

งานด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4) หน่วยงานด้านธุรกิจและหน่วยสนับสนุน (Business Unit and Support Function) โดยใน

กลุ่มดังกล่าวจะเป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มภารกิจ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ปฏิบัติ (ประกอบไปด้วยกลุ่มสายวิชาการ 

กลุ่มผู้ท างานด้านการออกแบบงานบริการ และผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ) โดยในกลุ่มนี้จะต้องสามารถ

พัฒนาความเข้าใจในมิติทีเ่กี่ยวข้องกับภารกิจ (Literacy) 

 2 ล าดับการพัฒนาที่มุ่งการสร้างผู้น าเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

 ในการพัฒนาและขับเคลื่อนภาครัฐด้านดิจิทัลให้บรรลุผลในระยะเริ่มต้นนั้น ความพร้อมของบุคลากร 2 

กลุ่ม ได้แก่ 1.) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (High Level Executive) ของส่วนราชการ และ 2) กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล (Technology Specialist)  จะถูกพัฒนาเป็น 2 กลุ่มแรก เนื่องจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (High Level 

Executive) ของส่วนราชการ เป็นผู้ที่สามารถกระตุ้นและผลักดันในเชิงนโยบายได้ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
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ดิจิทัล (Technology Specialist) จะเป็นผู้สนับสนุนการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการสนับสนุนการท างานและการ

ให้บริการประชาชน 

 จากการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญตามกรอบข้อเสนอแนะของส านักงาน ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและ

ขับเคลื่อนภาครัฐด้านดิจิทัลให้บรรลุผลในระยะเริ่มต้นนั้น ความพร้อมของบุคลากรที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะ

ด้านดิจิทัลของกลุ่มบุคลากรระดับสูง (Executive) เป็นล าดับแรก และล าดับต่อมา คือ การพัฒนากลุ่มผู้ปฏิบัติซึ่งมี

บทบาทหลักในภารกิจ ล าดับต่อมาเป็นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งท าหน้าที่ในการ

ขับเคลื่อนนโยบาย และในกลุ่มสุดท้ าย ได้แก่ กลุ่มผู้ เตรียมตัวได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับกลาง (Pre-

management) ในกลุ่มสุดท้าย กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จะเป็นกลุ่มที่สอดแทรกในแต่ละกลุ่ม ดังภาพที่ 3.11 

 
ภาพที่ 3.11 ล าดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลกรตามกลุ่มบุคลากร 
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 3.5.2 แผนการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

ดังที่ได้น าเสนอก่อนหน้านี้ว่าการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลจ าเป็นต้องสอดคล้องกับลักษณะความคาดหวังของแต่

ละกลุ่ม และแนวทางการพัฒนาของแต่ละบุคคลต้องมีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม โดยการแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 3) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่ม

ผู้บริหารระดับกลาง 4) กลุ่มผู้ปฏิบัติ โดยในกลุ่มผู้ปฏิบัติอาจมีการแบ่งเป็นกลุ่มสายวิชาการ กลุ่มผู้ท างานด้านการ

ออกแบบงานบริการ และผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 3.12 

 

ภาพที่ 3.12 แผนการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 

  1) การประเมินข้าราชการกลุ่มผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นการประเมินโดยการสัมภาษณ์ เพ่ือให้

เข้าใจวิสัยทัศน์องค์กร และความคาดหวังในด้านดิจิทัล รวมทั้งทักษะด้านดิจิทัลที่หน่วยงานคาดหวัง 

  2) กลุ่มหน่วยงานด้านธุรกิจหลักและหน่วยสนับสนุน (Business Unit and Support Function) 

โดยจะเป็นการประเมินจากการสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับแบบสอบถาม  

  3) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) โดยการสัมภาษณ์ควบคู่ไปกับแบบสอบถาม 

  4) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Pre-

Management) โดยการใช้แบบสอบถามควบคู่กับการสัมภาษณ์กลุ่ม 
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3.6 การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะของกลุ่มบุคลากร 
 3.6.1 ช่องว่างในเชิงทักษะ 

 1. สภาพการณ์ว่าด้วยช่องว่าในเชิงของไทย 

 ช่องว่างในเชิงทักษะ (Skill Gaps) หมายถึง ความไม่สอดรับกันระหว่างทักษะและคุณสมบัติของผู้ท างาน

กับทักษะและคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ23  สาเหตุของการเกิดช่องทางในเชิงทักษะนั้นอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ 

อาทิ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอก เช่น ความต้องการของนายจ้างของแต่ละอุตสาหกรรมอาจมีความต้องการที่

แตกต่างกันออกไป หรือการเข้ามาของเทคโนโลยี ซี่งเงื่อนไขดังกล่าวท าให้ระบบการศึกษานั้นไม่สามารถตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที จากงานศึกษาของ ILO (2019)24  ได้แสดงให้เห็นว่าในขณะที่ประเทศไทยนั้นก าลังก้าวเข้า

สู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลที่มากขึ้น (Digital) จากการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่ก าลังแรงงาน (Workforce) ของ

ประเทศไทยด้านดิจิทัลก าลังเผชิญกับช่องว่างทั้งในด้านจ านวนของก าลังแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ และทักษะของผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 2. ทักษะท่ีจ าเป็นและช่องว่างเชิงทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

 เทคโนโลยีดิจิทัลและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดข้อท้าทายและปัญหาที่

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐต้องเผชิญนั้นมีความสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อวิธีการท างานและทักษะของบุคลากร

ภาครัฐ OECD (2019) ได้ชี้ให้เห็นว่าในการท างานของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในห้วงปัจจุบันจ าเป็นต้องพัฒนา

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-digital-
government.pdf 
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  1) การให้ค าแนะน าในเชิงนโยบาย (Policy Advisory Skills) โดยต้องสามารถใช้เทคโนโลยี 

และสามารถบูรณาการหลักฐานเชิงประจักษ์จากหลากหลายสาขา รวมทั้งข้อมูลจากประชาชน เพ่ือให้ผู้ออกนโยบาย

สามารถตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  2) ทักษะการมีส่วนร่วม (Engagement Skills) โดยต้องสามารถท างานร่วมกับประชาชนและ

ผู้ใช้บริการของภาครัฐเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ ความชอบธรรม และผลกระทบจากบริการภาครัฐ โดยใช้ความรู้จากการ

ร่วมพัฒนาเพื่องานบริการที่ดี ซึ่งเข้าใจความต้องการและข้อจ ากัดของผู้รับบริการ 

  3) ทักษะในการส่งถ่ายงาน (Commissioning Skills) โดยต้องสามารถออกแบบและบริหาร

สัญญา รวมทั้งสามารถบริหารโครงการให้บรรลุผลผ่านองค์กรอ่ืน ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรไม่แสวงหาก าไร 

เพ่ือให้สามารถส่งมอบงานบริการที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญและสภาพพ้ืนที่ 

  4) การบริหารจัดการเครือข่าย (Network Management Skills) โดยการสร้างความร่วมมือกับ

หุ้นส่วนอื่น ๆ ในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือแลกเปลี่ยนความเข้าใจร่วมกันในปัญหานั้น ตลอดจนถึงสามารถระบุ

วิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 โดยทักษะทั้ง 4 ด้านนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การเป็นภาครัฐที่เปิดและมีนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น 

(Opened and Innovative) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและการออกแบบงานบริการ

ภาครัฐที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งต้องการงานบริการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การปรับองค์การให้เป็น

รูปแบบดิจิทัลนั้นเป็นโอกาสที่ส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถเข้าใจกับปัญหาในเชิงลึก ( Insight) ซึ่งการปรับโฉมดังกล่าว

ท าให้ทักษะที่เก่ียวข้องกับด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีความจ าเป็นมากขึ้น26  

 ในบริบทของประเทศไทยได้มีการพัฒนาระบบราชการเพ่ือก้าวเข้าสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ซึ่งได้

วางเป้าหมายสอดคล้องกับหลักการของ OECD ว่าภาครัฐนั้นจ าเป็นต้องมีดังนี ้

                                                 
26 OECD (2017) อ้างแล้ว 
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  1) เปิดกว้างและเชื่อมโยง (Open & Connected Government) โดยต้องมีความโปร่งใสใน

การท างานและในภาคส่วนต่าง ๆ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการท างานร่วมกับภาครัฐได้โดยการท างานในลักษณะ

เครือข่ายในแนวระนาบ 

  2) ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) โดยต้องสามารถท างาน

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐเพ่ือออกแบบงานบริการให้ตอบสนองต่อความ

ต้องการได้อย่างเหมาะสม 

  3) มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) โดยต้อง

สามารถท างานอย่างมีนวัตกรรมและสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ เพ่ือให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง   

 ในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นปัจจัยแห่งความส าเร็จนั้นประกอบด้วย 1) การสานพลังระหว่างภาครัฐ

และภาคส่วนอ่ืน ๆ 2) การสร้างนวัตกรรม 3) การปรับตัวเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization/Digitization) โดยในแง่นี้

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐต้องมีทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็น เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่รูปแบบดิจิทัลได้ ซึ่ง

ในแง่นี้ย่อมหมายความว่าทักษะของบุคลากรที่จ าเป็นนั้นไม่ได้จ ากัดเพียงเฉพาะทักษะในเชิงเทคนิค (Technical Skills) 

เท่านั้น หากแต่รวมถึงทักษะในด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น (Generic Skills) อาทิ การแก้ไขปัญหา (Problem Solving Skills) 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐประจ าประเทศไทย 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดท าโดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะเห็นได้ว่า มิติด้าน 1) ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้าน

ดิจิทัล (Digital Capabilities) ในมิติย่อยด้าน Digital Literacy จ าเพาะในประเด็นการออกแบบกระบวนงานและการ

ให้บริการด้วยระบบดิจิทัลและความรู้ด้านกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัล และ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 2) ตัวชี้วัดย่อยด้าน Digital Leadership และตัวชี้วัดย่อยด้าน Digital Professional ยังคงเป็น

ประเด็นที่เป็นข้อท้าทายของส่วนราชการในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรดิจิทัลและเป็นประเด็นที่ยังคงชี้ให้เห็น

ช่องว่างในเชิงทักษะของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ 
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 3.6.2 กระบวนการวิเคราะห์ Gaps 

การวิเคราะห์ช่องว่างในเชิงทักษะ (Skills Gap Analysis) คือ เครื่องมือส าคัญในการวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง

ทักษะปัจจุบันของคนท างานและทักษะที่จ าเป็นในการท างานเฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการประเมินเป้าหมาย

ในปัจจุบันและอนาคตขององค์กร OECD (2017) ได้น าเสนอให้เห็นว่ากระบวนการระบุทักษะเป็นส่วนส าคัญในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ ซึ่งเริ่มจากการระบุทักษะที่จ าเป็น และทักษะของทักษะดังกล่าวเป็นขั้นตอนพื้นฐานใน

การแสวงหาบุคลากร หรือพัฒนาบุคลากรในข้ันต่อไป ดังปรากฏตามภาพที่ 3.13 

 

ภาพที่ 3.13 การบริหารจัดการบุคลากรภาครัฐตามกรอบของ OECD 

จากแนวคิดของ OECD นั้นจะเห็นได้ว่ากระบวนการระบุช่องว่างในเชิงทักษะนั้นเป็นมิติแรกที่มีความจ าเป็นสูงสุด 

โดยการวิเคราะห์ช่องว่างในเชิงทักษะไม่เพียงแต่เป็นการประเมินบุคคลคนหนึ่งว่ามีทักษะที่เพียงพอหรือไม่เพียงพอ

อย่างไร หากแต่ต้องวิเคราะห์เป้าหมายและความคาดหวังขององค์กรควบคู่กันไป ในบริบทที่นโยบายมีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเพ่ือให้สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาชนและผู้รับบริการ และทักษะของผู้ที่ท างาน  
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กรอบของการวิเคราะห์นี้จึงได้ประยุกต์กรอบคิดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ27 ในการวิเคราะห์ช่องว่าง

เชิงทักษะเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าวให้แนวทางที่น่าสนใจใน

การวิเคราะห์ช่องว่างในเชิงทักษะว่าจะต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรหรือตลาด (Market-Driven Skills 

Demand) ทักษะที่นโยบายภาครัฐต้องการสนับสนุน (Policy-Driven Skills Demand) และทักษะที่ต้องการส าหรับ

ท างานเพ่ือการด ารงชีวิต (Skills Demand for Livelihood) เพ่ือวิเคราะห์ระดับและทักษะที่ต้องการในอนาคต เทียบกับ

ทักษะที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังปรากฏตามภาพที ่3.14 

 

ภาพที่ 3.14 กรอบแนวทางการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะ 

ที่มา: ILO, 2010 

 ในการประเมินช่องว่างทางทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจ าเป็นต้องมีการวางแนวทางการ
วิเคราะห์ส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลอย่างเป็นระบบ โดยในแต่ละ
ขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนการตั้งต้น (Set up) ขั้นตอนในการวิเคราะห์ (Analyze) และขั้นตอนในการรายงาน 
(Report) ทักษะที่จ าเป็นของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติ 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) โดยในขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการวางกรอบข้อมูลที่จ าเป็น กรอบใน

การวิเคราะห์ และการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา โดยกระบวนการที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

  1) ทฤษฎีในการวิเคราะห์ช่องว่าง (Theory of Gap) โดยแนวคิดในการวิเคราะห์ช่องว่างในเชิง

ทักษะดังที่น าเสนอก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่าในการวิเคราะห์ช่องว่างนั้นจ าเป็นต้องเข้าใจบริบทขององค์กร (Enterprise 

Context) ซึ่งประกอบด้วย 1) วัฒนธรรมและวิธีคิด 2) นโยบาย 3) โครงสร้างขององค์กร 4) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี

และโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 5) ข้อมูลและสารสนเทศ นอกเหนือจากความเข้าใจบริบทขององค์กรแล้วจ าเป็นต้องเข้า

ใจความคาดหวังของผู้รับบริการด้วย เพ่ือให้เข้าใจความคาดหวังของผู้รับบริการต่อองค์กร 

  2) แม่แบบในการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Template) เพ่ือให้เกิดการเรียบเรียงข้อมูลเกี่ยวกับ

ช่องว่างในเชิงทักษะอย่างเป็นระบบ จึงจ าเป็นต้องออกแบบกรอบในการเรียบเรียงข้อมูลที่เกิดจากการวิเคราะห์ช่องว่าง

อย่างเป็นระบบ 

  3) ตัวชี้วัดช่องว่าง (Gap KPI) เพ่ือให้สามารถติดตามเป้าหมายและความก้าวหน้าในการพัฒนา

ทักษะ และทักษะข้าราชการบุคลากรด้านดิจิทัล การก าหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมนั้นเป็นประเด็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 
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 2. ในขั้นตอนของการวิเคราะห์นี้จะเป็นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร (Enterprise Context) เพ่ือระบุ

จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ท าให้ทราบช่องว่างในภาพรวมขององค์กรในการพัฒนาด้านดิจิทัลขององค์กร 

 3. ขั้นตอนในการรายงาน (Report) จากข้อมูลช่องว่างในภาพรวมขององค์กรในการพัฒนาด้านดิจิทัลใน

ขั้นตอนก่อนหน้านี้ ในขั้นตอนนี้จะได้น าข้อมูลเพ่ือเป็นช่องว่างดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาการจัดท าแผนการพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development Plan) และแผนยุทธศาสตร์องค์กรตามล าดับ 

 

3.7 การจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคล 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลเป็นกระบวนการต่อจากการกระบวนการวิเคราะห์ช่องวางในเชิง

ทักษะ โดยผลผลิต (Output) ที่เกิดขึ้นในกระบวนการก่อนหน้าจะน ามาใช้วิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนาทักษะรายบุคคล 

เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังขององค์กรได้อย่างเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด ส าหรับหัวข้อการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลจะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อหลัก โดยเริ่มจากการอธิบาย

หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ในหัวข้อถัดมาจะเป็นการกล่าวถึงความเชื่อมโยงของ

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลกับการจัดท าแผนพัฒนาทักษะรายบุคคล และหัวข้อสุดท้ายจะกล่าวถึงการน าแนวทางการ

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

 3.7.1. หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 

 1. หลักการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

 แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) คือ กรอบแนวทางหรือแผนปฏิบัติการ 

ที่จัดท าขึ้นเฉพาะในแต่ละบุคคล เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะอ่ืน ๆ 
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ตามเป้าหมายของการพัฒนา28 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) 

ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน่วยงาน จะน าไปสู่การพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ  

 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลเป็นการพัฒนาที่เป็นปัจเจกบุคคล เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภูมิหลัง

ทักษะที่แตกต่างกัน โดยการจัดท าแผนพัฒนา ฯ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาสมรรถนะทักษะและพฤติกรรมผ่านกิจกรรม

การเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ29 จากแนวคิดข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลนั้นเป็น

กรอบแนวคิดในการท างาน สามารถประยุกต์ให้เข้ากับความมุ่งหวังขององค์กรได้ 

 2. องค์ประกอบของแผนพัฒนารายบุคคล 

 แผนพัฒนารายบุคคลมีองค์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ดังต่อไปนี้ 

  1) เป้าหมายการพัฒนา  

  ส าหรับเป้าหมายการพัฒนาจะพิจารณาครอบคลุมทั้งเป้าหมายระยะสั้นและเป้าหมายระยะยาว 

โดยเป้าหมายระยะสั้นจะเป็นการพัฒนาเพ่ือเติมเต็มช่องว่างของการพัฒนา ซึ่งควรตั้งเป้าหมายไม่เกิน 2 ประเด็น และ

เป้าหมายระยะยาวจะเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ  

  2) ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ต้องได้รับการพัฒนา 

  ส าหรับองค์ประกอบนี้จะพิจารณาจากบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามกลุ่มเป้าหมายของ

บุคลากร ตามท่ีได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 3.2 บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 

  3) เหตุผลและความส าคัญ 

 

                                                 
28 ส านักงาน ก.พ. (2560). คู่มือจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ส าหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
, ส านักงาน ก.พ. ปี พ.ศ. 2560 หน้า 2 
29 กิลลีย์และคณะ(2002:27-55) อ้างในคู่มือการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ส านักบริหารหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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  บุคลากรควรมีจะเข้าใจและตระหนักถึงความจ าเป็นของการพัฒนาทักษะของตน  และเป็นการ

ตอบค าถามถึงความส าคัญในการพัฒนาความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะนี้ก่อน เช่น เพราะจากการประเมินช่องว่างเชิงทักษะ 

(GAP) หรือตรงกับความต้องการขององค์กร หรือเป็นสมรรถนะหลักที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หรือเพราะ

เป็นสมรรถนะที่ก าหนดในต าแหน่งงานที่ต้องการโยกย้ายไปสู่ต าแหน่งงานนั้น 

  4) วิธีการและช่วงเวลาของการพัฒนา 

  การพัฒนาทักษะย่อมมีวิธีการที่แตกต่างกัน เช่น การฝึกอบรม การประชุม/สัมมนา การสอน

งาน การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน โปรแกรมพ่ีเลี้ยง การมอบหมายโครงการ การหมุนเวียนงาน การท ากิจกรรม การ

เรียนรู้ด้วยตัวเอง การเป็นวิทยากรภายใน การดูงานนอกสถานที่ นอกจากนี้ ควรมีการก าหนดช่วงเวลาของการพัฒนาให้

สอดคล้องกับการท างานและการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

  5) การประยุกต์ใช้ในงาน 

  การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลต้องมีความสอดคล้องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน

และบุคลากร ดังนั้น การพัฒนาทักษะใด ๆ บุคลากรควรจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในทุกระดับและสามารถ

น าไปใช้ในภารกิจได้อย่างเหมาะสม โดยใช้หลัก SMART30  คือ S = Specific (มีความชัดเจน) , M = Measurable 

(สามารถวัดได้), A = Attainable (สามารถบรรลุได้), R = Realistic (อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง) และ T = Timely (มี

ก าหนดเวลาแน่นอน) 

  6) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นองค์ประกอบที่ช่วยประเมินการพัฒนาทักษะว่ามีความเหมาะสม 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. กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาทักษะรายบุคคล 

 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนานั้นเป็นกระบวนการที่การสื่อสาร 2 ทาง ระหว่างผู้บังคับบัญชาและตัว

บุคลากรร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาที่มีเป้าหมายจ าเพาะเจาะจงและสามารถปฏิบัติได้ โดยผู้บังคับบัญชาเป็นบุคคลที่ต้องท า

หน้าที่เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรกับการพัฒนาบุคลากร  

 แผนพัฒนาบุคลากรจะพิจารณาใน 2 มิติด้วยกัน โดยมิติแรกจะพิจารณาการพัฒนาเพ่ือตอบสนอง

เป้าหมายการพัฒนาระยะสั้นที่มุ่ งการเสริมจุดแข็ง  (Strength) และหาวิธีการจัดการกับจุดที่ต้องการพัฒนา 

(Development Area) ส าหรับมิติที่สอง เป็นการพัฒนาระยะยาว โดยเป็นการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ือก้าวไปสู่ต าแหน่ง

เป้าหมายในอนาคต โดยกระบวนการพัฒนาที่สมบูรณ์ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินหาช่องวางการ

พัฒนา (Assess) การก าหนดวิธีการเรียนรู้/พัฒนา (Acquire) และการปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (Apply) กระบวนการ

จัดท าแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ 

  1) ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา  

  ในขั้นตอนนี้จะเป็นการก าหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลและเติมเต็มช่องว่างเชิงทักษะของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน โดยที่มีความแตกต่างตามบทบาทของตน 

  2) ประเมินช่องว่างของการพัฒนา  

  การประเมินช่องวางของการพัฒนาจะท าการวิเคราะห์ช่องว่างของการพัฒนา (Gap Analysis) 

ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์นั้นได้กล่าวไว้ในส่วนที่ 6.2 กระบวนการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะ 

  3) จัดล าดับความส าคัญและเลือกประเด็นในการพัฒนา 

  การเลือกประเด็นในการพัฒนาบุคลากรรายบุคลควรจะให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการท าความ

ต้องการของบุคลากรให้สอดคล้องกับสิ่งที่หน่วยงานและองค์กรต้องการ และประเด็นในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่เป็น

จุดแข็งและจุดที่ต้องการพัฒนา 
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  4) ก าหนดแนวทางและวิธีในการพัฒนา  

  ส าหรับการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล ต้องมีการระบุแนวทางและวิธีในการพัฒนาที่สอดคล้อง

กับประเด็นในการพัฒนา พร้อมทั้งต้องมีการก าหนดแนวทางในการน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 

  5) ระบุปัญหา/อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

  แผนงานที่ดีจะต้องค านึงถึงความเสี่ยงที่ท าให้การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไม่ประสบความส าเร็จ

ตามท่ีตั้งเป้าหมายไว้ ผ่านการระบุปัญหา/อุปสรรค พร้อมทั้งให้น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น 

  6) การติดตามการพัฒนา 

  บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะและผู้บังคับบัญชาควรมีการติดตามความคืบหน้าของการ

พัฒนา ปัญหา/อุปสรรคที่เกิดขึ้น เป็นประจ า พร้อมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา 

 4. การน าแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลสู่การปฏิบัต ิ 

 การปฏิบัติตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ ท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของตน และยังช่วย

ขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดได้ นอกจากนี้ การปฏิบัติท าให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแผนที่ได้พัฒนา

ร่วมกันว่าองค์กรจัดท าแผนได้เหมาะสมต่อองค์มากน้อยระดับใด 

 3.7.2 ความเชื่อมโยงของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลกับการจัดท าแผนพัฒนาทักษะ
รายบุคคล 

จากการวิเคราะห์ช่องว่างของการพัฒนาในบทที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในกรม

พัฒนาที่ดินเป็นทักษะที่ควรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในอดีตที่ผ่านมา 

หลายหน่วยงานได้มีการจัดอบรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แกข่้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ผลการอบรมนั้นไม่สามารถ

น ามาใช้ปฏิบัติงานได้จริง ทางกรมพัฒนาที่ดินจึงเห็นควรว่าการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

78 

78 

ภาครัฐภายในกรม ฯ ควรน าหลักการของการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลมาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีบทบาทภารกิจ พ้ืนฐานทักษะด้านดิจิทัลและความคาดหวังด้านดิจิทัลที่แตกต่างกัน ท าให้

การพัฒนาทักษะจ าเป็นต้องมีความแตกต่างกัน เพ่ือให้ตอบสนองต่อความคาดหวังได้อย่างเหมาะสมเกิดความคุ้มค่า และ

ประสิทธิภาพ 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลตั้งแต่ขั้นตอนแรกของ 

การจัดท าแผน คือ การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนา ซึ่งนับเป็นหัวใจส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนาทักษะรายบุคคล 

โดยที่เป้าหมายของการพัฒนาต้องมุ่งเน้นที่จะพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร ซึ่งจะท าให้การจัดท าแผนพัฒนาทักษะ

รายบุคคลด้านดิจิทัลเป็นไปได้อย่างเหมาะสม เลือกพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถต่าง  ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับ

บทบาทภารกิจและความคาดหวังขององค์กร 

ในประเด็นถัดไปจะกล่าวถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร ผ่านการจัดท าแผนพัฒนาทักษะ

รายบุคคล 

 3.7.3 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเป็นสิ่งที่รัฐบาลก าลังให้ความสนใจ โดย  OECD31 ได้มีการจัดท าแนวทางการ

เสริมสร้างการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ปัจจัยหนึ่งที่ทาง OECD ได้ระบุไว้ คือ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและข้อมูลที่

เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรในองค์กร 

จากการวิเคราะห์ช่องว่างในเชิงทักษะด้านดิจิทัลที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นพบว่าศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัลยัง

เป็นข้อท้าทายของส่วนราชการในการขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ซึ่งจากรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินการ

ตามแผนการปฏิรูปประเทศของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการระบุถึงเป้าหมายและผลที่

ต้องการด้านการบริหารราชการโดยการน าดิจิทัลเข้ามาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมทั้งยกระดับ  

 

                                                 
31 OECD. (อ้างแล้วใน 26) 
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ความพร้อมทางด้านดิจิทัล จากข้อท้าทาย รายงานความก้าวหน้าและผลส ารวจระดับความพร้อมในด้านดิจิทัล ล้วนแต่

ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือเติมเต็มช่องว่างขององค์กรในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  

ประเด็นที่ควรพิจารณาเป็นล าดับถัดมา คือ องค์กรจะมีแนวทางการท าแผนเพ่ือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่

ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐภายในสังกัดอย่างไรถึงจะประสบความส าเร็จในการพัฒนา โดยบุคลากรในองค์กรล้วนมี

ความแตกต่างกันทั้งบทบาทภารกิจ ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะด้านดิจิทัล ท าให้การออกแบบแผนเพ่ือการพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลจึงควรออกแบบให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มบุคลากร ซึ่งเครื่องมือที่เหมาะสมในการท าแผนเพ่ือการพัฒนา 

คือ การน าแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลมาประยุกต์ใช้เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร  

ส าหรับการประยุกต์แผนพัฒนาทักษะรายบุคคลกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เป็นเสมือนกาวที่เชื่อมโยงการ

จัดการประสิทธิภาพเข้ากับการเรียนรู้ หากสามารถชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาแก่บุคลากรที่ชัดเจน จะสามารถสนับสนุน

การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพ่ือการน าไปปฏิบัติงานจริง ซึ่งได้มีการกล่าวถึงแนวทางการพัฒนา 32 โดยเริ่มจากการ

ตั้งเป้าหมายของบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร จากนั้นจะวิเคราะห์ถึงช่องว่างของการพัฒนาใน

ด้านความรู้และทักษะด้านดิจิทัล น าไปสู่การออกแบบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลร่วมกัน เพ่ือให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ พร้อมทั้งติดตามการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และวิเคราะห์ถึงระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

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 ในขั้นตอนถัดไปจะกล่าวถึงการจัดท าแผนพัฒนา

รายบุคคลส าหรับทักษะด้านดิจิทัล 

กรอบการจัดท าแผนเสมือนการวางโครงร่างของการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ประกอบกับในปัจจุบัน

หน่วยงานราชการมีภารกิจส าคัญร่วมกัน คือ การพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท า

แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ซึ่งการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลจึง

เสมือนเป็นคู่มือที่ช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์ 

 1. การจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคล 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาทักษะรายบุคคลโดยทั่วไป ส าหรับการพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลจะน ามาหลักการที่ได้กล่าวมาประยุกต์เข้ากับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร โดยแบ่งทักษะ

ด้านดิจิทัลที่เรียนรู้ ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ 1. กลุ่มทักษะพ้ืนฐานที่ต้องได้รับการพัฒนา (Fundamental/Functional 

Skill) โดยยึดตามบทบาทภารกิจของบุคลากร และ 2. กลุ่มทักษะเพ่ิมเติมที่ควรเรียนรู้ (Optional Skill) เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร 
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  1) กลุ่มเป้าหมายส าหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  

  ขั้นตอนแรกจะเป็นการจากการจัดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาออกเป็น 5 กลุ่มเป้าหมาย โดยมี

รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.14 

ตารางที ่3.14  เป้าหมายของการพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายของการพัฒนา 
1. กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (High 
Level Executive) 
 

วางวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งการติดตามการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ ผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนผ่านองค์กร
ไปสู่ดิจิทัลได้ 

2. กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง (Middle 
Level Management) และ กลุ่มผู้
เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับ
การแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง 

การแปลงนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติในระดับต่อไป และการ
ส่งเสริมการท างานของทีมโดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการท างาน
ให้เกิดประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึน 

3. กลุ่มผู้ปฏิบัติ (เจ้าหน้าที่ด้าน IT) พัฒนาองค์กรให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลให้ทันสมัย เชื่อมโยงข้อมูล และดูแลรักษา
ระบบให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเสถียรภาพ 

4. กลุ่มผู้ปฏิบัติ (กลุ่มผู้ออกแบบงาน
บริการ) 

การปฏิบัติตามภารกิจของตนให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพที่เพ่ิมข้ึนผ่านการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

5. กลุ่มผู้ปฏิบัติ (กลุ่มผู้ท างาน
วิชาการ) 

การปฏิบัติตามภารกิจของตนเองให้เกิดคุณค่าและประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
น าเสนอทางเลือกเชิงนโยบายให้แก่ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ผ่านการใช้ข้อมูล 
วิเคราะห์ และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการท างาน 

 

  2) ทักษะด้านดิจิทัลที่เรียนรู้ 

  บุคลากรในแต่ละกลุ่มมีเป้าหมายตามความคาดหวังที่แตกต่างกันตามภารกิจของตน ท าให้  

การพัฒนาทักษะจึงต้องมีความเฉพาะ โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.15 
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ตารางที ่3.15 ทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 

ทักษะด้านดิจิทัล 
Fundamental/ 
Functional Skill 

Optional Skill 

ระยะเริ่มต้น ระยะก าลังพัฒนา ระยะสมบูรณ์ 
กลุ่มผู้บริหาร

ระดับสูง 
 

1. การก าหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้าน
ดิจิทัลท่ีเชื่อมโยงและข้ามหน่วยงาน 
2. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ ให้มีการเชื่อมโยง 
3. การขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
4. การบริหาร จัดการ สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
5. เข้าใจกระบวนงานขององค์กร และการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
6. การพฒันาคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร 
7. เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
8. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน 
9. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และ
หลักปฏิบัติท่ีดี 

1. กลยุทธ์การให้บริการสมาร์ท
ดิจิทัลและน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. การเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับ
การเป็นองค์กรดิจิทัล 
3. การสร้างความร่วมมือเพื่อสร้าง
นวัตกรรมบริการดิจิทัล 
4. การท างานร่วมกันเป็นทีมแบบ
ข้ามหน่วยงาน 
5. แก้ไข/ยกเลิกกฎหมายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
6. การก ากับการใช้สถาปัตยกรรม
องค์กร 
7. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตีความ
และตัดสินใจ 

1. การออกแบบองค์กร
ดิจิทัล 
2. การสร้างความยั่งยืน
ของการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล 
3. การใช้ดิจิทัลเพื่อการ
ท างานร่วมกัน 

กลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง และ 

กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือ
มีแนวโน้มว่าจะ

ได้รับการแต่งตั้งให้
ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหาร

ระดับกลาง 
 

1. การก าหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้าน
ดิจิทัลท่ีเชื่อมโยงและข้ามหน่วยงาน 
2. การออกแบบองค์กรดิจิทัล 
3. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ ให้มีการเชื่อมโยง 
4. การก ากับการใช้สถาปัตยกรรมองค์กร 
5. การริเริ่ม/วางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล 
6. การเตรียมทรัพยากรเพื่อรองรับการเป็นองค์กร
ดิจิทัล 
7. การขับเคลื่อนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
8. เข้าใจกระบวนงานขององค์กร และการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
9. การพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาองค์กร 
10. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน 
11. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมดิจิทัล 
12. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และ
หลักปฏิบัติท่ีดี 
13. การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและ
กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. กลยุทธ์การให้บริการสมาร์ท
ดิจิทัลและน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. การทบทวน/ปิดโครงการ 
3. การบริหาร จัดการ สู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 
4. การสร้างความร่วมมือเพื่อสร้าง
นวัตกรรมบริการดิจิทัล 
5. การท างานร่วมกันเป็นทีมแบบ
ข้ามหน่วยงาน 
6. การบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล 
7. แก้ไข/ยกเลิกกฎหมายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
8. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตีความ
และตัดสินใจ 
9. การใช้ดิจิทัลเพื่อการท างาน
ร่วมกัน 
10. การประยุกต์ใช้กรอบการ
ด าเนินงานร่วมกันส าหรับพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

1. การก ากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กรอบธรร
มาภิบาล และหลัก
ปฏิบัติท่ีดีด้านดิจิทัล 
2. การสร้างความยั่งยืน
ของการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล 
3. การปรับปรุง
กระบวนงานและพัฒนา 
นวัตกรรบริการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการ
ให้บริการดิจิทัลได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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กลุ่มเป้าหมาย 

ทักษะด้านดิจิทัล 
Fundamental/ 
Functional Skill 

Optional Skill 

ระยะเริ่มต้น ระยะก าลังพัฒนา ระยะสมบูรณ์ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติ 

(เจ้าหน้าท่ีด้าน IT) 
1. การก าหนดทิศทาง เป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้าน
ดิจิทัลท่ีเชื่อมโยงและข้ามหน่วยงาน 
2. การออกแบบองค์กรดิจิทัล 
3. การก ากับการใช้สถาปัตยกรรมองค์กร 
4. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ ให้มีการเชื่อมโยง 
5. การริเริ่ม/วางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล 
6. ด าเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล 
7. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี 
8. พัฒนาแผนบริหารจัดการความม่ันคง ปลอดภัย
และความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล 
9. บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
10. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตีความและตัดสินใจ 
11. การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและ
กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
12. การทบทวน/ปิดโครงการ 
13. การใช้ดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกัน 
14. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน 
15. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และ
หลักปฏิบัติท่ีดี 
16. เข้าใจกระบวนงานขององค์กร และการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

1. กลยุทธ์การให้บริการสมาร์ท
ดิจิทัลและน าไปสู่การปฏิบัติ 
2. การจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กร 
3. การประยุกต์ใช้กรอบการ
ด าเนินงานร่วมกันส าหรับพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
4. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
5. การสร้างความร่วมมือเพื่อสร้าง
นวัตกรรมบริการดิจิทัล 
6. ออกแบบนวัตกรรมบริการ 
7. การสร้างนวัตกรรมท่ีมี
ประสิทธิภาพภายใต้การใช้ทรัพยากร
น้อยท่ีสุด 
8. การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามแนวทาง 
พลวัตรปรับต่อเน่ือง 
9. การบริหาร จัดการ สู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 
10. การปรับปรุงกระบวนงานและ
พัฒนานวัตกรรบริการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
11. การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การใช้บริการและการท างานดิจิทัล 
12. การบริหารความเสี่ยงด้านดิจิทัล 
13. แก้ไข/ยกเลิกกฎหมายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

1. การสร้างความยั่งยืน
ของการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล 
 

กลุ่มผู้ปฏิบัติ (กลุ่ม
ผู้ออกแบบงาน

บริการ) 
 

1. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ ให้มีการเชื่อมโยง 
2. การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและ
กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมดิจิทัล 
5. เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
6. การใช้เครื่องมือดิจิทัล/แอพลิเคชั่นขั้นต้นส าหรับ
การท างาน 
7. การใช้ดิจิทัลเพื่อการท างานร่วมกัน 

1. การบริหาร จัดการ สู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 
2. ออกแบบนวัตกรรมบริการ 
3. การปรับปรุงกระบวนงานและ
พัฒนานวัตกรรบริการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
4. การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การใช้บริการและการท างานดิจิทัล 
5. ผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการ
สาธารณะ 

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

ทักษะด้านดิจิทัล 
Fundamental/ 
Functional Skill 

Optional Skill 

ระยะเริ่มต้น ระยะก าลังพัฒนา ระยะสมบูรณ์ 
8. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และ
หลักปฏิบัติท่ีดี 

6. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 5. การก ากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กรอบธรร
มาภิบาล และหลัก
ปฏิบัติท่ีดีด้านดิจิทัล 
6. เข้าใจกระบวนงาน
ขององค์กร และการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

กลุ่มผู้ปฏิบัติ (กลุ่ม
ผู้ท างานวิชาการ) 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมดิจิทัล 
2. การริเริ่ม/วางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล 
3. การออกแบบองค์กรดิจิทัล 
4. เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล 
5. การใช้เครื่องมือดิจิทัล/แอพลิเคชั่นขั้นต้นส าหรับ
การท างาน 
6. การใช้ดิจิทัลเพื่อการท างานร่วมกัน 
7. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน 
8. การปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล และ
หลักปฏิบัติท่ีดี 
9. การปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและ
กระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตีความ
และตัดสินใจ 
2. ผลิตชุดข้อมูลเพื่อการบริการ
สาธารณะ 
3. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
4. ออกแบบนวัตกรรมบริการ 
5. การปรับปรุงกระบวนงานและ
พัฒนานวัตกรรบริการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการให้บริการดิจิทัลได้อย่าง
ต่อเนื่อง 
6. การบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การใช้บริการและการท างานดิจิทัล 
7. การบริหาร จัดการ สู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 
8. การประยุกต์ใช้กรอบการ
ด าเนินงานร่วมกันส าหรับพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
9. แก้ไข/ยกเลิกกฎหมายเพื่อ
ปรับเปลี่ยนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

1. การก ากับและ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย กรอบธรร
มาภิบาล และหลัก
ปฏิบัติท่ีดีด้านดิจิทัล 
2. การสร้างความยั่งยืน
ของการเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัล 
3. การเปลี่ยนผ่านสู่
องค์กรดิจิทัลโดยใช้
เทคโนโลยี 
4. เข้าใจกระบวนงาน
ขององค์กร และการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

  

 จากนั้นจะน าไปสู่การจัดกลุ่มเป้าหมายของบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัล ซึ่งกลุ่มเป้าหมายจะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ตามที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 3.5.1 การแบ่งกลุ่มข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพ่ือการประเมินศักยภาพ ต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์ล าดับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกลุ่มผู้บริหารระดับสูง  
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เป็นล าดับแรก และล าดับต่อมา คือ การพัฒนากลุ่มผู้ปฏิบัติ ซึ่งมีบทบาทหลักในภารกิจ ล าดับต่อมาเป็นการพัฒนาทักษะ

ด้านดิจิทัลให้กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ซึ่งท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบาย และในกลุ่มสุดท้าย ได้แก่ กลุ่มผู้เตรียมตัว

ได้รับการพัฒนาเป็นผู้บริหารระดับกลาง (Pre-management) ในกลุ่มสุดท้าย โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี จะเป็น

กลุ่มที่สอดแทรกในแต่ละกลุ่ม โดยมีแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับบุคลากรในองค์กรแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

การพัฒนา โดยรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 3.16 

ตารางที่ 3.16 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในแต่ละกลุ่มเป้าหมายภายในองค์กร 

กลุ่มเป้าหมาย ทักษาที่คาดหวัง 
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

1. กลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูง  

1. การก าหนดทิศทาง เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล 
2. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ 
3. การบริหาร จัดการ สู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล 
4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการ
ท างาน 

1. การเข้าใจ ก ากับการใช้สถาปัตยกรรม
องค์กร 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตีความและ
ตัดสินใจ  

1. ความสามารถในวิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคอันเกิด
จากการเป็นองค์กรดิจิทัล
เพื่อการวางแผนการพัฒนา
ในระยะต่อไป 

2. กลุ่มผู้บริหาร
ระดับกลาง 

1. การออกแบบองค์กรดิจิทัล 
2. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ 
3. การเข้าใจ ก ากับการใช้
สถาปัตยกรรมองค์กร 
4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการ
ท างานร่วมกัน 

1. การริเริ่ม/วางแผน/ทบทวน โครงการ
ภายใต้รัฐบาลดิจิทัล 
2. การบริหาร จัดการ สู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ดิจิทัล เพื่อตีความและตัดสินใจ 
4. ความรู้ด้านการพัฒนาแผนบริหารจัดการ
ความมั่นคง ปลอดภัยและความต่อเน่ือง
การให้บริการแบบดิจิทัล 

1. การบริหารความเสี่ยง
ด้านดิจิทัล 
2. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กร
ดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี 

3. กลุ่มผู้เตรียมตัวได้รับ
การพัฒนาเป็นผู้บริหาร
ระดับกลาง 
 

1. การออกแบบองค์กรดิจิทัล 
2. เทคนิคการออกแบบกระบวนการ 
3. การเข้าใจ ก ากับการใช้
สถาปัตยกรรมองค์กร 
4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการ
ท างานร่วมกัน 

1. การริเริ่ม/วางแผน/ทบทวน โครงการ
ภายใต้รัฐบาลดิจิทัล 
2. การบริหาร จัดการ สู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ดิจิทัล เพื่อตีความและตัดสินใจ 
4. ความรู้ด้านการพัฒนาแผนบริหารจัดการ
ความมั่นคง ปลอดภัยและความต่อเน่ือง
การให้บริการแบบดิจิทัล 

1. การบริหารความเสี่ยง
ด้านดิจิทัล 
2. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กร
ดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี 
 

4. กลุ่มผู้ปฏิบติั 
4.1. ด้านวิชาการ 
 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ดิจิทัล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตีความและ
ตัดสินใจ 

1. การเปลี่ยนผ่านสู่องค์กร
ดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี 
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กลุ่มเป้าหมาย ทักษาที่คาดหวัง 
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 

2. การออกแบบองค์กรดิจิทัล 
3. การใช้เครื่องมือดิจิทัล/แอพลิเคชั่น
ขั้นต้นส าหรับการท างาน 
4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการ
ท างานร่วมกัน 

2. ผลิตชุดข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
4. การใช้ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการใช้บริการและการท างาน 

2. ออกแบบนวัตกรรม
บริการ 
 

4.2 ด้านบริการ 
 

1. การออกแบบกระบวนการ 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
ดิจิทัล 
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการ
ท างานร่วมกัน 
4. การใช้เครื่องมือดิจิทัล/แอพลิเคชั่น
ขั้นต้นส าหรับการท างาน 

1. ออกแบบนวัตกรรมบริการ 
2. การใช้ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการใช้บริการและการท างาน 
3. การผลิตชุดข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
4. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ตีความและตัดสินใจ 
2. การออกแบบองค์กร
ดิจิทัล 
 

4.3 ด้านเทคโนโลยี 
 

1. การออกแบบองค์กรดิจิทัล 
2. บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการ
ท างาน 
4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตีความและ
ตัดสินใจ 
5. การใช้ดิจิทัลเพื่อการท างานร่วมกัน 

1. การใช้ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
2. ออกแบบนวัตกรรมบริการ 
3. การใช้ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพการใช้บริการและการท างาน 

1. การจัดท าสถาปัตยกรรม
องค์กร 
2. การพัฒนาซอฟต์แวร์ตาม
เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
3. การบริหารความเสี่ยง
ด้านดิจิทัล 

4.4 ด้านอื่น ๆ 1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล  
2. สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

1. มีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  
2. สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ 

1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง 
ชาญฉลาด 
2. สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลมาพัฒนาในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม
ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ 
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การเรียนรู้แบบ  
70 : 20 : 10 

การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากรที่ให้
ความส าคัญกับการน าความรู้ไปใช้ได้จริง 

ควบคู่ไปกับการค้นพบนวัตกรรมในการพัฒนางาน
เพ่ือก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

70% 

ลงมือท าจริง ปฏบิัติงานจริง  
ทดลองเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

20% 

เรียนรูจ้ากผู้น า หวัหน้า พี่เลี้ยง 
หรือโค้ช 

10% 

การฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ 
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3.8 การพัฒนาทักษะในรูปแบบ 70 : 20 : 10 
 

 3.8.1 การเรียนรูปแบบ 70 : 20 : 10 คืออะไร ? และท าไม ? 

รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายใต้แผนนี้ ได้ท าการพัฒนาจากทฤษฎีทางด้าน

ศึกษาศาสตร์ที่ได้ยืนยันแล้วว่า “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก” เป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวผู้ศึกษาอย่าง

แท้จริง อันเนื่องมาจากการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาศให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เป็น

กระบวนการที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษาและปฏิบัติจริงภายใต้การคิดอย่างลุ่มลึก ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจและ

ค้นหาความหมายของเนื้อหาสาระโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่ได้รับ สามารถประเมินตนเองได้ว่ามีความรู้หรือทักษะ

ใหม่เกิดขึ้น กระตือรือร้นที่จะรับข้อมูลและจดจ าข้อมูลเพ่ือให้สามารถดึงมาใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 3334 “การจัดการ

เรียนรู้เชิงรุก” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ ปัจจัยพ้ืนฐาน 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.20-

21. 

 

                                                 
33 Mayers and Jones (1993) Promoting Active Learning: Strategies for the Collage Classroom. Sanfrancisco: Jossey-Bass. 
34 ไชยยศ เร่ืองสุวรรณ (2553) เทคโนโลยีการศึกษา ทฤษฎีและการวิจยั. กรุงเทพฯ: อินเดียนสโตร์ 
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ในท านองเดียวกัน การคัดเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

ของบุคลากรในองค์กรนั้น นอกจากจะต้องพิจารณาถึงวิธีการจัดการเรียนรู้แล้ว สิ่งส าคัญคือการท าความเข้าใจถึงธรรมชาติ

การเรียนรู้ของมนุษย์ร่วมด้วย เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการลงทุนด้านการจัดการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะ 

ด้านดิจิทัลของแต่ละบุคคล 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

การเรียนรู้และการลงมือท าจริง ร้อยละ 90 เกิดเมื่อสอนผู้อ่ืนและน าไปใช้ทันที นั่นหมายความว่า การจัดรูปแบบการ

เรียนรู้ที่เน้นการบรรยายนั้น จะท าให้ผู้เรียนจดจ าเนื้อหาและเกิดความเข้าใจเพียง ร้อยละ 5 ของบทเรียนเท่านั้น ดังภาพ

ที ่3.18 

 

ภาพที่ 3.18 ทฤษฎีพีระมิดแห่งการเรียนรู้ (Cone of Learning) 

การพัฒนาทักษะบุคคลทางด้านดิจิทัล เป็นการศึกษาในศตวรรษใหม่ที่มีความแตกต่างไปจากการศึกษาความรู้ใน

แขนงวิชาดั้งเดิม (Traditional discipline) จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาเครื่องมือในการวางแนวทางการเรียนการสอนที่

สอดคล้องกับแขนงวิชาสมัยใหม่ (Modern discipline) ร่วมด้วย โมเดลในการพัฒนาและเรียนรู้ที่ได้รับการน าไปใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในองค์กรชั้นน าต่าง 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 ยังเป็นแนวคิดที่ส านักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ใช้

เป็นหลักการในการเตรียมความพร้อมบุคลากรภาครัฐในยุค 4.0 

70 : 20 : 10 เป็นโมเดลที่ พัฒนาขึ้นโดย  Morgan McCall, Michael Lombardo และ Robert Eichinger 

ร่วมกับ Centre for Creative Leadership ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวจะให้ความส าคัญกับการมองภาพรวมของการเรียนรู้และ

พัฒนา อธิบายได้ว่า เมื่อพิจารณากระบวนการทั้งหมด ร้อยละ 70  จะเป็นการเรียนรู้ผ่านกระบวนการลงมือท าเพ่ือให้เกิด

ประสบการณ์ท างานจริง เช่น On-the-job training ในขณะที่ร้อยละ 20 คือ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการพ่ีเลี้ยงหรือโค้ช

จากภายนอก เพ่ือการแนะน าแนวทางในการน าความรู้ ค าแนะน าที่ได้จากการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง ส่วนสุดท้ายร้อยละ 10 

คือ การเรียนรู้ในห้องเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ 

ด้วยเหตุนี้ การผสานระหว่างแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก การท าความเข้าใจธรรมชาติของการเรียนรู้ของ

มนุษย์ตามหลักพิรามิดแห่งการเรียนรู้ และโมเดลการพัฒนาการเรียนรู้สมัยใหม่ โดยพิจารณาร่วมกับบริบทของหน่วยงาน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความเหมาะสมทางด้านเวลา ภารกิจ และทรัพยากร จึงน าไปสู่รูปแบบการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมา

อย่างเฉพาะเจาะจงเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาทักษะทางดิจิทัลรายบุคคล ภายใต้รูปแบบ 70 : 20 : 10 

โดยแนวทางดังกล่าว จะท าให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและความสามารถ

เพ่ือการท างานในปัจจุบันและการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานในอนาคต กล่าวคือ การพัฒนาดังกล่าวเป็นการพัฒนา

ทักษะและความสามารถ (Skills and Abilities) เพ่ือปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดหวังในบริบทของการ

เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ความเข้าใจ (Understanding) และ

ประสบการณ์ (Experience) เพ่ือการปฏิบัติงานตามบทบาทและลักษณะงานที่คาดว่าจะได้รับมอบหมายในอนาคต ดัง

ภาพที ่3.19 
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ภาพที่ 3.19 รูปแบบการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 

 3.8.2 องค์ประกอบและการก าหนดเครื่องมือการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร
บนพื้นฐาน 70 : 20 : 10 

 1. การเรียนรู้แบบ 10% (Classroom) 

 เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นทางการ ซึ่งมีการก าหนดรูปแบบการเรียนรู้แบบเฉพาะเจาะจง ทั้งในด้าน

เนื้อหา ระยะเวลา และสื่อการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเห็นภาพรวมของประเด็นทักษะที่

คาดหวัง และรับรู้ถึงหลักการขั้นพ้ืนฐานและความส าคัญของทักษะที่คาดหวังดังกล่าวอันจะเป็นทุนทางความรู้ เพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเมื่อถึงขั้นตอนของการลงมือปฏิบัติ ทั้งนี้ รูปแบบการเรียนรู้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะการเรียนในห้องเรียน 

หรือห้องอบรม เท่านั้น แต่ยังสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอ านวยความสะดวกและประหยัดงบประมาณการจัด

อบรมขององค์กรได้ส าหรับเนื้อหาบางประเด็น เช่น กลุ่มความรู้พ้ืนฐาน สามารถใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) 

หรือ กลุ่มความรู้ที่เป็นการแนะน าและสาธิต สามารถใช้สื่อประเภทวิดีทัศน์ออนไลน์ ที่สามารถฉายภาพได้ชัดเจน เป็นต้น 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางท่ี 3.17 
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ตารางที่ 3.17 ตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในองค์กรตามการเรียนรู้แบบ 10% 

ตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรตามการเรียนรู้ แบบ 10% 
วิธีการพัฒนา รายละเอียดของวิธีการพัฒนา 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(Self-Learning) 

 

เป็นการเรียนรู้ทักษะที่คาดหวังบางทักษะที่สามารถเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการอ่าน
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 ของมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ เช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเว็บไซต์การเรียนออนไลน์ที่ท าข้อตกลงในการพัฒนาหลักสูตร
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน าระดับโลก เช่น www.edx.org หรือ www.coursera.org 
- การเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ คือการเรียนรู้เพ่ิมพูนทักษะด้วยตนเองตามอัธยาศัยโดยไม่
ต้องมีการรายงานผล แต่จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่คาดหวังอย่างรวดเร็ว 

การฝึกอบรม 
(Classroom 
Training) 

เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมาจากองค์กรเดียวกันหรือต่างองค์กร ได้เรียนรู้ร่วมกันในหลักสูตรที่มี
การก าหนดเนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมเป็นการ
เรียนรู้ระยะสั้น และส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น Passive Learning ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจและจดจ าเนื้อหาได้ยาก ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดการอบรมจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญกับ
รูปแบบกิจกรรมการอบรมในห้องให้มีลักษะเป็น กึ่ง Active Learning มากขึ้น 

 

 2. การเรียนรู้แบบ 20% (External-advice) 

 เป็นการเรียนรู้ที่อาศัยความเชี่ยวชาญทางด้านทักษะด้านดิจิทัลของผู้ เชี่ยวชาญผ่านการพูดคุย 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น การเรียนรูปรูปแบบนี้ เป็นการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการและไม่จ ากัดเวลา 

สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ โดยต้องอาศัยการมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ให้การเรียนรู้และผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียน

เกิดความรู้สึกร่วมและมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่างกัน ด้วยเหตุนี้ การเรียนรู้ในรูปแบบ External-

advice จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ เชี่ยวชาญในประเด็นความคาดหวังนั้น  ๆ ที่ ไม่ได้มีเพียงทักษะทางดิจิทัล  แต่ยังมี 
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ประสบการณ์และความสามารถในการเป็นผู้สอนงานได้ ในส่วนนี้ องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีที่ปรึกษาที่จะคอยสนับสนุนใน

ฐานะ Coach/Mentor/Consultant/Specialist ตลอดระยะการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งที่ปรึกษาดังกล่าว จะมี

ความส าคัญมากต่อการสนับสนุนในช่วงการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ (70%) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 

3.18 

ตารางที่ 3.18 ตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในองค์กรตามการเรียนรู้แบบ 20% 

ตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรตามการเรียนรู้ แบบ 20% 
วิธีการพัฒนา รายละเอียดของวิธีการพัฒนา 

การสอนงาน (Coaching) เป็นการสอนเพ่ือจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้และทัศนคติที่ดีต่องานดิจิทัล โดยมีทั้งการ
สอนในรูปแบบดั้งเดิม ที่เน้นอธิบายหลักการ กระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติอย่าง
ละเอียด ควบคู่ไปกับการตั้งค าถามปลายเปิดเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดและ
แสดงความคิดเห็นของตนเอง  

การเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring 
and Feedback) 

เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่คาดหวัง ทั้งการแนะน า แสดงความเห็น 
ชี้ให้เห็นในสิ่งที่ท าได้ดี หรือสิ่งที่ควรพัฒนา (Performance Feedback) 

การเป็นที่ปรึกษา 
(Consultant/Specialist) 

เป็นการสอนผ่านการแนะน า ให้ค าปรึกษา ในประเด็นที่เป็นปัญหาของบุคลากรระหว่าง
การพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงาน 

 

 3. การเรียนรู้แบบ 70% (Self-improvement) 

 เป็นการเรียนรู้ที่บุคลากรได้ท างานที่เป็นแกนหลักของตนเอง  และ เรียนรู้จากการศึกษา จาก

ประสบการณ์การท างาน หรือจากแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ความรู้ที่จะเกิดขึ้นนั้นจึงเป็นความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ การ

ลงมือปฏิบัติงานจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ ไม่มีโครงสร้างและรูปแบบที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการเรียนรู้จาก

การมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงาน ถือได้ว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่น าไปสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 3.19 
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ตารางที่ 3.19 ตัวอย่างวิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรภายในองค์กรตามการเรียนรู้แบบ 70% 

วิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรตามการเรียนรู้ แบบ 70% 
วิธีการพัฒนา รายละเอียดของวิธีการพัฒนา 

การติดตามแม่แบบ Job 
Shadow 

เป็นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ของผู้อื่นเป็นต้นแบบ (Role Model) เป็นการศึกษา
จากบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับหรือประสบความส าเร็จในประเด็นทักษะที่
คาดหวังในการพัฒนา 
 

การมอบหมายงานพิเศษ 
(Job Assignment) 

เป็นการมอบหมายงานพิเศษที่เก่ียวข้องกับทักษะที่คาดหวังซึ่งจะเป็นงานที่ท้าทายและไม่
เคยท ามาก่อน แต่อยู่ภายใต้กรอบภารกิจขององค์กร อันจะเป็นการเพ่ิมคุณค่างาน ไม่ใช่
การเพ่ิมปริมาณงาน 
 

การมอบหมายโครงการ
พิเศษ (Project 
Assignment) 

เป็นการมอบหมายโครงการพิเศษที่นอกเหนือจากงานหรือโครงการประจ า ซึ่งจะเหมาะกับ
กลุ่มท่ีมีศักยภาพสูง และเน้นการท างานร่วมกันเป็นทีม 

การดูงานนอกสถานที่ 
(Site Visit) 

เป็นการเรียนรู้แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการท างานขององค์กรที่เป็น Best Practice ใน
ภารกิจที่ต้องการพัฒนาและน ามาประยุกต์ใช้ การดูตัวอย่างจากหน่วยงานอื่น จะท าให้
บุคลากรได้เห็นภาพรวมของการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรดิจิทัลทั้งหมด แล้วเข้าใจใน
ความส าคัญตลอดจนบทบาทการท างานของเองภายใต้องค์กรดิจิทัล 
 

การฝึกปฏิบัติงานจริง 
(On-the-Job Training) 

การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานที่ท างานของตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและ
จดจ าได้มากข้ึน ยิ่งไปกว่านั้น การลงมือปฏิบัติจริงจะท าให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงปัญหา และคิด
วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยการน าองค์ความรู้มาใช้ นอกจากนี้ การปฏิบัติจริงยังเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการน าทักษะด้านดิจิทัลที่ได้เรียนรู้มาใช้พัฒนาการท างานภายใน
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นงานในหน้าที่ของตนเอง หรือการพัฒนาร่วมกับทีมและบุคลากรใน
องค์กร ถือเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่ท างาน 
 

การหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) 

เป็นการเรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจต่อกระบวนการท างานและสามารถมองภาพความ
เชื่อมโยงของการเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม การเรียนรู้แบบหมุนเวียนงานเช่นนี้ 
เหมาะส าหรับบุคลากรกลุ่มที่ท างานที่มีความเชื่อมโยงระบบดิจิทัลภายในองค์กรและกลุ่ม
สนับสนุนและพัฒนาทางด้านดิจิทัล เช่น เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
กลุ่มผู้รับบริการและสามารถคิดค้นนวัตกรรมหรือเครื่องมือ หรือรูปแบบการท างานใหม่ ๆ 
ที่เป็นการน าดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ได้ดีมากยิ่งข้ึน 
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วิธีการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรตามการเรียนรู้ แบบ 70% 
วิธีการพัฒนา รายละเอียดของวิธีการพัฒนา 

ทดสอบนโยบายและ
นวัตกรรมเชิงนโยบาย
ใหม่ ๆ (Policy 
Testing) 
 

ในช่วงการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลนั้น มีกระบวนงานมากมายที่จ าเป็นต้องได้รับ
การปรับเปลี่ยนตามแผนที่ก าหนดไว้ ในส่วนนี้เอง ผู้บังคับบัญชาสามารถหยิบนโยบาย หรือ
แผนการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของตนมาเป็นบทเรียน ควบคู่ไปกับการทดสอบนโยบาย
ดังกล่าว อาทิ Policy Sandbox / Pilot Projects / Pilot Areas / Model and 
Simulation เป็นต้น 

  

 3.8.3 วิธีการใช้หลักการ 70: 20 : 10  ส าหรับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

หลังจากการวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Gap Analysis) การวิเคราะห์บริบทองค์กร 

(Enterprise Context) ประสบการณ์และความคาดหวังของผู้รับบริการ  (Customer Experience and Customer 

Expectation) เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัลรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว 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 ซึ่งต้องอาศัยความรู้ความช านาญของผู้มีประสบการณ์เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพรวมและให้

ค าแนะน าเพ่ือการพัฒนาทักษะของบุคลากร ทั้งในมิติของความรู้เฉพาะด้าน และในมิติทางสังคม เช่น การเป็นเพ่ือนคู่คิด 

การให้ก าลังใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนาเครือข่าย 
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10% เป็นการพัฒนาทักษะแบบ ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการอบรมทั้งวิชาการและภาคปฏิบัติ  

(Classroom) โดยจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม ดังภาพที่ 3.20 

 

ภาพที่ 3.20 กระบวนการพัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร 

เมื่อด าเนินกระบวนการทั้งหมด จะท าให้กลุ่มเป้าหมายทุกคนมีแผนปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

รายบุคคลที่ระบุประเด็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ พร้อมกันนั้น ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

บุคลากรจะได้รวบรวมแผนดังกล่าวส าหรับการวางโครงการและแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาทักษะอย่างเป็นรูปธรรม

และเกิดความคุ้มค่ามากที่สุด ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมหรือจัดห้องเรียนการใช้งานระบบสารสนเทศน์ขององค์กร ซึ่ง

สามารถจัดพร้อมกันได้ในหลายกลุ่มเป้าหมาย หรือสามารถยกระดับไปสู่บทเรียนออนไลน์ เช่น e-learning หรือสื่อ

วิดีทัศน์ที่สามารถให้ความรู้ได้อย่างทั่วถึง ระยะยาว และคุ้มค่า 
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3.9 การสรุปและรายงานผล 
การสรุปและรายงานผล เป็นกระบวนการในการ “น าเสนอ” ผลการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากรภายใน

องค์กร ซึ่งนอกจากจะเป็นการเรียบเรียงความคิดและผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบแล้ว ยังเป็นการเก็บบันทึกเพ่ือเป็น

ฐานข้อมูลส าหรับการใช้ประโยชน์ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้ การสรุปและรายงานผล จึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนา

รูปแบบการรายงานผลที่มีความเฉพาะเจาะจงส าหรับองค์กรเพ่ือให้ข้อมูลที่มีอยู่ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 3.9.1 หลักการส าคัญในการสรุปและรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

การรายงานผลที่มีประสิทธิภาพในบริบทนี้ หมายถึง การรายงานผลการด าเนินงานซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นภายใต้

แผนการพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านดิจิทัล เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ

บุคลากรด้านดิจิทัลได้อย่างแม่นย า ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยส่งผลให้องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

การขับเคลื่อน พร้อมทั้งแสดงออกถึงศักยภาพและความสามารถทางด้านการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงานอย่าง

แท้จริง ด้วยเหตุนี้ การสรุปและจัดท ารายงานในขั้นนี้จึงค านึงถึงคุณสมบัติที่ส าคัญภายใต้หลักการดังต่อไปนี้  

 

ภาพที่ 3.21 หลักการสรุปและรายงานผล 

 1. ถูกต้องแม่นย า (Accuracy) ความถูกต้องเป็นองค์ประกอบส าคัญที่สุดของการรายงานผล หากข้อมูล

ที่รายงานไม่มีความถูกต้องเป็นจุดเริ่มต้นแล้ว จะส่งผลกระทบให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ข้อมูลและการน า

ข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นลูกโซ่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการขับเคลื่อนการพัฒนาฯ อย่างไรก็ตาม การบริหาร
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ความถูกต้องและแม่นย าของข้อมูลสามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือใน

การประมวลผลข้อมูล จึงท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย ามากกว่าการประมวลโดยการใช้คนหรือเครื่องมือพ้ืนฐานทั่วไป 

 2. ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance) รายงานที่จัดท าขึ้นมาควรเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้ข้อมูลต้องการ

ใช้ และจ าเป็นต้องรู้ / ทราบ หรือเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานตามบทบาทของผู้นั้น เช่น การน าไปจัดท าแผน การก าหนด

นโยบายหรือตัดสินปัญหาในเรื่องนั้น ๆ  

 3. ความทนัเวลา (Timeliness) ความทันสมัย (Up to date) และ ความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง 

การสรุปและรายงานผลให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้  ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาในมิติด้านเวลา นอกจากความ

ทันเวลาและทันสมัยแล้ว การรายงานผลควรอย่างยิ่งที่จะต้องด าเนินการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในลักษณะของ

อนุกรมเวลา (Time-series) เพ่ือจะได้น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์วิจัยหรือหาแนวโน้มในอนาคต 

 4. ความกะทัดรัด (Conciseness) การรายงานส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักเป็นการรายงานที่กระจัดกระจาย 

ด้วยเหตุนี้ จึงควรจัดรูปแบบการรายงานที่มีกะทัดรัด สะดวกต่อการใช้และค้นหา และสร้างความเข้าใจให้ผู้ใช้ได้ทันที 

 3.9.2 การพัฒนารูปแบบการรายงานผลที่มีประสิทธิภาพตามลักษณะเฉพาะของ
องค์กร 

การพัฒนารูปแบบการรายงานที่มีประสิทธิภาพขององค์กร ผู้จัดท าได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักการ 4 ประการที่

น าเสนอในข้างต้น ประกอบด้วย 1) ความถูกต้องแม่นย า (Accuracy) 2) ความตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (Relevance) 

3) ความทันเวลา (Timeliness) ทันสมัย (Up to date) ความต่อเนื่อง (Continuity) และ 4) ความกะทัดรัด (Conciseness) 

เมื่อพิจารณาตามหลักการดังกล่าวจึงเกิดเป็นขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบการรายงานผลของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

เพ่ือให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ดังภาพที ่3.22 
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ภาพที่ 3.22 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการรายงานผลของการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

 ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 เป็นการพิจารณาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายใต้ขอบเขตของการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล 

โดยพิจารณาทั้งในส่วนภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การพัฒนารูปแบบการจัดท ารายงานที่ให้ความส าคัญกับกลุ่ม

ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กรมาเป็นอันดับแรก เนื่องจากผู้เกี่ยวข้องเหล่านี้คือผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล ด้วยเหตุนี้ เพ่ือให้การ

รายงานผลสามารถก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงก าหนดให้ขั้นตอนของการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป็นขั้นตอนแรกในการพัฒนารูปแบบการจัดท ารายงาน  

 อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผู้ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลให้รายงานดังกล่าวไม่ตรงต่อความ

ต้องการของผู้ใช้อีกต่อไป การรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวสามารถท าได้ 2 แนวทาง ประการแรก ผู้จัดท ารายงานต้องมี

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากบทบาทในต าแหน่งงาน และภารกิจของหน่วยงาน ก่อนการพิจารณาที่ตัว

บุคคล เพ่ือให้ข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ได้แม้มีการเปลี่ยนตัวบุคคล ประการที่สอง หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงความ

ต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้ ผู้จัดท ารายงานจึงจ าเป็นที่จะต้องออกแบบและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการน าเสนอข้อมูลที่มี
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ความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ การทบทวนรูปแบบการรายงานผลและรับข้อเสนอแนะของ

ผู้ใช้งาน (Feedback) เป็นระยะ จะช่วยให้การรายงานผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ขั้นที่ 2 การพิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูล 

 ผู้เขียนรายงานจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละ

กลุ่ม โดยการตั้งค าถามว่า “เอาข้อมูลไปท าอะไร?” เหตุผลส าคัญที่ผู้เขียนรายงานจ าเป็นต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ของ

การใช้งานก็เพ่ือน าไปเป็นโจทย์ในการวางรูปแบบการวิเคราะห์และรายงานผลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 

วัตถุประสงค์ที่ต่างกันย่อมต้องการข้อมูลสนับสนุนที่มีความแตกต่างกัน  ทั้งในมิติของประเภทข้อมูลและรูปแบบ 

การรายงานผลข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนรายงานจะสามารถคาดการณ์ถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลได้โดย

การพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภายใต้ขอบเขตของการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล  นอกจากนี้ 

การเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงก็เป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้การพัฒนารูปแบบการสรุปและรายงานผล

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 

 โดยประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร  ซึ่งแต่ละกลุ่มจะ

แตกต่างกันตามความคาดหวังที่เกิดขึ้น ดังนี้ 

  กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กร 

  1) ผู้บริหาร ผู้บริการต้องการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู้การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation) 

โดยใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นเพ่ือการตัดสินใจเชิงนโยบาย (Decision) ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและเห็น

ผลลัพธ์จากการใช้ทรัพยากรดังกล่าว สามารถประเมินถึงความคุ้มค่า และพิจารณาความเหมาะสมในการยุติ ปรับเปลี่ยน 

หรือตัดสินใจด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือขยายผลส าเร็จให้กว้างขึ้น อันจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการบริหาร

และขีดความสามารถขององค์กรที่เป็นรูปธรรม 

  2) หัวหน้าส านัก/กอง/กลุ่ม มีบทบาทในการน านโยบายด้านดิจิทัลของผู้บริหารมาขับเคลื่อนให้

เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลแสดงถึงทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Skill) จะท าให้หัวหน้าส านัก กลุ่ม กอง  
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สามารถใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนการพัฒนาทักษะบุคลากรใต้บังคับบัญชาของตนเพ่ือเติมเต็มส่วนงานให้สามารถ

ขับเคลื่อนตามนโยบายได้ส าเร็จ 

  3) กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource: HR) มีความต้องการใช้รายงานเพื่อให้

ทราบถึงประวัติทักษะด้านดิจิทัล (Employee Profile) เพ่ือให้ทราบถึงทักษะด้านดิจิทัลของแต่ละบุคคล เพ่ือน าไปจัดท า

แผนหรือโครงการพัฒนาบุคลากรได้อย่างตรงจุดและเอ้ือประโยชน์ต่อภาพรวมขององค์กร การพัฒนาบุคลากรในลักษณะ

นี้ เป็นการพัฒนาที่มีความชัดเจนและเห็นผลสัมฤทธิ์ในลักษณะที่จับต้องได้ 

  4) บุคลากร มีความจ าเป็นจะต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานเพ่ือรับทราบระดับทักษะของ

ตนเองในบริบทขององค์กรและกลุ่มงาน (Enterprise Context) พร้อมทั้งติดตามการพัฒนาทักษะของตนเองอย่างมี

ทิศทาง ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดประโยชน์ในมิติของการพัฒนาตนเองแล้ว ผลของการรายงานยังสามารถใช้ประโยชน์ใน

มิติของการประเมินบุคลากร ท าให้บุคลากรที่ได้ทุ่มเทในการพัฒนาตนเองได้มีผลลัพธ์ของการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

และได้ถูกน าไปประเมินผลอย่างยุติธรรม 

  กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกองค์กร 

  5) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นองค์กรกลางด้านการบริหารทรัพยากร

บุคคลในราชการพลเรือน ท าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการท างานที่ดี  

การพัฒนาทักษะบุคลากรทางด้านดิจิทัลเป็นอีกหนึ่งนโยบายส าคัญ โดย ก.พ. ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญ คือ เพ่ือให้

ข้าราชการและส่วนราชการมีกรอบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ที่จะส่งเสริมสนับสนุนการให้เกิดการน า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและในการพัฒนางานภาครัฐ และสนับสนุน “การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็นรัฐบาล

ดิจิทัล” การพัฒนาแผนพัฒนาดิจิทัลฉบับนี้ ได้พัฒนาขึ้นโดยค านึงถึงเป้าหมายตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ 

ฉบับดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ รูปแบบการน าเสนอในรายงานจึงควรเป็นสถิติ เพ่ือให้รายงานที่จัดท าขึ้นจึงมีประโยชน์ต่อ ก.พ. 

ในการประเมินผลการพัฒนาทักษะฯของหน่วยงานอย่างมีทิศทางอันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคน

ในระบบราชการให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  6) KPI Auditor ตัวชี้วัด (KPIs) เป็นดัชนีหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการปฏิบัติงานที่ก าหนด

ขึ้น ด้วยเหตุนี้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือ ตรวจสอบภายนอก จึงสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณาวัด

ผลสัมฤทธิ์ด้านการพัฒนา ทั้งระดับบุคคล กลุ่มงาน และองค์กร ควบคู่ไปกับการน าผลการวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรไปเป็นแนวทางในการปรับตัวชี้วัดองค์กร เพ่ือให้การวัดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว เป็นการวัดผลที่

ก่อให้เกิดการพัฒนาภารกิจภาครัฐไปสู่ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าตามเป้าหมายของการก าหนดระบบ  KPI 

ขึ้นมาในตอนแรกอย่างแท้จริง 

  7) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บทบาทของปลัดกระทรวง เป็นบทบาทในท านองเดียวกัน

กับบทบาทของผู้บริหารที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น หากแต่ว่าขอบเขตการบริหารกว้างกว่าและมองในภาพรวมองค์กร 

ปลัดกระทรวงมีบทบาทส าคัญต่อการจัดสรรและบริหารทรัพยากรของหน่วยงาน พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงการท างาน

ด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นองคาพยพ ด้วยเหตุนี้ การรายงานผลการพัฒนาทักษะด้าน

ดิจิทัลต่อปลัดกระทรวง นอกจากจะท าให้ผู้บริหารทราบถึงความตั้งใจและมุ่งมั่นขององค์กรในการพัฒนาตามนโยบายแล้ว 

ยังเป็นเครื่องยืนยังถึงความส าคัญของการด าเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนานี้  ในทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาในมุมของ

ผู้บริหาร การรายงานผลดังกล่าวยังช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารในการพัฒนานโยบาย การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจน

การเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของกระทรวงในภาพรวม 

 ขั้นที่ 3 การระบุประเภทของข้อมูลและรูปแบบการรายงานที่เหมาะสม 

 เมื่อทราบถึงวัตถุประสงค์การใช้งานแล้ว ผู้เขียนรายงานจ าเป็นจะต้องหารือร่วมกันระหว่างผู้ใช้ข้อมูล 

(Stakeholder) นักวิเคราะห์ข้อมูลระบบ และผู้เขียนรายงาน เพ่ือให้ทราบว่าข้อมูลที่ต้องใช้ส าหรับการตอบตาม

วัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้นประกอบด้วยข้อมูลอะไรบ้าง และต้องน าข้อมูลดังกล่าวมาผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในลักษณะ

ใด โดยการระบุประเภทของข้อมูล ประเภทของข้อมูลส าหรับการรายงานผลตามแผนนี้ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ประเภท 

ได้แก่ ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive) ข้อมูลเชิงสถิติ (Statistic) และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Analytical) 
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 เมื่อสามารถระบุประเภทของข้อมูลได้แล้ว ผู้เขียนรายงานต้องท างานร่วมกับนักวิเคราะห์ข้อมูลระบบ

เพ่ือออกแบบรูปแบบการรายงานผลที่เหมาะสม การระบุรูปแบบการรายงานผลนั้น ไม่เพียงแต่พิจารณาถึงลักษณะ

ประเภทข้อมูลเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการสื่อสารตามหลักการจัดท ารายงานที่ได้น าเสนอไปข้างต้น  

ประการแรก พิจารณาความสามารถในการรับข้อมูล ผู้ใช้ข้อมูลแต่ละรายมีความสามารถในการอ่านข้อมูลที่แตกต่างกัน

ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ย่อมไม่สามารถอ่านข้อมูลเชิงเทคนิค หรือ

ข้อมูลที่ต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคเพ่ือวิเคราะห์ชั้นสูงได้  ผู้ท ารายงานควรผลิตรายงานที่มีความส าเร็จรูป พร้อมใช้

ประโยชน์ได้ทันที ประการที่สอง พิจารณาความเหมาะสมด้านเวลา อาท ิผู้บริหารไม่มีเวลามากในการอ่านเอกสารรายงาน 

แต่ข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการทราบนั้นมีเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการน าเสนอข้อมูลจึงควรมาในรูปแบบ Dashboard เป็นต้น 

จากที่ได้กล่าวมาตั้งแต่หัวข้อที่ 3.1 – 3.3 จะเป็นการปฏิบัติตามกรอบแนวคิดของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาบุคลากรในขั้นตอนก่อนการประเมินระดับความพร้อมทางด้านดิจิทัล ในส่วนถัดมาตั้งแต่หัวข้อที่ 3.4 – 3.9 จะเข้า

สู่การจัดท าเครื่องมือการประเมินระดับความพร้อม โดยท าการประเมินระดับความพร้อมขององค์กรและบุคลากรภายใน

องค์กรผ่านบทบาทภารกิจและทักษะด้านดิจิทัลในปัจจุบัน จากการประเมินนี้จะท าให้องค์กรได้ชุดข้อมูลทางด้านทักษะ

ด้านดิจิทัล เพ่ือน าไปใช้ต่อในการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะและการจัดท าแผนการพัฒนาทักษะรายบุคคล 

ในขั้นตอนถัดจากการประเมินระดับความพร้อมแล้วนั้น จะน าไปสู่การวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะ ซึ่งในส่วนนี้จะ

ท าการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวางกรอบข้อมูลที่จ าเป็น กรอบการวิเคราะห์ และการก าหนดเป้าหมายในการ

พัฒนา 2) การวิเคราะห์บริบทขององค์กร เพ่ือระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร ท าให้ทราบภาพรวมช่องว่าง เชิงทักษะ

ด้านดิจิทัลขององค์กร และ 3) การรายงานผลการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะ  

ขั้นตอนสุดท้ายคือการพัฒนาการจัดท าแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินทักษะ

ด้านดิจิทัลขององค์กรและรายบุคคล และข้อมูลจากการวิเคราะห์ช่องว่างเชิงทักษะมาประกอบการจัดท าแผนพัฒนา

ทักษะด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ควรพิจารณาบริบทขององค์กรและประสบการณ์ของผู้รับบริการควบคู่การจัดท าแผนเช่นกัน 

เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่สอดรับกับบริบทและความคาดหวังขององค์กร ในรายกอง กลุ่มงาน และบุคคล 

อันจะน าไปสู่การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในล าดับถัดไป ดังภาพที่ 3.23 
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ภาพที่ 3.23 กรอบแนวคิดของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร (2) 
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4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์ 

ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลนั้น ข้อมูลที่แสดงถึงภาพรวมขององค์กรในด้านต่าง ๆ ที่จะ

ส่งผลต่อการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐนับว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  เพ่ือท าความเข้าใจในมิติดังกล่าว

จ าเป็นต้องท าความเข้าใจบริบทขององค์กร (Enterprise Context) ในสถานะปัจจุบัน (As-is) และภาพสุดท้ายของ

ความส าเร็จที่องค์กรต้องการไปสู่ (To-be) เพ่ือให้เห็นช่องว่างในแต่ละมิติอันจะเป็นส่วนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใน

ขั้นตอนต่อไป 

4.1 ภาพรวมการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์
พัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์นั้น ในขั้นตอนแรกต้องพิจารณาองค์ประกอบภายในหน่วยงานซึ่ง

เป็นการวิเคราะห์บริบทขององค์กร (Enterprise Context) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 มิติ ได้แก่ 1) วัฒนธรรมและกระบวน

ทัศน์ของผู้ปฏิบัติ 2) นโยบาย 3) โครงสร้างองค์กร 4) โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี และ 5) ข้อมูลและสารสนเทศ 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 องคป์ระกอบของการจัดท ายุทธศาสตร์ 

 4.1.1 องค์ประกอบภายใน (Enterprise Context) 

 1. วัฒนธรรมและวิธีคิด (Culture and Mindset) ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับด้าน

ดิจิทัล ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์หน่วยงานว่าวัฒนธรรมขององค์กรหนึ่ง ๆ บุคลากรและเจ้าหน้าที่มีวิธีคิดต่อการท างานและ

วัฒนธรรมในการท างานอย่างไร และมีวัฒนธรรมในในการใช้ดิจิทัลในระบบการท างานอย่างไร 

 2. นโยบาย (Policy) เป็นการมุ่งท าความเข้าใจถึงลักษณะ ตัวชี้วัดและการก าหนดความเสี่ยงของ

นโยบาย กฎหมาย และแผนการพัฒนาที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลของหน่วยงาน   

 3. โครงสร้างองค์กร (Structure) เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างภายในหน่วยงาน โดยมีการจัดจ าแนก

ภารกิจหลักและภารกิจเชิงสนับสนุนของหน่วยงาน รวมทั้งโครงสร้างของบุคลากร เพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาองค์กร

ด้านทักษะดิจิทัลของบุคลากรในแต่ละกอง   
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 4. ความพร้ อมด้ าน เทคโนโลยีและโครงส ร้ า งพื้ นฐาน  (Technology & Infrastructure 

Readiness) โดยเป็นการประเมินความพร้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่จ าเป็นขององค์กรว่าสอดคล้องกับ

ภารกิจขององค์กรหรือไม่และอย่างไร รวมถึงแนวทางการพัฒนาองค์กร  

 5. ข้อมูลและสารสนเทศ (Data& Information) เป็นการวิเคราะห์ว่าข้อมูลใดมีความจ าเป็นในการ

ท างานและการตัดสินใจขององค์กร ภายใต้ภารกิจหลักและภารกิจเชิงสนับสนุนขององค์กร ทั้งนี้หากองค์กรมีการ

เปลี่ยนแปลงไปอาจส่งผลต่อข้อมูลที่จ าเป็นขององค์กรอีกด้วย 

ขั้นตอนของการวิเคราะห์องค์ประกอบภายในเป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ โดยวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจสถานะ

ในปัจจุบันของกรมพัฒนาที่ดินในแต่ละด้าน ในการวิเคราะห์นี้จะเป็นการใช้แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาในระดับ

ต่าง ๆ และผลการประเมินการพัฒนาระบบราชการของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือวิเคราะห์ต าแหน่งแห่งที่ในปัจจุบันของกรม

พัฒนาที่ดิน เพ่ือวางแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลต่อไปในอนาคต 

 4.1.2 ความคาดหวังและประสบการณ์ของผู้รับบริการ 

ความคาดหวังและประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience& Customer Experience) จะเป็น

การวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อบริการของกรมพัฒนาที่ดิน  โดยควรท าความเข้าใจก่อนว่าในงานบริการ

ภาครัฐนั้น ผู้รับบริการไม่ได้คาดหวังเฉพาะผลสัมฤทธิ์ของบริการนั้น ๆ (Service Outcome) ของงานบริการเท่านั้น 

หากแต่ผู้รับบริการคาดหวังว่ากระบวนการการให้บริการ (Service Process) จะมีความเป็นมิตรและท าให้ผู้รับบริการนั้น

เกิดความพึงพอใจ35 ซึ่งในแต่ละองค์กรมีกลุ่มลูกค้าอาจมีความคาดหวังและความต้องการที่มีความแตกต่างและ

หลากหลายตามลักษณะชองกลุ่มลูกค้า อาทิ ประชาชน กลุ่มองค์กรของรัฐ และเอกชน ซึ่งงานบริการที่ท าให้ประชาชน 

 

                                                 
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) 

ของการด าเนินการภาครัฐเกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น36  

McKinsey & Company (2019)  ได้ชี้ให้เห็นว่าเส้นทางการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) เป็นปัจจัย

ที่จะสร้างประสบการณ์ของลูกค้า โดยเส้นทางการเดินทางของลูกค้านี้ คือ การกระท าและการมีปฏิสัมพันธ์กับบริการของ

ภาครัฐ ตั้งแต่จุดแรกที่ได้รับการบริหารไปจนถึงสิ้นสุดของการบริการ ซึ่งอาจมีช่องทางการพบกันทั้งต่อหน้าหรือผ่าน

แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ซึ่ง McKinsey & Company ได้ระบุถึงปัจจัยส าคัญในการสร้างเส้นทางการเดินทางที่น่าพึงใจนั้นไม่

เพียงแต่รวดเร็วเท่านั้น หากแต่รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าใจ ระบบที่รองรับ และข้อมูลที่พร้อม 

 4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 

หลังจากวิเคราะห์บริบทขององค์กรและความคาดหวังของผู้รับบริการแล้วนั้น ในส่วนถัดมาจะเป็นการน าข้อมูล

ทั้ง 2 ส่วนมาวิเคราะห์เพ่ือระบุจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์กรในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

เพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป 

 

4.2. การวิเคราะห์ข้อมูลกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์ 
 4.2.1 องค์ประกอบภายในของกรมพัฒนาที่ดิน (As is) (แผน 20 ปี) 

 ในส่วนนี้จะเป็นการท าความเข้าใจสถานะของกรมพัฒนาที่ดินในแต่ละมิติเพ่ือท าความเข้าใจว่าเป้าหมาย

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-customer-
experience 
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 1. วัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ในด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  

 วัฒนธรรมและกระบวนทัศน์ในด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลในที่นี้  หมายถึง แนวทางและวิธีคิดที่ของ

ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินที่ด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์การรับรอง

สถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยองค์กร โดยมีการแบ่งออกเป็น 6 หมวด 

โดยในภาพรวมขององค์กรจากการประเมินปี พ.ศ. 2563 แสดงให้เห็นว่ากรมพัฒนาที่ดินอยู่ในระดับก้าวหน้า37 โดยมีผล

การประเมินทั้งสิ้น 415.87 คะแนน โดยหมวดที่มีผลการประเมินน้อยเมื่อเทียบกับมิติอ่ืน ๆ ได้แก่ หมวด 5 และหมวด 6 

(ผลการประเมินโปรดดู ตารางที ่4.1) 

ตารางที่ 4.1 ผลการประเมิน PMQA 4.0 กรมพัฒนาที่ดิน   

หมวด 
ผลการประเมินตนเอง

จากหน่วยงาน 
ผลการประเมินจาก

ผู้ตรวจ 
หมวด 1 การน าองค์การ 500 432.29 
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 500 479.17 
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 500 458.33 
หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และจัดการความรู้ 500 425.35 
หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 500 401.04 
หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 493.06 421.88 
หมวด 7 การบรรลุผลลัพธ์การด าเนินการ 393 293 

คะแนนรวม (500) คะแนน 483.72 415.87 

 จากผลการประเมินแสดงให้เห็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ประเด็นในหมวด 5 และหมวด 6 นั้น เป็นประเด็น

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาทักษะ และวัฒนธรรมในการท างาน ดังนี้ 

 

 

                                                 
37 การประเมิน PMQA 4.0 เป็นการประเมินการวินิจฉัยองค์กรโดยมีคะแนนการประเมินทั้งหมด 500 คะแนน โดยแบ่เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับพ้ืนฐาน 
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 

ประเด็นย่อย รายละเอียด 

หมวด 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร 

5.1 การจัดการบุคลากรที่ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ 
5.2 ระบบการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ คล่องตัว มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
5.3 การสร้างวัฒนธรรมการท างานที่
ดี มีประสิทธิภาพ 
5.4 ระบบพัฒนาบุคลากร 

- เปิดโอกาสให้มีการก าหนดส่วนร่วมให้เกิดแนว
ทางการพัฒนา 
- การสร้างมาตรฐานการท างานบุคลากร 
- มีการท างานเป็นทีมเพ่ือผลส าเร็จของงานร่วมกัน
และปรับลักษณะการท างานร่วม 
- รวมทั้งการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
การท างานร่วมกัน 
- มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองต่อภารกิจ 

หมวดที่ 6 การมุ่งเน้น
ระบบปฏิบัติการ 

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

- มีการน านวัตกรรม และดิจิทัลมาใช้ในการติดตาม
ตัวชี้วัด  
- มีแนวทางในการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างาน 
 

 

   

ดังข้อมูลจะเห็นได้ว่าข้อท้าทายประการส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน คือ มิติด้านการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนา

ระบบปฏิบัติการ ซึ่งในปัจจุบันการสร้างสรรค์บรรยากาศในการท างานของบุคลากรเพ่ือช่วยให้สามารถท างานเป็นทีมได้ดี

และมีความคล่องตัวในการท างานยิ่งขึ้น โดยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการท างานจากการมอบหมายงานและ

การสื่อสารในลักษณะบนลงล่างแบบทางเดียว (Waterfall) เป็นการสื่อสารจะเป็นการสื่อสารกลับไปในล าดับขั้นก่อนหน้า

ขั้นเดียว โดยการมอบหมายงานจะเป็นดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในระดับขั้นที่สูงกว่า (โปรดดูภาพที่ 4.2) เพ่ือให้

การขับเคลื่อนงานของกรมพัฒนาที่ดินมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น 
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ภาพที่ 4.2 วิธีการมอบหมายและการสื่อสารภายในหน่วยงานภายใน 

  2. นโยบาย  

 “นโยบาย” ในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ชุดโครงการ การด าเนินการ เป้าหมายใด ๆ ที่ถูก

ออกแบบเพ่ือให้บรรลุหรือส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรืออาจรวมถึงกฎกติกาน า 

(Guiding Rules) ว่าควรด าเนินการอย่างไร38 ในระดับขององค์กร นโยบายจะเป็นตัวบ่งชี้แนวทางและเป้าหมายที่องค์กร

ต้องการขับเคลื่อนหรือบรรลุซึ่งอาจปรากฏผ่านแผนในระดับต่าง ๆ ซึ่งจะให้รายละเอียดที่จ าเป็น อาทิ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 กรมพัฒนาที่ดินมีการวิสัยทัศน์ ซึ่งจะก าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) ที่องค์กร

ต้องการจะบรรลุ ได้แก่ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพ่ิมพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน บนพ้ืนฐานการมีส่วน

ร่วม” และได้มีการก าหนดพันธกิจเพื่อก าหนดวัตถุประสงค์ในการด ารงอยู่ (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) สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมการมี ส่วน

ร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาตามแนวพระราชด าริ 

  2) เสริมสร้างพัฒนางานวิจัยด้านการพัฒนาที่ดิน และส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินให้ 

เกิดเป็นรูปธรรมเชิงนวัตกรรม สามารถน าไปถ่ายทอด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกร 

  3) พัฒนาฐานข้อมูลดิน โดยการส ารวจ วิเคราะห์ และจ าแนกดิน เพ่ือก าหนดแผนการใช้ที่ดิน 

พร้อมทั้งก าหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสม และให้บริการข้อมูลด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องและ ทันสมัยเพ่ือให้เหมาะสมกับ

ศักยภาพของดิน 

  4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการพัฒนาที่ดิน โดยการอนุรักษ์ดินและน้ า การฟ้ืนฟูปรับปรุง 

บ ารุงดิน เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 

  5) พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร ยุวเกษตรกร หมอดินน้อย และกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรให้มี 

ความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเป็นรากฐานในการ

ด าเนินชีวิต และพัฒนาชุมชนตามศักยภาพให้มีความเข้มแข็ง 

  6) พัฒนาองค์กรเพ่ือให้เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 

 พันธกิจของกรมพัฒนาที่ดินสะท้อนให้เห็นภารกิจ บริการ และกลุ่มเครือข่ายที่กรมพัฒนาที่ดินจะต้องมี

ปฏิสัมพันธ์ด้วยโดยภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน งานบริการของของกรมพัฒนาที่ดินที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงาน

ของกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งได้ 6 ประเภท โดยสรุปได้ตามตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3 งานบริการของกรมพัฒนาที่ดิน  

งานบริการ ช่องทางย่ืนค าร้อง หมายเหตุ 
1. บริการเพื่อพัฒนาดินเพ่ือให้
การเกษตรมีมูลค่า 

ออนไลน์/ออฟไลน์ - งานบริการออนไลน์ครอบคลุมการสนับสนุน คือ สาร
เร่ง พด., จุลินทรีย์ซุปเปอร์, ปุ๋ยชีวภาพ, กล้าหญ้าแฝก 
และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 

2. การพัฒนาให้ที่ดินมีความพร้อม
ส าหรับการเกษตร 

ออนไลน์/ออฟไลน์ - แหล่งน้ านอกเขตชลประทาน (ขุดสระ)  

3. บริการด้านวิทยาศาสตร์ (การ
วิเคราะห์ดิน) 

ออนไลน์/ออฟไลน์ - สามารถยื่นใบส่งตัวอย่างดินออนไลน์ได้ แต่ตัวอย่างดิน
สามารถส่งได้หลายช่องทาง เช่น ไปรษณีย์ หมอดิน
อาสาประจ าหมู่บ้าน 

4. การรับรองมาตรฐานสินค้า ออนไลน์/ออฟไลน์ - รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต Q (ปุ๋ยหมัก และน้ า
หมักชีวภาพ) 

5. ระบบการสืบค้นและการให้บริการ
ด้านแผนที่ 

ออนไลน์  

6. ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่า
ไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ 

ออนไลน์ - สามารถตรวจสอบแนวป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 นอกเหนือจากงานบริการดังกล่าวแล้วกรมพัฒนาที่ดินยังได้มีการก าหนดมีการแนวทางการด าเนินการ

ขององค์กรด้วยกระบวนการท างานผ่านเครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายหมอดินอาสา และมีการก าหนดพันธกิจในการพัฒนา

องค์กรเพ่ือให้สามารถก้าวไปสู่องค์กรที่เป็นเลิศ โดยเพ่ือให้บริการดังกล่าวมีประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กรเพ่ือไปสู่ความ

เป็นเลิศ กรมพัฒนาที่ดินได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์เป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.4 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ ตัวชี้วัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินด้วยการส ารวจจ าแนกดิน 
วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดิน
อย่างเป็นระบบ  

1. ทรัพยากรได้ดินได้รับการปรับปรุง
เพ่ิมข้ึน 

1. ร้อยละของพ้ืนที่การเกษตร
ได้รับการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 

2. เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันภาค
การเกษตรด้วยงานวิจัยและเทคโนโลยี
ด้านการพัฒนา ที่ดินเชิงนวัตกรรม 

1. งานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาดินถูกน าไปใช้ประโยชน์
เพ่ิมข้ึน 

1. จ านวนงานวิจัยเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

3. บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่าง
สมดุลและยั่งยืนด้วยการฟ้ืนฟูปรับปรุง
ดิน และอนุรักษ์ดิน และน้ า  

1. ภาคการเกษตรมีการบริหารจัดการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท าให้
เกษตรกรลดใช้ปุย๋เคมีและสารเคมี
ทางการเกษตรลดลง 

1. ร้อยละของพ้ืนที่ที่ได้รับการ
ปรับปรุงฟื้นฟูเพ่ิมข้ึน 
2. อัตราส่วนของการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมีทางการเกษตรที่
ลดลง 

4. สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับ
หมอดินอาสา เกษตรกร และภาคี
เครือข่าย 

1. องค์กรมีเครือข่ายด้านการพัฒนา
ที่ดินที่มีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้น 

1. ร้อยละของเครือข่ายด้านการ
พัฒนาที่ดินที่มีความเข้มแข็ง 

5. พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การพัฒนาที่ดินบนพื้นฐานการมีส่วน
ร่วม 

1. องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
และมีประสิทธิภาพในการท างานมาก
ขึ้น 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มี
สมรรถนะสูงมีประสิทธิภาพใน
การท างาน 

6. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการ
พัฒนาที่ดิน  

1. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินมีการจัดการองค์ความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรดินเพิ่มข้ึน 

1. การจัดการองค์ความรู้ด้านการ
พัฒนาที่ดินเพ่ิมขึ้น 
2. ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการพัฒนาองค์การ 
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 3. โครงสร้างองค์กร  

 ดังที่ได้น าเสนอก่อนหน้าจะเห็นบทบาทส าคัญของกรมพัฒนาที่ดินในการส่งเสริมและพัฒนาการใช้

ประโยชน์จากท่ีดินและคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดโครงสร้างขององค์กรตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่  30 ธันวาคม 255739 เพ่ือ

ปรับปรุงส่วนราชการให้ทันสมัยมากขึ้นจึงมีการก าหนดโครงสร้างภายใน ดังนี้  

ตารางที่ 4.5 การจัดโครงสร้างภายในกรมพัฒนาที่ดิน   

หน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดิน บทบาท/หน้าที่ 
กลุ่มตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  - เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

- ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
- ประสานและด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงาน
ภายในกรม 

ส านักงานเลขานุการกรม  - ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
- ด าเนนิการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิด
ทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของกรม 
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม  
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน 
- ด าเนินการอื่นใดท่ีมิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการใดของกรม 

กองการเจ้าหน้าท่ี - บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรม 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรม 

กองคลัง - ด าเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การบริหารงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของ
กรม 

กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 
 

- ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทางดินเพื่อ การปรับปรุงบ ารุงดิน เพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ควบคุมศัตรูพืช และรักษาสิ่งแวดล้อม  
- วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ ผลิตและรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร 
- วิจัยการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี จุลินทรีย์ในการ
จัดการวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม  
- ศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร วัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม  

                                                 
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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หน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดิน บทบาท/หน้าที่ 
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลวิชาการ การจัดท าฐานข้อมูลจุลินทรีย์และองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี ชีวภาพทางดิน 
เพื่อการถ่ายทอดและสร้างเครือข่ายการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร 

กองนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน 
 

- ศึกษา ส ารวจ วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลด้านกายภาพ ภาวะเศรษฐกิจสังคม สภาพการใช้ ท่ีดิน นโยบาย และ
ข้อกฎหมาย เพื่อวางแผนและก าหนดเขตการใช้ท่ีดิน ตลอดจนการประสานแผน เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ  
- ศึกษาและวิเคราะห์นโยบายท่ีดินของประเทศ นโยบายการใช้ท่ีดินของรัฐ นโยบาย ด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม และติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ท่ีดิน เพื่อสนับสนุน การวางแผนการใช้ท่ีดิน 
และเสนอแนะการก าหนดนโยบายการใช้ท่ีดินทางการเกษตร  
- วิจัย พัฒนา และวางแผนการจัดการที่ดินในพื้นท่ีเสี่ยงภัยทางการเกษตร  
- ศึกษา ส ารวจ จ าแนก วิเคราะห์ และจัดท าแผนท่ีและข้อมูลพื้นท่ีชุ่มน้ าเพื่อจัดท า แผนบริหารจัดการพื้นท่ี
ชุ่มน้ า  
- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการพัฒนา
ท่ีดิน  
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเกษตรกร 

กองแผนงาน 
 

- จัดท าและประสานแผนการปฏิบัติงานและงบประมาณของกรมให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนแม่บทของ
กระทรวง รวมท้ังเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด  
- ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงานวิจัย รวมท้ังประสานงาน จัดท าทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัย
ของกรม 
- ติดต่อและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านความช่วยเหลือและ ความร่วมมือด้านการ
พัฒนาท่ีดิน รวมท้ังจัดการประชุมและเจรจาตามท่ีได้รับมอบหมาย 
- พัฒนาระบบมาตรฐานงานของกรมและติดตามผลการด าเนินงาน 

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการ
ท่ีดิน 
 

- ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุง บ ารุงดิน วิธีการ
ป้องกันและแก้ไขความเสื่อมโทรมของดิน จัดท ารูปแบบการพัฒนาท่ีดินและการจัดการที่ดิน ในพื้นท่ี
เกษตรกรรม เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
- ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน้ า ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรม ของ
ทรัพยากรดินและน้ า พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช รวมท้ังวิจัยและพัฒนา การจัดการ
ท่ีดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน 
- รวบรวม ศึกษา และวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท่ีดิน  
- สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท่ีดินและในด้านอื่น ๆ  
- จัดท าฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน การจัดการที่ดินเพื่อบรรเทา ภาวะโลกร้อน 
การพัฒนาท่ีดินและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอดินอาสา และเครือข่ายด้วยระบบสารสนเทศ  
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและเกษตรกร 

กองส ารวจดินและวิจัยทรัพยากร
ดิน 
 

- ศึกษา ส ารวจ จ าแนก วิเคราะห์และวิจัยทรัพยากรดิน และจัดท าแผนท่ีดินเพื่อเป็นข้อมูล ในการพัฒนาพื้นท่ี 
- ศึกษา วิจัย คุณสมบัติของดิน ความเหมาะสมของดิน วินิจฉัยคุณภาพของท่ีดิน และ ก าลังการผลิตของดิน 
ติดตามการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์และคุณสมบัติของทรัพยากรดิน ในพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ใช้ท่ีดินและพื้นท่ีประสบภัยพิบัติ 
- ก าหนดมาตรฐานการส ารวจจ าแนกดิน พัฒนาระบบฐานข้อมูลดิน และประยุกต์ใช้ ข้อมูลสารสนเทศ
ทรัพยากรดินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท่ีดิน 
- ศึกษา พัฒนา เทคนิค และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรดิน และให้บริการทาง
วิชาการแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกษตรกร และประชาชน 
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หน่วยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดิน บทบาท/หน้าที่ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 

- จัดท าแผนแม่บทระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดิน 
- ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ จัดวางระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และระบบการสื่อสารข้อมูลของกรม  
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านดินของกระทรวง และเป็นศูนย์ฝึกอบรมระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และภูมิสารสนเทศการเกษตร 

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1-12 
 

- ศึกษา ส ารวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและท่ีดิน เพื่อวางแผนการใช้ท่ีดินในระดับไร่นา 
- ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นท่ี 
- รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นท่ี ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และ
ให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาท่ีดินแก่หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
- ด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีดินในไร่นา  
- ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ า พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
- ผลิตพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ าและการปรับปรุงบ ารุงดิน  
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาท่ีดินแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเกษตรกร 

ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท า
แผนท่ี 
 

- ส ารวจ วิเคราะห์ และจัดท าแผนท่ีถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อจัดท าส ามะโนท่ีดิน ด้านเกษตรกรรม 
- ปรับปรุง ผลิต และให้บริการแผนท่ีภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนท่ีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 
- วิเคราะห์และตรวจสอบท่ีดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน เกินร้อยละ 35 
รวมท้ังปรับปรุงแผนท่ีจ าแนกท่ีดินโดยใช้แผนท่ีภาพถ่ายเป็นแผนท่ีฐาน 
- ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการส ารวจและการท าแผนท่ี เพื่อก าหนดมาตรฐาน การส ารวจและการท า
แผนท่ี 
- ส ารวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรม 

ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ท่ีดิน 
 

- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และตรวจสอบดิน น้ า พืช ปุ๋ย ปรับปรุงดิน และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาท่ีดิน 
- ก าหนดมาตรฐานและพัฒนาระบบการวิเคราะห์ดิน 
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและเกษตรกร 

ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนา
ท่ีดิน 

- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยวิศวกรรมอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อพัฒนาและก าหนดรูปแบบ การอนุรักษ์ดินและน้ า
โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม 
- ก าหนดมาตรฐานการส ารวจ การออกแบบ และการก่อสร้างทางวิศวกรรม  
- ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ า โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม  
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโครงสร้างดิน โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน  
- วางแผน ส ารวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งน้ าเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า งานระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ าด้วยมาตรการวิธีกล และงานทางด้านสถาปัตยกรรม 
- วางแผน ควบคุม ก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงเครื่องจักรกล และยานพาหนะของ
กรม 

ภายใต้การจัดโครงสร้างภายในดังกล่าว มีการจัดสรรบุคลากรในแต่ละกองในแต่ละกอง ดังปรากฏตามตารางที ่4.6 
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ตารางที่ 4.6 โครงสร้างบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งตามประเภทต าแหน่ง 

สังกัด 

ประเภทบริหาร ประเภทอ านวยการ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป 

อธิบด ี
รอง

อธิบด ี

เลขานุ
การ
กรม 

ผอ.กอง/ศูนย์/
ส านัก/

ส านักงาน 

เชี่ยวชา
ญ 

ช านาญ
การพิเศษ 

ช านาญ
การ/

ปฏิบตัิการ 
อาวุโส 

ช านาญงาน/
ปฏิบตัิงาน 

กรมพัฒนาที่ดิน 1 3   2 3 5   
ส านักงานเลขานุการกรม   1   3 15 1 1 
กองการเจ้าหน้าที ่    1  11 31  2 
กองคลัง    1  5 5 2 13 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทาง
ดิน 

   1 1 7 6  1 

กองนโยบายและแผนการใช้
ที่ดิน 

   1 2 26 29 1 2 

กองแผนงาน    1 1 8 23 1  
กองวิจยัและพัฒนาการ
จัดการที่ดิน 

   1 4 18 23 1  

กองส ารวจดินและวิจยั
ทรัพยากรดิน 

   1  32 17 1 1 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

   1 1 5 11 1 1 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-
12 

   12 9 251 347 54 281 

ส านักเทคโนโลยีการส ารวจ
และท าแผนที ่

   1 1 7 13 5 8 

ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาที่ดิน 

   1 2 12 19 1 2 

ส านักวิศวกรรมเพื่อการ
พัฒนาที่ดิน 

   1  10 19 7 29 

รวม 1 3 1 23 23 398 563 75 341 
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ตารางที่ 4.7 โครงสร้างบุคลากรภายในกรมพัฒนาที่ดิน แบ่งตามประเภทกลุ่มเป้าหมาย  

 กลุ่มผู้บริหาร
ระดับสูง 

(Executive) 

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 
(Middle Level 
Management) 

กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมแีนวโน้มว่าจะ
ได้รับการแต่งตั้งใหข้ึ้นสู่กลุ่มผู้บริหาร

ระดับกลาง (Pre-Management 

กลุ่มผู้ปฏิบตัิ 
(Operational 

Level) 
กรมพัฒนาที่ดิน 4  4 6 
ส านักงานเลขานุการกรม  1 6 14 
กองการเจ้าหน้าที ่  1 11 33 
กองคลัง  1 7 18 
กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  1 9 6 
กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  1 29 31 
กองแผนงาน  1 10 23 
กองวิจยัและพัฒนาการจัดการที่ดิน  1 24 22 
กองส ารวจดินและวิจยัทรัพยากรดิน  1 11 40 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ 
2. นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพิเศษ 
(ผู้อ านวยการกลุ่ม) 
3. นักวิชาการคอมพวิเตอร์ช านาญการพิเศษ 
4. เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6.นักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ช านาญการ 
7. นักวิเคราะห์คอมพวิเตอร์ปฏิบัตกิาร 
8. นักวิชาการแผนทีภ่าพถา่ยช านาญการ 
9. นักวิชาการแผนทีภ่าพถา่ยปฏิบัตกิาร 
10. เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
11. บรรณารักษ์ช านาญการ 

  
1 

 
 
1 
4 
1 
1 

 
 
 
 
 
 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  12 315 627 
ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  1 13 21 
ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  1 15 21 
ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  1 18 47 

รวม 4 24 479 921 
 

 การจัดโครงสร้างและการจัดสรรบุคลากรแสดงให้เห็นภารกิจที่มีความส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน

ประกอบด้วย การวางแผนการใช้ที่ดิน การพัฒนาการใช้ที่ดิน การใช้วิธีการทางวิศวกรรมเพ่ือการอนุรักษ์และการพัฒนา 
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ที่ดิน โดยในส่วนของผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งท าหน้าที่ในการออกแบบ บริการจัดการระบบเครือข่าย และซ่อม

บ ารุงรักษาจะประจ าอยู่ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 4 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 เมื่อพิจารณามิติด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน จะเห็นได้ว่ากรมพัฒนาที่ดินนั้นมีโครงสร้าง

พ้ืนฐานทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์และด้านระบบเครือข่าย ซึ่งมุ่งพยายามท่ีจะสนับสนุนการด าเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน โดย

อุปกรณ์พ้ืนฐานในการด าเนินการ เช่น คอมพิวเตอร์ประเภทพกพา เครื่องมือส ารวจภาคสนามแบบพกพา เครื่องพิมพ์ 

เครื่องแสกนเนอร์ และเครื่อง UPS เป็นต้น และยังมีอุปกรณ์ในการสร้างความปลอดภัยให้กับระบบแม่ข่ายภายในองค์กร 

เช่น อุปกรณ์เครือข่าย Firewall ขณะเดียวกันองค์กรยังได้มีการก าหนดอุปกรณ์เครือข่าย (Server) โดยรายละเอียดสรุป

ได้ตามตารางที ่4.8 

ตารางที่ 4.8 รายละเอียดอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี 

ลักษณะอุปกรณ์ สถานะ ตัวอย่าง 
1. อุปกรณ์พ้ืนฐานเพื่อสนับสนุน
การด าเนินการ 

มี - เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 

- เครื่องมือส ารวจภาคสนานแบบพกพา 

- เครื่อง Scanner 
- UPS 

- เครื่องพิมพ์ 
2. อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย มี - อุปกรณ์รักษาความปอดภัย Server 

- อุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุก 
3. อุปกรณ์แม่ข่าย มี - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

- อุปกรณ์ Network Storage  
- อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย 
- อุปกรณ์ก าหนดเส้นทาง (Router) 

4. ระบบ Cloud ไม่มี  
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 เมื่อพิจารณาจากสถานะอุปกรณ์ดังกล่าวจะพบว่ากรมพัฒนาที่ดินมีความพร้อมในด้านอุปกรณ์ อย่างไรก็

ตาม อุปกรณ์ดังกล่าวจ านวนมากมีความล้าสมัยและไม่สามารถใช้ได้จริง เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยี อาทิ 

ความเร็วของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ด้านการป้องกันความปลอดภัย ขณะเดียวกันองค์กรก็ยังไม่มีระบบศูนย์กลาง

ข้อมูล หรือระบบส ารองข้อมูลที่เป็นระบบ Cloud เป็นต้น 

 5 ข้อมูลและสารสนเทศ (แผนดิจิทัล)  

 กรมพัฒนาที่ดินมีงานบริการทั้งหมด 6 มิติดังที่ได้น าเสนอก่อนหน้านี้ ซึ่งหน่วยงานได้มีการจัดท าข้อมูล

และระบบสารสนเทศเพ่ือให้ภารกิจและงานบริการของกรมพัฒนาดินนั้นสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย

อาจจ าแนกกลุ่มข้อมูลได้ 3 ลักษณะ คือ 

  1) ชุดข้อมูลในลักษณะสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ข้อมูลเขตการใช้ที่ดิน ข้อมูลชุดดิน  ข้อมูล

กลุ่มชุดดิน ข้อมูลเส้นชั้นความสูง ข้อมูลแผนที่การใช้ที่ดินระดับกลุ่มลุ่มน้ า และข้อมูลการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ ข้อมูลส า

มะโนที่ดิน เป็นต้น 

  2) ชุดข้อมูลจากฐานข้อมูล ได้แก ่ข้อมูลผลการวิเคราะห์ดิน ข้อมูลหมอดินอาสา ข้อมูลแหล่งน้ า

เพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ า ข้อมูลแหล่งน้ าในไร่นานอกเขตชลประทาน ข้อมูลการบริการวัสดุการเกษตร และข้อมูลการ

ปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น 

  3) ชุดข้อมูลในลักษณะอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้อมูลงานวิจัย 

 นอกเหนือจากชุดข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของผู้ปฏิบัติแล้ว กรมพัฒนาที่ดินได้มีการออกแบบ

ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการของเจ้าหน้าที่และการให้บริการประชาชนทั้งสิ้น 43 ระบบ อาทิ ระบบ

ข้อมูลบริหารจัดการแหล่งน้ า ฐานข้อมูลระบบอนุรักษ์ดินและน้ าบนพ้ืนที่ลุ่มดอน ฐานข้อมูลโครงการปุ๋ยพืชสด ข้อมูล

สารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด ข้อมูลจากแผนพัฒนาระบบดิจิทัลพบว่าในบรรดาระบบจ านวนมากนี้ มีระบบที่ใช้งาน

ตามปกติ 29 ระบบ และมีระบบที่ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างเร่งด่วนทั้งสิ้น 14 ระบบ 
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 4.2.2 ความคาดหวังของผู้รับบริการ 

ในการให้บริการภาครัฐ ความคาดหวังและประสบการณ์ของผู้รับบริการเป็นปัจจัยส าคัญที่จะก าหนดความ

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) ซึ่งในส่วนนี้จะน าไปสู่การวิเคราะห์งาน

บริการของกรมพัฒนาที่ดินและความคาดหวังต่องานบริการดังกล่าว 

 1. งานบริการของกรมพัฒนาที่ดินและกลุ่มเป้าหมาย  

 งานบริการของกรมพัฒนาที่ดินนั้นเป็นการให้บริการโดยมีเป้าหมายผู้ขอรับบริการ ซึ่งอาจจ าแนกย่อยว่า

เป็นทั้งกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มนักวิจัยและประชาชนทั่วไป กับอีกกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มหน่วยงานราชการซึ่งขอรับบริการ ใน

ด้านการประสานข้อมูล การตรวจดิน และการรับรองมาตรฐาน โดยงานบริการหลักของกรมพัฒนาที่ดินตามกลุ่มลูกค้า

อาจสรุปได้ตามตาราง 4.9 

ตารางที่ 4.9 งานบริการของกลุ่มพัฒนาที่ดินและกลุ่มเป้าหมาย 
   

งานบริการ ลักษณะการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
1. บริการเพื่อพัฒนาดินเพ่ือให้
การเกษตรมีมูลค่า 

- การสนับสนุนปัจจัยการเกษตรที่ส าคัญ คือ สารเร่ง พด., 
จุลินทรีย์ซุปเปอร์, ปุ๋ยชีวภาพ, กล้าหญ้าแฝก และเมล็ดพันธุ์
พืชปุ๋ยสด 
 

- กลุ่มเกษตรกร 

2. การพัฒนาให้ที่ดินมีความพร้อม
ส าหรับการเกษตร 

- การสนับสนุนแหล่งน้ านอกเขตชลประทาน (ขุดสระ)  
- การอนุรักษ์ดินและน้ า 
 

- กลุ่มเกษตรกร 

3. บริการด้านวิทยาศาสตร์ (การ
วิเคราะห์ดิน น้ า พืช) 

- การส่งตัวอย่างดินน้ าพืชเพ่ือตรวจวิเคราะห์ - กลุ่มเกษตรกร 
- กลุ่มประชาชน 
- หน่วยงานของรัฐ 
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งานบริการ ลักษณะการให้บริการ กลุ่มเป้าหมาย 
4. การรับรองมาตรฐานสินค้า - รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิต Q (ปุ๋ยหมัก และน้ าหมัก

ชีวภาพ) 
 

- ประชาชน 
- หน่วยงานของรัฐ 

5. ระบบการสืบค้นและการให้บริการ
ด้านแผนที่ 

- เป็นการให้บริการข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศตาม
โครงการจัดท าแผนที่เพ่ือการบริการทรัพยากรและ
ทรัพย์สินของกระทรวงเกษตร 

- ประชาชน 
- หน่วยงานของรัฐ 
- เกษตรกร 

6. ระบบบริการตรวจสอบแนวเขตป่า
ไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบออนไลน์ 

- สามารถตรวจสอบแนวป่าไม้ถาวรเบื้องต้นผ่านระบบ
ออนไลน์ 

- ประชาชน 
- หน่วยงานของรัฐ 
- เกษตรกร 

 

 โดยงานบริการต่าง ๆ กรมพัฒนาที่ดินได้เปิดช่องทางในการสื่อสาร และการติดต่อเพ่ือขอรับบริการที่

หลากหลาย ได้แก่ ผ่านหนังสือราชการ ทางช่องทางอีเมล การใช้โทรศัพท์และโทรสาร และการใช้ Mobile Application 

และในการสื่อสารข้อมูลครอบคลุมตั้งแต่การติดต่อสื่อสารต่อหน้าโดยการลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่และเครือข่าย การ

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์วิทยุ/โทรทัศน์/หนังสือพิมพ์ รวมทั้งการใช้เว็บไซต์เพ่ือให้ข้อมูล 

 2. ความคาดหวังโดยผลการประเมินความพึงพอใจ + ความคาดหวัง 

 จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดิน40 ซึ่งแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 

กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดิน และกลุ่มองค์กร/ประชากร และกลุ่มบุคคลทั่วไป โดย

ประเมินใน 5 มิต ิได้แก่  

  1) ด้านขั้นตอนการให้บริการ  

  2) การให้บริการของเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  

  3) ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  

                                                 
40 กรมพัฒนาที่ดิน (2560) รายงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียของกรมพัฒนาที่ดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สืบค้น
จาก https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf 
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  4) ด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร  

  5) ด้านคุณภาพการให้บริการ  

 จากงานศึกษาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าในแต่ละกลุ่มมีความคาดหวังและข้อเสนอแนะต่อการให้บริการ

ของกรมพัฒนาที่ดินที่มีความแตกต่างกัน โดยความคาดหวังของเกษตรกรนั้น จะให้ความส าคัญกับความรู้และการ

สนับสนุนในด้านสนับสนับสนุนเกษตรกร เช่น การสนับสนุนสารเร่ง เมล็ดปุ๋ยสด การวิเคราะห์ดิน นอกจากนี้ยังหวังว่า

เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินจะสามารถให้ความเช่วยเหลือหรือค าแนะน าแก่เกษตรกรเป็นราย  ๆ อย่างสอดคล้องกับ

สภาพพ้ืนที่และตามสภาพแปลง และสามารถหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือส่งเสริมการเกษตรได้ ขณะที่ในฝั่งของประชาชน

ทั่วไป มีความคาดหวังว่ากรมพัฒนาที่ดินจะสามารถให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  มี

การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง จากการส ารวจ

ข้อมูลทั้ง 2 ฝั่งท าให้เห็นว่ากรมพัฒนาที่ดินมีจุดดีและประเด็นที่ต้องพัฒนา ดังปรากฏตามตารางที่ 4.10 

ตารางที่ 4.10 จุดดีและประเด็นที่ควรพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดิน 

 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 
1 . กลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับบริการจาก

กรมพัฒนาที่ดิน 
- ความเอาใจใส่และการให้ความรู้ของ
เจ้าหน้าที่ และการท างานของกรม
พัฒนาที่ดินร่วมกับเกษตรกร 
- การท างานร่วมกับเครือข่าย อาทิ 
หมอดิน 
- การพัฒนาดินที่ครบวงจรตั้งแต่การ
ให้ความรู้ การวิเคราะห์ดิน และการ
ให้ปัจจัยในการปรับปรุงดิน 
- มีองค์ความรู้เรื่องการจัดการดิน 

- การประสานงานที่รวดเร็ว  

- ลดขั้นตอนการให้บริการให้กระชับ 
รวดเร็วและทันการณ์ อาทิ การตรวจ
วิเคราะห์ดิน 
- การส่งเสริมปัจจัยและการรับซื้อคืน
ควรตรงกับช่วงเวลา 
- การวิเคราะห์ข้อมูลต้องการข้อมูล
มาก ท าให้เกษตรกรบางคนที่ไม่
สามารถอ่านออกเขียนได้เผชิญปัญหา  
- ช่องทางและสถานที่ในการส่งเสริม
ประชาชน 
- ข้อมูลและแอพลิเคชั่นแต่ต้องมีการ
สอนใช้ให้เกิดประโยชน์ 
- การส่งเสริมควรใช้เทคโนโลยี สื่อ
ออนไลน์ และเทคโนโลยีผ่านช่องทาง
แอพลิเคชั่นที่กรมได้พัฒนาให้มากขึ้น 
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 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง 
2. กลุ่มประชาชนทั่วไป 
 

- มีองค์ความรู้ที่ชัดเจนสามารถให้
ค าปรึกษาเรื่องการพัฒนาดินได้มี
ประสิทธิภาพ 
- การเอาใจใส่และการบริการที่
สะดวกรวดเร็ว 
- มีข้อมูลด้านการพัฒนาดินและการ
บริการการขุดแหล่งน้ า 

- การวิเคราะห์ดินยังคงใช้เวลานานไม่
ทันฤดูการการปรับปรุงพ้ืนที่ 
- การท างานมุ่งสู่ชุมชนที่เข้าถึง
ประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท
ยังเป็นข้อท้าทาย 
- การให้ข้อมูลเบื้องต้นผ่านช่วง
เว็บไซต์ยังคงควรได้รับการปรับปรุง 
 

 

 เมื่อวิเคราะห์ในเชิงผลการด าเนินการของหน่วยงานโดยใช้เครื่องมือ PMQA 4.0 เพ่ือพิจารณาผลการ

ด าเนินการซึ่งเป็นหมวด 7 ซึ่งครอบคลุมมิติ ผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ ผู้รับบริการและประชาชน การพัฒนา

บุคลากร การเป็นต้นแบบ ตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สารธารณสุข และสิ่งแวดล้อม การสร้างนวัตกรรม

และการจัดการกระบวนการ โดยคะแนนในหมวดดังกล่าวของกรมพัฒนาที่ดิน ยังเป็นข้อท้าทายส าคัญที่กรมพัฒนาที่ดิน

จ าเป็นต้องพัฒนา ซึ่งหมายความในการด าเนินการของกรมพัฒนาที่ดินนั้นแม้ว่าจะท าให้เกิดความพึงพอใจที่ดีต่อ

ประชาชนได้ แต่กรมพัฒนาที่ดินจ าเป็นต้องพัฒนาบริการและการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ ซึ่งเป็นส่วน

ส าคัญของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ 
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4.3 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมขององค์กร
ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis 
 

 
 

กรมพัฒนาที่ดินมีความพยายามในการพัฒนาองค์กร หากพิจารณาบริบทขององค์กรจะเห็นได้ว่าองค์กรนั้นมีการ

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริการ และการปรับปรุงงานบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยความส าเร็จ

ดังกล่าวสะท้อนผ่านผลการประเมินองค์กรผ่านการประเมิน  PMQA 4.0 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินอยู่ในระดับก้าวหน้า 

(Advance) อย่างไรก็ตาม ผลจากการส ารวจประสบการณ์และความคาดหวังของผู้รับบริการ ประกอบกับผลการวิเคราะห์ 

PMQA 4.0 ในหมวด 7 แสดงให้เห็นจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุงของกรมพัฒนาที่ดิน เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน (ปรากฏ

ดังตารางที่ 4.10) มีรายละเอียด ได้แก่ 

 1) วิธีคิดและวัฒนธรรมในการท างาน: องค์กรมีการวางการท างานและการพัฒนาที่ดี  โดยผู้รับบริการ

คาดหวังว่าหน่วยงานจะสามารถให้บริการที่ดี ตอบสนองกับสภาพพ้ืนที่ได้ดี ขณะที่เมื่อเข้ารับบริการนั้นผู้รับบริการพบ

ความซับซ้อนในการด าเนินการของหน่วยงาน และหน่วยงานไม่สามารถท างานในเชิงรุกในพ้ืนที่เพ่ือให้การส่งเสริม

สอดคล้องกับช่วงเวลาได้ อันเนื่องจากกระบวนการท างานขององค์กรยังเป็นในลักษณะการด าเนินการเชิงรับ  และมี

ลักษณะบนลงล่าง  
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 2) ด้านนโยบาย : กรมพัฒนาที่ดินมีการวางนโยบาย วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ เพ่ือส่งเสริมการ

พัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ า และการส่งเสริมการเกษตรผ่านการส่งเสริมปัจจัยและพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน โดยประชาชนคาดหวังให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศที่มีความถูกต้อง

และเป็นปัจจุบัน ขณะที่ในการส่งเสริมการเกษตรจ าเป็นต้องทันการณ์ ต่อเนื่องและเหมาะสมกับความต้องการ แต่จาก

ประสบการณ์ ผู้รับบริการพบว่างานบริการของกรมพัฒนาที่ดินนั้นยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างทันการณ์และข้อมูลยัง

ไม่เปิดกว้าง ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีทักษะและมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและสามารถประยุกต์ใช้ระบบดิจิทัล

และข้อมูลเพ่ือพัฒนากระบวนงาน และสนับสนุนการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในภาพขององค์กรนั้นแนวทาง

ในการพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรยังขาดความชัดเจน 

 3) ด้านโครงสร้างองค์กร : องค์กรได้มีการวางโครงสร้างองค์กรที่สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งสะท้อนผ่าน

การวางโครงสร้างองค์กรและการจัดสรรเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้หน่วยงานยังยังมีพ้ืนที่ครอบคลุมในทุกจังหวัด ผู้รับบริการจึง

คาดหวังว่าจะได้รับบริการที่ครอบคลุมและทันการณ์ แต่ประสบการณ์ของผู้รับบริการพบว่าบริการของกรมพัฒนาที่ดินแม้

จะมีคุณภาพที่ดีแต่ไม่ทันการณ์ ขณะที่ในเชิงโครงสร้างบุคลากรนั้นหน่วยงานมีการวางอัตราก าลังคนที่รองรับการเปลี่ยน

ผ่านขององค์กรได้ แต่องค์กรยังไม่มีการเตรียมการส าหรับการเปลี่ยนผ่านของบุคลกรในแต่ละช่วงวัย  รวมทั้งไม่มีพ้ืนที่

ส าหรับผู้น าด้านดิจิทัล (Chief Digital Office) ในการเติบโตได้ 

 4) ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน : องค์กรมีอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีที่เพียงพอ ซึ่งผลลัพธ์ในเชิงการใช้เทคโนโลยีสะท้อนผ่านการบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารหรือ

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสื่อสารควรจะมีประสิทธิภาพตามความพร้อมดังกล่าว ซึ่งสะท้อนผ่านความคาดหวังของผู้ขอรับ

บริการว่าช่องทางการสื่อสารต้องมีความหลากหลายและตอบกลับอย่างทันท่วงที  แต่จากประสบการณ์พบว่าช่องทางใน

การตอบกลับ รับเรื่องและใช้ประโยชน์จากความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การใช้อีเมลในการติดต่อของเจ้าหน้าที่

ยังคงไม่เกิดขึ้น นอกจากนี้ พบว่าด้วยโครงสร้างพ้ืนฐานของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งยังคงใช้ระบบแม่ข่าย (Server) อาจยังไม่

เอ้ือส าหรับการบูรณาการข้อมูลในบริบทที่หน่วยงานมีส านักงานในต่างจังหวัด  ซึ่งอาจส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรไปสู่ 
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องค์กรที่ขับเคลื่อนโดยข้อมูล (Data-Driven Organization) และเทคโนโลยีของหน่วยงานอาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภายนอกได้  

 5) ข้อมูลและสารสนเทศ : ในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีการจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศที่

สนับสนุนการให้บริการ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินอย่างหลากหลาย โดยผู้รับบริการคาดหวังว่าองค์กรจะสามารถ

บูรณาการข้อมูลที่จ าเป็นก าหน่วยงานอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันสามารถเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นให้กับเกษตรกร

หรือบุคลอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ แต่จากประสบการณ์แสดงให้เห็นว่าข้อมูลของกรมนั้นยังมีความซับซ้อนในการ

เข้าถึงและข้อมูลยังไม่เปิดกว้างให้กับทุ่มกลุ่มในการเข้าถึงและน าไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพหรือในอีกนัยหนึ่ง คือ 

ข้อมูลและระบบสารสนเทศนั้นยังไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้เท่าที่ควร 

เมื่อน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยแหล่งข้อมูลที่ใช้ในแต่ละด้านประกอบด้วย 
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S W 

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้เสียของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจ าปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก 
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf 
2. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน 20 ปี  
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้เสียของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจ าปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก 
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf 
4. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน 20 ปี 
5. ข้อมูลอัตราก าลังคนของกรมพฒันาที่ดิน (ประสานข้อมลูกับ
กรม) 
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้เสียของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจ าปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก 
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf 
7. แผนปฏิบัติการดิจิทลักรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) 
8. แผนปฏิบัติการดิจิทลักรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) 
9. Interview 

1. คะแนน PMQA 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการส ารวจความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้เสียของกรมพัฒนาท่ีดิน
ประจ าปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก 
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf 
3. Interview 
4 คะแนน PMQA 
5. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน 20 ปี 
6. ข้อมูลอัตราก าลังคนของกรมพฒันาที่ดิน (ประสานข้อมลูกับ
กรม) 
7. Workshop 
8. กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาท่ีดิน  
9. แผนปฏิบัติการดิจิทลักรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) 
10. Workshop 
11. แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมพัฒนาท่ีดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 
– 2565) 
12. Interview 
13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดเ้สียของกรมพัฒนา
ที่ดินประจ าปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก 
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf 
14. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2560) รายงานการส ารวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนไดเ้สียของกรมพัฒนา
ที่ดินประจ าปีงบประมาณ 2560. เข้าถึงได้จาก 
https://www.ldd.go.th/pmqa/2560/Report2560.pdf 

O T 
1. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน 20 ปี 
2. ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาท่ีดิน 20 ปี 
3. แผนแม่บทตามแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
4. Workshop 

1. Interview 
2. Workshop 
3. มติ ครม. เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 25622 (หลักการ One-in, X-
Out)  
4. Interview 
5. แผนปฏิบัติการดิจิทลักรมพัฒนาที่ดินระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 
2565) 
6. Interview 
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 จากแหล่งข้อมูลข้างต้น สามารถน ามาจัดท าการวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.3 สรุปการวิเคราะห์ SWOT Analysis ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของเจ้าหน้ากรมพัฒนาที่ดิน 

จากการเก็บข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 3 

กันยายน 2563 ได้มีการก าหนดประเด็นและนิยามจุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunity) จุดแข็งในที่นี้ หมายถึง 

การด าเนินการ องค์ความรู้ และบริการใด ๆ ก็ตามที่กรมพัฒนาที่ดินท าได้ดีอย่างเห็นเป็นประจักษ์ และต้องเป็นตัวเลือก

ล าดับแรกหากต้องการใช้บริการดังกล่าว ขณะที่ หากเป็นการด าเนินการ องค์ความรู้ หรือบริการหน่วยงานมีความเห็นว่าง

หน่วยงานนั้นท าได้ดี แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นตัวเลือกล าดับแรก ๆ หรือเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายบริการดังกล่าวจะถูกจัดให้

เป็นโอกาส โดยข้อมูล องค์ความรู้และงานบริการอาจจัดจ าแนกได้ ดังนี้  

  1. จุดแข็ง (Strength) จุดแข็งประกอบด้วย 

  1) ชุดข้อมูลดิน เนื่องจากมีหน่วยงานที่ด าเนินการในการจัดท าและให้บริการข้อมูล เพียง

หน่วยงานเดียวเท่านั้น โดยบริการดังกล่าวมีหน่วยงานเข้ามาร่วมใช้บริการในวงกว้างทั้งภาครัฐและเอกชน 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

133 

133 

  2) ข้อมูลเขตป่าไม้ถาวร ซึ่งก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี และการด าเนินการอย่างประสบ

ความส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้วย 

  2. โอกาส (Opportunity)  

  1) หมอดินอาสา : หมอดินอาสานั้นเป็นกลุ่มอาสาสมัครที่มีจ านวนมากรองจากอาสาสมัคร

สาธารณสุข หากสามารถพัฒนาบริหารจัดการข้อมูลของกลุ่มหมอดินได้อย่างมีประสิทธิภาพหมอดินจะเป็นหน่วย

ปฏิบัติการแถวหน้า (Front-line Practitioner) ในการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการของกรมพัฒนาที่ดิน อย่างไรก็ตาม แนว

ทางการพัฒนาหมอดินอาสา กระบวนการจัดการองค์ความรู้ และการจับคู่ความต้องการของเกษตรกรและองค์ความรู้ของ

หมอดินอาสาในแต่ละพ้ืนที่ยังเป็นประเด็นที่เป็นข้อสงสัย  

  2) เครื่องมือในการปรับปรุงดิน ปัจจัยการผลิต และวัสดุอุปกรณ์ : แม้ว่ากรมพัฒนาที่ดินจะมี

ปัจจัยการผลิตที่สามารถสนับสนุนเกษตรกรซึ่งเป็นโอกาสเริ่มต้นที่ดีของกรมพัฒนาที่ดิน แต่เมื่อคิดถึงปัจจัยดังกล่าว กรม

พัฒนาที่ดินยังคงไม่ได้เป็นตัวเลือกแรก ๆ หากประชาชนต้องการเข้าถึงงานบริการดังกล่าว 

  3) ภาพถ่ายดาวเทียม : เนื่องจากมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน อาทิ 

ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ที่ให้บริการด้านแผนที่และมี

ชื่อเสียงที่ชัดเจนและได้รับความไว้วางใจในงานด้านแผนที่ ดังนั้น งานบริการภาพถ่ายดาวเทียมของกรมพัฒนาที่ดินหาก

สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ ให้งานบริการดังกล่าวเป็นที่น่าไว้วางใจยิ่งขึ้น 

  4) บริการขุดบ่อน้ า : งานบริการนี้เป็นโอกาสที่ส าคัญเนื่องจากสามารถให้บริการกับประชาชน

ในพ้ืนที่ได้ หากแต่เช่นเดียวกับงานบริการอื่น ๆ ที่ได้ระบุก่อนหน้านี้ว่า งานบริการนี้ของกรมพัฒนาที่ดินยังคงไม่เป็นที่ถูก

พูดถึงในฐานะงานบริการเด่นของกรมพัฒนาที่ดิน 
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ภาพที่ 4.4 ข้อมูลจากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ กรมพัฒนาที่ดินเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 
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4.4 การเชื่อมโยงจุดแข็งจุดอ่อนกับธุรกิจองค์กรโดยเครื่องมือ 
Business Model Canvas 

ในการน าเสนอภาพรวมของการด าเนินงานและการบริการของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจะช่วยในการวางแผนการ

ปรับปรุงบริการโดยใช้ต้นทุนและทรัพยากรที่องค์กรมี เครื่องมือในการท าความเข้าใจภาพรวมดังกล่าว คือ Business 

Model Canvas โดย Canvas จะประกอบด้วย 11 หัวข้อที่มุ่งจะอธิบาย 4 มิติส าคัญ ได้แก่ 1) กระบวนการหรือวิธีการใน

การด าเนินการ (How) 2) ช่องทางการและกลุ่มผู้รับบริการ (Who) 3) คุณค่าที่องค์กรมุ่งจะส่งมอบ (What) และ 4) 

ต้นทุนและรายได ้(Money) (ดังปรากฏตามภาพที่ 4.5) โดยจะได้มีการอธิบายและน าเสนอในแต่ละส่วน 

ภาพที่ 4.5 มิติที่เป็นจุดเน้นของ Business Model Canvas 

 4.4.1 กระบวนการหรือวิธีการในการด าเนินการ (How) 

มิติด้านกระบวนการหรือวิธีการในการด าเนินการ (How) ประกอบด้วย 3 มิติย่อย ได้แก่ 1) พันธมิตรที่ส าคัญ 2) 

ภารกิจและบริการที่มีความส าคัญ 3) ทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนบริการของหน่วยงาน ในแต่ละมิติย่อยประกอบ

ไปด้วยรายละเอียด ดังนี้  



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

136 

136 

 1. พันธมิตรที่ส าคัญ (Key Partner) : เมื่อพิจารณาพันธมิตรที่ส าคัญที่มีส่วนในการส่งมอบงานบริการ

ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยพันธมิตรเหล่านี้ประกอบด้วยหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งมีส่วนส าคัญ

ในการร่วมให้บริการและร่วมพัฒนาการด าเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน โดยพันธมิตรที่ส าคัญในส่วนนี้ประกอบด้วย (โปรด

ดูภาพที่ 4.6) 

  1) ส่วนราชการทั้งในระดับส่วนกลาง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และส่วนราชการใน

ระดับภูมิภาค  

  2) สถาบันทางการเงินภาครัฐและเอกชน เป็นกลไกส าคัญในกรณีที่ กรมพัฒนาที่ดินหรือ

หน่วยงานอ่ืนภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีมาตรการทางการเงินในการส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมทั้งสหกรณ์

การเกษตรในพ้ืนที่ 

  3) พันธมิตรในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ เกษตรกร ผู้น าชุมชน พ่อค้าคนกลางและผู้น าทางจิตวิญญาณ

ซึ่งมีส่วนส าคัญขับเคลื่อนภารกิจและบริการของกรมพัฒนาที่ดินเชิงรุกในระดับพื้นที่ 

  4) ระบบขนส่งและการเดินทาง เป็นกลไกส าคัญในการส่งวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัย ตลอดจนถึง

ผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาด 

 2. กิจกรรมและบริการที่มีความส าคัญ (Key Activities) โดยกิจกรรมและบริการส าคัญของกรม

พัฒนาที่ดินประกอบด้วย การปรับปรุงดิน งานวิจัยและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายด้านการพัฒนา

ที่ดิน องค์กรมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน ในการพัฒนางานบริการให้มี

ประสิทธิภาพที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบสถาปัตยกรรมองค์กรที่สามารถรองรับการพัฒนาของ

องคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัล 

 3. ทรัพยากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนบริการของหน่วยงาน (Key Resources) เพ่ือขับเคลื่อนงาน

บริการและภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรที่จ าเป็นนั้นไม่ได้จ ากัดแต่เพียงทรัพยากรที่เป็นตัว
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เงินเท่านั้น หากแต่รวมถึงทรัพยากรที่ไม่เป็นตัวเงินอ่ืน ๆ อาทิ องค์ความรู้ นโยบาย เทคโนโลยี ข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่ง

ทรัพยากรเหล่านี้เป็นทรัพยากรส าคัญในการส่งมอบงานบริการ 

 

ภาพที่ 4.6 รายละเอียดกระบวนการหรือวิธีการด าเนินการ 

 4.4.2 ช่องทางการและกลุ่มผู้รับบริการ (Who) 

ในมิตินี้เป็นการท าความเข้าใจช่องทางและกลุ่มผู้รับบริการของกลุ่มพัฒนาที่ดิน โดยรายละเอียดประกอบด้วย  

1) กลุ่มผู้รับบริการ 2) ความสัมพันธ์กับลูกค้า และ 3) ช่องทางการให้บริการ โดยในแต่ละมิติย่อยประกอบด้วย

รายละเอียดดังนี้  
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ภาพที่ 4.7 รายละเอียดช่องทางการและกลุ่มผู้รับบริการ 

 1. ผู้รับบริการ (Customer Segment) จากการวิเคราะห์กรมพัฒนาที่ดินจะเห็นว่าผู้รับบริการของ

กรมพัฒนาที่ดินไม่ได้ประกอบด้วยเพียงแต่เกษตรกรเท่านั้น แต่กรมพัฒนาที่ดินนั้นยังให้บริการทางวิชาการ ซึ่งท าให้

ผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินมีความหลากหลาย ประกอบด้วย เกษตรกร ส่วนราชการ ภาคเอกชน นักวิชาการ และ

ประชาชนทั่วไป 

 2. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship) โดยหากพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์

กับลูกค้าพบว่าประกอบด้วยมิติด้านข้อมูลทั้งข้อมูลผู้รับบริการรวมถึงข้อมูลบริการและคุณค่าผู้รับบริการ รวมทั้ง

ประสิทธิภาพในการให้บริการ 

 3. ช่องทางการให้บริการ (Channel) คือ ช่องทางส าคัญที่บริการจะถูกส่งมอบไปยังผู้รับบริการ ซึ่ง

บริการของกรมพัฒนาที่ดินนั้น ได้ถูกส่งมอบผ่านช่องทางออนไลน์ และผ่านเครือข่ายส าคัญของกรมพัฒนาที่ดิน คือ 

เครือข่ายเกษตรกร (หมอดิน) ในพ้ืนที่ รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางการให้บริการที่

ส าคัญซึ่งหากมีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยยกระดับการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป 
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 4.4.3 คุณค่าที่องค์กรมุ่งส่งมอบ (What) 

คุณค่าที่องค์กรมุ่งส่งมอบ (What) ให้ความส าคัญกับ คุณค่าที่องค์กรต้องการจะน าเสนอ (Value Proposition) 

ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่จะเป็นตัวก าหนดแนวทางในการพัฒนางานบริการ และองค์กรของกรมพัฒนาที่ดิน โดยจะมีจุดแข็ง 

(Strength) และข้อท้าทาย (Challenge) เป็นจุดตั้งต้นที่กรมพัฒนาที่ดินสามารถหยิบใช้เพ่ือให้พัฒนาองค์กรให้สามารถ

ส่งมอบคุณค่าดังกล่าวได้ โดยรายละเอียดย่อยในแต่ละมิติย่อยประกอบด้วย  

 
ภาพที่ 4.8 รายละเอียดคุณค่าที่องค์กรมุ่งส่งมอบ 

 1. คุณค่าที่องค์กรต้องการจะน าเสนอ (Value Proposition) โดยคุณค่าที่กรมพัฒนาที่ดินต้องการ

น าเสนอให้กับกลุ่มผู้รับบริการ ได้แก่ การเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่ดินของภาครัฐ และการบริการที่ประชาชนทุก

คนสามารถเข้าถึงได้ (Inclusiveness)  

 2. จุดแข็งและข้อท้าทาย (Strength& Challenge) ซึ่งเป็นจุดตั้งต้นเพ่ือพัฒนาให้องค์กรสามารถเสนอ

คุณค่าที่พึงประสงค์ได้ โดยจะเห็นได้ว่าจุดแข็งของกรมพัฒนาที่ดินนั้นประกอบด้วยความหลากหลายของจุดให้บริการ 

โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร และจิตใจในการให้บริการ (Service Mind) รวมทั้งมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาทักษะ 
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บุคลากร อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่มีข้อท้าทายซึ่งหากสามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพจะท าให้การส่งมอบงาน

บริการและคุณค่าของกรมพัฒนาที่ดินสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยข้อท้าทายประกอบด้วย หมอดินอาสา 

องค์ความรู้ในการปรับปรุงดิน บริการภาพถ่ายดาวเทียม และบริการขุดบ่อน้ า 

 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) ซึ่งต้นทุนการด าเนินโครงการของกรมพัฒนาที่ดินมาจากงบประมาณ

แผ่นดินโดยการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ 

2. ช่องทางในการหารายได้ (Revenue Stream) โดยรายได้หลักของกรมพัฒนาที่ดินมาจากการจัดสรร

งบประมาณของกรมบัญชีกลาง 
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5. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2563 
5.1 ทิศทางการพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

ภาพที่ 5.1 ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดิน 

กรมพัฒนาที่ดินได้วางเป้าหมายและแนวทางของการพัฒนาองค์กรในระยะ 20 ปี โดยเป้าหมายส าคัญที่กรม

พัฒนาที่ดินต้องการบรรลุ คือ การมุ่งพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรไทยสามารถท า

การเกษตรที่สามารถแข่งขันได้ภายในกระแสโลก อย่างไรก็ตาม ในการจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวกรมพัฒนาที่ดิน 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

142 

142 

จ าเป็นต้องมีการพัฒนาองค์กรเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้  ซึ่งเป้าหมายขององค์กร

และเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น 5 ระยะ (โปรดดูภาพที ่5.1) ได้แก่    

 1) เตรียมความพร้อมขององค์กร : เป็นระยะที่องค์กรต้องมีการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์เพ่ือมุ่งไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยในขั้นตอนนี้องค์กรจ าเป็นต้องมีการพัฒนาแนวทางพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล 

และพัฒนาโรงสร้างพ้ืนฐานให้สอดรับกับการเปลี่ยนผ่านที่เกิดขึ้น 

 2) การวางรากฐานระบบ (System Establishment) ซึ่งจะเป็นกระบวนการในการพัฒนาการบริการ

ข้อมูล และแนวทางทางการพัฒนาที่ดินที่เหมาะสม เพ่ือให้หน่วยงานสามารถให้บริการข้อมูลที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์

กับผู้รับบริการได้ 

 3) การใช้ทรัพย์กรเพ่ือตอบโจทย์การบริการที่ตรงความต้องการของประชาชน โดยเป้าหมายของการ

พัฒนาองค์กรเพ่ือให้สามารถพัฒนางานบริการที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรรายบุคคลได้  โดยทั้งนี้จ าเป็นต้อง

สามารถออกแบบการส่งเสริมการการเกษตรที่เหมาะสมกับบุคลได้ 

 4) การร่วมลงทุนและการร่วมออกแบบ โดยเป็นขั้นตอนซึ่งกรมพัฒนาที่ดินวางแนวทางการส่งเสริม

การเกษตรโดยด าเนินการร่วมกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ทั้งในการร่วมกันในเชิงการการให้ทรัพยากรและการออกแบบแนวทาง

ส่งเสริมการเกษตร และการพัฒนาการเกษตรโดยอาศัยเครือข่าย และความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ  

 5) ขั้นองค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและองค์กรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการวางแนวทางขององค์กร เพ่ือก้าวไปสู่

การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงสามารถและสามารถปรับปรุงงานบริการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในเชิงบริบท

ภายนอกได้ โดยแนวทางการพัฒนาองค์กรจะต้องสามารถพัฒนาองค์กรที่เจ้าหน้าที่มีสมรรถนะสูง และขับเคลื่อนและ

พัฒนาเกษตรกรให้มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้าการแข่งขันของโลกได้ 

เพ่ือพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวองค์กรจ าเป็นต้องมีการวางเป้าหมายการพัฒนาบุคคลเพื่อให้บุคคลมี

สมรรถนะ และทักษะที่เหมาะสมเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาองค์กรและเหมาะสมกับช่วงของ

การพัฒนาองค์กร โดยในแต่ละข้ันตอนอาจสรุปได้ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1 ขั้นตอนการวางแผนเพื่อการพัฒนาองค์กรดิจิทัล 

ระยะ ขั้นตอน เป้าหมายการพัฒนาขององค์กร 
0 เตรียมความพร้อม (Readiness) องค์กรมีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ

บุคลากร 
1 การวางระบบ (System 

Establishment) 
ข้อมูลมีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการได้ทั้ง
ภายในและภายนอก 

2 การขับเคลื่อนทรัพยากร 
(Mobilize Resources)  

ใช้ทรัพยากรและทุนต่าง ๆ ขององค์กรเพ่ือ
ออกแบบงานบริการที่สอดคล้องบุคคล 

3 ใช้ทรัพยากรร่วมกันและการ
สรรค์สร้างร่วมกัน (Co-
resourcing and Co-creation) 

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และออกแบบงานบริการที่
เหมาะสม 

4 องค์กรอัจฉริยะและขับเคลื่อน
ด้วยข้อมูล (Intelligence and 
Data Driven)  

เจ้าหน้าที่มีศักยภาพสูงและพัฒนาเป็นองค์กร
อัจฉริยะซึ่งขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้ข้อมูลในการ
ขับเคลื่อนองค์กร 

ในแง่ของการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้มีการแบ่งขั้นตอนการพัฒนาออกเป็น  4 

ระยะ โดยมีเป้าหมายส าคัญในแต่ละระยะ ดังนี้ 

 1) ระยะ Pre-early ซึ่งต้องมีการวางเป้าหมายเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และมุ่งปรับปรุง

ระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินด้านดิจิทัล รวมทั้งมีการพัฒนา

ทักษะที่จ าเป็น 

 2) ระยะ Early จะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่วัฒนธรรมในการท างานด้านดิจิทัลและองค์กรมีลักษณะที่

คล่องตัว (Agile) ยิ่งขึ้น 

 3) ระยะ Developing โดยในระยะนี้ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินจะต้องสามารถรองรับ

การท างานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ที่หลากหลายโดยใช้ระบบดิจิทัลได้ 
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 4) ระยะ Maturity ซึ่งบุคลากรจะมีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานในองค์กรที่มีสมรรถนะสูงด้าน

ดิจิทัลได้ 

เพ่ือให้สามารถพัฒนาข้าราชการและบุคลากรให้มีสมรรถนะดังกล่าวได้นั้น คณะผู้จัดท าได้มีการจัดท ายุทธศาสตร์

เพ่ือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนองค์กร

ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรที่มีความชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้ ต่อไป 

 

5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลข้าราชการและบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดิน 

เพ่ือให้องค์กรมุ่งไปสู่องค์กรด้านดิจิทัลซึ่งมีสมรรถนะสูงและสามารถตอบสนองกับเป้าหมายการพัฒนาของกรม

พัฒนาที่ดินในแต่ละระยะและสามารถเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่องค์กรซึ่งมีสมรรถนะสูงและเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัลได้  

กรมพัฒนาที่ดินจึงได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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ภาพที่ 5.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 

หลักการและความส าคัญ 

ในการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินอย่างเป็นระบบ และตอบสนองความต้องการของ

องค์กรและความคาดหวังของผู้รับบริการที่หลากหลาย ตลอดจนถึงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศในภาพ

ใหญ่ การวางเป้าหมาย และแนวทางทางการพัฒนาเป็นหมุดหมายเริ่มต้นที่มีความส าคัญ ยุทธศาสตร์นี้ จึงมุ่งที่จะวาง

ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนถึง 

ออกแบบมาตรฐานในการพัฒนาทักษะและการประเมินทักษะของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือจัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล 

 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือออกแบบและจัดท ามาตรฐานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชและบุคลากร

ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ตัวชี้วัด 

1) การด าเนินการจัดท าแผนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาก าหนด 

เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project) 

เพ่ือการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ที่  1 มีการก าหนดเป้าหมายย่อยภายใต้วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ โดยเน้นการออกแบบแผนยุทธศาสตร์ซึ่งจะเป็นพิมพ์เขียวในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและ

บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนถึงการออกแบบเครื่องมือในการประเมินองค์กรและบุคลากรเพ่ือให้สามารถ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อย และ

แผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project) ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.2 เป้าหมายย่อยและแผนงานส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการและ

โครงการส าคัญ 
ตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค์ที่ 1 
การจัดท าแนว
ทางการพัฒนา
บุคลากรด้านดิจิทัล 

1.กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพของ
ข้าราชการและบุคลากรใน
สังกัดให้มีความรู้ทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  

1. โครงการจัดท าแผนการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลของ
บุคคล 

1. มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทักษะข้าราชการและบุคลากร
ด้านดิจิทัล 

วัตถุประสงค์ที่ 2 
เพ่ือวางมาตรฐานใน
การพัฒนาทักษะทาง
ดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากร 

2. เพ่ือให้การพัฒนาทักษะ
ทางดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากร กรมพัฒนา
ที่ดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน 
สอดคล้องกับความต้องการ
ที่คาดหวังขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการออกแบบและ
จัดท าหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะทางดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากร
กรมพัฒนาที่ดิน 

2. มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ทางดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรที่ได้มาตรฐานภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ
ข้าราชการและบุคลากรด้าน
ดิจิทัล 

3. โครงการจัดท า
เครื่องมือและระบบบริหาร
จัดการข้อมูลในการวัด
ระดับทักษะดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากร
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

3. เครื่องมือและระบบบริหาร
จัดการข้อมูลในการวัดระดับ
ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 

4. โครงการจัดท า
เครื่องมือและระบบบริหาร
จัดการข้อมูลในการวัด
ระดับทักษะดิจิทัลของกรม
พัฒนาที่ดิน 

4. เครื่องมือและระบบบริหาร
จัดการข้อมูลในการวัดระดับ
ทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 

หลักการและความส าคัญ 

เพ่ือให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัลได้ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจ าเป็นต้องด าเนินควบคู่ไปกับ

การพัฒนาระบบนิเวศขององค์กร (Enterprise Context) ซึ่งครอบคลุมหลากหลายมิติ ได้แก่ 1) วิธีคิดและวัฒนธรรม 

(Mindset & Culture) 2) นโยบาย 3) โครงสร้างขององค์กร 4) ความพร้อมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน และ 5) 

ข้อมูลและสารสนเทศ การพัฒนาในแต่ละมิติของไม่สามารถพัฒนาอย่างแยกส่วนไปจากกันได้  หากแต่การพัฒนาต้อง

พัฒนาในแต่ละมิติอย่างผสานสอดคล้อง (Harmoniously) เพ่ือสอดครับทั้งกับเป้าหมายของกรมพัฒนาที่ดิน และความ

คาดหวังของผู้รับบริการ โดยมี “คน” เป็นใจกลางในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 วัตถุประสงค์ที่  1 : การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร 

(Enterprise context) 

ตัวชี้วัด 

1) สถาปัตยกรรมองคก์รที่ได้รับการปรับปรุง 

2) ร้อยละของกระบวนงานภายในได้รับการ Digitalize 

เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project) 

ดังที่ได้ชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้ว่าในการพัฒนาองค์กรเพ่ือไปสู่องค์กรดิจิทัล การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมการพัฒนา

นิเวศขององค์กรอย่างเป็นองค์รวมเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินมีการวางแผนทางในการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเป็นปัจจัยที่เอ้ือให้นิเวศของ  
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องค์กรมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น แต่การพัฒนาและยกระดับทักษะ วิธีคิด ตลอดจนถึงวัฒนธรรมขององค์กรที่สอดรับกับการ

เปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ระบบดิจิทัล โดยเป้าประสงค์นี้มีเป้าหมายย่อยและแผนงานโครงการ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.3 เป้าหมายย่อยและแผนงานส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการและ

โครงการส าคัญ 
ตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค์ที่ 1 
การพัฒนาระบบ
นิเวศเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลของบุคลากร 
(Enterprise) 

1. เพ่ือพัฒนากรอบ
ความคิดหรือทัศนคติและ
วัฒนธรรม 

1. แผนการพัฒนาและ
ยกระดับทักษะดิจิทัลของ
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

1. จ านวนข้าราชการและบุคลากร
ได้รับการอบรมทักษะดิจิทัลตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
2. ร้อยละของการฝึกอบรมถูก
ด าเนินการตามแผน 
3. ร้อยละของผู้รับการอบรมผ่าน
การประเมินทักษะที่ก าหนด 

2. เพ่ือออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรให้
รองรับการพัฒนาองค์กร
ในการก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

1. โครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรให้
รองรับการพัฒนาองค์กรใน
การก้าวไปสู่การเป็นองค์กร
ดิจิทัล 

1. รายงานการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะการการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการ
พัฒนาองค์กรในการก้าวไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 

3. การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยี
ขององค์กรให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล 

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและเทคโนโลยีของ
องค์กรให้สามารถรองรับ
การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

1. รายงานการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
ขององค์กรให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

4. การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลของ
องค์กรให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างใหม่ขององค์กร 

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลของ
องค์กรให้สามารถรองรับ
การเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

1. รายงานการศึกษาและเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลขององค์กรให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น
องค์กรดิจิทลั 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาคส่วน (Co-
creation) 

หลักการและความส าคัญ 

เพ่ือการพัฒนางานบริการที่ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ การออกแบบงานบริการที่ผู้มีส่วนได้เสีย

หลากหลายส่วนเข้ามาร่วมออกแบบงานบริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการเป็นหัวใจส าคัญ  ทว่า การ

ออกแบบงานบริการเช่นนั้นได้ทักษะที่ส าคัญของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินเพ่ือสอดคล้องกับการ

ออกแบบงานบริการในรูปแบบใหม่ ๆ อาทิ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ กฎหมายและระเบียบ เป็นเงื่อนไขส าคัญในการ

พัฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์ที่ 3 จึงมุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้มีทักษะในการสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาค

ส่วน 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 วัตถุประสงค์ 1 : เพ่ือพัฒนาทักษะบุคลากรให้รองรับรูปแบบการท างานร่วมกับทุกภาคส่วนอ่ืน ๆ โดย

อาศัยระบบนิเวศดิจิทัล 

ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละของกลุ่มเครือข่ายในแต่ละจังหวัดได้รับการบริหารจัดการผ่านระบบดิจิทัล 

2) ร้อยละของงานบริการที่มีลักษณะ One-stop-service และมีระยะเวลาการให้บริการสั้นลง 

เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project) 

ในการออกแบงานบริการที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ ข้าราชการและบุคลากรของกรม

พัฒนาที่ดินจะเป็นต้องมีทักษะในการท าความเข้าใจกับองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยนองค์กร  และกระบวนการในการ 
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รวบรวมความต้องการความคาดหวังของประชาชนเพ่ือออกแบบงานบริการเป็นทักษะที่มีความจ าเป็น  รวมทั้ง ทักษะ

บริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์เป็นทักษะที่มีความจ าเป็น ดังนั้น เป้าประสงค์นี้มีเป้าหมายย่อยและแผนงานโครงการ ดังนี้ 

ตารางที่ 5.4 เป้าหมายย่อยและแผนงานส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาคส่วน (Co-creation) 
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการและ

โครงการส าคัญ 
ตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค์ที่ 1 การ
พัฒนาทักษะบุคลากร
ให้รองรับรูปแบบการ
ท างานร่วมกับภาคส่วน
อ่ืน ๆ โดยอาศัยระบบ
นิเวศดิจิทัล 

1. เพ่ือบูรณาการ
กระบวนการท างาน
ข้อมูลภายในและ
ภายนอกองค์กร 

1. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับทักษะดิจิทัลของ
บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

1. จ านวนข้าราชการและบุคลากร
ได้รับการอบรมทักษะดิจิทัลตาม
แนวทางท่ีก าหนด 
2. ร้อยละของการฝึกอบรมถูก
ด าเนินการตามแผน 
3. ร้อยละของผู้รับการอบรมผ่านการ
ประเมินทักษะที่ก าหนด 

2. เพ่ือให้เกิดการ
บริการที่เป็น One-
stop Service 

2. โครงการปรับปรุง
โครงสร้างเพื่อสร้างภาวะที่
เอ้ือต่อการท างานแบบ 
Agile (Re-structure) 

1. ร้อยละของกระบวนการการ
ให้บริการมีการปรับกระบวนการการ
ด าเนินงานในรูปแบบ Agile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

152 

152 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

หลักการและความส าคัญ 

นอกเหนือจากการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินควบคู่ไปกับการ

พัฒนาระบบนิเวศขององค์กรที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการแล้ว  การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

เป็นกลไกหนึ่ง เพ่ือจะท าให้มั่นใจได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่ได้รับการพัฒนาจะได้รับการบริหารจัดการ และ

สนับสนุนเพ่ือให้สามารถแสดงศักยภาพได้สูงสุด เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนา

ขององค์กรในการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและเป็นองค์กรอัจฉริยะ (Intelligent and Data-driven Organization) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  

 วัตถุประสงค์ท่ี 1 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินให้สอดรับและ

สนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กร 4.0 

ตัวชี้วัด 

1) องค์กรมีตัวชี้วัดการประเมินทักษะดิจิทัลในที่เหมาะสมกับบริบทของกรมพัฒนาที่ดิน 

2) โครงการที่ได้รับการปรับปรุงกระบวนการท างานด้วยลักษณะ Agile 

เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project) 

การสร้างองค์กรที่มีความกระทัดรัดและคล่องตัวนั้น ไม่ได้กินความหมายความเพียงแต่ลักษณะของโครงสร้าง

องค์กรและจ านวนบุคลากรเท่านั้น หากแต่หมายความรวมถึงการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถขับเคลื่อนด้วยงาน

ดิจิทัลได้ และมีแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกระดูกสันหลังขององค์กรที่สามารถบริหารทรัพยากรบุคคล

ภายใต้วัฒนธรรมการท างานแบบใหม่ได้ โดยมีเป้าหมายย่อยและแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.5 เป้าหมายย่อยและแผนงานส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
วัตถุประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย แผนปฏิบัติการและ

โครงการส าคัญ 
ตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค์ที่ 1  
เพ่ือพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
ของกรมพัฒนาที่ดิน
ให้สอดรับและ
สนับสนุนการ
ปรับเปลี่ยนองค์กร
ไปสู่องค์กร 4.0 

1. การน าระบบดิจิทัลมาใช้
ในงานบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้มีความ
มีความรวดเร็ว แม่นย า 
สอดรับกับการปรับองค์กร
ไปสู่องค์กร 4.0 

1. โครงการยกระดับการ
บริหารจัดการทรัพยากร
มนุษย์ด้วยระบบดิจิทัล 
(Digital HR) 

1. ระบบงาน HR ที่พร้อมใช้งาน 

2. การพัฒนาระบบ
ประเมินทรัพยากรบุคคลที่
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทักษะข้าราชการและ
บุคลากรด้านดิจิทัล 

2. โครงการก าหนดตัวชี้วัด
และการประเมินทักษะ
ดิจิทัลด้วย OKR 

1. ข้าราชการและบุคลากรกรม
พัฒนาที่ดินแต่ละคนมีตัวชี้วัด OKR 
ด้านทักษะดิจิทัลรายบุคคล 
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ยุทธศาสตร์ที่  5 : ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน 
(Customer Experience Management: CXM) 

หลักการและความส าคัญ 

ภายใต้เงื่อนไขและความคาดหวังในปัจจุบันของผู้รับบริการ การท าความเข้าใจเส้นทางของผู้รับบริการ 

(Customer Journey) ซึ่งประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience) เป็นหัวใจส าคัญในการออกแบบงาน

บริการ อย่างไรก็ตามในการที่จะเข้าใจประสบการณ์และเส้นทางของผู้รับบริการเช่นว่าได้นั้น ข้าราชการและบุคลากรของ

กรมพัฒนาที่ดินจ าเป็นต้องมีทักษะที่จะสามารถรวบรวม วิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลให้สามารถออกแบบงาน

บริการที่ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการนับตั้งแต่เริ่มต้นการเข้าถึงการบริการจนถึงสิ้นสุดการรับบริการ (End-to-

end) เพ่ือยกระดับประสบการณ์ของผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดินให้มีประสบการณ์การเข้าถึงงานบริการที่ดีขึ้นและ

เกิดความเชื่อม่ันในกรมพัฒนาที่ดินต่อไป 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร (Extract, Load, Transform) 

 วัตถุประสงค์ที่  2 เ พ่ือพัฒนาทักษะการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้า (Segmentation/Sub-

segmentation/Persona/Pain& gain/Journey Mapping) 

 วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาทักษะด้านการออกแบบบริการอย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 

ตัวชี้วัด  

1) ฐานข้อมูลของผู้รับบริการที่พร้อมน าไปใช้ประโยชน์ 

2) ความถึงพอใจของผู้รับบริการ 
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เป้าหมายและแผนปฏิบัติการ/โครงการเรือธง (Flagship Project) 

เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินสามารถออกแบบงานบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้รับบริการได้นั้น ข้าราชการและบุคลากรจ าเป็นต้องมีทักษะในการรวบรวม วิเคราะห์ และบริหาร

จัดการข้อมูลของผู้รับบริการเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เป้าหมายย่อยและ

โครงการเรือธง ได้แก่ 

ตารางที่ 5.6 เป้าหมายย่อยและแผนงานส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน 
(Customer Experience Management: CXM) 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติการและ
โครงการส าคัญ 

ตัวช้ีวัด 

วัตถุประสงค์ที่ 1 การพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลได้
แบบครบวงจร (Extract, 
Load, Transform) 
 
วัตถุประสงค์ที่ 2 พัฒนาทักษะ
การบริหารจัดการข้อมูลของ
ผู้รับบริการ(Segmentation / 
Sub segmentation / 
persona / Pain&Gain / 
Journey Mapping) 
 
วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาทักษะ
ด้านการออกแบบบริการให้ตรง
กับความต้องการ 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะใน
การวิเคราะห์ จัดท าและ
น าข้อมูลไปใช้ 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการ
สร้างชุดข้อมูลและ
บริหารข้อมูลของ
ผู้รับบริการ 

1. โครงการพัฒนาและ
ยกระดับทักษะดิจิทัล
ของข้าราชการและ
บุคลากรของกรม
พัฒนาที่ดิน 

1. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะ
ในการรวบรวม บริหารจัดการ
ข้อมูลเกี่ยวประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการ และสามารถสร้าง
เส้นทางของผู้รับบริการได้ 

3. เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการข้อมูลของ
ผู้รับบริการ โดยให้
ความส าคัญกับการ
ค านึงถึงประสบการการ
ของผู้รับบริการเป็น
ส าคัญ 

2. โครงการจัดท า
ระบบการบริหารชุด
ข้อมูลของผู้รับบริการ 

2. ระบบจัดเก็บและบริหาร
จัดการข้อมูลผู้รับบริการ 
3. ร้อยละของงานบริการเดิม
ที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้
อาศัยประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการ (Customer 
Experience) 
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5.3 ความเชื่อมโยงระหว่างหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐและแผนยุทธศาสตร์
องค์กร 

ยุทธศาสตร์ทักษะดิจิทัลของของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนา

บุคลากรให้สามารถส่งมอบงานบริการของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้รับบริการและ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์กรให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ในส่วนนี้จึงจะได้น าเสนอให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐและแผนยุทธศาสตร์องค์กร โดยงานบริการเป็นส่วน

ที่ยึดโยงทั้ง 2 ฝั่งทั้งในส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรและยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรในการ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการมีส่วน

ร่วม”  

 

ภาพที่ 5.3 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
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1) ระบบบริการประชาชน : ระบบบริการประชาชนของกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเป็น

การให้บริการการส่งเสริมปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ได้แก่ หญ้าแฝก ปุ๋ยพืชสดเพ่ือปรับปรุงบ ารุงดินและจั ดส่งปัจจัย

ตามค าขอแก่เกษตรกร เพ่ือการพัฒนาระบบงานบริการดังกล่าว ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุ

คลกรที่จะสามารถพัฒนางานบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ตลอดจนถึงสามารถใช้ระบบดิจิทัลเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม

และการส่งเสริมการเกษตรที่มีความโปร่งใส โดยมีรายละเอียด ได้แก่  

ตารางที่ 5.7 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “ระบบการบริการประชาชน” 
ระบบงานบริการ ยุทธศาสตร์ที่หนุน ค าอธิบาย 

1. ระบบบริการ
ประชาชน 

การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

- เพ่ือพัฒนานิเวศขององค์กรในแต่ละด้าน เพ่ือทุกมิติของ
องค์กร และปรับวัฒนธรรมในการท างานให้ค านึงถึง
ประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer Experience) 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการ
สร้างสรรค์งานบริการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน 

- เพ่ือให้ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมี
ทักษะและสมรรถนะ และกระบวนทัศน์ในการออกแบบงาน
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

ยกระดับกลไกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก้าวสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 

- เพ่ือให้วัฒนธรรมองค์กรและวิธีการท างานในความ
คล่องตัวเพื่อให้การบวนการได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ยกระดับการบริหารจัดการ
ข้อมูลของผู้รับบริการกรม
พัฒนาที่ดิน 

- เพ่ือบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า เพ่ือให้งานบริการนั้น
สอดคล้องกับลักษณะการใช้งาน และสร้างประสบการณ์ทีดี
ให้กับผู้รับบริการ 

 

2) ค าขอรับบริการแหล่งน้ า : เพ่ือปรับปรุงค าขอรับการบริการแหล่งน้ า การพัฒนาระบบงานหลังบ้านและ

ระบบนิเวศขององค์กร รวมถึงทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลซึ่งจะท าให้สามารถให้บริการ

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แนวทางในการขอรับการส่งเสริมของผู้รับบริการแต่ละกลุ่มย่อมมีความ

แตกต่างกันในเชิงพ้ืนที่ ดังนั้น บุคลากรผู้ให้บริการต้องสามารถเข้าใจข้อมูลดังกล่าวและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือออกแบบ

และติดตามการส่งเสริมการให้บริการแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายละเอียด ได้แก่  
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ตารางที่ 5.8 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “ค าขอรับบริการแหล่งน้ า” 

ระบบงานบริการ ยุทธศาสตร์ที่หนุน ค าอธิบาย 
1. ค าขอรับบริการแหล่ง
น้ า 

การพัฒนาระบบ
นิเวศเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

- เพ่ือพัฒนานิเวศขององค์กรในแต่ละด้าน เพ่ือทุกมิติขององค์กร 
และปรับวัฒนธรรมในการท างานให้ค านึงถึงประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการ (Customer Experience) ในการออกแบบงานบริการ 
และสร้างระบบดิจิทัลขององค์กรที่เอ้ือให้ท างานในเชิงรุก เพ่ือท า
ความเข้าใจสภาพปัญหาและความต้องการในพ้ืนที่ 

การพัฒนาบุคลากร
เพ่ือการสร้างสรรค์
งานบริการร่วมกับทุก
ภาคส่วน 

- ในการส่งเสริมด้านแหล่งน้ าที่ดีนั้นจ าเป็นต้องมีความสอดคล้อง
กับบริบทในเชิงพ้ืนที่ ดังนั้น ควรต้องมีการพัฒนาทักษะและแนว
ทางการท างานข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือให้
สามารถระบุความต้องการให้พ้ืนที่ และร่วมพัฒนาการส่งมอบงาน
บริการในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ยกระดับกลไกการ
บริหารทรัพยากร
มนุษย์เพ่ือก้าวสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 

- การบริหารแหล่งน้ าที่มีประสิทธิภาพ การใช้ระบบดิจิทัล เพ่ือ
บริหารโครงการและความโปร่งใส่เป็นมิติที่มีความจ าเป็น ดังนั้น 
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาทักษะบุคคลให้
รองรับระบบดังกล่าวเป็นมิติที่จ าเป็นต้องมีการด าเนินการ เพ่ือให้
บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินสามารถใช้ระบบดิจิทัลในการส่งเสริม
โครงการให้มีความโปร่งใส  

ยกระดับการบริหาร
จัดการข้อมูลของ
ผู้รับบริการกรม
พัฒนาที่ดิน 

- เกษตรกรผู้ขอรับการสนับสนุนแหล่งน้ าในแต่ลพื้นที่ย่อมมีความ
แตกต่างกัน ดังนั้น การพัฒนาระบบข้อมูลผู้รับบริการในระดับ
พ้ืนที่ เพื่อหนุนเสริมการพัฒนาในระดับพ้ืนที่จึงเป็นมิติที่มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่ง 

 

3) บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน : ในมิติความคาดหวังด้านการบริการตรวจตัวอย่างดินความคาดหวังส าคัญของ

ผู้รับบริการ คือ ความรวดเร็วในการตรวจตัวอย่างดิน มีประสิทธิภาพและมีช่องทางในการให้บริการที่มีความหลากหลาย 

โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐประกอบด้วย มิติดังนี ้

 
 
 
 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

159 

159 

ตารางที ่5.9 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “บทวิเคราะห์ตัวอย่างดิน” 

ระบบงานบริการ ยุทธศาสตร์ที่หนุน ค าอธิบาย 
1. บริการ
วิเคราะห์ตัวอย่าง
ดิน 

การจัดท าแผนและมาตรฐาน
ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
บุคลากร 

- การจัดท าแผนการมาตรฐานในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
บุคลากรนั้นจะมีส่วนส าคัญในการที่จะออกแบบทักษะของ
บุคลากรให้สามารถใช้ระบบดิจิทัลเพื่อให้งานบริการมีความ
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

- การพัฒนาระบบนิเวศขององค์กรเป็นองค์ประกอบส าคัญที่จะ
ช่วยปรับกระบวนการสั้นลง เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

ยกระดับกลไกการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก้าวสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 

- เพ่ือให้การบริหารบุคลากรให้ตอบสนองความต้องการตลาด
จนถึงการปรับวัฒนธรรมในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การบริหารทรัพยากรต้องตอบสนองกับความคาดหวังของ
ประชาชน 

ยกระดับการบริหารจัดการ
ข้อมูลของผู้รับบริการกรม
พัฒนาที่ดิน 

- เพ่ือท าความเข้าใจกลุ่มลูกค้าและเส้นทางของผู้รับบริการ 
(Customer Journey) เพ่ือออกแบบให้เห็นจุดเจ็บปวด 
(Painpoint) ในงานบริการและปรับปรุงงานบริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4) การรับรองมาตรฐาน (ประเภทปัจจัยการผลิต) : ภารกิจส าคัญประการหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดิน คือ การ

รับรองมาตรฐานประเภทปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ และสารปรับปรุงดิน เพ่ือให้งานบริการดังกล่าวมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กรมพัฒนาที่ดินควรมีการพัฒนาทักษะของบุคลากรเพ่ือให้สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการ

สนับสนุนการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ส่วนอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามีส่วน

ในการตรวจรับรองมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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ตารางที่ 5.10 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “การรับรองมาตรฐาน” 

ระบบงานบริการ ยุทธศาสตร์ที่หนุน ค าอธิบาย 
1. การรับรองมาตรฐาน 
(ประเภทปัจจัยการผลิต) 

การจัดท าแผนและมาตรฐาน
ในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
บุคลากร 

- เพ่ือให้สามารถปรับกระบวนงานในการด าเนินการ ใน
การรับรองมาตรฐานโดยใช้ระบบดิจิทัล หน่วยงานต้องมี
การพัฒนามาตรฐานทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการรับรองมาตรฐาน 

การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการ
พัฒนาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

- เพ่ือให้ระบบการรับรองมาตรฐานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบงาน และนิเวศขององค์กรให้
เอ้ือต่อการน าระบบดิจิทัลเข้ามาใช้งาน ควบคู่ไปกับการ
พัฒนาให้บุคลากรมีวัฒนธรรมและวิธีคิดด้านดิจิทัล 

การพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
สร้างสรรค์งานบริการร่วมกับ
ทุกภาคส่วน 

- เพ่ือให้การรับรองมาตรฐานมีประสิทธิภาพ การเปิดช่อง
ให้ภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาส่วนร่วมในการรับรองมาตรฐาน
เพ่ือให้ระบบงานมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

การยกระดับการบริหาร
จัดการข้อมูลของผู้รับบริการ
จากกรมพัฒนาที่ดิน 

- เพ่ือให้ขั้นตอนของการรับรองมาตรฐานมีข้ันตอนที่
รวดเร็วยิ่งขึ้น และผู้ขอรับรองมาตรฐานมีความพึงพอใจใน
งานบริการมากยิ่งข้ึน การบริหารจัดการข้อมูลของ
ผู้รับบริการเพื่อการวิเคราะห์ต่อยอดและท าความเข้าใจ
เส้นทางของผู้รับบริการเป็นมิติที่จ าเป็น ดังนั้น ควรต้องมี
การยกระดับการจัดการข้อมูล ให้สารถน าข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ระบบการสืบค้นและการให้บริการแผนที่ออนไลน์ : ภารกิจส าคัญประการหนึ่งของกรมพัฒนาที่ดิน คือ การ

ให้บริการระบบภูมิสารสนเทศให้กับเกษตรกร ข้าราชการและประชาชนทั่วไป ดังนั้น การให้บริการและระบบสืบค้นควร

ต้องมีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และระบบนิเวศขององค์กรที่เอ้ือต่อการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนมาก และเป็นข้อมูลที่ทั้ งเปิด

กว้างและถูกต้อง 
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ตารางที่ 5.11 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “ระบบการสืบค้นและการให้บริการแผนที่ออนไลน์” 

ระบบงานบริการ ยุทธศาสตร์ที่หนุน ค าอธิบาย 
5. ระบบสืบค้นและ
การให้บริการแผน
ที่ออนไลน์ 

การพัฒนาระบบนิเวศ
เพ่ือการพัฒนาทักษะ
บุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

- เพ่ือให้ข้อมูลและสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินมีความเปิดกว้าง 
และมีรอบของการอัพเดทข้อมูลที่รวดเร็วสามารถตรวจสอบได้ การ
พัฒนาระบบนิเวศนับตั้งแต่วัฒนธรรม แนวทางการท างาน และ
แนวทางในการติดตามประเมินผลของการด าเนินการ เพ่ือให้ข้อมูล
บริการสารสนเทศของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ความคาดหวังของผู้รับบริการยิ่งขึ้น 

ยกระดับการบริหาร
จัดการข้อมูลของ
ผู้รับบริการจากกรม
พัฒนาที่ดิน 

- ในการพัฒนางานบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และผู้รับบริการ จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงเป็นส่วนส าคัญในในการ
ปรับปรุงการให้บริการสารสนเทศให้มีความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ 

6) ระบบการตรวจสอบแนวเขตป่า : นอกเหนือจากงานบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศทางการเกษตรแล้ว งาน

บริการส าคัญในลักษณะคล้ายคลึงกันของกรมพัฒนาที่ดิน คือ ระบบการตรวจสอบแนวเขตป่า ซึ่งต้องอาศัยการบูรณาการ

ข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ และเข้าใจเส้นทางการเดินทางของผู้รับบริการ เพ่ือให้สามารถออกแบบงานบริการที่ มีลักษณะ

เป็นมิตรต่อผู้ใช้และตอบสนองงานบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินจะช่วยหนุนเสริมให้งานบริการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

ตารางที่ 5.12 ยุทธศาสตร์ที่หนุนเสริมงานบริการ “ระบบการตรวจสอบแนวเขตป่า” 

ระบบงานบริการ ยุทธศาสตร์ที่หนุน ค าอธิบาย 
5. ระบบสืบค้น
และการให้บริการ
แผนที่ออนไลน์ 

การพัฒนาระบบ
นิเวศเพ่ือการพัฒนา
ทักษะบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ 

- เพ่ือให้กรมพัฒนาที่ดินสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับงาน
บริการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรต้องมีการปรับระบบนิเวศของ
องค์กร เพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเที่ยงตรง ตลอดจนถึง 
สร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีหนุนเสริมให้เกิดการเปิดกว้างของข้อมูล 

ยกระดับการบริหาร
จัดการข้อมูลของ
ผู้รับบริการจากกรม
พัฒนาที่ดิน 

- นอกเหนือจากความเที่ยงตรงของข้อมูลแล้ว ความเป็นมิตรของระบบต่อ
ผู้ใช้งานเป็นมิติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส าหรับงานบริการข้อมูลสารสนเทศ 
ดังนั้น การพัฒนาข้อมูลผู้รับบริการเพ่ือออกแบบงานบริการที่สอดคล้อง
กับการเส้นทางการเดินทางของผู้รับบริการ และให้ข้อมูลสามารถถูกใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด 
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งานบริการที่ได้รับการพัฒนาด้วยระบบดิจิทัลและทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนา

ที่ดินจะมีส่วนส าคัญในการหนุนเสริมให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดินที่มีเป้าหมาย คือ “พัฒนาที่ดินให้

สมบูรณ์ การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และการมีส่วนร่วม” ให้ส าเร็จลุล่วง และในส่วนต่อไป จะได้น าเสนอหลักสูตรที่

เกี่ยวของในการพัฒนาทักษะของบุคลากร และแผนงานโครงการส าคัญในส่วนถัดไป ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

163 

163 

6. แผนงานและโครงการส าคัญ
ภายใต้แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรของกรม
พัฒนาที่ดิน 
6.1 ตารางสรุปแผนงานและโครงการส าคัญภายใต้แผนพัฒนา
ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้เกี่ยวข้อง ปีท่ี 0 
(2563) 

ปีท่ี 1 
(2564) 

ปีท่ี 2 
(2565) 

ปีท่ี 3 
(2566) 

แผนงานที่ 1 การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 1.1 โครงการจัดท าแผนการพัฒนา
ทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรม
พัฒนาที่ดิน (S1) 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    
 

โครงการที่ 1.2 โครงการออกแบบและจัดท า
หลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน (S1) 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

โครงการที่ 1.3 โครงการจัดท าเครื่องมือและ
ระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะ
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนา
ที่ดิน (S1) 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    



กรมพัฒนาที่ดิน 
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แผนงาน/โครงการส าคัญ 
หน่วยงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้เกี่ยวข้อง ปีท่ี 0 
(2563) 

ปีท่ี 1 
(2564) 

ปีท่ี 2 
(2565) 

ปีท่ี 3 
(2566) 

โครงการที่ 1.4 โครงการจัดท าเครื่องมือและ
ข้อมูลส าหรับการวัดระดับการพัฒนาด้านดิจิทัล
ของกรมพัฒนาที่ดิน (S1) 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

แผนงานที่ 2  การพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
โครงการยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรม
พัฒนาที่ดิน ตามหลักสูตรจ านวน 12 หลักสูตร 
ดังปรากฏรายละเอียดใน บทที่ 7 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

แผนงานที่ 3  ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
โครงการที่ 3.1 โครงการยกระดับการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบดิจิทัล (Digital 
HR) (S4) 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

โครงการที่ 3.2 โครงการประเมินทักษะดิจิทัล 
โดยใช้ OKR (S4) 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

โครงการที่ 3.3 โครงการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อ
สร้างภาวะที่เอ้ือต่อการท างานแบบ Agile (Re-
structure) (S3) 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    

แผนงานที่ 4  การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 4.1 โครงการจัดท าระบบการบริหาร
ชุดข้อมูลของลูกค้า (S5) 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองการ
เจ้าหน้าที่ 

    

โครงการที่ 4.2 โครงการออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กรให้รองรับการพัฒนาองค์กรในการก้าวไปสู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล (S2) 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

โครงการที่ 4.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยีขององค์กรให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (S2) 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     

โครงการที่ 4.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการข้อมูลขององค์กรให้สอดคล้องกับ
โครงสร้างใหม่ขององค์กร (S2) 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     



กรมพัฒนาที่ดิน 
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แผนงานที่ 1  การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 1.1 โครงการจัดท าแผนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคคล 

 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา

ที่ดินเชิงนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน  
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
3. วัตถุประสงค์ : 
 3.1 เพ่ือให้มีกรอบในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐภายในกรมพัฒนาที่ดินให้สามารถตอบสนองต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลในยุคปัจจุบัน และมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

 3.2 เพ่ือให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ / แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Action 
Plan) ในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค าของบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 

4. เป้าหมาย :  
 กรมพัฒนาที่ดินมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดให้มีความรู้ทักษะ

ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในบริบทของการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลใน
การสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” 

5. ตัวช้ีวัด 
 มีแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน 
 



กรมพัฒนาที่ดิน 
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6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร กรมพัฒนาที่ดิน 
    ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :  
 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสมตามบทบาทภารกิจของตน 

และองค์กรมีการพัฒนากระบวนการและคุณภาพการท างานที่ดียิ่งข้ึน 
7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2563) 
8. กิจกรรมโดยสังเขป 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
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. การจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
รายบุคคล 
6. การจัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของบุคลากร 

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

 

 

 

 

 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 
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แผนงานที่ 1  การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 1.2 โครงการออกแบบและจัดท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและ

บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ / ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมพัฒนาที่ดิน  
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา

ที่ดินเชิงนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน  
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
3. วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือวางมาตรฐานในการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
4. เป้าหมาย :  
 เพ่ือให้การพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร กรมพัฒนาที่ดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน

สอดคล้องกับความต้องการที่คาดหวังขององค์กร 
5. ตัวช้ีวัด :  
 มีหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรที่ได้มาตรฐานภายใต้แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรด้านดิจิทัล 
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 รายงานการจัดท ามาตรฐานการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :  
 เกิดการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินอย่างมีมาตรฐาน สอดคล้อง

กับความต้องการที่คาดหวังขององค์กร 
7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 10 เดือน 
 
 
 
 
 



กรมพัฒนาที่ดิน 
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8. กิจกรรมโดยสังเขป 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง ก.ค - ส.ค. 2563 ( 1 เดือน ) 
2. การศึกษาภาพรวมองค์กร องค์ประกอบที่มี
ผลต่อการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลขององค์กร 

ส.ค. - ก.ย. 2563 (1 เดือน) 

3. การวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาเพื่อ
ก าหนดบทบาทที่คาดหวังขององค์กร 
4. การก าหนดจุดมุ่งหมายและเนื้อหาการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรตามบทบาทท่ี
คาดหวังขององค์กร 
5. การจัดล าดับเนื้อหาที่เหมาะสมสอดรับกับ
ความพร้อมของผู้เรียน 
6. การวางแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตรภายใต้
แนวคิด 70:20:10 
7. การก าหนดสิ่งที่จะต้องประเมินและวิธีการใน
การประเมิน 
8. การตรวจสอบความสมดุลและล าดับขั้นตอน
รวมทั้งการประเมินหลักสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญ 
9. การทดสอบมาตรฐานหลักสูตรภายใต้
โครงการน าร่อง 

ก.ย. 2563 (1 เดือน) 

10. การปรับปรุงและพัฒนา ต.ค. 2563 (1 เดือน) 
11. การน าเสนอผลการพัฒนาและน าไปใช้งาน
จริง 

พ.ย. 2563 (1 เดือน) 

 
9. วงเงินโครงการ  480,000 บาท (ประมาณการ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

169 

169 

แผนงานที่ 1  การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 1.3 โครงการจัดท าเครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัลของ

ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 
 
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา

ที่ดินเชิงนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน  
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
3. วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือวัดระดับทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 
4. เป้าหมาย :  
 ทราบถึงระดับทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรในปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน

แนวทางการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของแต่ละบุคคลให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
5. ตัวช้ีวัด :  
 มีเครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 1. เครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 2. ผลการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :  
 1. ข้าราชการและบุคลากรทราบถึงระดับทักษะทางดิจิทัลของตนเอง 
 2. มีชุดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนแนวทางการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการและ

บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
 
 
 
 



กรมพัฒนาที่ดิน 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 10 เดือน (ตั้งแต่การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง) 
8. กิจกรรมโดยสังเขป  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง ต.ค. - ธ.ค 2563 
2. การศึกษากรอบแนวคิดเครื่องมือและระบบ
บริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัล
รายบุคคล 

ม.ค. - พ.ค 2564 

3. การพัฒนาเครื่องมือในการวัดระดับทักษะ
ด้านดิจิทัลรายบุคคล 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ได้
จากการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลรายบุคคล 
5. การติดตั้งเครื่องมือและระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัลรายบุคคล 
7. การทดสอบเครื่องมือในกลุ่มตัวอย่าง มิ.ย. 2564 
8. การน าร่องใช้งานในบางส่วนงาน ก.ค. – ก.ย. 2564 
9. การน าเสนอผลการพัฒนาและน าไปใช้งาน
จริง 

ต.ค. 2564 

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



กรมพัฒนาที่ดิน 
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แผนงานที่ 1  การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 1.4 4. โครงการจัดท าเครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัล

ของกรมพัฒนาที่ดิน 
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน  
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการพัฒนา

ที่ดินเชิงนวัตกรรม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยการพัฒนาที่ดินบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม 

   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน  
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร 
3. วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือวัดระดับทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดินในระดับภาพรวมองค์กร หรือ ระดับกลุ่มเป้าหมาย 
4. เป้าหมาย :  
 1. ทราบถึงระดับทักษะดิจิทัลขององค์กรหรือภาพรวมกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล

ในการวางแผนแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากรภายในองค์กรเพ่ือให้สอดรับกับการ
ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย “Thailand 4.0” 

5. ตัวช้ีวัด :  
 มีเครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 1. เครื่องมือและระบบบริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 
 2. ผลการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดินในระดับองค์กร หรือระดับกลุ่มเป้าหมาย 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :  

1. ผู้บริหารทราบถึงสถานะด้านทักษะดิจิทัลของบุคลากรในภาพรวมและสามารถสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะฯได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 
 



กรมพัฒนาที่ดิน 
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 2. มีชุดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ในการวางแผนแนวทางการสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของ
บุคลากรภายในองค์กรเพื่อให้สอดรับกับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบาย “Thailand 4.0” 

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 10 เดือน (ตั้งแต่การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง) 
8. กิจกรรมโดยสังเขป  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง ต.ค. - ธ.ค 2563 
2. การศึกษากรอบแนวคิดเครื่องมือและระบบ
บริหารจัดการข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัล
ระดังองค์กร 

ม.ค. - พ.ค 2564 

3. การพัฒนาเครื่องมือในการวัดระดับทักษะ
ด้านดิจิทัลระดังองค์กร 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลที่ได้
จากการวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลระดังองค์กร 
5. การติดตั้งเครื่องมือและระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัลระดังองค์กร 
7. การทดสอบเครื่องมือในกลุ่มตัวอย่าง มิ.ย. 2564 
8. การน าร่องใช้งานในบางส่วนงาน ก.ค. – ก.ย. 2564 
9. การน าเสนอผลการพัฒนาและน าไปใช้งาน
จริง 

ต.ค. 2564 

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



กรมพัฒนาที่ดิน 
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แผนงานที่ 2  การพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ จ าแนกดิน 

วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
 
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาทักษะบุคลากรทีมีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาคส่วน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน 
 
3. วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือให้เกิดการพัฒนากรอบความคิดและทักษะตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการ

และบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินอย่างมีมาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการที่คาดหวังขององค์กร 
 
4. เป้าหมาย :  
 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดมีกรอบความคิดที่เอ้ือต่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล ควบคู่ไป

กับการมีความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังใน
บริบทของการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

5. ตัวช้ีวัด :  
 1. จ านวนข้าราชการและบุคลากรได้รับการอบรมทักษะดิจิทัลตามแนวทางท่ีก าหนด 
 2. ร้อยละของการฝึกอบรมถูกด าเนินการตามแผน 
 3. ร้อยละของผู้รับการอบรมผ่านการประเมินทักษะที่ก าหนด 
6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 การพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรตามความคาดหวังขององค์กร  จ านวน 12 หลักสูตร 

ประกอบด้วย  
 1. หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ 
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 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) :  
 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐมีทักษะดิจิทัลที่มากขึ้น สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” ตามประเด็นทักษะ
เป้าหมาย ประกอบด้วย 

 1. การพัฒนากรอบความคิดหรือทัศนคติและวัฒนธรรม (ยุทธศาสตร์ที่ 2) 
 2. การบูรณาการกระบวนการท างานข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร (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. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 36 เดือน 
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8. กิจกรรมโดยสังเขป  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง ก.ย. - ธ.ค 2563 
2. การจัดอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาทักษะ
ทางดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรม
พัฒนาที่ดิน 

พ.ศ. 2564 - 2566 

3. การประเมินผล 2566 
 

9. วงเงินโครงการ  480,000 บาท / หลักสูตร (ประมาณการ) 
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แผนงานที่ 3 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
โครงการที่ 3.1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบดิจิทัล (Digital HR) 

1. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ จ าแนก  

วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
 

 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

3. วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินให้สอดรับและสนับสนุนการ

ปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กร 4.0 โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการท างาน 
 

4. เป้าหมาย :  
 งานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดินมีความมีความรวดเร็ว แม่นย า สอดรับกับการ

ปรับองค์กรไปสู่องค์กร 4.0 
 

5. ตัวช้ีวัด :  
 ระบบงาน Digital HR 
 

6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 ระบบงาน Digital HR 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :  
 1. บุคลากรในองค์กรมีความพึงพอใจต่อระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกรมพัฒนาที่ดิน

เพ่ิมข้ึน  
 2. องค์กรเกิดการพัฒนากระบวนการท างานให้ก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ลดภาระงานประจ าของฝ่าย

ทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งเน้นการท างานเชิงกลยุทธ์มากยิ่งขึ้น 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 13 เดือน 
8. กิจกรรมโดยสังเขป มีดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การเสนอ จัดซื้อ จัดจ้าง ก.ย. – ธ.ค. 2563 
2. การออกแบบและพัฒนาระบบ ม.ค. - พ.ค. 2564 (5 เดือน) 
3. การทดสอบระบบ พ.ค. - ก.ค.  2564 (3 เดือน) 
4. การน าร่องใช้งานในบางส่วนงาน ส.ค. - ก.ย. 2564 (2 เดือน) 
5. การปรับปรุงและพัฒนาระบบและส่งมอบ
น าไปใช้งานจริง 

ต.ค - ธ.ค. 2564 (3 เดือน) 

 
9. วงเงินโครงการ 800,000 – 1,200,000 บาท (ประมาณการ) 
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แผนงานที่ 3 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
โครงการที่ 3.2 โครงการก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินทักษะดิจิทัลด้วย OKR 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ จ าแนก  

วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน  
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

3. วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือพัฒนารูปแบบการประเมินบุคลากรให้สอดรับและสนับสนุนการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กร 4.0 
 

4. เป้าหมาย :  
 ระบบประเมินทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากร

ด้านดิจิทัล 
 

5. ตัวช้ีวัด :  
 ข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินแต่ละคนมีตัวชี้วัด OKR ด้านทักษะดิจิทัลรายบุคคล 
 

6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 รายงานการศึกษาการก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินทักษะดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินด้วย OKR 
 

ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :  
 1. กรมพัฒนาที่ดินมีการก าหนดตัวชี้วัดและการประเมินทักษะดิจิทัลด้วย OKR 
 2. ข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีการพัฒนาทักษะตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ

ข้าราชการและบุคลากรด้านดิจิทัล 
 

7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 12 เดือน 
 
8. กิจกรรมโดยสังเขป มีดังนี้ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การจัดจ้างที่ปรึกษา ก.ย. – ธ.ค. 2563 
2. การศึกษาก าหนดตัวชี้วัดและการประเมิน
ทักษะดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินด้วย OKR 

ม.ค. - พ.ค. 2564 (5 เดือน) 

3. การประเมินทักษะในรูปแบบเดิม (KPI) 
ควบคู่รูปแบบใหม่ (OKR) 

พ.ค. - ก.ค.  2564 (3 เดือน) 

4. น าร่องทดสอบการประเมินในรูปแบบใหม่ใน
ส่วนงานหลัก 

ส.ค. - ก.ย. 2564 (2 เดือน) 

5. การปรับปรุงและพัฒนาระบบและส่งมอบ
น าไปใช้งานจริง 

ต.ค - ธ.ค. 2564 (3 เดือน) 

 
9. วงเงินโครงการ 480,000 บาท (ประมาณการ) 
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แผนงานที่ 3 ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
โครงการที่ 3.3 โครงการปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือสร้างภาวะที่เอ้ือต่อการท างานแบบ Agile (Re-

structure) 
1. หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน 
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรดินด้วยการส ารวจ จ าแนก  

วิเคราะห์ดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างสมดุลและยั่งยืนด้วยการฟ้ืนฟู ปรับปรุงดิน

และอนุรักษ์ดินและน้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างและพัฒนาความเข้มแข็งให้กับหมอดินอาสา เกษตรกร ภาคีเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน : 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือการสร้างสรรค์งานบริการร่วมกับทุกภาคส่วน  (Co - 

creation) 
 

3. วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือศึกษาและให้ข้อเสนอแนวทางปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เอ้ือต่อการท างานแบบ Agile 
 

4. เป้าหมาย :  
 การพัฒนาระบบงานบริการขององค์กรโดยการปรับโครงสร้างให้เอ้ือต่อการท างานแบบ Agile และเกิด

การบริการที่เป็น One-stop Service  
 

5. ตัวช้ีวัด :  
 ร้อยละของกระบวนการการให้บริการมีข้ันตอนที่สั้นลง  
 

6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 รายงานผลศึกษาและข้อเสนอแนวทางปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เอ้ือต่อการท างานแบบ Agile 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :  
 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกรมพัฒนาที่ดินเพ่ิมขึ้น  
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 36 เดือน 
8. กิจกรรมโดยสังเขป 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. การเสนอ จัดจ้างที่ปรึกษา ก.ย. – ธ.ค. 2563 (4 เดือน) 
2. การด าเนินการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ ม.ค. - มิ.ย. 2564 (5 เดือน) 
3. เสนอแผนปรับโครงสร้างต่อคณะอนุกรรมการ 
ก.พ.ร. 

ก.ค. – ก.ย. 2564 (3 เดือน) 

4. การน าร่อง Sandbox ในส่วนงาน ต.ค. - ธ.ค. 2564 (3 เดือน) 
5. เริ่มกระบวนการตามแผนที่วางไว้ ภายใต้กรอบ 
PDCA (รอบที่ 1)  

ม.ค. – มี.ค. 2565 (3 เดือน) 

6. ประเมินผลจากการด าเนินงาน (รอบท่ี1) เม.ย. - พ.ค. 2565 (2 เดือน) 
7. เริ่มขยายผลสู่ส่วนงานอื่นภายใต้กรอบ PDCA 
(รอบที่ 2) 

มิ.ย. - ส.ค. 2565 (3 เดือน) 

8. ประเมินผลจากการด าเนินงาน (รอบท่ี2) ก.ย. - ต.ค. 2565 (2 เดือน) 
9. น าร่องใช้งานในส่วนงานหลัก พ.ย. 2565 - มี.ค. 2566 (5 เดือน) 
10. ยกระดับการขยายผลไปยังทุกส่วนงานใน
องค์กร 

เม.ย - ธ.ค. 2566 (9 เดือน) 

 
9. วงเงินโครงการ : 480,000 บาท (ประมาณการ) 
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แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 4.1 โครงการจัดท าระบบการบริหารชุดข้อมูลของลูกค้า 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลของผู้รับบริการจากกรมพัฒนาที่ดิน 

(Customer Experiences Management: CXM) 
 

3. วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลของผู้รับบริการ โดยให้ความส าคัญกับการค านึงถึงประสบการณ์

ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ อาทิ การจัดกลุ่มผู้รับบริการ การเข้าถึงพฤติกรรมและลักษณะส าคัญของผู้บริโภค (persona) 
การเข้าใจปัญหา (Pain Point) และสิ่งที่ต้องการเติมเต็ม (Gain Point) ตลอดจนการจัดท าแผนที่พัฒนาของลูกค้า 
(Customer Journey Mapping)  

 2. เพ่ือออกแบบบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 

4. เป้าหมาย :  
 การสร้างชุดข้อมูลและบริหารข้อมูลของลูกค้า 
 

5. ตัวช้ีวัด :  
 1. ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลผู้รับบริการ 
 2. ร้อยละของงานบริการเดิมที่ได้รับการปรับปรุงโดยใช้อาศัยประสบการณ์ของผู้รับบริการ (Customer 

Experience) 
 

6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 ระบบชุดข้อมูลและบริหารข้อมูลของลูกค้า 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :   
 การยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้ง

ภายใน และภายนอกองค์กร 



กรมพัฒนาที่ดิน 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
 10 เดือน 
8. กิจกรรมโดยสังเขป 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. - ก.พ. 2564 (1 เดือน) 
2. ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ภายในองค์กร (Internal data collection) 

ก.พ. – เม.ย. 2564 (2 เดือน) 

3. การด าเนินการจัดท าระบบชุดข้อมูลและบริหาร
ข้อมูลของลูกค้า 

เม.ย - ก.ค. 2564 (3 เดือน)  
*ประมาณการในกรณีท่ีจ านวนบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนเทคโนโลยีมีจ านวน 34 คน 

4. การด าเนินการทดสอบการใช้งานโดยผู้ใช้ระบบ 
(User interface) ครั้งที่ 1 และปรับปรุงระบบ 

ก.ค – ส.ค. 2564 (1 เดือน) 

5. การด าเนินการทดสอบการใช้งานโดยผู้ใช้ระบบ 
(User interface) ครั้งที่ 2 และปรับปรุงระบบ 

ส.ค. - ก.ย. 2564 (1 เดือน) 

6. ส่งมอบระบบให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลรับรอง ก.ย. - ต.ค. 2564 (1 เดือน) 
7. ด าเนินการใช้ระบบในกลุ่มงานน าร่อง ต.ค. – ธ.ค.  2564 (2 เดือน) 
8. น าเสนอ และ น าไปใช้ ธ.ค. 2564 

 
9. วงเงินโครงการ 1,200,000 บาท (ประมาณการ) 
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แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 4.2 โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการพัฒนาองค์กรในการก้าวไปสู่การ

เป็นองค์กรดิจิทัล 
 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือศึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการพัฒนาองค์กรในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กร

ดิจิทัล 
 

4. เป้าหมาย :  
 ทบทวนสถาปัตยกรรมองค์กรและปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับรูปแบบการท างาน

วิถีใหม่ ตลอดจนเครื่องมือหรือระบบดิจิทัลที่มีการพัฒนาขึ้นมา เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรที่
ขับเคลื่อนด้วยระบบดิจิทัลอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ 

 

5. ตัวช้ีวัด : 
 รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะการการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการพัฒนาองค์กรใน

การก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 รายงานการศึกษาและข้อเสนอแนะการการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการพัฒนาองค์กรใน

การก้าวไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :   
 ยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



กรมพัฒนาที่ดิน 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
 10 เดือน 
8. กิจกรรมโดยสังเขป 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค. - ก.พ. 2564 (1 เดือน) 
2. ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลภายใน
องค์กร (Internal data collection) 

ก.พ. – มิ.ย. 2564 (5 เดือน) 

3. การด าเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
จัดท ารายงานข้อเสนอแนะ 

ก.ค. - พ.ย. 2564 (5 เดือน)  

 
9. วงเงินโครงการ 480,000 บาท (ประมาณการ) 
  



กรมพัฒนาที่ดิน 
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แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 4.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยน

ผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้สามารถ

รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

4. เป้าหมาย :  
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขององค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะของข้าราชการและ

บุคลากรทางด้านดิจิทัล ตลอดจนเอ้ือให้สามารถน าทักษะที่ได้รับการพัฒนาแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรก้านดิจิทัล 

 

5. ตัวช้ีวัด : 
 รายงานการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้

สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 รายงานการศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้

สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :   
 ยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



กรมพัฒนาที่ดิน 
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7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 10 เดือน 
 
8. กิจกรรมโดยสังเขป 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1. เสนอโครงการเพ่ือด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา ม.ค. - ก.พ. 2564 (1 เดือน) 
2. ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลภายใน
องค์กร (Internal data collection) 

ก.พ. – มิ.ย. 2564 (5 เดือน) 

3. การด าเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
จัดท ารายงานข้อเสนอแนะ 

ก.ค. - พ.ย 2564 (5 เดือน)  

 
9. วงเงินโครงการ 480,000 บาท (ประมาณการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรมพัฒนาที่ดิน 
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แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 4.4 โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้สามารถรองรับการเปลี่ยน

ผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

1. หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน 
2. ความสอดคล้องของแผน 
 2.1 แผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดินระยะ 20 ปี :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ดิน 
 2.2 แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน :  
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
 

3. วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างใหม่ขององค์กร 
 

4. เป้าหมาย :  
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรด้านดิจิทัล 
 

5. ตัวช้ีวัด : 
 รายงานการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้สามารถ

รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 

6. ผลผลิตของโครงการ (Output) :  
 รายงานการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรให้สามารถ

รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome) :   
 ยกระดับคุณภาพการให้บริการขององค์กรที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. ระยะเวลาด าเนินโครงการ : 10 เดือน 
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8. กิจกรรมโดยสังเขป 
กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 

1. เสนอโครงการเพ่ือด าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา ม.ค. - ก.พ. 2564 (1 เดือน) 
2. ด าเนินการส ารวจและรวบรวมข้อมูลภายใน
องค์กร (Internal data collection) 

ก.พ. – มิ.ย. 2564 (5 เดือน) 

3. การด าเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และ
จัดท ารายงานข้อเสนอแนะ 

ก.ค. - พ.ย. 2564 (5 เดือน)  

 
9. วงเงินโครงการ 480,000 บาท (ประมาณการ) 

 



   
     

 

 

 

   กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

ตารางสรุปแผนการด าเนินโครงการภายใต้แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 
 

แผนงาน/โครงการส าคัญ 
แผนการด าเนินงาน 

ปีที ่0 
(2563) 

ปีที ่1 
(2564) 

ปีที่ 2 
(2565) 

ปีที่ 3 
(2566) 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
แผนงานที่ 1 การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจทิัลของบุคลากร 
โครงการที่ 1.1 โครงการจัดท าแผนการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดิน (S1) 

             

โครงการที่ 1.2 โครงการออกแบบและจดัท าหลักสูตรการพัฒนาทักษะทาง
ดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน (S1) 

             

โครงการที่ 1.3 โครงการจัดท าเครื่องมือและระบบบรหิารจดัการขอ้มูลในการ
วัดระดบัทักษะดิจิทลัของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาท่ีดนิ (S1) 

             

โครงการที่ 1.4 โครงการจัดท าเครื่องมือและข้อมลูส าหรับการวัดระดับการ
พัฒนาด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน (S1) 

             

แผนงานที่ 2  การพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 
โครงการยกระดับทักษะดิจิทลัของบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน ตามหลกัสูตร
จ านวน 12 หลักสูตร ดังปรากฏรายละเอยีดใน บทที่ 7 

             

แผนงานที่ 3  ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
โครงการที่ 3.1 โครงการยกระดับการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย
ระบบดิจิทลั (Digital HR) (S4) 

             

โครงการที่ 3.2 โครงการประเมินทักษะดิจิทัล โดยใช้ OKR (S4)              

โครงการที่ 3.3 โครงการปรับปรุงโครงสร้างเพื่อสรา้งภาวะที่เอื้อต่อการท างาน
แบบ Agile (Re-structure) (S3) 
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แผนงาน/โครงการส าคัญ 
แผนการด าเนินงาน 

ปีที ่0 
(2563) 

ปีที ่1 
(2564) 

ปีที่ 2 
(2565) 

ปีที่ 3 
(2566) 

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 
แผนงานที่ 4  การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร 
โครงการที่ 4.1 โครงการจัดท าระบบการบริหารชุดข้อมลูของลูกค้า (S5)              

โครงการที่ 4.2 โครงการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการพัฒนา
องค์กรในการก้าวไปสู่การเป็นองคก์รดิจิทัล (S2) 

             

โครงการที่ 4.3 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีขององค์กรให้
สามารถรองรับการเปลีย่นผ่านสู่การเป็นองค์กรดจิิทัล (S2) 

             

โครงการที่ 4.4 โครงการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการข้อมลูขององค์กรให้
สอดคล้องกับโครงสร้างใหม่ขององค์กร (S2) 

             

 



   
     

 

 

 

   กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

7. หลักสูตร 
7.1 เกริ่นน า 

 เพ่ือพัฒนากรมพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรดิจิทัลที่สมรรถนะสูง ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะ

ข้าราชการและบุคลาการของกรมพัฒนาที่ดินด้านดิจิทัล 5 ยุทธศาสตร์ดังได้น าเสนอก่อนหน้านี้ ภายใต้ยุทธศาสตร์          

ดังกล่าว การพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและบุคลากร และวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่องค์กรที่

สมรรถนะสูงเป็นหัวใจส าคัญ หลักสูตรหลักท่ีสามารถท าให้เกิดการพัฒนาดังกล่าวประกอบด้วย 12 หลักสูตร ซึ่งหลักสูตร

เหล่านี้จะด าเนินการภายใต้หลักการ 70:20:10 เพ่ือให้หลักสูตรดังกล่าวสามารถพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ        

และบุคลากรภาครัฐของกรมดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.2 หลักสูตร 
 7.2.1 หลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ 

 1. ที่มาและหลักการ 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดในปัจจุบัน ท าให้ภาครัฐต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับบริบท

ของสภาพแวดล้อม ซึ่ง 3 องค์ประกอบของความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง คือ คน (People) กระบวนการ (Process) 

และ ระบบ (System) ดังนั้นแล้ว การพัฒนาภาวะผู้น า เป็นกลยุทธ์ส าคัญในการสร้างการแรงขับเคลื่อน เพราะผู้น านั้นมี

อิทธิพลส าคัญต่อทิศทางและการเติบโตของผลผลิตองค์กร การที่ผู้น านั้นมีวิสัยทัศน์ที่รอบด้าน สามารถบริหารคนและ 
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ทรัพยากรอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเป็น ผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง ย่อมจะช่วยให้องค์กรบรรลุผลตาม

วิสัยทัศน์และพัฒนาองค์กรเป็นสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainable) 

 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

  1) เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลในระดับนโยบาย 

  2) เพ่ือเป็นผู้น าการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนผ่านเป็นองค์กรดิจิทัล 

  3) เพ่ือเป็นการสร้างความพร้อมให้แก่ผู้บริหารในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 

  4) เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” 

  5) เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการน านวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

  6) เพ่ือพัฒนาทักษะด้านมาตรฐาน ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ 

หรือสามารถวางแผนงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  กลุ่มผู้บริหารระดับสูง  

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

   

 5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
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 7.2.2 Digital Transformation and Enterprise Architecture 

 1. ท่ีมาและหลักการ 

 เทคโนโลยีดิจิทัล ก าลังเป็นปัจจัยส าคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินงานของภาครัฐใน

ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เช่น การพัฒนาระบบบล็อคเชน (Block Chain) การน าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้เพ่ือการ

วิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) ประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มี

ภารกิจส าคัญในการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้เติบโต และสามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคาม

รูปแบบใหม ่ๆ ได้ 

 สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)41 เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ งที่อยู่ ในการสร้าง

กระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Transformation Program) ที่เอ้ือให้เกิดการวางแผนการ

ด าเนินงานร่วมกันระหว่างภารกิจของหน่วยงานกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ขององค์กร ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยบริหารจัดการทรัพยากรในด้านต่าง  ๆ ได้อย่าง

คุ้มค่า พร้อมทั้งเกิดการบูรณาการท างาน การท างานประสานข้ามระหว่างส่วนงานภายในองค์กรที่ค านึงถึงเป้าหมาย

เดียวกันขององค์กร จึงจ าเป็นต้องมีการน าแนวคิด ตลอดจนเครื่องมือสมัยใหม่ที่เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้าง

กระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล  ท าให้องค์กรเข้าใจการออกแบบบริการ ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่

ค านึงถึงผู้รับบริการที่เป็นผู้รับบริการ สามารถใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาและจัดท าแผนการด าเนินงานรวมถึงสร้าง

เป้าหมายของการให้บริการที่ชัดเจน และพัฒนางานบริการได้ดียิ่งขึ้น  ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อส่วนงานต่าง ๆ ของ

องค์การที่จะช่วยให้เห็นภาพเป้าหมายของความส าเร็จที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหน่วยงาน 

 

 

                                                 
41 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจทิัล. (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) เพ่ือให้สามารถจัดท าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise Architecture) ได้จริง 

  2) เพ่ือให้ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้จากกรณีศึกษาการจัดท าสถาปัตยกรรมการจัดการ

องค์กร (Enterprise Architecture) ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  3) เพ่ือให้สามารถน าแนวทางการจัดท าสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร (Enterprise 

Architecture) ไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดได้อย่างเหมาะสม และเกิดความคุ้มค่า 

  4) เพ่ือสร้างความพร้อมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่

รัฐบาลดิจิทัล และพัฒนาทักษะการใช้งานข้อมูลดิจิทัลในการสนับสนุนนโยบาย “Thailand 4.0” 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง หรือกลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่

กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

  2) หน่วยงานด้านธุรกิจและหน่วยสนับสนุน ได้แก่ ด้านนโยบายและงานวิชาการ ด้านบริการ 

และด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

 5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
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 7.2.3 Digital Culture and Mindset 

 1. ท่ีมาและหลักการ 

 เทคโนโลยีดิจิทัลนับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาล

ดิจิทัล นอกเหนือจากเรื่องทางเทคโนโลยีที่มีความส าคัญแล้ว ทักษะกระบวนการคิดความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อด้าน

ดิจิทัล นับว่าเป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเช่นกัน โดยหลักสูตรนี้เป็นการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะทางความคิด 

และกระบวนการในการวางกลยุทธ์ราชการ 4.0 รวมไปถึงผลกระทบของเทคโนโลยีในปัจจุบันและในอนาคตทั้งระยะสั้น

และยาว เพ่ือน ามาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของกรมพัฒนาที่ดินต่อไป 

 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

  1) เพ่ือพัฒนาทัศนคติในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน 

  2) เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการความคิดต่อระบบดิจิทัลในอนาคต 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

  2) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

   

 5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
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 7.2.4 Digital Literacy  
 1. ท่ีมาและหลักการ 

 ตามที่ ส านักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือแจ้งเวียนเรื่อง “ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล

ดิจิทัลที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐปรับกระบวนทัศน์  และมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา

สร้างสรรค์นวัตกรรมการท างาน และการให้บริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมี

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง อันจะน าไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ความโปร่งใสและธรรมาภิบาลในภาพรวม 

 

 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

  1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความรู้ความสามารถด้าน Digital literacy และ

ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

  2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสังกัดกรมพัฒนาที่ดินให้พัฒนาความสามารถรองรับ

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป 

 

  3) ตระหนักรู้การใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกคนภายในกรมพัฒนาที่ดิน 

 

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
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20   
10   

   

  5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
 
 
 7.2.5 Data Governance Framework 

 1. ที่มาและหลักการ 

 รัฐบาลมีนโนบายที่จะพัฒนาระบบราชการเพ่ือปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การกระตุ้นและสร้าง

ความตระหนักถึงความส าคัญของการปรับเปลี่ยนแก่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐขององค์กรเป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่ง Data 

Governance Framework42 คือ แนวคิดและกระบวนการส าหรับการจัดการข้อมูลส าหรับองค์กร โดยเชื่อว่าข้อมูลนั้น

เป็นทรัพย์สินที่มีค่าอย่างหนึ่งส าหรับองค์กร โดยหลักสูตรนี้ออกแบบเพ่ือสร้างบุคลากรภาครัฐให้มีบทบาทและพฤติกรรม

เป็นผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของแนวทางการก ากับดูแลข้อมูล 

 

 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

  1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการก ากับดูแลข้อมูล (Data Governance) 

 

  2) เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการและก ากับดูแลข้อมูล เพ่ือให้

การได้มาและการน าไปใช้ข้อมูลนั้นถูกต้อง มีความม่ันคงปลอดภัย และมีคุณภาพ 

 

  3) เพ่ือพัฒนาบุคลากรสู่การยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการและก ากับดูแลข้อมูล รวมถึง

ผลักดัน ด าเนินการ และติดตามการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 

                                                 
42 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 
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  4) เพ่ือให้หน่วยงานสามารถก าหนดแนวทางในการจัดท ากรอบการก ากับดูแลข้อมูลภายใน

หน่วยงานได้ 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง  

 

  2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

 

  3) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

 

  4) หน่วยงานด้านธุรกิจและหน่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

   

 5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 

 7.2.6 Data Analytic 

 1. ที่มาและหลักการ 

 การที่รัฐบาลจะสามารถด าเนินนโยบายได้อย่างเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูล

จากส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้การออกแบบนโยบายและการบริการสามารถตอบโจทย์ความต้องการในระดับต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ทักษะ
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การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมนับว่ายังเป็นข้อท้าทายของข้อราชการและบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน โดย

หลักสูตรนี้ออกแบบเพ่ือสร้างบุคลากรภาครัฐให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การออกแบบนโยบาย ระบบและการ

ให้บริการที่สามารถตอบสนองความคาดหวังในแต่ละภาคส่วน 

 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

  1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูล 

  2) เพ่ือให้เข้าใจกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3) เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ 

  4) เพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือเพ่ือการออกแบบและการแสดงข้อมูลได้ 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

  2) หน่วยงานด้านธุรกิจและหน่วยสนับสนุน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านออกแบบงานบริการ ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล และด้านอ่ืน ๆ 

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

   

 5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
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 7.2.7 Digital Service Design 
 1. ท่ีมาและหลักการ 

 ในปัจจุบันประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความ

ไว้วางใจต่อบริการ เช่นเดียวกัน งานบริการภาครัฐจ าเป็นต้องค านึงถึงมิติดังกล่าวเพ่ือให้ประชาชนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ

ต่อรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในห้วงปัจจุบันที่บทบาทของระบบอินเทอร์เน็ต และระบบสารสนเทศในรูปแบบใหม่เข้ามาเป็น

ส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้า (Shape an experience) ดังนั้น  

 การออกแบบงานบริการผ่านดิจิทัลเป็นศิลปะในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าด้วยองค์ประกอบด้าน

ดิจิทัล หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวคิดด้านการออกแบบและการปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้

ปฏิบัตินั้นสามารถสร้างสรรค์แนวคิดและน าไปสู่หลักการในทางปฏิบัติได้ ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะเข้าใจทักษะ เครื่องมือ 

และระเบียบวิธีซึ่งมีความจ าเป็นในการพัฒนายุทธศาสตร์ ผลิตภัณฑ์และงานบริการ ตลอดจนถึงความเข้าใจที่ลึกซึ่งใน

ระเบียบวิธีและทักษะในทางอาชีพซึ่งมีความจ าเป็นในการออกแบบงานบริการผ่านดิจิทัลในบริบททางธุรกิจแบบหนึ่ง ๆ  

 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

  1) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจอภิธานศัพท์ กระบวนการและเครื่องมือซึ่งใช้ในการออกแบบบริการผ่าน

ระบบดิจิทัล 

  2) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด าเนินโครงการซึ่งออกแบบงานบริการในสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ผ่าน

ระบบดิจิทัลได้   

  3) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าด้วยวิธีการ Omni-channel Service 

Solutions  
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  4) เพ่ือให้ใช้แนวคิดการออกแบบงานบริการในการระบุปัญหาของธุรกิจ เก็บข้อมูลลูกค้า 

ออกแบบเส้นทางการเดินทางของลูกค้า และกระบวนงานบริการ ศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้ด้านดิจิทัล และออกแบบตัว

แบบของบริการในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าได้ 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

  2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ  

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

   

 5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
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 7.2.8 Agile  

 1. ที่มาและหลักการ 

 คณะท างานที่มีวิธีคิดในการท างานที่คล่องตัว (Agile Mindset) มักจะตอบสนองต่อความคิดเห็นของ

ลูกค้าและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจได้ดี ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เข้าใจหลักการพ้ืนฐานที่ต้องทราบก่อนที่จะเริ่ม

กระบวนการคิดและกระบวนการด าเนินงานของทีมในลักษณะ  Agile ซึ่งในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้ท าความเข้าใจกับ

หลักการ “Agile Manifesto” และวิธีการที่มีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องราวของลูกค้าและทีมงานที่มากจากหลายบทบาท 

นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้ท าความเข้าใจกับกรอบคิดเกี่ยวกับ Agile (Agile Framework) และบทบาทของ Agile team 

และนอกจากนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการที่จะประยุกต์ใช้หลักการ Agile ในองค์กรเพ่ือพัฒนาคุณค่าในฐานของ

ผู้บริหารโครงการ (Project Manager) และ 

 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

  1) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ (Principle) และวิธีคิด (Mindset) แบบ Agile  

  2) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการประยุกต์ใช้หลักการท างานแบบ Agile ในการบริหารจัดการ

งาน มีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสีย ออกแบบโครงการในลักษณะ Agile และบริหารจัดการงานแบบ Agile 

  3) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ Agile 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

  2) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

 4. แนวทางการพัฒนา 
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หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

   

 5 ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 

 7.2.9 Design Thinking 

 1. ที่มาและหลักการ 

 กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นวิธีการแก้ปัญหาซึ่งค านึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลัก 

กระบวนการคิดเชิงออกแบบนั้นสามารถท าให้กระบวนการต่าง ๆ ของส่วนราชกการมีความเปิดกว้าง ( Inclusive) เป็น

มิตรกับผู้ใช้ (User-friendly) และมีนวัตกรรม โดยหลักสูตรนี้ข้าราชการและบุคลากรของรัฐนั้นจะมีเครื่องมือในการ

ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ในการท างานในแต่ละวัน กระบวนการคิดเชิงออกแบบนี้เองจะช่วยผสมผสานความคิด

สร้างสรรค์ในการบวนการตัดสินใจ และช่วยให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน 

 โดยหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้รับการแนะน าหลักการพ้ืนฐานในการกระบวนการคิดเชิงออกแบบในบริบท

ขององค์กรภาครัฐ และในการแก้ปัญหานั้นจะได้เรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหาโดยอาศัยประสบการณ์จริง นอกจากนี้

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือซึ่งจะช่วยในการรับมือกับข้อท้าทายที่เกิดขึ้นในการท างาน 

 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

  1) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของกระบวนการคิดเชิงออกแบบในบริบทของภาครัฐ 

  2) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจเครื่องมือในการหาความต้องการของผู้รับบริการ เช่น Stakeholder 

mapping, personnas, journey mapping และ rapid prototyping  
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 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

  2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ 

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

   

 5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 

 7.2.10 Digital Law and Regulation  

 1. ที่มาและหลักการ 

 ในปัจจุบันกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก

การท าธุรกรรมของประชาชน การเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้มีการกระท าบนช่องทางซึ่งเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้จึง

มุ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจกฎหมายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงานผ่านช่องทางดิจิทัล อาทิ การ

ให้บริการของภาครัฐ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนถึงการพัฒนากฎหมายให้เอ้ือต่อ

การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลต่อไป และหลักสูตรนี้จะได้น าผู้เรียนท าความเข้าใจผลกระทบของกฎหมายและ

เศรษฐกิจ พร้อมแสดงให้เห็นผลของกฎหมายดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจและการตัดสินใจของภาครัฐ 

 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  
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  1) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีต่อการใช้ชีวิต วิธีคิดและ

วิธีการด าเนินธุรกิจของคน 

  2) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการ

พัฒนาดิจิทัลในบริบทของโลกและความสัมพันธ์กับบริบทของไทย 

  3) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจมาตรฐานสากลเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความ

ปลอดภัยด้านดิจิทัล (Digital Security) และกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิทัลของไทย 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูง 

  2) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

   

 5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
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 7.2.11 Digital and Strategic Project Management 

 1. ที่มาและหลักการ 

 เพ่ือให้โครงการ (Project) สามารถถูกบริหารจัดการได้อย่างบรรลุผลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ

องค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งองค์กรจ านวนมากต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ดิจิทัล จึงมีโครงการด้านดิจิทัล

จ านวนมากซ่ึงมักตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการที่แตกต่างกัน หลักสูตรนี้จึงได้รับการออกแบบเพ่ือให้ผู้ที่

ต้องมีหน้าที่ในการบริหารโครงการ สามารถบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยเครื่องมือและวิธีการสมัยใหม่ 

เพ่ือให้สามารถส่งมอบผลผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย และเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการด าเนินโครงการนั้นจะไม่

เกิดภาวะที่โครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ และมีการแก้ไขอย่างไม่มีทิศทาง (Project Creep) โดย

อาศัยเครื่องมือในการบริหารโครงการในการรวบรวมความต้องการ วางขอบเขต (Scope) ของโครงการ การบริหาร

จัดการการเปลี่ยนแปลงของโครงการ และวางงบประมาณ จนถึงการปิดโครงการ 

 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

  1) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบริหารโครงการสามารถวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อ

การออกแบบโครงการ และการก าหนดงบประมาณส าหรับโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 

  2) เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถก าหนดขอบเขตของโครงการ งบประมาณและการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงภายในโครงการตลอดจนถึงสามารถปิดโครงการได้อย่างมีหลักการ  

  3) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาทของระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการโครงการ และหลักการ

บริหารโครงการดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

  4) เพ่ือให้สามารถใช้ความรู้ในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล การกระจายทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤต และการบริหารการตลาด 
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 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

  2) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

   

 5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

 

 

 7.2.12 Customer Experience 

 1. ท่ีมาและหลักการ 

 ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้เปลี่ยนแปลงเป็นองค์กรซึ่งให้ความส าคัญกับผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางซึ่งคือ

ประสบการณ์ของลูกค้านั่นเอง ประสบการณ์ของลูกค้านั้นให้ความส าคัญกับความรู้สึกกับกระบวนการตอบสนองในทาง

ความรู้สึกที่ลูกค้ามีประสบการณ์เมื่อเข้าถึงงานบริการแบบใดแบบหนึ่ง หากให้ความส าคัญกับประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้น

จะส่งผลต่อการออกแบบงานบริการขององค์กรทั้งหมด เพ่ือที่จะสามารถเข้าใจประสบการณ์ของลูกค้าได้นั้น ผู้ให้บริการ

ต้องการเครื่องมือและทรัพยากรที่จ าเป็นในการที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดี ในหลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การฟัง

ความต้องการและความต้องการของลูกค้าเพ่ือให้เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และสร้างงานบริการที่สอดคล้อง

กับความต้องการดังกล่าวอย่างมีลักษณะเป็นการเฉพาะ (Personalized Service) ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ

พัฒนาส่วนราชการให้มีลักษณะเป็นส่วนราชการ 4.0 
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 2. วัตถุประสงค์ (Objectives)  

  1) เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในการขับเคลื่อนและส่งเสริม

ประสบการณ์ท่ีดีของลูกค้า 

  2) เพ่ือให้ผู้เรียนมีเครื่องมือในการรวบรวมประสบการณ์ของลูกค้าเพ่ือให้สามารถระบุจุด

เจ็บปวดของงานบริการเพื่อการงานบริการ 

  3) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถระบุประสบการณ์ของลูกค้าที่มีความส าคัญ (Key Experience) ใน

การออกแบบงานบริการและสามารถใช้ประสบการณ์ดังกล่าวในการพัฒนาการด าเนินการขององค์กร 

 3. กลุ่มเป้าหมาย 

  1) กลุ่มผู้เตรียมตัวหรือมีแนวโน้มว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นสู่กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 

  2) กลุ่มผู้ปฏิบัติ 

 4. แนวทางการพัฒนา 

หลักการ กระบวนการ ขั้นตอน 
70   
20   
10   

   

 5. ระยะเวลาในการฝึกอบรม 
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8. การติดตามและประเมินผล 
หากไม่สามารถวัด วิเคราะห์ และประเมินผลได้ จะไม่สามารถบริหารจัดการการด าเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ขั้นตอนของการติดตามและประเมินผลจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญที่จะ

ช่วยให้องค์กรหนึ่ง ๆ43 สามารถทราบผลการด าเนินการของแต่ละองคาพยพขององค์กร ตลอดจนถึงข้อมิติที่ยังจ าเป็นต้อง

ได้รับการพัฒนา อย่างไรก็ตาม ในภาวะปัจจุบันที่องค์กรถูกคาดหวังให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว (Agile Organization) 

มากขึ้น รูปแบบของการติดตามและประเมินผลจ าเป็นต้องสอดคล้องกับรูปแบบและวิธีการท างานดังกล่าวอีกด้วย ในบทนี้ 

จะเป็นการอธิบายถึงหลักการ และกระบวนการในการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าและการด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 

8.1 หลักการติดตามและประเมินผล 
การติดตาม (Monitoring) เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมสารสนเทศ เพ่ือที่จะระบุว่านโยบาย แผนงาน 

หรือโครงการนั้นมีสถานการณ์เป็นเช่นไรเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย การติดตามจะช่วยให้ข้อคิดเห็น (Feedback) ว่า

การด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ ขณะที่การติดตามประเมินผลเป็นการค้นหาสาเหตุว่าท าไมเป้าหมายหนึ่ง ๆ  

 

 

 

                                                 
43 บดินทร์. (2551) การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้. บ. วิชั่น พร้ินท์ แอนด์ มีเดีย จ ากัด: กทม. 
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จึงประสบความส าเร็จหรือไม่ประสบความส าเร็จ ซึ่งการประเมินผลที่ดีจะช่วยในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร44 

ในบริบทของกรมพัฒนาที่ดิน กลยุทธ์ส าคัญ คือ การพัฒนาองค์กรและการท างานให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว (Agile 

Organization) ดังนั้น กระบวนการติดตามและประเมินผล เครื่องมือ และวิธีการในการติดตามประเมินผลการพัฒนา

ข้าราชการและบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว 

 8.1.1 กระบวนการติดตามและประเมินผล 
 

 

 

ภาพที่ 8.1 Agile Methodology 

ที่มา: Monteiro, 2018 

 

กระบวนการท างานแบบ Agile เป็นกระบวนการท างานที่มีการพิจารณาผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ( Iterative 

Result-oriented Methodology) ซึ่งสนับสนุนการสื่อสารของคนท างาน ให้ข้อคิดเห็นต่องาน เพ่ือให้เกิดปรับเปลี่ยน

วิธีการแก้ปัญหา โดยการประสานร่วมมือกันระหว่างทีมที่มีภารกิจข้ามสายงานและมีการบริหารจัดการตนเอง ( Self-

organizing Cross-functional Team)45 (โปรดดูภาพที่ 8.1) ภายใต้กระบวนการด าเนินการดังกล่าวข้อคิดเห็นต่องาน 

(Feedback) อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการปรับปรุงการท างาน  โดยในรอบของการด าเนินการใน

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-evaluation-
agile-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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รอบของการติดตามการด าเนินงานและการประเมินผลจะมีความแตกต่างจากการติดตามประเมินผลโครงการในแบบเดิม

ซึ่งอาจมีการประเมินผลเพียงปีละครั้งเท่านั้น 

 

 

ภาพที่ 8.2 เปรียบเทียบการติดตามประเมินผลแบบ Agile และแบบดั้งเดิม 

การท างานในลักษณะ Agile นั้นจะให้ความส าคัญกับการท างานในลักษณะของทีม และการสร้างความรู้สึกเป็น

เจ้าของโครงการ (Sense of Ownership) ให้กับทีมท างาน โดยการที่ผู้บริหารจะมีการก าหนดทิศทางและประเด็นส าคัญ

หลักที่กว้าง (Broad Direction and Priorities) และในแต่ละทีมจะมีการนิยามวัตถุประสงค์ (Objectives) ที่ส าคัญ

เพ่ิมเติมหรือแทนที่เป้าหมายรายบุคคล และมีกระบวนการทบทวนอย่างต่อเนื่อง โดยหลักหรือการด าเนินการที่ส าคัญ 

(โปรดดูรูปที่ 8.3) ได้แก่  

 1) การเชื่อมโยงเป้าหมายกับล าดับความส าคัญทางธุรกิจ โดยการก าหนดเป้าหมายของทีม พูดคุย

เกี่ยวกับผลลัพธ์บ่อยครั้ง และสร้างความโปร่งใส่ให้กับเป้าหมาย 

 2) การลงทุนในทักษะการ Coaching ให้กับผู้บริหาร ให้ความส าคัญกับการให้ข้อคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

และเก็บข้อมูลจากผลลัพธ์ที่หลากหลายในการติดตามและประเมินผล 
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 3) การชี้ให้เห็นความแตกต่างด้านผลลัพธ์ ก าหนดบทบาทของสมาชิกในทีมอย่างแตกต่างโดยอ้างอิงบน

ฐานคุณค่าท่ีให้ความส าคัญ วิธีคิดและพฤติกรรม 

 

ภาพที่ 8.3 หลักการติดตามและด าเนินเป้าหมายที่ส าคัญ 
ที่มา : Darino & Sieberer, 2019 

  

 

 8.1.2 เครื่องมือในการติดตามและประเมินผล 

ในการด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการหรือการด าเนินการขององค์กรที่มีลักษณะเป็นองค์กรที่คล่องตัว 

(Agile Organization) ดังได้ชี้ให้เห็นก่อนหน้านี้ว่าเงื่อนไขส าคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือ แบ่งองค์ประกอบของงานที่

จ าเป็นออกเป็นส่วน ๆ ก าหนดทีมงานซึ่งเป็นเจ้าของโครงการนั้น ๆ และก าหนดงานที่จะต้องมีการน าเสนอออกเป็นรอบ

ของการด าเนินการย่อย (Sprint) ซึ่งกระบวนการของการทบทวนตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรอบการด าเนินการจะ

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ลักษณะของโครงการในแต่ละโครงการอาจมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งจะ

ก าหนดเครื่องมือในการติดตามประเมินผลซึ่งมีความเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ โดยเครื่องมือในการติดตาม

ประเมินผลส าหรับโครงการภายใต้แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทั ลของข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน

ประกอบด้วย  
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 1. Sprint Planning & Sprint Review  

 เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยผู้ปฏิบัติในการออกแบบรอบของการด าเนินการย่อย (Sprint) ซึ่งจะช่วยก าหนด

ว่าในบรรดารายการสิ่งที่ต้องท าซึ่งมีการจัดล าดับแล้ว จะมีสิ่งที่ต้องท าใดที่ต้องด าเนินการในแต่ละรอบของการด าเนินการ

ย่อยรวมทั้งก าหนดนิยามของรายการที่มีการด าเนินการแล้วเสร็จว่าในแต่ละรายการนิยามของการด าเนินการแล้วเสร็จ

เป็นอย่างไร และในช่วงสุดท้ายของกระบวนการด าเนินการในแต่ละรอบของการด าเนินการย่อยจะมีการพิจารณาการ

ด าเนินการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ47  

 2. Regular Check-in  

 เดิมการพิจารณาหรือทบทวน (Review) ผลการด าเนินการหรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มักจะมีการ

ด าเนินการในลักษณะรายปี/รายครึ่งปี ซึ่งผลลัพธ์ที่มักเกิดขึ้น คือ สิ่งที่ได้รับไม่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการของ

ใครและน าไปใช้งานต่อในการด าเนินการไม่ได้ ดังนั้น การติดตามประเมินผลและการให้ข้อคิดเห็นควรมีการปรับรูปแบบ

ในเชิงช่วงระยะเวลา และระดับความเป็นทางการเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่ต่อเนื่องและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อได้48 โดย

การด าเนินการในแต่ละไตรมาสอาจด าเนินได้ตามลักษณะดังปรากฏตามตารางที่ 8.1  

ตารางที่ 8.1 แนวทางการติดตามประเมินผลความคืบหน้าการพัฒนา 

วัตถุประสงค์แต่ละไตรมาส กิจกรรมแนะน า ประเด็นการ Check-in ที่จ าเป็น 
ไตรมาส 1 การอบรมและ
โอกาสในการเรียนรู้ในพ้ืนที่
ที่ต้องพัฒนา 

1. พนักงานจะได้รับการอบรม
ตามโครงการในที่ท างาน 
2. One-on-one coaching 
session 

- หัวหน้างานและพนักงานจะหารือกันในประเด็นที่ได้
จากการอบรม และมีการ Coach ว่าจะน าสิ่งที่ได้ไป
ใช้ในงานอย่างไร 

                                                 
47 Visual Paradigm. (n.d.). What is Sprint program. Retrieved from https://www.visual-paradigm.com/scrum/what-is-sprint-planning/ 
48 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-managers-
plan-of-action/ 
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วัตถุประสงค์แต่ละไตรมาส กิจกรรมแนะน า ประเด็นการ Check-in ที่จ าเป็น 
ไตรมาส 2 การท างานที่มีข้อ
ท้าทายและ Feedback 
การพัฒนาในด้านที่ส าคัญ 

1. ด าเนินการท างานส าคัญ 
และรับ Feedback จาก
หัวหน้างาน 
2. หัวหน้างานจะสามารถช่วย
ระบุพ้ืนที่ในการพัฒนา 

1. จะเป็นการเน้นให้ Feedback.ในงานที่ได้รับ
มอบหมายและหารือว่าจะน าบทเรียนไปใช้งานต่อไป
อย่างไร 
2. หัวหน้างานจะมีการประเมินความคืบหน้าและการ
ด าเนินการตลอดจนถึงก าหนดเป้าหมาย และการ
ด าเนินการส าคัญในไตรมาสต่อไป 

ไตรมาส 3 การพัฒนาทักษะ
ในด้านที่จ าเป็นต้องมีการ
พัฒนา 

1. ให้โอกาสผู้ใต้บังคับบัญชา
ได้มีโอกาสในการบริหาร
จัดการทีม และการมอบหมาย
งาน 

1. หัวหน้างานและคนท างานอาจมีการประเมิน
ร่วมกันถึงผลของการด าเนินการในประเด็นที่ระบุว่า
ต้องการพัฒนาเพ่ือการเติบโคในอนาคต ซึ่งจะต้องมี
การเชื่อมโยงกับความรับผิดชอบในปัจจุบันและ
อนาคต 

ไตรมาส 4 การวาง Road 
map ส าหรับปีต่อมา และ
เป้าหมายการพัฒนาที่
จ าเป็น 

1. การทบทวนผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 

1. หลังจากการพูดคุยในแต่ละเดือนหัวหน้างาน
สามารถเขียนรายงานความคืบหน้าได้ เพื่อออกแบบ
เป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 

 

 3. Key Performance Indicator (KPI) 

 ตัวชี้วัดส าคัญเป็นมาตรการซึ่งธุรกิจหนึ่ง ๆ สามารถประเมินผลการด าเนินการขององค์กรได้ โดย KPI จะ

ประกอบด้วยระบบของการประเมินผล ซึ่งจะให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลการด าเนินการขององค์กร49 โดย KPI นั้นจะมี

ความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กร และจะเสริมสร้างพลังอ านาจขององค์กร 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-for-
business-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) ก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรเพ่ือพิจารณาเป้าหมาย และความทะเยอทะยาน

ขององค์กรว่าต้องการพัฒนาเป้าหมายในระดับใด 

  2) ก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายส าคัญ (Key Performance Indicator) : โดยจะเป็นการก าหนด

ตัวชี้วัดซึ่งยังคงขาดหายไป โดยในส่วนนี้จะเป็นผลจากการแลกเปลี่ยนกันระหว่างการระดมสมอง 

  3) การวางแผนการปฏิบัติการ : ในส่วนนี้จะเป็นการก าหนดแผนปฏิบัติการและกระบวนการใน

การควบคุม โดยการพิจารณามิติเหล่านี้ คือ ข้อมูล เครื่องมือ ประชาชนผู้รับผิดชอบ และกระบวนการ 

 

 8.1.3 วิธีการติดตามและประเมินผล 

 ส าหรับวิธีการประเมินผลโดยการใช้เครื่องมือที่ได้น าเสนอข้างต้นจะมิติที่มีความส าคัญ คือ รอบของการ

รายงาน ระดับความเป็นทางการ และการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพ่ือการประเมินผล โดยวิธีการติดตามและประเมินผล

ประกอบไปด้วยวิธีการ51 ดังต่อไปนี้  

 1. Daily Standups  

 เป็นวิธีการซึ่งเป็นสมาชิกแต่ละคนจะเข้ามาอัพเดทการด าเนินการ ซึ่ งแต่ละคนจะใช้เวลาราว 3 นาทีใน

การแลกเปลี่ยนหลัก ๆ ว่า อะไรเป็น 3 สิ่งที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ อะไรเป็น 3 สิ่งที่จะด าเนินการให้แล้วเสร็จในวันนี้  

 2. การประชุมต่อตัวต่อตัวรายสัปดาห์หรือรายปักษ์  

 โดยการประชุมในลักษณะดังกล่าวจะท าให้ได้รับความเข้าใจที่ตรงกัน และจะท าให้ได้พบกันต่อหน้าใน

ขณะที่พยายามที่จะผลักดันให้ไปถึงขีดจ ากัดของผู้ที่ท างานด้วย 

 

                                                 
51 Linkedin. (2017). The Perfect Agile Performance Management Process. Retrieved from https://www.linkedin.com/pulse/perfect-
agile-performance-management-process-jon-birdsong 
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 3. การทบทวนผลการด าเนินการรายไตรมาส (Quarterly Review)  

 การรายงานและทบทวนผลกระทบในช่วงรายไตรมาสจะช่วยให้เข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วง 

สาเหตุที่กระบวนการทบทวนรายไตรมาสมีความส าคัญเนื่องจากแต่ละองค์กรมีทักษะ คุณค่า และสมรรถนะหลักที่

แตกต่างออกไปภายในองค์กร กอง และทีมงานการทบทวนผลรายไตรมาสจะช่วยให้เห็นตัวอย่างทั้งแนวทางที่ดีและไม่ดี

ในการด าเนินการ 

 4. การรายงานผลรายปี (Annual Review)  

 การรายงานผลรายปีเป็นองค์ประกอบส าคัญส าหรับหลายองค์กร เนื่องจากการทบทวนผลรายปีจะช่วย

ให้คนท างานทราบรายได้ที่เพ่ิมขึ้นในปีหนึ่ง ๆ และสาเหตุที่หน่วยงานสามารถด าเนินการได้ดี หรืออะไรที่ยังคงเป็นข้อท้า

ทายส าหรับหน่วยงาน 

 5. DDP และ IDP Scorecard 

 ขั้นตอนการพัฒนาแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ในบทก่อน

หน้าได้น าเสนอเครื่องมือในการออกแบบการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล และ

ระดับการพัฒนากรมพัฒนาที่ดิน เครื่องมือดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนา

ข้าราชการและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินด้านทักษะดิจิทัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

218 

218 

8.2 วิธีการประเมินผลรายโครงการ 
หลังจากการออกแบบเครื่องมือและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการในส่วนก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนนี้

จะได้มีการน าเครื่องมือดังกล่าวมาใช้เพ่ือการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนงานที่ได้น าเสนอในบทที่ 7 โดย

เครื่องที่เหมาะสมกับการประเมินโครงการในแต่ละแผนงานมีรายละเอียดังนี้  

1. แผนงานที่ 1 การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากร  

โดยลักษณะส าคัญของโครงการภายใต้แผนงานนั้น มีลักษณะของการพัฒนามาตรฐานและเครื่องมือในการพัฒนา

และประเมินการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรด้านดิจิทัล ซึ่งโดยลักษณะโครงการต้องการความรวดเร็วและ

ข้อคิดเห็น (Feedback) เพ่ือการปรับปรุงระบบและมาตรฐานที่รวดเร็ว เพ่ือการพัฒนางานอย่างทันเวลาในห้วงเวลาของ

การด าเนินโครงการ เครื่องมือหลักท่ีใช้ ได้แก่ Sprint Planning & Review และวิธีการติดตามและประเมินผลจะเน้นการ

พูดคุยกันให้บ่อยขึ้นและการทบทวนผลการด าเนินการในลักษณะรายไตรมาส 

2. แผนงานที่ 2  การพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน  

เป็นแผนงานที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะดิจิทัลของกลุ่มเป้าหมายให้บรรลุตามความคาดหวังขององค์กร โดย

รูปแบบการพัฒนาทักษะที่ถูกออกแบบไว้ภายใต้หลักสูตรที่ได้มาตรฐานจะมีความแตกต่างไปตามความเหมาะสมของ

เนื้อหาที่เรียนรู้ และความสามารถในการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยในแผนงานที่ 1 ได้ด าเนินการพัฒนาเครื่องมือวัด

ระดับและระบบข้อมูลที่สามารถน ามาจัดท าเป็น DDP และ IDP Scorecard ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลที่ได้ด าเนินการตามแผนงานที่ 2 นี้ 

3. แผนงานที่ 3  ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล  

โดยลักษณะโครงการนั้นเป็นการปรับปรุงกระบวนกระบวนการและวัฒนธรรมการท างานขององค์กร ซึ่งเน้นการ

ปรับวิธีการบริหารจัดการบุคลากร วิธีการประเมินทักษะบุคลากร และกระบวนการปรับปรุงกระบวนการด าเนินการและ

การให้บริการ ซึ่งเครื่องมือหลักในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ Regular Check-in และ Key Performance 
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Indicator (KPI) เครื่องมือดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินสมารถให้ข้อคิดเห็น  (Feedback) ซึ่ง

วิธีการในการติดตามและประเมินผลจะใช้วิธีการที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ Daily Standups การทบทวนผลการ

ด าเนินการรายไตรมาส (Quarterly Review) 

 

4. แผนงานที่ 4  การพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร  

โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่เน้นการพัฒนานิเวศองค์กร เพ่ือให้เอ้ือต่อการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่องค์กร

ดิจิทัล อาทิ การมีชุดข้อมูลลูกค้าที่มีความพร้อมให้บริการ และมีสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยน

ผ่านองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล ซึ่งการติดตามจ าเป็นต้องมีการสร้างรอบย่อยในการท างานและการอัพเดทสถานะการ

ด าเนินการเป็นระยะ โดยเครื่องมือหลักในการติดตามและประเมินผล ได้แก่ Sprint Planning & Sprint Review 

Regular Check-in และ Key Performance Indicator (KPI) และวิธีการในการติดตามและประเมินผลหลัก คือ การ

ทบทวนผลการด าเนินการรายไตรมาส (Quarterly Review) การรายงานผลรายปี (Annual Review) เพ่ือติดตามความ

คืบหน้าของการด าเนินการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
     

 

 

 

   กรมพัฒนาที่ดิน 
 

 

ตารางที ่8.2 สรุปแนวทางการประเมินผลรายโครงการ 

โครงการส าคัญ 
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 
เครื่องมือในการติดตามและ

ประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้เกี่ยวข้อง 

แผนงานที่ 1 การจัดท าแผนและมาตรฐานในการพัฒนาทักษะดิจทิัลของบุคลากร  
โครงการที่ 1.1 โครงการจัดท า
แผนการพัฒนาทักษะดจิิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรของกรม
พัฒนาท่ีดิน (S1) 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทักษะข้าราชการและ
บุคลากรด้านดิจิทลั 

 Sprint Planning & Review   Daily Standups 
 การทบทวนผลการ

ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 

โครงการที่ 1.2 โครงการออกแบบ
และจัดท าหลักสูตรการพัฒนา
ทักษะทางดิจิทัลของข้าราชการ
และบุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน (S1) 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีหลักสตูรการพัฒนาทักษะ
ทางดิจิทัลของข้าราชการและ
บุคลากรทีไ่ด้มาตรฐานภายใต้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทักษะข้าราชการและ
บุคลากรด้านดิจิทลั 

 Sprint Planning & Review  
 

 การทบทวนผลการ
ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 

โครงการที่ 1.3 โครงการจัดท า
เครื่องมือและระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลในการวัดระดับทักษะดิจิทัล
ของข้าราชการและบุคลากรของ
กรมพัฒนาท่ีดิน (S1) 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เครื่องมือและระบบบริหาร
จัดการข้อมลูในการวัดระดบั
ทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรของ
กรมพัฒนาที่ดิน 

 Sprint Planning & Review 
 Regular Check-in  

 

 Daily Standups 
 การประชุมต่อตัวต่อตัวราย

สัปดาห์หรือรายปักษ์ 
 การทบทวนผลการ

ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 
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โครงการส าคัญ 
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 
เครื่องมือในการติดตามและ

ประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการที่ 1.4 โครงการจัดท า
เครื่องมือและข้อมูลส าหรบัการวัด
ระดับการพัฒนาด้านดิจิทัลของกรม
พัฒนาท่ีดิน (S1) 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- เครื่องมือและระบบบริหาร
จัดการข้อมลูในการวัดระดบั
ทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนา
ที่ดิน 

 Sprint Planning & Review 
 

 การทบทวนผลการ
ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 

แผนงานที่ 2  การพัฒนาและยกระดับทักษะดิจิทัลของบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน 

โครงการยกระดับทักษะดิจิทลัของ
บุคลากรกรมพัฒนาท่ีดิน ตาม
หลักสตูรจ านวน 12 หลักสูตร (ดัง
ปรากฏรายละเอียดใน บทที่ 7) 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. จ านวนข้าราชการและ
บุคลากรไดร้ับการอบรม
ทักษะดิจิทัลตามแนวทางที่
ก าหนด 

2. ร้อยละของการฝึกอบรม
ถูกด าเนินการตามแผน 

3. ร้อยละของผูร้ับการอบรม
ผ่านการประเมินทักษะที่
ก าหนด 

 DDP 
 IDP 
 

 regular check-in 

แผนงานที่ 3  ยกระดับกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

โครงการที่ 3.1 โครงการยกระดับ
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital HR) 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ระบบงาน HR ที่พร้อมใช้
งาน 

 Sprint Planning & Sprint 
Review 

 Regular Check-in 
 KPI 

 Daily Standups 
 การทบทวนผลการ

ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 
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โครงการส าคัญ 
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 
เครื่องมือในการติดตามและ

ประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการที่ 3.2 โครงการประเมิน
ทักษะดิจิทัล โดยใช้ OKR 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ข้าราชการและบคุลากรกรม
พัฒนาท่ีดินแต่ละคนมีตัวชี้วัด 
OKR ด้านทักษะดิจิทัล
รายบุคคล 

 Regular Check-in 
 KPI 

 การทบทวนผลการ
ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 

 DDP และ IDP Scorecard 

โครงการที่ 3.3 โครงการปรับปรุง
โครงสร้างเพื่อสรา้งภาวะที่เอื้อต่อ
การท างานแบบ Agile (Re-
structure) 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ร้อยละของกระบวนการการ
ให้บริการมีการปรับ
กระบวนการการท าเดินงาน
ในรูปแบบ Agile 

 Regular Check-in 
 KPI 

 Daily Standups 
 การทบทวนผลการ

ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 

 การรายงานผลรายปี 
(Annual Review) 

 

แผนงานที่ 4  การพัฒนาระบบนิเวศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางดิจิทัลของบุคลากร 

โครงการที่ 4.1 โครงการจัดท า
ระบบการบริหารชุดข้อมูลของ
ลูกค้า 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองการ
เจ้าหน้าท่ี 

- ระบบจัดเก็บและบริหาร
จัดการข้อมลูผูร้ับบริการ 
- ร้อยละของงานบริการเดิมที่
ได้รับการปรับปรุงโดยใช้
อาศัยประสบการณ์ของ
ผู้รับบริการ (Customer 
Experience) 

 Sprint Planning & Sprint 
Review 

 Regular Check-in 
 Key Performance 

Indicator (KPI) 

 Daily Standups 
 การทบทวนผลการ

ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 

 การรายงานผลรายปี 
(Annual Review) 
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โครงการส าคัญ 
หน่วยงาน 

ตัวช้ีวัด 
เครื่องมือในการติดตามและ

ประเมินผล 
วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผล ผู้รับผิดชอบ
หลัก 

ผู้เกี่ยวข้อง 

โครงการที่ 4.2 โครงการออกแบบ
สถาปัตยกรรมองค์กรให้รองรับการ
พัฒนาองค์กรในการก้าวไปสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 รายงานการศึกษาและ
ข้อเสนอแนะการการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
องค์กรให้รองรับการพัฒนา
องค์กรในการก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

 Sprint Planning & Sprint 
Review 

 Regular Check-in 

 Key Performance 
Indicator (KPI) 

 การทบทวนผลการ
ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 

 การรายงานผลรายปี 
(Annual Review) 

โครงการที่ 4.3 โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
ขององค์กรให้สามารถรองรับการ
เปลี่ยนผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 รายงานการศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
เทคโนโลยีขององค์กรให้
สามารถรองรับการเปลีย่น
ผ่านสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

 Sprint Planning & Sprint 
Review 

 Regular Check-in 

 Key Performance 
Indicator (KPI) 

 การทบทวนผลการ
ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 

 การรายงานผลรายปี 
(Annual Review) 

โครงการที่ 4.4 โครงการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการข้อมูลของ
องค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้าง
ใหม่ขององค์กร 

ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 รายงานการศึกษาและ
เสนอแนะแนวทางพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลขององค์กรให้สามารถ
รองรับการเปลี่ยนผ่านสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 

 Sprint Planning & Sprint 
Review 

 Regular Check-in 

 Key Performance 
Indicator (KPI) 

 การทบทวนผลการ
ด าเนินการรายไตรมาส 
(Quarterly Review) 

 การรายงานผลรายปี 
(Annual Review) 
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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 

 กรมพัฒนาที่ดินได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ที่ส าคัญ คือ การ

สร้างทักษะและมีการก าหนดผลผลิตว่ามีการจัดท าแผนและพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มผู้อ านวยการกองและกลุ่มผู้

ปฏิบัติการ จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนทักษะ ในการนี้ จึงได้มีการจัดท าอบรมเชิงปฏิบัติการ  

2. Keynote by the chair 

 - การจัดท างบประมาณในปัจจุบันจ าเป็นต้องพิจารณามิติด้านดิจิทัลเป็นสาระส าคัญ งานใด ๆ ที่ยังมี

กระบวนงานที่มีความล่าช้า ต่อยอดไม่ได้ ควรที่จะถูดจัดความส าคัญไว้เป็นล าดับรอง ประเด็นส าคัญ คือ หากต้องการ

พัฒนาระบบราชการให้เป็นระบบ Digital ทั้งหมด งานเอกสารในลักษณะคู่ขนานควรลดลง นอกจากนี้การด าเนินงานเมื่อ

มีการใช้งบประมาณต้องมีผลลัพธ์ที่มีความชัดเจน  

 - กรมพัฒนาที่ดินมีความพร้อมเนื่องจากมีฐานข้อมูลที่ดีอยู่แล้ว แต่การน าข้อมูลไปใช้ยังจ าเป็นต้องอาศัย

ทักษะในการดึงข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ควบคู่ไปกันนั้น ข้อมูลจ าเป็นต้องมีการจัดการและจัดท าให้อยู่ในรูป

ข้อมูลเปิด (Open data) และอยู่ในรูป Digitized data ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินก าลังมุ่งไปสู่แนวทางดังกล่าว  

 - เป้าหมายของกรมพัฒนาที่ดิน คือ ภายใน 1 – 2 ปีข้างหน้าต้องการเปลี่ยนการด าเนินงานของกรม

พัฒนาที่ดินโดยการยกเลิกงาน Manual และหากเจ้าหน้าที่คนใดท าไม่ได้อาจต้องมีการ Rotate งานให้เหมาะสม เพราะ 
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หากหน่วยงานใดไม่สามารถท่ีจะปรับตัวหรือยังคงก้าวอยู่ที่เดิมก็จะไม่สามารถตามทันจังหวะของการเปลี่ยนแปลงและจะ

ถูกหน่วยงานอื่นแซงไป ตัวอย่างกระบวนงานที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยน อาทิ กระบวนการตรวจสอบภายใน ซึ่งควรมีการ

วางเกณฑ์และแนวทางเพ่ือให้สามารถตรวจสอบผ่านระบบดิจิทัลได้  เพราะการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง

ตั้งแต่ในภาพของนโยบาย   

วาระท่ี 1 : ข้อคิดเห็นต่อบทที ่1 – 2 (ข้อมูลพื้นฐานในการจัดท าแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล) 

1.1 ประเด็นน าเสนอ 

 1.1.1 วัตถุประสงค์ 

 - ท าอย่างไรให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินมีศักยภาพด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นข้อท้าทายของภาครัฐ ประเด็นที่

เป็น Fundamental Principles ได้แก่ 

  1) Digital Leadership คือ ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และเอาจริงเอาจัง อย่างไรก็ตาม การ

เปลี่ยนแปลงต้องเกิดขึ้นทั้งองคาพยพ ทั้งผู้ที่เป็นเบอร ์1 และหัวหน้าในล าดับรองซึ่งต้องมีการตัดสินใจในขั้นต่อ ๆ ไป 

  2) LLD first กล่าวคือ ต้องเชื่อว่าระบบดิจิทัลจะปรับเปลี่ยนกรมพัฒนาที่ดินได้ (Believe in 

digital transformation) 

  3) DO NOT compromise คือ เป้าหมายไม่ควรเป็นเรื่องท่ี “หยวนๆ” ได้ แต่วิธีการด าเนินการ

อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ โดยเฉพาะในงานด้านดิจิทัล ซึ่งหลายคนอาจจ าเป็นต้องมีการปรับตัว 

  4) Disrupt เนื่องจากหลายหน่วยงานภาครัฐอาจเผชิญข้อท้าทายในการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ฉับพลัน และกระบวนการดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงกระบวนงานของหน่วยงานในขั้นตอนต่าง ๆ  

  5) Driving forward คือ ไม่ได้พิจารณาสิ่งที่ เกิดขึ้นในอดีต แต่จะมองไปในอนาคตว่าจะ

ด าเนินการอะไรเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กร เพ่ือไม่ให้ยึดติดกับปัญหาหรือจุดเจ็บปวด (Pain point) เดิม ๆ  
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 - เป้าหมายวันนี้เป็น Outcome ที่จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจว่าหน่วยงานจะมุ่งไปในทิศทางใด โดยเป็น

การพัฒนาให้บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินมีทักษะด้านดิจิทัล โดยอาศัยแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลให้ได้   

 1.1.2 หลักการใหญ่ในการจัดท าแผน 

 - จุดเจ็บปวดในการจัดท าแผน คือ คนใช้งานแผนอาจไม่ได้เป็นผู้จัดท าและผู้จัดท าก็ไม่ได้น าแผนมาใช้ 

ดังนั้น ในการจัดท าแผนนี้จึงเริ่มจากการมุ่งเน้นความเข้าใจองค์กรหรือหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยแนวคิด 4Ds :  

  1) Discovery : การท าความเข้าใจตนเอง เข้าใจลูกค้า และทรัพยากรของหน่วยงานด้านดิจิทัล

ว่าเราอยู่ในระดับใด 

  2) Define : ก าหนดว่าเราต้องท าอะไรและเก็บข้อมูลที่จ าเป็นประกอบกับความเห็นจากผู้ให้

ข้อมูลและสิ่งที่ผู้จัดท าค้นเจอเพ่ือระบุ Gaps โดยเน้นย้ าความส าคัญของการพัฒนา “คน” ท างาน ซึ่งต้องมีการปรับ 

Mindset และการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้ตอบเป้าหมายในระยะยาว 

  3) Decide : ต้องมีการตัดสินใจว่าจะมีการด าเนินการอะไรและอย่างไร เพ่ือจะให้ไปสู่เป้าหมาย 

  4) Develop : พัฒนาการด าเนินการต่อไป 

 - การพัฒนาคนเป็นหัวใจส าคัญ แต่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินมีความพร้อมมากเพียงใด โดยวิธีคิด 

(Mindset) เป็นประเด็นที่ส าคัญและต้องพร้อมที่จะออกจากพ้ืนที่ปลอดภัย เมื่อมีวิธีคิดที่เปลี่ยนจะก่อนให้เกิดทักษะ และ

จะน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินการใหม่ ๆ โดยความคาดหวังขององค์กรจะไปจับคู่กับเป้าหมายและงานบริการ  

 1.1.3 การเปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัล 

 - การเริ่มจากการท าทุกอย่างด้วยมือไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ และไปสู่ยุค Smart Office ซึ่งกระบวนการ

เหล่านี้จะท าให้ชีวิตมีความสะดวกขึ้น เมื่อผ่านยุคดังกล่าวจะเป็นยุคของ Electronic Government แต่ยุคดังกล่าวยัง 
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ไม่ได้ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ และในยุคที่ 4 จะเป็นยุคของ Digital Government ซึ่งจะเชื่อมโยงกับผู้รับบริการ 

อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานภาครัฐไม่เกิดการ Transform ประเทศไทยก็จะไม่สามารถ Transform ได้ 

 - การด าเนินการท า Digital Transformation ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน และต้องมี Focus ในเรื่องเด่น ๆ 

ของตัวเองเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ และข้อมูลของหน่วยงานมีความปลอดภัย 

1.2 ประเด็นแลกเปลี่ยน 

 1.2.1 บริการของกรม  

 - เราจะรู้ได้อย่างไรว่าหน่วยงานเราในด้านทักษะดิจิทัลอยู่ในระดับไหน ในความเห็นของผู้เข้าร่วมคิดว่า

เทียบจากลักษณะงานบริการ เช่น การให้บริการข้อมูล การให้บริการแหล่งน้ า การบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือพัฒนาข้อมูล On-farm เช่น ข้อมูลกรมชลประทาน (ที่ดินในเขตชลประทาน) 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ราคาสินค้า) และผู้รับบริการว่าเป็นการด าเนินการในระบบออนไลน์หรือไม่ (E-service 

หรือวิธีการให้บริการ)  

 - อย่างไรก็ตามตั้งข้อสังเกตว่า แม้ว่า e-service จะมีแล้ว แต่ว่ายังต้องการใช้เอกสารส าเนาเอกสารและ

ไม่สามารถที่จะขออนุมัติอนุญาตออนไลน์ได้ โดยเฉพาะในส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ในเชิงผู้รับบริการของกรมพัฒนาที่ดิน 

ซึ่งมักเป็นเกษตรกรมีอายุมากท าให้มีช่องว่างในเชิงทักษะในการใช้เทคโนโลยี และไม่ได้มีอะไรที่จะมาบังคับเขาว่าต้องใช้

เทคโนโลยี ซึ่งท าให้เกิดความยากในการออกแบบงานบริการในระบบดิจิทัล ขณะที่เกษตรกรรุ่นใหม่ก็ยังเผชิญกับ Gap อยู่ 

 1.2.2 ความคาดหวังของกรมพัฒนาที่ดินที่ต้องการจะเป็น  

 - จากการสอบถามในการท าการอบรมผู้ให้ข้อมูลให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคาดหวังของกรมพัฒนาที่ดิน  

ดังนี้ 

  1) เกษตรกรใช้บริการผ่านระบบที่กรมท า : อยากให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ที่กรม

พัฒนาที่ดินท า (Open Government : Results)  
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  2) กรมพัฒนาที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเกษตร (Eco-system) ที่จะไปเชื่อมกับคนอื่น ๆ 

: เพราะมองว่าข้อมูลที่ท าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเกษตรในภาพรวม และให้องค์กรอ่ืน ๆ สามารถมาร่วมกันบูรณาการ

ในภาพใหญ่ ๆ ในการใช้ข้อมูลร่วมกันเพ่ือการพัฒนาประเทศ โดยท างานร่วมกันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

(Integration to enhance agricultural econ-system : 2nd priority) 

  3) องค์กรเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยระบบดิจิทัล : เป็นการพัฒนาในระยะสั้นเพราะ

เป็นรากฐานให้การพัฒนาใน 1) และ 2) (High Performance digital organization : First Priority) 

 - เป้าหมายนี้เป็น Objectives ส าคัญในการด าเนินการตามแผนและในตอนหลังจะมีการก าหนดผลลัพธ์

ที่ส าคัญ (Results) ซึ่งการพัฒนาองค์กรที่จะเกิดขึ้นต่อไปต้องมุ่งไปในวัตถุประสงค์ส าคัญ 3 ส่วนนี้ 

 1.2.3 ความหมายของ Digital Literacy ในความเห็นของผู้เข้าร่วม 

 - การเขียนกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการด าเนินการของเรา โดยในกรมพัฒนาที่ดินประเด็นอะไรที่ต้อง

รู้ ได้แก่ การลา  

 - วิทยากรอธิบายว่า Digital literacy มีแบบ General คือ เรื่องทั่วไป กับ Specific คือ การน าดิจิทัลมา

ใช้ในงานของเรา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐเข้าใจ Digital Literacy ในลักษณะ In general โดย Reflection ของผู้เข้าร่วม 

ได้แก่ 
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ภาพที่ 9.1 การระดมความคิดในด้านเป้าหมายของกรมพัฒนาที่ดินด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล 

 1.2.4 ข้อคิดเห็นของบทท่ี 1 และ 2 (หลักการและเหตุผล) 

 - เราเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  เน้นการคิดอย่างไรและท าอย่างไร ในฐานะ Digital 

Workforce โดยเราเน้นด้านการพัฒนาบุคลากร  

 - มีค าถามถึงเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่ควรก าหนดการน าแผนไปใช้  ตั้งข้อสังเกตว่า ระยะเวลาที่เหมาะสม

ที่สุดนั้นไม่ได้มีระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของหน่วยงาน และการน าแผนไปใช้โดยแผนจะเป็น

เหมือนเข็มทิศที่จะบอกทิศทางการด าเนินการต่อไป 
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 1.2.5 ข้อคิดเห็นต่อ บทที ่1 และ 2  

  1) หลักการและเหตุผลของการจัดท าแผนชิ้นนี้  

  - ตั้งข้อสังเกต คือ ประเด็นที่หายไป คือ เป็นกรมที่เกษตรกรอยากเข้ามาใช้บริการอย่างทั่วถึง

โดยควรจะมีการลงไปท าความเข้าใจที่หน่วยธุรกิจของกรม 

  2) วัตถุประสงค์ :  

  - ผู้เข้าร่วมตั้งข้อเสนอว่าควรเพ่ิมเพ่ือให้มีแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน 

(solved) 

  - ควรเน้นว่าระบบของภูมิภาคสามารถจัดเก็บข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูล  ซึ่งสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ที ่2 ของแผนอยู่แล้ว  

  3) การแบ่งส่วนราชการ 

  - ในส่วนของการดูแลหมอดินนั้นกองวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน (ดูแลหมอดิน) (Solved)  

  4) อัตราก าลังของกรม 

  - ประเด็นเรื่องบุคลากร (อัตราก าลัง) ควรรวมพนักงานราชการด้วย ซึ่งมีสัดส่วนเยอะและควร

รวมไปด้วย และท างานหลัก  

  - ในการพัฒนาพนักงานราชการ ควรจะมีการใส่อัตราของพนักงานราชการด้วยหรือไม่ ในฐานะ

งบประมาณที่กรมพัฒนาที่ดินต้องลงทุนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในบางโครงการและหลักสูตรก็มีการส่งพนักงานราชการไป

เรียนเหมือนกัน โดยประเด็นนี้ต้องมีการขอข้อมูลเพิ่ม โดยพิจารณา Return of Investment (ROI) อย่างไรกต็ามประเด็น

ดังกล่าวนั้นตั้งข้องสังเกตว่าในช่วงการของบประมาณนั้น พนักงานราชการจะไม่ได้ถูกครอบคลุมด้วย แต่การอบรมเป็น

การด าเนินการภายใน 
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  - Investment ในเชิงโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร เช่น ตัว Hardware ต้องมีและระบบที่ดีที่

ช่วยให้สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในส่วนนี้มีการก าหนดให้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 อยู่แล้วในส่วนของการ

พัฒนาบริบทขององค์กร (Enterprise Context) 

วาระท่ี 2 : ข้อคิดเห็นต่อบทที่ 3 – 4 น าเสนอแนวทางการจัดท าแผน  

2.1 ประเด็นน าเสนอ 

 2.1.1 การพัฒนาบุคลากรประเด็นส าคัญ คือ ต้องเข้าใจความต้องการและบริบทขององค์กรก่อนจึงจะ

ก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรได้ 

 2.2.2 ประเด็นส าคัญ คือ จะท าอย่างไรให้องค์กรเป็น Open Government เพ่ือให้ส่งผลต่องานบริการ 

2.2 ประเด็นหารือ  

 2.2.1 การวัดทักษะดิจิทัลของ ก.พ. จะเป็นระดับ Pre-early ประมาณ 800 คน แต่วิทยากรได้ชี้ให้เห็น

ว่าการวัดการพัฒนาทักษะของ ก.พ. เป็นการวัดการพัฒนาทักษะทั่วไปซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการขอกรมพัฒนา

ที่ดินก็ได้ ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน ควรมีการออกแบบเครื่องมือและมาตรฐานในการวัดของตัวเองขึ้นมา เพ่ือให้สอดคล้อ ง

กับความต้องการของกรมพัฒนาที่ดินมากท่ีสุด 

 2.2.2 การระบุจุอ่อนและโอกาส (Strength& Opportunity) ของกรมพัฒนาที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่ของ

กรมพัฒนาที่ดิน โดยจุดแข็ง คือ งานบริการ ข้อมูล และองค์ความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินที่เด่นเป็นที่ประจักษ์ เมื่อกล่าวถึง

งานบริการนี้หน่วยงานอ่ืน ๆ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ขณะที่โอกาส หมายถึง งานบริการที่อาจไม่ได้มีจุดเด่นเป็นที่

ประจักษ์ แต่เป็นงานที่มีคุณภาพดี หรือเป็นงานบริการที่มีเพียงกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้นที่ให้บริการดังกล่าว โดยสามารถ

สรุปได้ดังนี้ 

  1) จุดแข็งของกรมพัฒนาที่ดิน  
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  - ข้อมูลชุดดิน มีหน่วยงานที่ท าหน่วยงานเดียวและมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เข้ามาร่วมใช้ทั้งภาครัฐ

และเอกชน  

  - ข้อมูลเขตป่าไม้ (ตามมติ ครม.) ที่แต่ละหน่วยงานต้องมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล และ

จ าเป็นต้องมีการพิจารณาสัดส่วนของแผนที่ระหว่างหน่วยงาน 

  2) โอกาสของกรมพัฒนาที่ดิน 

  - หมอดินที่มีอาสา โดยเป็นหน่วยงานภาคประชาชนที่มีจ านวนมากรองมาจาก อสม. แต่

แนวทางในการส่งเสริมและจับคู่องค์ความรู้ของหมอดินที่มีความแตกต่างในแต่ละพ้ืนที่กับเกษตรกรยังเป็นประเด็นที่ต้อง

พัฒนา 

  - องค์ความรู้ในการปรับปรุงดิน และปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ และเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์

แฝก และสารเร่งการปรับปรุงดิน  

  - บริการภาพถ่ายดาวเทียม มีบริการที่ดีแต่ยังไม่ได้เป็นบริการที่เป็นเลิศเมื่อเทียบกับองค์กรอ่ืน 

เช่น GISTDA 

  - บริการขุดบ่อน้ า (Opportunity) 

วาระท่ี 3 : ข้อคิดเห็นต่อบทที่ 5 น าเสนอแนวทางการจัดท าแผน 

3.1 ประเด็นน าเสนอ 

 3.1.1 เป็นการวิเคราะห์สถานะของกรมพัฒนาที่ดิน เพ่ือการจัดท ายุทธศาสตร์ 

 3.1.2 ยุทธวิธีในการพัฒนาแบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยวิทยากรได้แนะน าระบบ  OKR เพ่ือตอบโจทย์และ

ตั้งเป้าหมายให้สอดคล้องกับองค์กร ซึ่งมีความยืดหยุ่นมากกว่าระบบ KPI 
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3.2 ประเด็นหารือ  

 3.2.1 ในแต่ละยุทธศาสตร์มีประเด็นข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม ดังนี้ 

  1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ไม่มีประเด็นเพ่ิมเติม 

  2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เขียนเรื่อง Mindsets กับ Ecosystem ให้ชัดเจนขึ้น เพราะจะสามารถไป

ตอบยุทธ์อ่ืน ๆ ได้ ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ (มีประเด็นเรื่อง Vision)  

  3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ไม่มีประเด็นเพ่ิมเติม 

  4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ไม่มีประเด็นเพ่ิมเติม 

  5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ไม่มีประเด็นเพ่ิมเติม 

วาระที่ 4 : ข้อคิดเห็นต่อบทที่ 6 – 8 น าเสนอหลักสูตรที่จ าเป็น และโครงการที่ส าคัญ  

4.1 ประเด็นน าเสนอ 

 4.1.1 การติดตามและประเมินผล โดยวิทยากรได้แนะน าแนวทางการประเมินในรูปแบบใหม่ เพ่ือให้

ตอบสนองการประเมินในลักษณะ Agile 

4.2 ประเด็นหารือ  

 4.2.1 ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้มีการออกแบบโครงการ โดยติดตามจากพ่ีนุ่ม พ่ีโรจน์ พ่ีออฟ น้องออย พ่ี

เมทิน พ่ีกุ้ง และพ่ีจ๋า ซึ่งแต่ละกลุ่มต้องออกแบบโครงการที่มีและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ

ดิจิทัลของคน อยู่ในยุทธศาสตร์ไหน อะไรเป็นจุดแข็งและอะไรเป็นจุดอ่อน (แผนการ Implementation) ซึ่งในส่วนนี้อาจ

น าจุดแข็งและโอกาสตามหัวข้อท่ี 2.2.2 มาใช้ในการวิเคราะห์ได้ 

 

 



กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากร  I กรมพัฒนาที่ดิน  

 

235 

235 

มติจากการประชุมและการด าเนินการต่อไป 

1. ให้ด าเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เข้าร่วมต้องออกแบบ

โครงการตามหัวข้อ 4.2.1 โดยต้องมีการก าหนดวันที่จะต้องมีการส่งมอบงานให้คณะที่ปรึกษา 

2. คณะผู้จัดท าจะได้ด าเนินการ ดังนี้ 

 2.1 ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินให้มีความชัดเจนและเป็นปัจจุบันมากยิ่งข้ึน 

 2.2 ปรับแก้บทท่ี 1 ให้ถูกต้องขึ้น 

 2.3 เพ่ิมเติมข้อมูลด้านจุดแข็งและโอกาสซึ่งได้มีการระบุโดยเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน 

 

2. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2  

สถานที่  กรมพัฒนาที่ดิน ห้องประชุมชั้น 8 
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 
เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ภาพรวมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพ่ือให้ช้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  ของกรมพัฒนา

ที่ดินสามารถพัฒนาทักษะดิจิทัล เพ่ือตอบโจทย์ค าถามส าคัญว่า “บุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน จะต้องท าอย่างไร ? 

(How) เพ่ือที่จะสามารถใช้ทักษะที่มีอยู่ มาประยุกต์ใช้กับลักษณะการท างานและภารกิจของกรมพัฒนาที่ดินในปัจจุบันที่

มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้มากที่สุด” โดยการประยุกต์ใช้ทักษะในครั้งนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรให้มีความ

คล่องตัวเพ่ิมมากขึ้น และใช้งบประมาณในการด าเนินกิจกรรมภารกิจต่าง ๆ ขององค์กรที่ลดน้อยลง การน าเสนอเป็นไป

ตามก าหนดการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารส่วนงาน ผู้อ านวยการ และผู้ปฏิบัติของกรมพัฒนาที่ดินจากส่วนกลาง

และส่วนภูมิภาคจ านวน 180 ท่าน 
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ภาพที่ 9.2 บรรยากาศในการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การด าเนินกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วงตามกรอบเวลาการฝึกอบรม ได้แก่  

ช่วงที่ 1 การน าเสนอการทบทวนการประชุมในครั้งที่  1 (การประชุมเชิงปฏิบัติการเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563) 

และการน าเสนอโครงร่าง แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดิน ฉบับปรับปรุงครั้งที ่2  

 วิทยากรได้ชี้แจงองค์ประกอบของ ร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลที่ทีมด าเนินงานได้จัดท า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้

ผู้เข้าร่วมอบรม เข้าใจล าดับของการน าเสนอ โดยเริ่มจากหลักคิดในการจัดท าที่ใช้การพัฒนากรอบแนวคิดเชิงระบบ

ออกมาเป็นแบบจ าลอง “4D” ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาแผนพัฒนาทักษะของกรมพัฒนาที่ดินโดยเฉพาะ 
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ภาพที่  9.3 กรอบแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาที่ดิน  

วัตถุประสงค์ส าคัญขอองการจัดท าแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลในครั้งนี้ มิใช่เพียงตอบค าถามของวัตถุประสงค์ของ

แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลเพียงเท่านั้น แต่สิ่งส าคัญของการพัฒนาคือ บุคลากรกรมพัฒนาทีดินสามารถท าความเข้าใจและ

สามารถตอบค าถามส าคัญ 6 ประการ อันประกอบไปด้วย 

1. Strategy cascading: แผนที่จัดท านี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหญ่องค์กร (กรมพัฒนาที่ดิน) กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์  และนโยบายรัฐบาล หรือไม ่อย่างไร 

2. How to improve digital skill: แผนฯ ที่จัดท า ท าอะไรบ้าง เอาหลักการคิดมาจากไหน ทันสมัยและตรงกับ

บริบทองค์กร (กรมพัฒนาที่ดิน) หรือไม่ อย่างไร ในเรื่องการพัฒนาบุคลากร 

3. What should you do: ในแผนฯ นี้มีสิ่งใดบ้างที่จะน ามาใช้พัฒนาให้กับคน (บุคลากร ของกรมพัฒนาที่ดิน) 

บ้าง ที่บรรจุไว้ในแผน ฯ ที่จัดท า 
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 4. How long does it take? ในแผนฯ ที่จัดท ามา มีการวางกรอบและใช้เวลาในการพัฒนาเท่าไร ตามแผนฯ ที่

จัดท ามานี้ 

5. What are the selected projects: สิ่งที่น ามาใช้พัฒนาบุคลากร ที่เขียนไว้ในแผน มีชื่อโครงการ ก าหนดเวลา

ในการด าเนินการ และ ต้องใช้งบประมาณเท่าไร ในแต่ละปี รวมถึงในแต่ละโครงการที่น ามาใช้ในการพัฒนา บุคลากรตาม

แผนที่วางไว้ 

6. What will you get from this plan? เป้าหมายของการจัดท าแผนนี้ เมื่อด าเนินการตามแผนการพัฒนาไป

แล้ว องค์กร (กรมพัฒนาที่ดิน) ได้อะไร หรือน าไปสู่อะไร 

 ช่วงที่ 2 การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งที่  1 โดยน าเสนอในรูปแบบ แบบจ าลองทางธุรกิจ 

(Business Canvas) โดยได้พัฒนาแผนงาน โครงการ และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กรมพัฒนาที่ดินสามารถน าไปใช้ใน

เชิงปฏิบัติ (Implementation) ในล าดับถัดไป 

 

ภาพที่ 9.4 แบบจ าลองธุรกิจ (Business Canvas) ภายใต้แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของกรมพัฒนาทีดิน 
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 ในการน าเสนอภาพรวมของการด าเนินงานและการบริการของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจะช่วยในการวางแผนการ

ปรับปรุงบริการโดยใช้ต้นทุนและทรัพยากรที่องค์กรมี เครื่องมือในการท าความเข้าใจภาพรวมดังกล่าว คือ Business 

Model Canvas โดย Canvas จะประกอบด้วย 11 หัวข้อที่มุ่งจะอธิบาย 4 มิติส าคัญ ได้แก่ 1) กระบวนการหรือวิธีการใน

การด าเนินการ (How) 2) ช่องทางการและกลุ่มผู้รับบริการ (Who) 3) คุณค่าที่องค์กรมุ่งจะส่งมอบ (What) และ 4) 

ต้นทุนและรายได ้(Money) 

ตัวอย่างบรรยากาศในการอบรมเขิงปฏิบัติการ ณ กรมพัฒนาที่ดิน ห้องประชุมชั้น 8 (13.00 – 16.00) 

การสร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ วิทยากรได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม เสนอจุดแข็งของกรมพัฒนาที่ดิน โดยได้

ทิ้งหลักการในการประเมินจุดแข็งไว้ 3 ประการ คือ 

1. จุดแข็งต้องเป็นจุดแข็งที่มองจากบุคลากรภายนอก 

2. จุดแข็งต้องให้ประโยชน์แก่ลูกค้าของกรมพัฒนาที่ดินทั้งประเทศ 

3. จุดแข็งต้องมีท่ีกรมพัฒนาที่ดินเท่านั้น 

ผู้เข้าร่วมอบรมได้น าเสนอแนวคิด โดยแบ่งจุดแข็งออกเป็น 5 กลุ่ม เมื่อผู้เข้าร่วมอบรมน าเสนอข้อมูลเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความรู้กับทีมวิทยากร วิทยากรได้ปรับวิธีคิดให้กับผู้เข้าร่วมอบรมสามารถตีความหมาย และจ ากัดการใช้

ทรัพยากรในการพัฒนาตามหักของ IDP (Strength Finder) โดยเลือกที่จะพัฒนาจุดแข็งที่ถูกจุด การด าเนินการลักษณะ

นี้ จะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้เข้ารวมอบรมสามารถท าความเข้าใจพร้อมทั้ง

สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ข้างต้นแก่ส่วนงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาในการด าเนินการของส่วนงานในอนาคต 
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ภาพที่ 9.5 ตัวอย่างผลลัพธ์ของกิจกรรมการระดมสมองเพ่ือค้นหาจุดแข็งของกรมพัฒนาที่ดิน 

 ทั้งนี้การประชุมใช้วิธีการด าเนินงานแบบ Participatory methods เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมตลอดการจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ เพ่ือด าเนินการอบรมควบคู่กับการรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลใน

ล าดับถัดไป 
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