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และทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล    

บุคลากรกรมชลประทาน     
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ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

กรมชลประทาน 



 

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน                           
 

ค ำน ำ 
        แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากร กรมชลประทาน 
ฉบับนี้  จัดท าขึ้น เ พ่ือให้มีทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรรองรับการปรับเปลี่ยน               
เป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) และผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (โครงการอบรม)    
จากส านัก/กอง รวมถึงส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร ของกรมชลประทาน 
ท าให้ได้แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร ที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจน   
ในการด าเนินงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน 
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมชลประทาน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล
ต่อไป 

 
 

        ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 

มีนาคม 2564 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน                           
 

สำรบัญ 
     หน้ำ 

ค ำน ำ 
สำรบัญ  
บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร   
บทท่ี  1  บทน ำ  
   1. หลักการและเหตุผล 1 
   2. วัตถุประสงค์ 1 
   3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 
   4. สาระส าคัญของทักษะด้านดดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ                      2 
                เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
บทที่  2   กระบวนกำรจัดท ำแผนพัฒนำสมรรถนะและทักษะควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
             บุคลำกรกรมชลประทำน  

  1. การระบุเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงานเพ่ือการปรับเปลี่ยน               14 
      เป็นรัฐบาลดิจิทัล  

   2. การระบทุักษะที่จ าเป็นส าหรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลขององค์กร 33 
                ตามแผนปฏิบัตกิารดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 
   3. การส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ( โครงการฝึกอบรม/สัมมนา )   67 
                จากส านัก/กอง   
   4. การขอความเห็นชอบพิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม / สัมมนา       91             
                จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5. การส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน     155 
   6. การสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้  170 

      ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

บทที่  3  แผนพัฒนำสมรรถนะและทักษะควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลำกร                       
            กรมชลประทำน 
             แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน       205 
                                                                                      

ภำคผนวก 2๔๕ 
 หนังสือขอความอนุเคราะห์ตอบข้อมูลในแบบส ารวจความต้องการในการพัฒนา        
 ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน 
บรรณำนุกรม  24๖ 
  
  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565-2568                   

บทสรุปผู้บริหาร 
แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน จัดท าขึ้นเพ่ือให้             

มีทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ในอนาคต          
ตามนโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 - 2568) 
เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีกรอบความคิดและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง           
ที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคต ผู้บริหารระดับสูง (Executive) สมารถกระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้     
ถึงความส าคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้อ านวยการ (Management) สามารถน านโยบาย    
และทิศทางองค์กรจากผุ้บริหารระดับสูง มาก าหนดเป็นแนวทางและแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน โดยการน า
เทคโนโลยีมาใช ้ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) เป็นผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย เพ่ือการน าเสนอ
ทางเลือกเชิงนโยบาย การก าหนดแผนงานโครงการ ข้อเสนอทางวิชาการท่ีสอดคล้องกับทิศทางและยุทธศาสตร์
องค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน ามาแลกเปลี่ยน      
หรือใช้ได้อย่างสะดวก ผู้ท างานด้านบริการ (Service) เป็นผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ที่สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริการ ให้ความช่วยเหลือหรืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หรือผู้รับบริการทั้งภายใน      
และภายนอกหน่วยงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลของหน่วยงานสามารถบริหารโครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหาร
จัดการภายในองค์กร และการจัดบริการของรัฐเพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล และผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) เป็นผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐที่ตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล  
และสามารถใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
 กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร 
กรมชลประทาน 

1. ระบุเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงานเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
  2. ศึกษาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลขององค์กร ตามแผนปฏิบัติ
การดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 - 2568 

3. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (โครงการฝึกอบรม) จาก ส านัก/กอง 
       4. ขอความเห็นชอบพิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน 
6. สรุปแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -2568 
  ผลจากการศึกษาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยน  
เป็นรัฐบาลดิจ ิท ัลตามแนวทางส านักงาน ก.พ แผนปฏิบัต ิการดิจิท ัล  กรมชลประทาน ระยะ 5 ปี                           
(พ.ศ. 2564 - 2568) และการวิเคราะห์ผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล          
ของบุคลากร กรมชลประทาน ได้น ามาสรุปแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล        
ที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในการด าเนินงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป         
อย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรกรมชลประทาน มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัล                
ในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล      
ในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาลได ้และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานต่อไป 
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ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 -2568 
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โครงการฝึกอบรม 

 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ 

   
ผู้บ

ริห
าร

ระ
ดับ

สูง
 

   
ผู้อ

 าน
วย

กา
ร 

ผู้ป
ฏิบ

ตัิง
าน

ดา้
นว

ิชา
กา

ร 
   

   
   

แล
ะบ

ริก
าร

 

ผป
ง.ด

้าน
เท

คโ
นโ

ลย
ดีิจ

ิทัล
 

ผู้ป
ฏิบ

ัติง
าน

อื่น
 

65 66 67 68 

แผนงานการบริหารและการก ากับดูแลข้อมูลหลักองค์กร 

1 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ            สบค/ศทส 

แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 
2 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 

           สบค 
ฝึกอบรม
ภายนอก 

 3 ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 
20000 : มาตรฐานงานบริการ
ด้าน IT 

      

 

 

       สบค/ศทส. 

4 ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 
38500 (Corporate 
Governance For IT) 

     



  

      สบค/ศทส. 

แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร 
5 โครงการจัดท าแผนที่ดิจิตอล

แสดงต าแหน่งหลักเขต
ชลประทาน (MapGoogle)  
เพ่ือแชร์ในแผนที่ฟรีออนไลน์ 

         สบค/ศทส. 

6 โครงการนวัตกรรม 
การส ารวจท าแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศออร์โธร์สี
รายละเอียดสูงทางน้ า
ชลประทานด้วยระบบอากาศ
ยานไร้นักบิน 

   

 
















       ส านักวิจัย 
และพัฒนา 

7 โครงการพัฒนาถาดวัด 
การระเหยอัตโนมัติ 

              ส านักวิจัย 
และพัฒนา 
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8 โครงการพัฒนาเรือและทุ่น
จัดเก็บตัวอย่างน้ าอัตโนมัติ 

         ส านักวิจัย 
และพัฒนา 

9 โครงการพัฒนาอุปกรณ์วัด
ระดับน้ าในนาเปียกสลับแห้ง
พร้อมแอพพลิเคชั่น 

   
 

      ส านักวิจัย 
และพัฒนา 

10 โครงการศึกษาพฤติกรรมการ
ไหลของน้ าโดยการใช้
แบบจ าลอง 3 มิต ิเพ่ือ 
การบริหารจัดการน้ า 

               ส านักวิจัย 
และพัฒนา 

 

11 โครงการฝึกอบรมแบบจ าลอง
ทางอุกทกวิทยา 
(Hydrological Model) ในการ
ประเมินปริมาณน้ าท่าและ
คุณภาพน้ า โดยใช้โปรแกรม 
SWAT (Soil and Water 
Assessment Tool) 

          
ขยา
ยผล 
(สชป 
1 -
17)

    สบอ./สบค. 

12 โครงการฝึกอบรมแบบจ าลอง
ความสัมพันธ์น้ าฝน-น้ าท่า เพ่ือ
ประยุกต์ในการประเมินน้ าไหล
เข้าอ่างเก็บน้ าโดยใช้โปรแกรม  
HEC-HMS 

        
ขยา
ยผล 
(สชป 
1 -
17) 

    สบอ./สบค. 

13 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส ารวจสมัยใหม่ ส าหรับงาน
ชลประทาน 

           สสธ. 

14 ระบบบริหารสัญญา             กองพัสดุ 

15 ระบบติดตามการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

            กองพัสดุ 

16 ระบบบริหารสินทรัพย์และ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

             กองพัสดุ 
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แผนงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน 

17 เทคโนโลยีสีเขียวส าหรับ
ผู้บริหาร 
 

  

  

  

    
 

 สบค/ศทส 

แผนงานการพัฒนาระบบงานรองรับการด าเนินงานภายในองค์กร 
18 ความรู้และทักษะในการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการประชุม
ทางไกล (VDO Conference) 
 

        
(ขยาย
ผล
ส านัก
กอง) 

    สบก./ สบค. 

แผนงานการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

19 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกแบบและติดตั้งระบบ
เครือข่าย 
 

     สบค/ศทส. 

แผนงานการจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
20 โครงการ Comp TIA Security       สบค. 

ฝึกอบรม
ภายนอก 

 
21 โครงการอบรม 

Implementing Vmware 
vShere ESXi 7.0 

      สบค. 
ฝึกอบรม
ภายนอก 

 
 

แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
22 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือ

เผยแพร่ความรู้และ 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรม
ชลประทาน และการจัดท า

              ศทส. 
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โครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

23 Data Visualization         สบค/ศทส. 

24 การตั้งค่าป้องกัน malware 
Ransom ware ใน Windows 
setting และ ในระบบ 
Network ภายในส านักงาน 

           สบค/ศทส. 

25 การใช้งานโปรแกรม Excel 
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลขั้น
สูง" 

         สบค/ศทส. 

26 การสร้างงานน าเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint 

         สบค/ศทส. 

27 ความสามารถด้านความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

         สบค/ศทส. 

28 ความรู้ด้านการจัดการความ
เสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk 
Management) 

           สบค/ศทส. 

29 โครงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีแก่บุคลากรกรม
ชลประทาน องค์ความรู้ด้าน
ออกแบบเว็บไซต์ และการสร้าง
สื่อการเรียนรู้ 

         สบค/ศทส. 

30 การตกแต่งรูปภาพด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop 

         สบค/ศทส. 

31 การสร้างสื่อวิดีทัศน์เพ่ือ
เผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ต 
 

         สบค. 

32 การออกแบบ Infographic  
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 

         สบค. 

33 การเขียนแบบด้วย Autocard 
Essential Training & 

          สบค/ศทส. 
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Construction Drawings c]t 
Autocard Civil 3D 

34 การออกแบบโดยการใช้ 
soFtware เฉพาะทาง ของ 
CSI SAP2000 ETABS2000 
SAFE2000 MIDAS GEN 
STAAD PRO SLOPE W 
ANSYS PLAxis 
 

            สบค/ศทส. 

35 project Management 
ส าหรับข้าราชการปฏิบัติการ 

      E-Learning ก.พ. 
 

สบค. 

36 การพัฒนา Mobile 
Application 

         สบค/ศทส. 

37 การใช้งานโปรแกรมจัดการ
ระบบภูมิสารสนเทศ 

         สบค/ศทส. 
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 บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
           ตามที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการ           

และบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพ่ือใช้เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพก าลังคนภาครัฐ โดยให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เร่งพัฒนาตนเองและสนับสนุนการพัฒนาผู้อ่ืน
อย่างต่อเนื่อง และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงาน            
ที่ เกี่ยวข้องด าเนินการให้มีการน าร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลไปปรับใช้  ในการพัฒนา              
และเสริมสร้างก าลังคนในสังกัด ซึ่งทางกรมชลประทานได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน    
ปี พ.ศ. 2564 – 2568 เนื่องจากได้เล็งเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อน
นโยบายด้านต่างๆ รองรับภารกิจ ของกรมชลประทาน  

  ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงด าเนินการจัดท าแผนพัฒนา 
สมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของบุคลากรกรมชลประทาน ที่สอดคล้องกับแนวทาง       
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล            
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 เพ่ือให้กรมชลประทาน มีแผนพัฒนา
สมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร ที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในการด าเนินงาน
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน เพ่ิมพูนความรู้ 
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมชลประทาน  ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ยกระดับการบริหารจัดการเพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล    
ของกรมชลประทานต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร 

กรมชลประทาน ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 รองรับ    
การปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาล 

2. เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทานให้สอดคล้องกับ
การปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลในอนาคต 

3. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรกรมชลประทานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

1.3 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. กรมชลประทานมีแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร 

กรมชลประทานที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในการด าเนินงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลได้อย่างประสิทธิภาพ 
สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาลได ้

2. บุคลากรกรมชลประทานมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือการปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะต่อไป 
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1.๔ สำระส ำคัญของทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐเพื่อกำรปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบำลดิจิทัล (ภำยใต้ แนวทำงพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของข้ำรำชกำรและบุคลำกรภำครัฐ 
เพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบำลดิจิทัล มติ คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยำยน 2560) 
  ๑. ส านักงาน ก.พ. ก าหนดทักษะด้านดิจิทัลส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยคาดหวัง  
ให้บุคลากรภาครัฐ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรอบ
ความคิดและทักษะที่จ าเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงานและการให้บริการของหน่วยงานให้มีความทันสมัย
เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรมโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ มีการเชื่อมโยงข้อมูล การท างานและการให้บริการ    
ข้ามหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีคุณลักษณะ ส าคัญดังนี้ 

  ๑.รัฐบาลแบบเปิดและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) ซึ่งมุ่งเน้น 
ดังนี้ 

    (๑) การบูรณาการกระบวนงานและข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่าหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

    (๒) การเปิดเผยและให้บริการข้อมูลที่เป้นประโยชน์แก่ประชาชน 
    (๓) การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งรัฐ เอกชน และประชาชนในการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
  ๒. รัฐบาลที่มีความทันสมัยและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Smart Government for 

Citizen) ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิด  
    (๑) การปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการท างานเพ่ือน าไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง    

โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    (๒) การพัฒนาการให้บริการประชาชนและการอ านวยความสะดวกของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ 

ตรงกับความต้องการของประชาชน (Personalized Public Services) โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  ๓. วัฒนธรรมดิจิทัลภาครัฐ (Digital Culture) ซึ่งประกอบด้วย 
    (๑) การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพ่ือประชาชน 
    (๒) ความพร้อมรับปรับตัว คล่องแคล่ว ว่องไว ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว (Agility) 
    (๓) การท างานร่วมกัน (Collaboration) 
    (๔) การใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Data Driven) 
    (๕) มีธรรมมาภิบาล (Digital Governance) 

 ๒.ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเป็นทักษะทั่วไป (Generic Skills)     
ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ไม่ครอบคลุมถึงทักษะเฉพาะทางส าหรับวิชาชีพ 
(Professional Skills) 

๓.ทักษะด้านดิจิทัลประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   ๓.๑ ความสามารถ หมายถึง กลุ่มพฤติกรรมที่บุคลากรภาครัฐควรแสดงออกเพ่ือให้ปฏิบัติ

ตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังตามที่ระบุไว้ในมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560 เรื่อง           
แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการแบ่งความสามารถเป็น 7 กลุ่มความสามารถ ได้แก่ 
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  กลุ่มท่ี 1 ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
  กลุ่มที่ 2 ความสามารถด้านการควบคุมก ากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย 
และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard, and Compliance) 
  กลุ่มที่ 3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองค์กร (Digital 
Technology) 
  กลุ่มที่ 4 ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการและการให้บริการด้วยระบบ
ดิจิทัล (Digital Process and Service Design) 
  กลุ่มท่ี 5 ความสามารถด้านด้านการบริหารกลยุทธ์และการจัดการโครงการ (Strategic 
and Project Management) 
  กลุ่มท่ี 6 ความสามารถด้านผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership) 
  กลุ่มที่ 7 ความสามารถด้านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล (Digital 
Transformation)  
    ๓.๒ ความรู้ หมายถึง ความเข้าใจเชิงวิชาการและวิชาชีพที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
ควรต้องมีเพ่ือให้ปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  ได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ โดยความรู้ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้ 
   ๓.๒.๑ ความรู้พ้ืนฐานส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ความรู้พ้ืนฐาน      
ที่บุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มควรต้องมี เพ่ือการท างานในบริบทการเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ านวน 5 หน่วยความรู้ ดังนี้ 
    (1) เทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทน้าที่              
และการท างานร่วมกัน 
    (2) ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รวมถึง ประเด็นทางสังคม            
ความส่วนตัว และจริยธรรม 
    (3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล การเลือกใช้และการตีความข้อมูล   
(Data Literacy) 
    (4) ความรู้เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัล
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
    (5) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการท างานและการให้บริการ           
ของหน่วยงาน 
   ๓.๒.๒ ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ แต่ละกลุ่มต้องมี      
เพ่ือการสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
จ านวน 18 หน่วยความรู้ ดังนี้ 
    (1) ความรู้ เกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ         
กับหน่วยงาน และแผนการด าเนินงานขององค์กรเพ่ือการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    (2) ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) 
    (3) ความรู้ เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กร และการก ากับดูแล (Enterprise 
Architecture ) 
    (4) ความรู้ด้านการจัดการโครงการ (Project Management) 
    (5) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างทีม (Team Building) และจัดการเครือข่าย      
การท างาน 
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    (6) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (Human 
Resource Management and  Development) 
    (7) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผน
และการตัดสินใจ 
    (8) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป้นหัวหน้างานที่ดี การสอนงาน (Coach and Mentor) 
และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance management) 
    (9) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารผุ้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Management) 
    (10) ความรู้เกี่ยวกับการท างานและการประยุกต์ใช้งานแบบอไจล์ (Agile) 
    (11) ความรู้ด้านกระบวนการขั้นตอนการจัดท า แก้ไขเพ่ิมเติมและยกเลิกกฎหมาย 
                                 (12) ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงดิจิทัล (Digital risk Management) 
    (13) ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน   
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    (14) เทคนิคการจัดการข้อตกลง ระดับการให้บริการและการท างาน (Service – Level 
Agreement Management) 
    (15) เทคนิคการออกแบบการให้บริการ 
    (16) ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security) 
    (17) ความรู้ด้านการจัดการการให้บริการด้านไอที (IT Service Management) 
    (18) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
                        ๔.ประสบการณ์ หมายถึง สิ่งที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเคยปฏิบัติ เคยกระท า     
เคยสัมผัส หรือได้พบเห็นมาในอดีตที่จะสนับสนุนให้การปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  เกิดผล
อย่างมีประสิทธิภาพ  
   4.1 ประสบการณ์พ้ืนฐานส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หมายถึง ประสบการณ์
พ้ืนฐานที่บุคลากรภาครัฐทุกกลุ่มต้องมีเพ่ือการท างานในบริบทการเป้นรัฐบาลดิจิทัล  จ านวน 5 หน่วย
ประสบการณ์ดังนี้ 
    (1) ประสบการณ์การใช้งานดิจิทัลในการท างานในการท างานและในชีวิตประจ าวัน 
อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
    (2) ประสบการณ์การใช้และตีความข้อมูลเพ่ือการท างาน 
    (3) ประสบการณ์การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน หรือ มีประสบการณ์        
ในการรวบรวม วิเคราะห์ และสื่อสารข้อมูลความต้องการใช้งาน (Requirement) ของผุ้รับบริการหรือผุ้ใช้งาน   
จนสามารถท าความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของประชาชนหรือผุ้รับบริการ มาปรับปรุงระบบการท างาน
และการให้บริการได ้
    (4) ประสบการณืการท างานที่หลากหลายทั้งภารกิจหลัก ภารกิจรองและภารกิจ
สนับสนุนของส่วนราชการในระดับที่เข้าใจภารกิจ กฎระเบียบ กระบวนงานและความเชื่อมโยงของส่วนต่างๆ 
รวมทั้งวัฒนธรรมองค์กร ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน 
    (5) ประสบการณ์ในการตีความ และ/หรือ บังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมาย 
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   4.2 ประสบการณ์ที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ หมายถึง 
ประสบการณ์ที่ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่มควรต้องมี เพ่ือสนับสนุนตามบทบาทและพฤติกรรม       
ที่คาดหวัง ในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ านวน 13 หน่วยประสบการณ์ ดังนี้ 
    (1) ประสบการณ์การจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน กลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือ 
แผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Policy Making) 
    (2) ประสบการณ์การน านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน หรือกลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติ  
ให้เกิดผลส าเร็จ (Implementation) 
    (3) ประสบการณ์การการประสานความร่วมมือหรือท างานแบบเครือข่ายกับหน่วยงาน
ของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือประชาชน เพ่ือผลส าเร็จร่วมกัน 
    (4) ประสบการณ์การใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ และสังเคราะห์เ พ่ือน าเสนอต่อ
ผู้บริหารหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
    (5) ประสบการณ์การท างานบริหารจัดการ ควบคุม ก ากับ โครงการของหน่วยงาน 
    (6) ประสบการณ์บริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 
    (7) เคยเป็นกรรมการหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรของหน่วยงาน 
    (8) ประสบการณ์บริหารจัดการคุณภาพองค์กร หรือคุณภาพของกระบวนงาน หรือ 
การบริการตามมาตรฐาน 
    (9) ประสบการณ์การท างาน การศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
พัฒนาองค์กร กับส่วนราชาการท่ีมีการปรับเปลี่ยนเป้นหน่วยงานดิจิทัล 
    (10) ประสบการณ์การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture) 
    (11) ประสบการณ์การบริหารจัดการ IT ขององค์กร 
    (12) ประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
    (13) ประสบการณ์การท างานด้าน IT Security 
                         ๕.คุณลักษณะ หมายถึง ความชอบ และแรงจูงใจของบุคลากรที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ    
ในการท างานและความส าเร็จในงาน อันจะมีส่วนสนับสนุนการปฏิบัติตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง   
ในการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้คุณลักษณะพ้นฐานที่ข้าราชการทุก
กลุ่มต้องมี ดังนี้ 
    (1) มุ่งเป้าหมาย คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได้ 
    (2) เปิดประสบการณ์ใหม่ ริเริ่ม สร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
    (3) สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
    (4) กล้าตัดสินใจ พร้อมรับความเสี่ยง รับผิดชอบ 
    (5) มีคุณธรรม จริยธรรม 
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 6. ทักษะด้านดิจิทัลนน าสมรรถนะทางการบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญตาม
หนังสือส านักงาน ก .พ  .  ที่ นร 1008 /ว 27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางการก าหนด
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ จ านวน 4 สมรรถนะ 
จาก 6 สมรรถนะ มาใช้ในการนี้ด้วย ได้แก่ 

วิสัยทัศน์ (Visioning) หมายถึง ความสามารถในการก าหนดทิศทาง ภารกิจ และเป้าหมาย
การท างานที่ชัดเจน และความสามารถในการสร้างความร่วมมือร่วมใจ เพ่ือให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ 

การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเข้าใจวิสัยทัศน์และ
นโยบายภาครัฐและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ของส่วนราชการได้ 

ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) หมายถึง ความสามารถในการกระตุ้น 
หรือผลักดันหน่วยงานไปสุ่การปรับเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ รวมถึงการสื่อสารผู้อื่นรับรู้ เข้าใจ และด าเนินการใน
การปรับเปลี่ยนนั้นเกิดข้ึนจริง 

การสอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Other) หมายถึง ความตั้งใจ 
ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ หรือพัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาวถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถ ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ 
หรือพัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาวถึงระดับที่เชื่อมั่นว่าจะสามารถมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ผู้นั้นมีอิสระ   
ที่จะตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเองได้ 

   7.รายละเอียดทักษะด้านดิจิทัลส าหรับกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในหน่วยงานที่มี
การพัฒนาด้านดิจิทัล 3 ระยะ 

              7.1 ระยะเริ่มต้น (Early Stage) 
ก. ผู้บริหารระดับสูง (Executive) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล”
โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน  
และแนวทางการให้บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ    
และการให้บริการของภาครัฐ ด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูล       
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมทั้งเป็นผุ้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจก าหนดนโยบายหรือ
ทิศทางองค์กรด้วย 
ข.ผู้อ านวยการกอง (Management) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด้านดิจิทัลในกระบวนการท างานหรือการให้บริการ” สามารถน า
นโยบายและทิศทางองค์กร จากผุ้บริหารระดับสูง มาก าหนดเป็นแนวทางและแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
ทบทวนและพัฒนากระบวนการ วิธีการท างาน หรือการบริการให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการ
บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครับกับประชาชน และมีการการเปิดเผยข้อมูล                     
ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ 
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ค. ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะห์และใช้ข้อมูล รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล        
เพ่ือการน าเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การก าหนดแผนงานโครงการ ข้อเสนอทางวิชาการที่สอดคล้องกับทิศทาง
และยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน ามา
แลกเปลี่ยนหรือใช้ได้อย่างสะดวก 
ง. ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการ ให้ความช่วยเหลือหรือ
อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หรือผุ้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งที่เป็นบริการหลัก     
ของหน่วยงาน และบริการของหน่วยงานอ่ืนที่มีการเชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน รวมทั้ งสามารถให้ข้อคิดเห็น            
ในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
จ. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back Office) และการจัดบริการของรัฐ 
(Service) เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน การบริหารจัดการ และรูปแบบการให้บริการ ให้อยู่  
ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการท างานและการให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง  
และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแลบ ารุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มี
เสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับ เทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 
ฉ. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  

เป็น “ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ” ที่ตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถใช้เทคโนโลยี 
ดิจิทัลในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม 
  2. ระยะก ำลังพัฒนำ (Developing Stage) 
ก. ผู้บริหารระดับสูง (Executive) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
  เป็น “ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถก าหนดนโยบายและทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้น    
และ ผลักดันให้ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน 
(How the organization operates) หรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้เป็นองค์กรที่สร้างสรรค์นวัตกรรม รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง              
และระหว่างภาครัฐกับประชาชนอย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้ง
เป็นผู้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการตัดสินใจก าหนดนโยบายหรือทิศทางองค์กร รวมทั้งสร้างคุณค่า   
จากข้อมูลขององค์กร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย 
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ข.ผู้อ านวยการกอง (Management) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลระดับองค์กร” ที  ่สามารถสื่อสารนโยบายขององค์กร       
มาสู่ระดับปฏิบัติพร้อมทั้งสั่งการก าหนดแนวทาง วางแผน ก ากับ ติดตามดูแล ให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ  
การด าเนินงานหรือการให้บริการขององค์กร ให้มีความทันสมัยและอยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีการสร้างสรรค์  
นวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่าง  
ภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งเป็นผู้ใช้ข้อมูล 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจก าหนดนโยบายหรือทิศทางองค์กรด้วย 
ค. ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนนโยบาย” ที่สามารถคิด วิเคราะห์สังเคราะห์และใช้ข้อมูล      
และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนงาน มาตรฐาน  แนวทาง 
หรือการจัดบริการขององค์กร รวมทั้งสามารถระบุความต้องการสร้างสรรค์ออกแบบ รวมถึงสร้าง             
ความเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวข้องแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง     
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และเป็นรัฐบาลที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ 
ดิจิทัล 
ง. ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้อ านวยความสะดวกด้านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถให้บริการให้ความช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวก หรือให้ค าแนะน าในรูปแบบดิจิทัล ที่สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนและผู้รับบริการ ทั้งภายใน
และ ภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อมูลความต้องการบริการสร้างสรรค์นวัตกรรม ออกแบบ         
และปรับปรุง การบริการภาครัฐที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงสนับสนุนการสร้างความเชื่ อมโยง          
การบริการข้ามหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบดิจิทัล และการเป็นรัฐบาล         
ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
จ. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีขององค์กร” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาสร้างสรรค์และออกแบบระบบอัจฉริยะให้แก่หน่วยงาน (Automated Public Service) ตลอดจนสามารถ 
ดูแลและบ ารุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง  
รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ซึ่งจะสร้างให้เกิดการปรับเปลี่ยน  
รูปแบบการด าเนินงานหรือการให้บริการของภาครัฐ ไปสู่ ระบบดิจิทัลที  ่สามารถช่วยสนองตอบต่อ            
ความต้องการของผู้รับบริการในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง  
หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน อย่างเป็นระบบ และการเป็นรัฐบาลที่เปิด       
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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ฉ. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล” ที่มีความรู้ความเข้าใจและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและเป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้มุ่งพัฒนาตนเอง  
ให้สามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
                       3. ระยะสมบูรณ์(Mature Stage 
ก. ผู้บริหารระดับสูง (Executive) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้เกิด 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื  ่อการพัฒนางานภาครัฐที่ มีมูลค่าสูงขึ้น      
(High Value Jobs) พัฒนาการท างานและการบริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ         
ด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน  
เป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ข.ผู้อ านวยการกอง (Management) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่งดิจิทัล” ที  ่สนับสนุนการปรับเปลี่ยนทัศนคติและสร้างบรรยากาศ       
การท างานในรูปแบบดิจิทัล ที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนางานภาครัฐที่มีมูลค่าสูงขึ้น    
(High Value Jobs) พัฒนาการท างานและการบริการภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน 
เป็นภาครัฐที่ เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ค. ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “นักคิดเพ่ือการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล” ที่สามารถคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และใช้ข้อมูลและ 
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือต่อยอดและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาและสร้างงานภาครัฐที่มีคุณค่าสูง     
(High Value Jobs) รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์และออกแบบระบบการบริหารจัดการกระบวนการระบบ      
การให้บริการ ที่สนับสนุนการพัฒนาการท างานภาครัฐที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 
และระหว่างภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน เป็นภาครัฐ   
ที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ง. ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้น าด้านการบริการภาครัฐ” ที่ร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาการบริการภาครัฐที่ให้ความส าคัญ    
กับการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างภาครัฐด้วยกันเอง และภาครัฐกับประชาชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการ  
บริการภาครัฐเสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน ไม่ถูกจ ากัดด้วยเวลา สถานที่ ภาษา มีความ โปร่งใสเป็นธรรม       
และ เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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จ. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ” ที  ่มีความรอบรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสามารถ 
คาดการณ์และเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และรองรับการเปลี่ ยนผ่านเทคโนโลยี          
ในอนาคต เพ่ือการสร้างงานภาครัฐที่มีมูลค่าสูงขึ้น (High Value Jobs) การพัฒนาภาครัฐเป็นองค์กร         
แห่งนวัตกรรมมีการเชื่อมโยงและบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ เสมือนเป็นองค์กรเดียวกัน มีการบริการที่ ทันสมัย   
ไม่จ ากัดด้วยเวลา สถานที่และภาษา และเป็นภาครัฐที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส  ่วนร่วมอย่างเต็ม  รูปแบบ 
ตลอดจนสามารถดูแลบ ารุงรักษาระบบให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง 
ฉ. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
 เป็น “ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด” ที่สามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ได้ 
อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย รู้รอบและเท่าทันเทคโนโลยีใฝ  ่เรียนรู้มุ่งพัฒนาตนเองและผู้อ่ืนอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ  
เป้าหมายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

    และตามกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 6 กลุ่ม ได้แก่ 
       ผู้บริหารระดับสูง (Executive) 

     ผู้อ านวยการกอง (Management) 
    ผู้ท างานด้านนโยบายและวิชาการ (Academic) 
     ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 
   ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี (Technologist) 
    ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มอ่ืน (Others) 
 

กลุ่มข้าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐ 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
องค์กรที่มีพัฒนาการ
ด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก 
(Early) 

องค์กรที่มีพัฒนาการ 
ด้านดิจิทัลระยะก าลังพัฒนา 
(Developing) 

องค์กรที่มีพัฒนาการ 
ด้านดิจิทัลระยะสมบูรณ์ 
(Mature) 

ผู้บริหารระดับสูง 
(Executive) 
 
 

ผู้กระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
และการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ ผู้สร้างด้านวัฒนธรรม
องค์กรด้านดิจิทัลภาครัฐ 

ผู้อ านวยการกอง 
(Management) 

ผู้ปรับเปลี่ยน
กระบวนงานด้านดิจิทัล 

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านดิจิทัลระดับองค์กร 

ผู้ขับเคลื่อนองค์กรแห่ง
ดิจิทัล 

ผู้ท างานด้านนโยบาย
และวิชาการ 
(Academic) 

ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่
ทันสมัย 

ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนนโยบาย 

นักคิดเพ่ือการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล 

ผู้ท างานด้านบริการ  ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ผู้อ านวยความสะดวกด้าน นักคิดเพ่ือการขับเคลื่อน
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(Service) ดิจิทัลภาครัฐ รัฐบาลดิจิทัล 
กลุ่มข้าราชการ 
และบุคลากรภาครัฐ 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
องค์กรที่มีพัฒนาการ
ด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก 
(Early) 

องค์กรที่มีพัฒนาการ 
ด้านดิจิทัลระยะก าลังพัฒนา 
(Developing) 

องค์กรที่มีพัฒนาการ 
ด้านดิจิทัลระยะสมบูรณ์ 
(Mature) 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Technologist) 

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของหน่วยงาน 

ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของ
องค์กร 

ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ 

ผู้ปฏิบัติงานอื่น 
(Others) 

ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ภาครัฐ 

ผู้รู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญ
ฉลาด 

 
กำรน ำทักษะด้ำนดิจิทัลไปปรับใช้ 

 ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ สามารถน าทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร
ในสังกัดให้มีทักษะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานและการพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย เป็นองค์กร   
ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สูงสุด 

 ข้าราชการและบุคลากรภารครัฐ สามารถน าทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ     
ไปวางแผนและด าเนินการพัฒนาตนเองรวมถึงผู้อ่ืนให้เท่าทันบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก ประเทศ 
ภาครัฐ และเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  
 

๑๒ 

 

ระบุเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงานเพื่อ
ปรับเปลีย่นเป็นรัฐบาลดิจิทัลและประกาศให้ทราบ 

 
             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการน าทักษะดิจิทัลไปใช้เพื่อพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 

องค์กร 

ระบุทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปรบัเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัลขององค์กร 

จัดท าแผนพัฒนาทักษะดา้นดิจิทัลและทักษะที่จ าเป็น
ของข้าราชการและบุคลากรภาครฐัในระดับองค์กร 

ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรปรับพฤติกรรมและ
น าทักษะด้านดิจิทลัมาใช้ในการพฒันางาน บริการ 

และองค์กร 

ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างราบรื่น 

บุคลากร 

วิเคราะห์และระบุบทบาท พฤติกรรมที่คาดหวังและ
กลุ่มบุคลากรที่เหมาะสมร่วมกับกลุ่มผู้บังคับบญัชา 

ระบุทักษะดิจิทลัที่จ าเป็นของตนเอง 

วิเคราะหค์วามต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทลั  
และจัดท าแผนพัฒนาทักษะด้านดจิิทัลรายบคุคล 

น าทักษะด้านดิจิทลัไปใช้ในการพฒันาการท างาน
และการให้บริการองค์กร 

พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลตามแนวทาง 70:20:10 
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บทที่ 2 
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจทิัล 

บุคลากรกรมชลประทาน 2565 - 2568 
  แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรกรมชลประทาน 
จัดท าขึ้นเพ่ือให้มีทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ในอนาคตตามนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 256๔ – 256๘) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน เพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรกรมชลประทาน                     
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

ขั้นตอนการด าเนินงานการจดัท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
บุคลากรกรมชลประทาน 2565 - 2568 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           สรุปแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
                                          ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบคุลากรกรมชลประทาน    
                                                        2565 - 2568 
 
 

ระบทุักษะที่จ าเป็นส าหรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลขององค์กร 
ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 

ส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (โครงการฝึกอบรม/สัมมนา) จาก ส านัก/กอง 
 

 

ระบุเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงาน     
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน 
 

 

ขอความเห็นชอบพิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการ        
ฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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๑๔ 

 

โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้ 
1. การระบุเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงานเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

 
 

 
 
                                                               

 
                                                                                           *ความส าคัญกับการสร้างคณุค่า 
                                                                       * มีการปรับปรุงกระบวนงาน    ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
*การด าเนินการส่วนใหญ่    *น า IT มาช่วยลดกระดาษ      เพื่อยกเลิกกระดาษ โดย         *ผู้รับบริการสามารถเข้าถึง 
ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษ     (ยังคงติดขัดกฎระเบยีบ)        เปลี่ยนต้นฉบับให้เป็น Digital   บริการสาธารณะ ไดโ้ดยง่าย 
โดยมีการน า IT มาช่วย      *การประสานงานผ่าน e-file   (อาจติดขัดกฎระเบียบบางส่วน) สะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบ 
ในการท างาน                  เป็นหลัก ใช้หนังสือราชการ    *เช่ือมโยงข้อมูลส าคญักับ        อัตโนมัต ิโดยให้บริการจ าเป็น 
*กระบวนงานหลักส่วนใหญ่   เท่าที่จ าเป็น                       หน่วยงานอ่ืน แบบอัตโนมัติ     พื้นฐานแห่งรัฐ ผู้รับบริการไม่ต้อง 
ใช้คนท างานเป็นหลัก        *ประชาชนสามารถรับบริการ   รวมทั้งเชื่อมโยง กระบวนการ   ร้องขอหรอืยื่นเรื่องต่อรัฐ 
*ประสานงานผ่านหนังสือ   ของหน่วยงานผ่าน App         ท างานระหว่างหน่วยงาน        *ข้อมูลส าคัญในการจัด         
ราชการและมีการใช้ e-file  / Mobile App. ซึ่งมีการ       ทั้งภายในและภายนอก           บริการสาธารณะถูกเชื่อมกับ 
บางส่วน                        ส่งเสริมการใช้งานอย่างท่ัวถึง  หน่วยงานรัฐ                       ทุกภาคส่วน อัตโนมัติ ไร้รอยต่อ 
*บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน   แต่ยังคงต้องเดินทางมาแสดงตน *มีการเปิดให้น าข้อมูลที่          ประชาชนสามารถ เข้าถึงข้อมูล 
Web site มีการใช้ e-form   เพื่อให้ข้อมูลส าคญั            สามารถเปิดเผยได้                 เปิดภาครัฐเพื่อการท านวัตกรรม        
ประชาชนยังคงต้องเดินทาง *ช่องทางการสื่อสารผ่าน        ของภาครัฐแก่ประชาชน         อย่างสร้างสรรค ์
มารับบริการที่หน่วยงาน     web site และช่องทาง         และภาคเอกชนใน                 *ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอ 
*ช่องทางการสื่อสารหลัก     อิเลก็ทรอนิกส์                   การน าใช้ให้เกิดประโยชน์        แนะและ ตัดสินใจเชิงนโยบาย 
ใช้โทรศัพท์ โทรสารเป็นหลัก * มีการปรับปรุง Back Office   *ผู้รับบริการได้รับ                 ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส ์และม ี
การใช้ email บ้าง           รวมถึงกฎระเบียบเพื่อท าให้     ความสะดวกในการเข้าถึง        ส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง 
*บุคลากรส่วนใหญ่มี         แก่ประชาชนมีประสิทธิภาพ    บริการของรัฐในหลากหลาย     พัฒนาภาครัฐร่วมทั้ง มีส่วนร่วม 
 Digital Literacy ระดับ    ดีขึ้น                                ช่องทาง                             ในการสร้างคุณค่าให้กับประชาชน 
 ไม่สูงมากนัก                 * บุคลากรส่วนใหญ่สามารถ     * มีการน าข้อมูลภายใน/         * บุคลากร/ผูม้ีส่วนได้เสียภายนอก 
                                 ใช้ระบบ IT ของหน่วยงานได้    นอกองค์กร สื่อสังคมออนไลน์  สามารถใช้ระบบIT/Mobile App. 
                                 อย่างคล่องแคล่ว                  มาใช้ประกอบการตัดสินใจ      ของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                                                                                                             *บุคลากรสามารถประยุกต์ใช้ 
                                                                                                             เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาและวิเคราะห์ 
                                                                                                         ข้อมูล/ขอ้มูลขนาดใหญ่  
                                                                                                             เพื่อประโยชน์ในการวางแผน 
                                                                                                             การปฏิบัติการ การพัฒนา 
                                                                                                             นวัตกรรมบริการ 

วุฒิภาวะรัฐบาลดิจิทัล  
(Digital Government Maturity Model ) 

Early 
Developing 

Mature 

Pre-Early 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕ 

 

ผลส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรมชลประทาน (Digital Government Skill 
Self-Assessment) 
  ตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบในหลักการร่างแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล          
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามที่ส านักงาน ก .พ. เสนอ         
โดยให้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)  ร่วมกับ ส านักงาน ก.พ. จัดท ารายละเอียดทักษะด้านดิจิทัล     
ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐพร้อมทั้งจัดให้มีการประเมินทักษะด้านดิจิทัล ตามที่ ก.พ.ก าหนด และ ก.พ. 
ได้แจ้งทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (หนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓/ว๖ ลงวันที่ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑) เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรกลางบริหารงานบุคคล และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องได้ใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ 
  ก.พ. โดย อ.ก.พ. วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล       
ของข้าราชการได้พิจารณาเห็นชอบเครื่องมือการส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ด้วยตนเอง (Digital Government Skill Self-Assessment) ซึ่งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) และ
ส านักงาน ก.พ. ได้ร่วมกันจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในการระบุทักษะ
ด้านดิจิทัลที่ควรต้องพัฒนา รวมทั้งเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลทักษะดิจิทัลของบุคลากร
เพ่ือวางแผนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในสังกัดอย่างเหมาะสม  
  ซึ่งข้อมูลผลการส ารวจด้านทักษะดิจิทัลในภาพรวมของกรมชลประทาน ดังนี้ 
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สรุปผลการส ารวจด้านทักษะดิจิทัลในภาพรวมของกรมชลประทาน 

ประเภทบุคลากร จ านวน (คน) 
ข้าราชการ 571  

ลูกจ้างประจ า 19  
ลูกจ้างชั่วคราว 7  

พนักงานราชการ 74  
 
สรุปภาพรวม 

ระดับทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรในภาพรวม จ านวนผู้เข้ารับการประเมิน (คน) 
Pre - Early 521 
Early 24 
Developing 3 
Mature 123 
 
  จากผลการส ารวจด้านทักษะดิจิทัลในภาพรวมของกรมชลประทาน สรุปได้ว่าบุคลากรที่เข้ารับ
การประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรมชลประทานและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง  (Digital 
Government Skill Self-Assessment) ส่วนใหญ่มีระดับการพัฒนาด้านดิจิทัล ในระดับ Pre – Early) ท าให้ระบุ    
ได้ว่าเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงานเพ่ือปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมชลประทาน ในระยะ    
ปี 2565 – 2568 คือ ระยะเริ่มแรก (Early) 
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๑๘ 

 

ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐส าหรับองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) 

ก. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้บริหารระดับสูง (Executive) 
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
  เป็น “ผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ดิจิทัล”โดยการทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างาน และแนวทางการให้บริการ (Work/Service Process) ปรับปรุงเทคโนโลยีและเตรียมการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพ่ือการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการยกระดับคุณภาพ
การบริหารจัดการ และการให้บริการของภาครัฐ ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและการให้บริการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน และส่งเสริมให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ รวมทั้ง เป็นผู้ใช้ข้อมูล และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการตัดสินใจก าหนดนโยบายหรือทิศทางองค์กรด้วย 
ทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็น 
๑. ความสามารถ  
SPM100 ก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและ       
การท างานข้ามหน่วยงาน  
DS100 ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยงและเทคนิคการออกแบบกระบวนการ  
DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล  
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัลและสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง  
DL100 น าการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) ส าหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล  
DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล  
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน  
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) 
ที่ดีด้านดิจิทัล 
๒.ความรู้  
ความรู้พื้นฐานส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
(1) เทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทน้าที่และการท างานร่วมกัน 
(2) ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รวมถึง ประเด็นทางความส่วนตัว และจริยธรรม 
(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล การเลือกใช้และการตีความข้อมูล(Data Literacy) 
(4) ความรู้เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการท างานและการให้บริการของหน่วยงาน 
ความรู้ที่จ าเป็น ได้แก่  
•ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศกับหน่วยงาน และ แผนการ
ด าเนินงานขององค์กรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
• ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล(Digital Transformation) 
• ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรและการก ากับดูแล (Enterprise Architecture)  
• ความรู้ด้านการจัดการโครงการ (Project Management)  
• ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างทีม (Team Building) และการจัดการเครือข่ายการท างาน  
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• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (Human Resource Management 
and Development) 
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ  
• ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดีการสอนงาน (Coach and Mentor) และการบริหาร ผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management) 
๓. ประสบการณ์  
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็น ได้แก่  
• ประสบการณ์การจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์แผน กลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือแผนเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Policy Making) 
 • ประสบการณ์การน านโยบาย ยุทธศาสตร์แผน หรือกลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ  
(Implementation)  
• ประสบการณ์การประสานความร่วมมือหรือท างานแบบเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน หรือประชาชน เพ่ือผลส าเร็จร่วมกัน  
• ประสบการณ์การใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และสังเคราะห์หรือเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารหรือ คณะกรรมการ 
ที่เก่ียวข้อง  
• ประสบการณ์การท างานบริหารจัดการ ควบคุม ก ากับ โครงการของหน่วยงาน  
• ประสบการณ์การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน  
• เคยเป็นกรรมการหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล          
ของหน่วยงาน  
• ประสบการณ์การบริหารจัดการคุณภาพองค์กรหรือคุณภาพของกระบวนงานหรือการบริการตาม มาตรฐาน  
• ประสบการณ์การท างาน การศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาองค์กรกับ  ส่วนราชการ   
ที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล 
4. คุณลักษณะ 
คุณลักษณะ ประกอบด้วย ๕ หน่วยคุณลักษณะ โดยก าหนดให้ทั้ง ๕ หน่วยคุณลักษณะเป็น คุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่ข้าราชการทุกกลุ่มจ าเป็นต้องมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 
(๑) มุง่เปา้หมาย คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได ้ 
(๒) เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ริเริ่ม สร้างสรรค ์เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
(๓) สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๔) กลา้ตัดสินใจ พร้อมรับความเสี่ยงรับผิดชอบ  
(๕) มีคุณธรรมจริยธรรม 
๕. สมรรถนะ  
• วิสัยทัศน์ (Visioning)  
• การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)  
• ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)  
• สอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 
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ข. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้อ านวยการกอง (Management)  
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
   เป็น “ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด้านดิจิทัลในกระบวนการท างานหรือการให้บริการ”สามารถ
น า นโยบายและทิศทางองค์กรจากผู้บริหารระดับสูง มาก าหนดเป็นแนวทางและแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ทบทวนและพัฒนากระบวนการ วิธีการท างาน หรือการบริการให้สามารถรองรับการเชื่อมโยงข้อมูล
และ การให้บริการระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐกับประชาชน และมีการเปิดเผย
ข้อมูลที ่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
ทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็น  
๑. ความสามารถ 
SPM100 ก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและ  การ
ท างานข้ามหน่วยงาน  
SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)  
DS100 ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ  
DT300 ก ากับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning)  
SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการส าหรับองค์กรดิจิทัล  
DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) 
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 
DL100 น าการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) ส าหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล  
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน 
DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานประจ า  
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) 
ที่ดีด้านดิจิทัล 
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
(Service-Level Agreement) 
๒. ความรู้  
ความรู้พื้นฐานส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
(1) เทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทน้าที่และการท างานร่วมกัน 
(2) ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รวมถึง ประเด็นทางความส่วนตัว และจริยธรรม 
(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล การเลือกใช้และการตีความข้อมูล(Data Literacy) 
(4) ความรู้เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการท างานและการให้บริการของหน่วยงาน 
ความรู้ที่จ าเป็น ได้แก่  
• ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศกับหน่วยงาน และ  แผนการ
ด าเนินงานขององค์กรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
• ความรู้เกี่ยวกับแนวทาง วิธีการในการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงานเพ่ือการปรับเปลี่ยน เป็นรัฐบาล
ดิจิทัล  
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• ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)  
• ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมองค์กรและการก ากับดูแล (Enterprise Architecture)  
• ความรู้ด้านการจัดการโครงการ (Project Management) ๒๙  
• ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสร้างทีม (Team Building) และการจัดการเครือข่ายการท างาน  
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน (Human Resource Management 
and Development)  
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ  
• ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่ดีการสอนงาน (Coach and Mentor) และการบริหาร ผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management) 
๓. ประสบการณ์  
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็น ได้แก่  
• ประสบการณ์การจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์แผน กลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือแผนเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Policy Making)  
• ประสบการณ์การน านโยบาย ยุทธศาสตร์แผน หรือกลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ  
(Implementation) • ประสบการณ์การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise 
Architecture)  
• ประสบการณ์การท างานบริหารจัดการ ควบคุม ก ากับ โครงการของหน่วยงาน  
• ประสบการณ์การบริหารจัดการงบประมาณของหน่วยงาน 
• เคยเป็นกรรมการหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ของ
หน่วยงาน 
• ประสบการณ์การท างาน การศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาองค์กรกับ ส่วนราชการที่มี
การปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล  
• ประสบการณ์การใช้ข้อมูลเพื  ่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์หรือเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหารหรือ  คณะกรรมการ
ที่เก่ียวข้อง 
4. คุณลักษณะ 
คุณลักษณะ ประกอบด้วย ๕ หน่วยคุณลักษณะ โดยก าหนดให้ทั้ง ๕ หน่วยคุณลักษณะเป็น คุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่ข้าราชการทุกกลุ่มจ าเป็นต้องมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 
(๑) มุ่งเป้าหมาย คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได ้ 
(๒) เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ริเริ่ม สร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
(๓) สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๔) กล้าตัดสินใจ พร้อมรับความเสี่ยงรับผิดชอบ  
(๕) มีคุณธรรมจริยธรรม 
๕. สมรรถนะ  
• วิสัยทัศน์ (Visioning)  
• การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)  
• ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)  
• สอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 
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ค. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic)  
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
  เป็น “ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย” ที่สามารถวิเคราะห์และใช้ข้อมูลรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือการน าเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย การก าหนดแผนงาน โครงการ ข้อเสนอทางวิชาการที่สอดคล้อง        
กับทิศทางและยุทธศาสตร์องค์กร รวมทั้งมีความเข้าใจระบบข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบ          
ที่สามารถน ามาแลกเปลี่ยนหรือเรียกใช้ได้อย่างสะดวก  
ทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็น  
๑. ความสามารถ  
DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานประจ า  
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning)  
SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)  
DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล  
DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นส าหรับการท างาน  
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการท างานร่วมกัน  
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างานประจ า  
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) 
ที่ดีด้านดิจิทัล  
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
(Service-Level Agreement)  
๒. ความรู้  
ความรู้พื้นฐานส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
(1) เทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทน้าที่และการท างานร่วมกัน 
(2) ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รวมถึง ประเด็นทางความส่วนตัว และจริยธรรม 
(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล การเลือกใช้และการตีความข้อมูล(Data Literacy) 
(4) ความรู้เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการท างานและการให้บริการของหน่วยงาน 
ความรู้ที่จ าเป็น ได้แก่  
• ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางการใช้งานเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ และแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
หลักของโลก (Mega Trends)  
• ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศกับหน่วยงาน และ  แผนการ
ด าเนินงานขององค์กรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
• ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการวางแผนและการตัดสินใจ        • 
ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation)  
• ความรู้เกี่ยวกับการจัดการโครงการ (Project Management)  
• เทคนิคการจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการและการท างาน (Service-Level Agreement 
Management)  
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๓. ประสบการณ์  
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็น ได้แก่ 
• ประสบการณ์การน านโยบาย ยุทธศาสตร์แผน หรือกลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ  
(Implementation)  
• ประสบการณ์การใช้ข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์และสังเคราะห์หรือเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหาร หรือ คณะกรรมการ
ที่เก่ียวข้อง 
4. คุณลักษณะ 
คุณลักษณะ ประกอบด้วย ๕ หน่วยคุณลักษณะ โดยก าหนดให้ทั้ง ๕ หน่วยคุณลักษณะเป็น คุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่ข้าราชการทุกกลุ่มจ าเป็นต้องมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 
(๑) มุ่งเป้าหมาย คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได ้ 
(๒) เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ริเริ่ม สร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
(๓) สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๔) กล้าตัดสินใจ พร้อมรับความเสี่ยงรับผิดชอบ  
(๕) มีคุณธรรมจริยธรรม 
๕. สมรรถนะ  
• สอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

ง. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ท างานด้านบริการ (Service)  
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
  เป็น “ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ” ที่สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ 
หรือ อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน หรือผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ทั้งที่เป็นบริการหลัก 
ของหน่วยงาน และการบริการของหน่วยงานอ่ืนที่มีการเชื่อมโยงข้ามหน่วยงาน รวมทั้งสามารถให้ข้อคิดเห็น   
ในการพัฒนาคุณภาพการบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  
ทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็น  
๑. ความสามารถ  
DS100 ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ  
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
(Service-Level Agreement)  
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน  
DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับงานประจ า  
DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล  
DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นส าหรับการท างาน  
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการท างานร่วมกัน  
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) 
ที่ดีด้านดิจิทัล  
๒. ความรู้  
ความรู้พื้นฐานส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
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(1) เทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทน้าที่และการท างานร่วมกัน 
(2) ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รวมถึง ประเด็นทางความส่วนตัว และจริยธรรม 
(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล การเลือกใช้และการตีความข้อมูล(Data Literacy) 
(4) ความรู้เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการท างานและการให้บริการของหน่วยงาน 
ความรู้ที่จ าเป็น ได้แก่  
• เทคนิคการออกแบบการให้บริการ  
• เทคนิคการจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการและการท างาน (Service-Level Agreement 
Management)  
• ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ทิศทางการใช้งานเทคโนโลยีของผู้ใช้บริการ และแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
หลักของโลก (Mega Trends)  
๓. ประสบการณ์  
ประสบการณ์ที่จ าเป็น ได้แก่  
• ประสบการณ์การน านโยบาย ยุทธศาสตร์แผน หรือกลยุทธ์ขององค์กรไปปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จ  
(Implementation) 
4. คุณลักษณะ 
คุณลักษณะ ประกอบด้วย ๕ หน่วยคุณลักษณะ โดยก าหนดให้ทั้ง ๕ หน่วยคุณลักษณะเป็น คุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่ข้าราชการทุกกลุ่มจ าเป็นต้องมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 
(๑) มุ่งเป้าหมาย คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได ้ 
(๒) เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ริเริ่ม สร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
(๓) สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๔) กล้าตัดสินใจ พร้อมรับความเสี่ยงรับผิดชอบ  
(๕) มีคุณธรรมจริยธรรม 
๕. สมรรถนะ  
• สอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

จ. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist)  
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
  เป็น “ผู้ พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน” ที่สามารถบริหารโครงการ หรือเลือก
เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการภายในองค์กร (Back Office) และ            
การจัดบริการของรัฐ (Service) เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน การบริหารจัดการ และรูปแบบ
การให้บริการ ให้อยู่ ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการท างานและการให้บริการระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชน ตลอดจนสามารถดูแลบ ารุงรักษาระบบให้มี
ความมั่นคงปลอดภัย มีเสถียรภาพ และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถพัฒนาระบบให้
สอดคล้องกับ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้  
ทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็น 
๑. ความสามารถ  
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SPM100 ก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและ  การ
ท างานข้ามหน่วยงาน  
SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)  
DT300 ก ากับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
DS100 ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ  
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาลดิจิทัล (Project Initiation and Planning)  
SPM500 ด าเนินโครงการและควบคุมโครงการดิจิทัล  
DT100 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล  
DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบดิจิทัล  
DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล  
DT600 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพ่ือตีความและหาข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ 
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
(Service-Level Agreement) SPM600 ทบทวนโครงการและปิดโครงการ  
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการท างานร่วมกัน DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน 
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) 
ที่ดีด้านดิจิทัล 
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และสื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง  
๒. ความรู้ 
ความรู้พื้นฐานส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

(1) เทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทน้าที่และการท างานร่วมกัน 
(2) ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รวมถึง ประเด็นทางความส่วนตัว และจริยธรรม 
(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล การเลือกใช้และการตีความข้อมูล(Data Literacy) 
(4) ความรู้เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการท างานและการให้บริการของหน่วยงาน 
ความรู้ที่จ าเป็น ได้แก่  
• ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมโยงทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศกับหน่วยงาน และ  แผนการ
ด าเนินงานขององค์กรเพื่อการเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
• เทคนิคการออกแบบการให้บริการ  
• ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์  
• ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk Management)  
• ความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Cyber Security)  
• ความรู้ด้านการจัดการการให้บริการด้านไอที(IT Service Management)  
• เทคนิคการจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการและการท างาน (Service-Level Agreement 
Management)  
• ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) 
• ความรู้สถาปัตยกรรมองค์กรและการก ากับดูแล (Enterprise Architecture)  
• ความรู้เกี่ยวกับการท างานและประยุกต์ใช้งานแบบอไจล์ (Agile)  
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• ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารจัดการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจ  
• ความรู้ด้านการจัดการโครงการ (Project Management)  
 
๓. ประสบการณ์  
ประสบการณ์ท่ีจ าเป็น ได้แก่  
• ประสบการณ์การบริหารจัดการระบบ IT ขององค์กร  
• ประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์  
• ประสบการณ์การท างานด้าน IT Security  
• ประสบการณ์การบริหารจัดการคุณภาพองค์กรหรือคุณภาพของกระบวนงานหรือการบริการตาม มาตรฐาน 
• ประสบการณ์การท างาน การศึกษาดูงาน หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาองค์กรกับ ส่วนราชการที่
มีการปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล  
• ประสบการณ์การวิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  
• ประสบการณ์การท างานบริหารจัดการ ควบคุม ก ากับ โครงการของหน่วยงาน  
• ประสบการณ์การจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์แผน กลยุทธ์ของหน่วยงาน หรือแผนเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ (Policy Making)  

4. คุณลักษณะ 
คุณลักษณะ ประกอบด้วย ๕ หน่วยคุณลักษณะ โดยก าหนดให้ทั้ง ๕ หน่วยคุณลักษณะเป็น คุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่ข้าราชการทุกกลุ่มจ าเป็นต้องมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 
(๑) มุ่งเป้าหมาย คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได ้ 
(๒) เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ริเริ่ม สร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
(๓) สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๔) กล้าตัดสินใจ พร้อมรับความเสี่ยงรับผิดชอบ  
(๕) มีคุณธรรมจริยธรรม 
๕. สมรรถนะ  
• การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)  
• ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership)  
• สอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

ฉ. ทักษะด้านดิจิทัลของผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)  
บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
  เป็น “ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ” ที่ตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสามารถ       
ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม  
ทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็น  
๑. ความสามารถ  
DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล  
DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเคชันขั้นต้นส าหรับการท างาน  
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน  
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DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล (Governance Framework) และหลักปฏิบัติ (Principles) 
ที่ดีด้านดิจิทัล  
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการและกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
(Service-Level Agreement)  
๒. ความรู้  
ความรู้พื้นฐานส าหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
(1) เทคนิคการใช้เทคโนโลยีที่สนับสนุนการปฏิบัติงานตามบทบาทน้าที่และการท างานร่วมกัน 
(2) ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย รวมถึง ประเด็นทางความส่วนตัว และจริยธรรม 
(3) ความรู้เกี่ยวกับหลักการส าคัญเกี่ยวกับข้อมูล การเลือกใช้และการตีความข้อมูล(Data Literacy) 
(4) ความรู้เกี่ยวกับกรอบธรรมาภิบาล มาตรฐาน หลัก แนวปฏิบัติที่ดี กฎหมายดิจิทัลและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(5) ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมาย พันธกิจ กระบวนการท างานและการให้บริการของหน่วยงาน 
ความรู้ที่จ าเป็น ได้แก่  
• เทคนิคการจัดการข้อตกลงระดับการให้บริการและการท างาน (Service-Level Agreement 
Management)  
• เทคนิคการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Management) 
4. คุณลักษณะ 
คุณลักษณะ ประกอบด้วย ๕ หน่วยคุณลักษณะ โดยก าหนดให้ทั้ง ๕ หน่วยคุณลักษณะเป็น คุณลักษณะ
พ้ืนฐานที่ข้าราชการทุกกลุ่มจ าเป็นต้องมีเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ดังนี้ 
(๑) มุ่งเป้าหมาย คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาได ้ 
(๒) เปิดรับประสบการณ์ใหม่ ริเริ่ม สร้างสรรค์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  
(๓) สื่อสารและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
(๔) กล้าตัดสินใจ พร้อมรับความเสี่ยงรับผิดชอบ  
(๕) มีคุณธรรมจริยธรรม 
๕. สมรรถนะ  
• สอนงานและมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

ค านิยามของกลุ่มบุคลากรของหน่วยงานแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม 
ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2562 เรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
1.ผู้บริหารระดับสูง (Executive) หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวง กรม จังหวัด หรือหน่วยงานในต่างประเทศ ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง หรือ
ต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า รับผิดชอบการก าหนดนโยบายทิศทางองค์กรและก ากับดูแลการด าเนินงานของส่วน
ราชการให้บรรลุเป้าหมายตามบทบาท ภารกิจที่ก าหนด อาทิ ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง อธิบดี รอง
อธิบดี รองอธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด เอกอัครราชทูต อัครราชทูต 
๒.ผู้อ านวยการกอง (Management) หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ หรือต าแหน่งอ่ืนที่เทียบเท่า ซึ่งรับผิดชอบการน านโยบายจากฝ่ายบริหารไปปฏิบัติ
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ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและควบคุมการท างานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ อาทิ 
ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์ในส่วนกลาง ส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาค และส่วนภูมิภาค 
3. ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ในทางวิชาการ 
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
   1. งานจัดท านโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน มาตรการ กฎเกณฑ์ หลักปฏิบัติ หรือจัดท าร่างงบประมาณ 
   2. งานด้านการศึกษา ค้นคว้าวิจัย หรือจัดท าผลงานทางวิชาการ ต ารา หลักสูตร สิ่งประดิษฐ์ หรือข้อสรุป
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
   3. งานให้ค าปรึกษาโดยใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญในสายงาน 
4. ผู้ท างานด้านบริการ (Service) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้านการให้บริการ ซึ่งปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือการให้บริการให้ความช่วยเหลือ หรืออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการภายในหรือภายนอกหนาวยงาน 
หรือแก่ประชาชน และเอกชน ลักษณะงานที่ปฏิบัติของกลุ่มนี้ เป็นงานที่ต้องมีการติดต่อ สื่อสาร หรือ
ปฏิสัมพันธ์ กับผู้รับบริการโดยตรง โดยจะเป็นงานที่ใช้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ได้ 
5. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Specialist) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่ งด ารงต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์                 
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือต าแหน่งในสาวยงานอื่น หรือประเภทอ่ืนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานที่
ต้องใช้ความรู้เชิงเทคนิคเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 
6. ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ไม่สามารถจัดอยู่ใน 6 กลุ่มข้างต้น หรือผู้ปฏิบัติงาน
ที่อาศัยทักษะ และฝีมือเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปกรรม     
คีตศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ นาฎศิลป์ เป็นต้น 
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บทบาทและพฤติกรรมท่ีคาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐแต่ละกลุ่ม 

กลุ่มป้าหมาย บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังของข้าราชการและบุคลากรภาครฐั 

ระยะเริ่มแรก 

(Early - E) 

ระยะก าลังพัฒนา 

(Develop - D) 

ระยะสมบูรณ์ 

(Mature -M) 

ผู้บริหารระดับสูง 
(Executive) 

ผู้กระตุ้นและสร้างความ
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ผู้น าด้านดิจิทัลภาครัฐ ผู้สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านดิจิทัลภาครัฐ 

ผู้อ านวยการกอง 
(Management) 

ผู้ปรับเปลี่ยน
กระบวนงานด้านดิจิทัล 

ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง 

ด้านดิจิทัลระดับองค์กร 

ผู้ขับเคลื่อนองค์กร 

แห่งดิจิทัล 
ผู้ท างานด้านนโยบาย
และงานวิชาการ 
(Academic)  

ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย 

 
ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนนโยบาย 

นักคิดเพ่ือการขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล 

ผู้ท างานด้านบริการ 
(Service) 

ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ผู้ อ านวยความสะดวก
ด้านดิจิทัลภาครัฐ 

ผู้ น า ด้ า น ก า ร บ ริ ก า ร
ภาครัฐ 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Technology 
Specialist) 

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล
ของหน่วยงาน 

ผู้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี
ขององค์กร 

ผู้สร้างองค์กรอัจฉริยะ 

ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 
(Others) 

ผู้ ใช้ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
ภาครัฐ 

ผู้ รู้ เ ท่ า ทั น เทค โน โลยี
ดิจิทัล 

ผู้ ใ ช้ เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล
อย่างชาญฉลาด 
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ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐส าหรับองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) 
ที่สอดคล้องกับบริบทของกรมชลประทาน 

กลุ่ม บุคลากร บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
ระยะการพัฒนาเริ่มแรก (Early) 

1. ผู้บริหารระดับสูง 
(Executive) 

อธิบดี 
รองอธิบดี 

ผู้กระตุ้นและสร้ างความตระหนักรู้ถึ ง
ความส าคัญและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ผู้อ านวยการ 
(Management) 

ผู้อ านวยการส านัก 
ผู้อ านวยการกอง 
ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ผู้อ านวยการศูนย์ 
ผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน
ผู้ อ านวยการโครงการส่ งน้ าและ
บ ารุงรักษา 
ผู้อ านวยการส่วน 

ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด้านดิจิทัล 

3. ผู้ท างานด้าน
นโยบายและงาน
วิชาการ (Academic)  
และ ผู้ท างานด้าน
บริการ (Service) 

นักจัดการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักธรณีวิทยา 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์นยาบายและแผน 
นักวิชาการเกษตร  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการจัดหาที่ดิน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
นักอุทกวิทยา 
นักธรณีวิทยา 
นิติกร 
บรรณรักษ์ 
มัณฑนากร 
วิศวกร 

ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย 
ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ 
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วิศวกรเครื่องกล 
วิศวกรชลประทาน 
วิศวกรไฟฟ้า 
วิศวกรสื่อสาร 
วิศวกรโยธา 
วิศวกรส ารวจ 
เศรษฐกร 
สถาปนิก 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเกษตร 
นักวิชาการป่าไม้ 
เจ้าหน้าที่สื่อสาร 

4. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Technology 
Specialist) 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 

ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงาน 

5 . ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น อ่ื น 
(Others) 

เจ้าพนักงานการเกษตร 
เจ้าพนักงานชลประทาน 
เจ้าพนักงานจัดหาทีด่ิน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานพัสด ุ
เจ้าพนักงานห้องสมุด 
เจ้าพนักงานประมง 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 
เจ้าพนักงานสถิติ  
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 
เจ้าพนักงานการเกษตร 
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร ์
เจ้าหน้าที่สถิต ิ
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล 
นายช่างเขียนแบบ 
นายช่างเคร่ืองกล 
นายช่างชลประทาน 
นายช่างเทคนิค 
นายช่างฝีมือโรงงาน 
นายช่างฝีมือสนาม 
นายช่างพิมพ์ 

ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ 
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นายช่างไฟฟา้ 
นายช่างไฟฟา้สื่อสาร 
นายช่างโยธา 
นายช่างส ารวจ 
นายช่างเขียนแบบ 
นายช่างชลประทาน 
นายช่างโยธา 
นายช่างภาพ 
นายช่างศลิป ์
นายช่างส ารวจ 
นายช่างก่อสร้าง 
ช่างเขียน 
ช่างเคร่ืองจักรกล 
ช่างเคร่ืองยนต ์
ช่างเคร่ืองเรือ 
ช่างสื่อสาร 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดเบา 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง 
พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดหนัก 
พนักงานเครื่องจักรกล 
พนักงานขับรถยนต ์
พนักงานส่งน้ า 
พนักงานเก็บเอกสาร 
พนักงานเครื่องยก 
พนักงานทั่วไป 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
พนักงานบ ารุงทาง 
พนักงานประตนู้ า 
พนักงานพิมพ ์
พนักงานพิมพ์แบบ 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
พนักงานรับโทรศัพท ์
พนักงานวัดระดบัน้ า 
พนักงานส่งน้ า 
พนักงานสถานที ่
นายทา้ยเรือ 
พนักงานห้องปฏิบัติการ 
พนักงานอณาบาล 
พนักงานพัสด ุ
ผู้รักษาอาคารชลประทาน  
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๒. การระบทุักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลขององค์กร ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล   
กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 256๘ 
  กรมชลประทานเล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อน
นโยบายด้านต่างๆ รองรับภารกิจของกรมชลประทานและนโยบายของประเทศ จึงได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 256๘ ขึ้น โดยใช้หลักการของการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่
ประกอบด้วยขี้นตอนส าคัญ ได้แก่ 
๑. การสร้างองค์ความรู้ในด้านการพัฒนาแองการเกิดการระบายอากทางรแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ีที่ีเกี่ยวข้อง
ทุกระดับภายในกรมขณะประทาน  
๒. การศึกษา วิเคราะห์ สมานภาพของสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน กรมชลประทานที่ครอบคลุม    
ในด้านการด าเนินงานขององค์กร การใช้ชัดมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบสารสนเทศ ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
๓. การออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย กรมชลประทาน ที่ครอบคลุมในด้านต่าง ๆได้แก่ การออกแบบ
ระบบงานและกระบวนการส าคัญขององค์กร ข้อมูลสารสนเทศหลัก ระบบสารสนเทศที่ต้องการ ระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการด้านความม่ันคงปละตนายเสารสนเทศ 
4. การประเมินช่องว่างระหว่างสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมายกับสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ ในปัจจุบัน    
โดยผลการประเมินช่องว่างดังกล่าวได้ถูกน าโปก าหนดเป็นประเด็นส าคัญในการออกแบบยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทคโนโลยีดิจทัิล 
๕. การจัดท าแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปิดช่องว่าง จากผลการประเมินโดยแปลงเป็นแผนปฏิบัติการ   
ตามรายยุทธศาสตร์ในระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘ 
  จากการด าเนินการตามขั้นตอนข้างต้น กรมชลประทานจึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ     
และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล แผนงาน และตัวชี้วัดส าคัญ ดังนี้ 

  ๑) วิสัยทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  “ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเปลี่ยนถ่ายองค์กรสู่องค์กรอัจฉริยะเพ่ือบริการที่ทันสมัย 
มั่นคง ปลอดภัย ตามแนวทางมาตรฐานสากล” 
  ๒) พันธกิจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
       ๑) สร้างกลไกการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทานอย่างมีธรรมาภิบาล 
ตามแนวทางมาตรฐาน 
        ๒) บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้เพียงพล พันสมัย และมีประสิทธิภาพ  
        ๓) พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลที่สามารถ
สนับสนุนภารกิจขององค์กรได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
        ๔) เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านน้ าของกรมชลประทานที่เป็นมาตรฐาน 
แบบบูรณาการ และสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ท้ังองค์กรอย่างยั่งยืน 
        ๕) เ พ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศและการบริการข้อมูลที่ถูกตัดง รวดเร็ว            
แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย 
     ๖) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน 
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  ๓) ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดับการจัดการทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพตามแนวทางสากล 

เป้าประสงค์ แผนงาน ตัวชี้วัด 
๑. มีการบริหารทรัพยากรดิจิทัล 
ที่มีประสิทธิภาพ 
๒. มีการบริหารและการก ากับดูแล 
ข้อมูลสารสนเทศสอดคล้องตาม 
มาตรฐาน 
๓ .มีกระบวนการในการบริหาร
คุณภาพการบริการเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

๑.๑ การบริหารและการก ากับดูแล
ข้อมูลหลักองค์กร 

๑. มีการประกาศใช้นโยบายและ
โครงสร้ างการบริหารและการ
ก ากับดูแลข้อมูลองค์กรอย่างเป็น
ทางการ 
2. มีการจัดการข้อมูลหลักองค์กร 
และข้ อมู ลองค์กรมี ความ เป็ น
เอกภาพบนฐานข้อมูลองค์กร
เดียวกัน 

๑.2 การพัฒนากระบวนการ
บริ ห า ร เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ต าม
มาตราฐานสากล 

กรมชลประทานมีกระบวนการใน
ก า ร บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ บ ริ ก า ร
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล 

 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานหลักขององค์กร 

เป้าประสงค์ แผนงาน ตัวชี้วัด 
๑. มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 
๒. มีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลกับ
กระบวนการปฏิบัติการหลัก 
 

2.๑ การพัฒนาเทคโนโลยีตาม
ภารกิจองค์กร 

๑. ความส าเร็จตามแผนงาน 
๒. ประสิทธิภาพในการท างานที่
เพ่ิมขึ้นจากการน าเทคโนโลยีไป
ปรับใช้ 
 

2.2 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความ
ยั่งยืน 

1. จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
น า ม า ใช้ ง านและ เป็ นมิ ต รกั บ
สิ่งแวดล้อม 
2. ปริมาณใช้พลังงานไฟฟ้าที่ลด
น้อยลงจากการน าเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้งาน 

 
   

 

 

 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ Platform ดิจิทัล  
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เป้าประสงค์ แผนงาน ตัวชี้วัด 
๑. มีการพัฒนา Platform เพ่ือ
บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ภาคประชาชน 
๒. มีการบูรณาการระบบงาน
ภายในองค์กรเพื่อลดความซ้ าซ้อน 
 

๓.๑ การพัฒนาบริการแก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียด้วย Platform ดิจิทัล 

๑. จ านวย Platform ที่พัฒนาขึ้น 
เพ่ือให้บริการแก่ภาคประชาชน 
๒. ระดับความพึงพอใจของผุ้รับ
บริการ 

3.2 การพัฒนาระบบงานรองรับ
การด าเนินงานภายในองค์กร 

1. ความส าเร็จตามแผน 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพและมั่นคง
ปลอดภัย 

เป้าประสงค์ แผนงาน ตัวชี้วัด 
๑. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เ ห ม า ะ ส ม  เ พี ย ง พ อ แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพในการบริการ 
๒. มีการจัดการด้านความมั่นคง
ป ล อ ด ภั ย ส า ร ส น เ ท ศ ที่ มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม
มาตราฐานสากล 
 

4.๑ การปรับปรุงระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ประสิทธิภาพของระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานและความพร้อใมช้งานของ
ระบบ 

4.2 การจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยระบบเครื อข่ ายและ
สารสนเทศ 

จ านวนเหตุการณ์ด้านความมั่นคง
ปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ลดน้อยลง 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับทักษะบุคลากรสู่บุคลากรสายพันธุ์ดิจิทัล 

เป้าประสงค์ แผนงาน ตัวชี้วัด 
บุคลากรกรมชลประทานมีทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้อง
ตามมาตราฐานอาชีพ 

5.๑ การพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

จ านวนบุคลากรกรมชลประทานที่
ผ่ า นกา รประ เมิ น คุณวุฒิ ด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัล จาก สคช 

 

 

 

 

แผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๓๖ 

 

  วิสัยทัศน์ 
  “กรมชลประทานเป็น องค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี ๒๕๘๐” 
  พันธกิจ 
  ๑. พัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 

๒. บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3. ด าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ า และการบริหารจัดการน้ า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. การพัฒนาแหล่งน้ าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักาณะลุ่มน้ า (Basin-based 
Approach) 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น้ า 
3. การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ า 
4. การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วน 
ในการบริหารจัดการน้ าชลประทานในระดับพ้ืนที่  (Networking Collaboration 
Participation)  
5. การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

   

แผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๓๗ 

 

  แผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งกรมชลประทาน
จะด าเนินการภายในระยะเวลา 5 ปี ช่วงระหว่างปีงบประมาณ 2564 – 2568 โดยโครงการภายใต้
ยุทธศาสตร์จะมุ่งเน้นการยกระดับการจัดการทรัพยากรและข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพตามแนวทาง
สากล การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สนับสนุนการปฏิบัติงานหลักขององค์กร การนปรับเปลี่ยนบริการสู่บริการ 
Platform ดิจิทัล การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัย และ 
ยกระดับทักษะบุคลากรและการสร้างค่านิยม เพ่ือความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและน าไปสนับสนุนภารกิจ
ของกรมชลประทาน ซึ่งได้แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์และประเภทโครงการในแต่ละปีงบประมาณ 
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๓๙ 

 

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๔๐ 
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3. การส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (โครงการฝึกอบรม) จาก ส านัก/กอง 
                 ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ขอให้ส านัก / กอง พิจารณา

น าเสนอโครงการฝึกอบรม/สัมมนา ตามแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกรมชลประทาน ในระหว่าง
วันที่ 1 – 30 กันยายน 2563 เพ่ือน าข้อมูลความต้องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในสังกัดของแต่ละส านัก /กอง 
มาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร     
กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2565 - 2568  
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ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 

         แผนงานการบริหารและการก ากับดูแลข้อมูลหลักองค์กร 
1 IT Governance 

และ Cybersecurity 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 











 

      ผู้อ านวยการส่วน/
ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
ด้าน it 

20 คน นางอัจฉรา ดาวัน 
ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานเทคโนโลยี 
โทร 2845 

        แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตราฐานสากล 
2 ความรู้เบื้องต้น 

มาตรฐาน ISO 
20000 : 
มาตรฐานงาน
บริการด้าน IT 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 











 











 

    ผู้อ านวยการส่วน/
ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
ด้าน it 

20 คน นางอัจฉรา ดาวัน 
ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานเทคโนโลยี 
โทร 2845 
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ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
3 ความรู้เบื้องต้น 

มาตรฐาน ISO 
38500 (Corporate 
Governance For IT) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 

  









 

    ผู้อ านวยการส่วน/
ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
ด้าน it 

20 คน นางอัจฉรา ดาวัน 
ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานเทคโนโลยี 
โทร 2845 

4 หลักสูตรรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 

  











    นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์หรือ 
นักบริหารระดับสูง 

  นายราชพล หิรัญรักษ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านาญการพิเศษ 
โทร 2779 

         แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร 
5 การพัฒนา

สถาปัตยกรรม
บริการเพื่อการ 
บูรณาการ 
ระบบงาน ระยะที่2 

กองพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 













      นายช่าง 
วิศวกร 

20 คน นางสาววัลยา ตัญญะวังรัตน์ 
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 
02-6670986 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๗๐ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
6 โครงการจัดท า 

แผนที่ดิจิตอลแสดง
ต าแหน่งหลักเขต
ชลประทาน 
(MapGoogle)เพ่ือ
แชร์ในแผนที่ฟรี
ออนไลน์ 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 

















      วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
 

30 คน นายมานพ สุวรรณบุตร 
นายช่างชลประทานอาวุโส 
081-6363851 

7 ระบบคิดประมาณ
งานและจัดท าราคา
กลางโดยโปรแกรม
ประยุกต์ส านัก
พัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 















      วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน นายมานพ สุวรรณบุตร 
นายช่างชลประทาน
อาวุโส 
081-6363851 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๗๑ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
8 ระบบจัดท า

ประมาณการ
ก่อสร้างด้วย
โปรแกรมประยุกต์ 
พัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 















      วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน นายมานพ สุวรรณบุตร 
นายช่างชลประทาน
อาวุโส 
081-6363851 

9 โครงการรวบรวม
ตรวจสอบ วิเคราะห์
ความถูกต้อง 
ของข้อมูล
สถานการณ์น้ า 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 















      วิศวกรชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน นายมานพ สุวรรณบุตร 
นายช่างชลประทาน
อาวุโส 
081-6363851 

10 โครงการพัฒนา
ระบบการจัดเก็บ
เอกสารออนไลน์ 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 











      วิศวกรชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/

30 คน นายมานพ สุวรรณบุตร 
นายช่างชลประทานอาวุโส 
081-6363851 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๗๒ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 




ช านาญการ 

         แผนงานการใช้เทคโนโลยีดจิิทัลเปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน 
11 เทคโนโลยีสีเขียว

ส าหรับผู้บริหาร 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 

class 
 room 

  

























    ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง 
ผู้อ านวยการส่วน/
ฝ่าย ท่ีรับผิดชอบ
ด้าน it 
 
 
 
 
 
 

20 คน นางอัจฉรา ดาวัน 
ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
เทคโนโลย ี
โทร 2845 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๗๓ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

         แผนงานการพัฒนาระบบงานรองรับการด าเนินงานภายในองค์กร 
12 ระบบรายงานข้อมูล

ทางน้ าทางอินเตอร์เน็ต
ผ่านทาง website 
ศูนย์ข้อมูลน้ า 
ส านักงานชลประทาน 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 8 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

 online 









      จนท ที่ท าหน้าท่ี
รายงาน 
สถานการณ์น้ า 

30 คน นางสาวปธินันท์ ชุ่มมะเริง 
เจ้าหน้าที่สถิติ 
089-8465696 

         แผนงานการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๗๔ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
13 โครงการปรับปรุง

ระบบคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย (Server) 
และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

กองพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 













      นายช่าง 
วิศวกร 
จนท สาย
สนับสนุน 

40 คน นางสาววัลยา ตัญญะวังรัตน์ 
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 
02-6670986 

         แผนงานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
14 โครงการ Comp 

TIA Security+ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 













      นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์และ 
เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

  นายราชพล หิรัญรักษ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช านายการพิเศษ 
โทร 2779 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๗๕ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
15 โครงการอบรม 

Implementing 
Vmware vShere 
ESXi 7.0 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 











      นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์และ 
เจ้าพนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

  นายสิริวัฒน ์หญิตสอน 

         แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดจิิทัล 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๗๖ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
16 Data 

Visualization 
ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 















      วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

50 คน นายชุตินทร เพ็ชรไชย 
ผชช อบ4 
061-3841436 

17 การตั้งค่าป้องกัน 
malware Ransom 
ware ใน Windows 
setting และ ใน
ระบบ Network 
ภายในส านักงาน 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 





























    วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน นายชุตินทร เพ็ชรไชย 
ผชช อบ4 
061-3841436 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๗๗ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
18 การเขียนแบบด้วย 

Autocard Essential 
Training & 
Construction 
Drawings c]t 
Autocard Civil 3D 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 

































    วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน นายชุตินทร เพ็ชรไชย 
ผชช อบ4 
061-3841436 

19 Excel Pivot 
Tables in Depth 
& Power Query 
Excel Advanced 
Formulas and 
Functions. 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 

 










































วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
 

30 คน นายชุตินทร เพ็ชรไชย 
ผชช อบ4 
061-3841436 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๗๘ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
20 Redesigning 

Powerpoint 
Anumated Text 
and Objects for 
Beginners 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 











































  วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน นายชุตินทร เพ็ชรไชย 
ผชช อบ4 
061-3841436 

21 การจัดเก็บรูปภาพ 
ข้อมูล ด้วย
เทคโนโลยี Clound  
ตามมาตรฐาน 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 





























    วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

50 คน นายชุตินทร เพ็ชรไชย 
ผชช อบ4 
061-3841436 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๗๙ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
22 การออกแบบโดย

การใช้ soFtware 
เฉพาะทาง ของ 
CSI SAP2000 
ETABS2000 
SAFE2000 
MIDAS GEN 
STAAD PRO 
SLOPE W ANSYS 
PLAxis 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 

































































































วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน นายชุตินทร เพ็ชรไชย 
ผชช อบ4 
061-3841436 

23 โครงการพัฒนา
สมรรถนะและ
ทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่
บุคลากรภายใน 
กรมชลประทาน 

กองพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 















      นายช่าง 
วิศวกร 
จนท สนับสนุน 

40 คน นางสาววัลยา ตัญญะวังรัตน์ 
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 
02-6670986 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๘๐ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
24 ความสามารถด้าน

ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 

























































บุคลากรกรม
ชลประทาน 

  นางอัจฉรา ดาวัน 
ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานเทคโนโลยี 
2845 

25 ความรู้ด้านการ
จัดการความเสี่ยง
ดิจิทัล (Digital Risk 
Management) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 

















































บุคลากรกรม
ชลประทาน 

  นางอัจฉรา ดาวัน 
ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานเทคโนโลยี 
โทร 2845 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๘๑ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านักที่เสนอ
โครงการ 

การ 
ด าเนินการ 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ 

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 
ผู้ประสานงาน/ 

ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 
26 โครงการสัมมนาเชิง

วิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรู้และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏบิัติการดิจิทลั
กรมชลประทาน และ
การจัดท าโครงการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 









































































































เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านแผนงาน
หรือโครงการ 

70 คน นางอัจฉรา ดาวัน 
ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และ
มาตรฐานเทคโนโลยี 
โทร 2845 

27 โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีแก่
บุคลากร 
กรมชลประทาน -องค์
ความรู้ด้านออกแบบ
เว็บไซต์ และการสร้าง
สื่อการเรียนรู ้

กองการเงินบัญชี ให้ ศทศ/
สบค  

ด าเนินการ 

class 
 room 















      จนท กองกรเงิน 
และบัญชี 

30 คน นางกนกวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์ 
ผู้อ านวยการส่วนพัฒนา
ระบบคลัง 
02-2436954 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๘๒ 

 

 
 
ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

ฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอโครงการ 
การ 

ด าเนินการ 
รูปแบบ 

การ 
ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้ประสานงาน/ 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 

           แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร 

1 โครงการนวัตกรรม
การส ารวจท าแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ
ออสีรานละเอียดสูง
ทางน้ าชลประทาน
ด้ วยระบบอากาศ
ยานไร้นักบิน 

ส านักวิจัยและพัฒนา ส านัก
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

       วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
083-4963098 

2 โครงการพัฒนา
ถาดวัดการระเหย
อัตโนมัติ 

ส านักวิจัยและพัฒนา ส านัก
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

       วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
083-4963098 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๘๓ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

ฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอโครงการ 
การ 

ด าเนินการ 
รูปแบบ 

การ 
ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้ประสานงาน/ 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 

3 โครงการพัฒนาเรือ
และทุ่นจัดเก็บ
ตัวอย่างน้ า
อัตโนมัติ 

ส านักวิจัยและพัฒนา ส านัก
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

       วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
083-4963098 

4 โครงการพัฒนา
อุปกรณ์วัดระดับน้ า
ในนาเปียกสลับ
แห้งพร้อม
แอพพลิเคชั่น 

ส านักวิจัยและพัฒนา ส านัก
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

       วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
083-4963098 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๘๔ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

ฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอโครงการ 
การ 

ด าเนินการ 
รูปแบบ 

การ 
ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้ประสานงาน/ 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 

5 โครงการศึกษา
พฤติกรรมการไหล
ของน้ าโดยการใช้
แบบจ าลอง 3 มิติ 
เพ่ือการบริหาร
จัดการน้ า 

ส านักวิจัยและพัฒนา ส านัก
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

       วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
 
 

  นายชวกร ริ้วตระกูลไพบูลย์ 
วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ 
083-4963098 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๘๕ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

ฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอโครงการ 
การ 

ด าเนินการ 
รูปแบบ 

การ 
ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้ประสานงาน/ 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 

6 โครงการฝึกอบรม
แบบจ าลอง 
ทางอุกทกวิทยา 
(Hydrological 
Model) ในการ
ประเมินปริมาณ
น้ าท่า และคุณภาพ
น้ า โดยใช้
โปรแกรม SWAT 
(Soil and Water 
Assessment Tool) 

ส านักบริหารจัดการ
น้ าและอุทกวิทยา 

ส านัก
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

       นักอุทกวิทยา 
วิศวกร
ชลประทาน 
วิศวกรโยธา 

30 คน นางสุพิญดา วัฒนาการ 
นักอุทกวิทยา 
ช า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ 
02 - 2410371 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๘๖ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

ฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอโครงการ 
การ 

ด าเนินการ 
รูปแบบ 

การ 
ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้ประสานงาน/ 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 

7 โครงการฝึกอบรม
แบบจ าลอง
ความสัมพันธ์
น้ าฝน-น้ าท่า เพ่ือ
ประยุกต์ในการ
ประเมินน้ าไหลเข้า
อ่างเก็บน้ าโดยใช้
โปรแกรม  HEC-
HMS 

ส านักบริหารจัดการน้ า
และอุทกวิทยา 

ส านัก
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

       นักอุทกวิทยา 
วิศวกรชลประทาน 
วิศวกรโยธา 

30 คน นางสุพิญดา วัฒนาการ 
นักอุทกวิทยา 
ช า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ 
02 - 2410371 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๘๗ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

ฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอโครงการ 
การ 

ด าเนินการ 
รูปแบบ 

การ 
ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้ประสานงาน/ 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 

8 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีส ารวจ
สมัยใหม่ ส าหรับ
งานชลประทาน 
 
 
 
 
 

ส านักส ารวจด้าน
วิศวกรรม 
และธรณีวิทยา 

ส านัก
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

   ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านส ารวจ 
หรือเก่ียวข้อง
กับงานส ารวจ 

25 คน/รุ่น 
ปีละ 2 รุ่น 

นายอุเทน จ ารัส 
วิศวกรส ารวจช านาญการ 
02 - 2415135 

9 ระบบบริหาร
สัญญา 

กองพัสดุ กอง
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

     พส และผู้ติดตาม 
วศ และผู้ติดตาม 

50 คน นางสาวดวงพร สินธุฉาย 
นักวิชากรพัสดุ 
ช านาญการพิเศษ 
085-0955514 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๘๘ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

ฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอโครงการ 
การ 

ด าเนินการ 
รูปแบบ 

การ 
ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้ประสานงาน/ 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 

10 ระบบติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

กองพัสดุ กอง
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

     พส และผู้ติดตาม 
วศ และผู้ติดตาม 

50 คน นางสาวดวงพร สินธุฉาย 
นักวิชากรพัสดุช านาญ
การพิเศษ 
085-0955514 

11 ระบบบริหารสัน
ทรัพย์และทะเบียน
คุมทรัพย์สิน 

กองพัสดุ กอง
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

     พส และผู้ติดตาม 
วศ และผู้ติดตาม 

50 คน นางสาวดวงพร สินธุฉาย 
นักวิชากรพัสดุช านาญ
การพิเศษ 
085-0955514 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๘๙ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

ฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอโครงการ 
การ 

ด าเนินการ 
รูปแบบ 

การ 
ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้ประสานงาน/ 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 

         แผนงานการพัฒนาระบบงานรองรับการด าเนินงานภายในองค์กร 

12 ความรู้และทักษะ
ในการใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการประชุม
ทางไกล (VDO 
Conference) 
 
 
 
 

ส านักบริหาร
โครงการ 

ส านัก
ด าเนินการ
เอง 

class 
room 

       ข้าราชการ 
ในส านักบริหาร
โครงการ 
 
 

50 คน นายปรัชญา ฉายวัฒนา 
ผวศ.บก 
2668 

          แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๙๐ 

 

ผลส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะดิจิทัลกรมชลประทานจากส านัก/กอง  
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 
ล าดับ ชื่อโครงการ 

ฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอโครงการ 
การ 

ด าเนินการ 
รูปแบบ 

การ 
ด าเนินการ 

ปีท่ีด าเนินการ กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ผู้ประสานงาน/ 
ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม 65 66 67 68 

13 Project 
Management 
ส าหรับข้าราชการ
ปฏิบัติการ 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

  e-learning 
กพ 
 
 

      วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
 

  นายชุตินทร เพ็ชรไชย 
ผชช อบ4 
061-3841436 

14 การใช้  Microsoft 
Excel เพ่ือการ
บริหารข้อมูล 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

  e-learning 
กพ 

       วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
 

  นายชุตินทร เพ็ชรไชย 
ผชช อบ4 
061-3841436 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๙๑ 

 

4. การขอความเห็นชอบพิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ขอให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถในการสนับสนุนวิทยากรในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา     
ที่ส านักกองเสนอให้ส่วนกลางส่วนกลาง (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ) และโครงการที่ส านักด าเนินการเอง เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน ประจ าปี พ.ศ. 2565 – 2568 ที่สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 
 
 

 

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๙๒ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

         แผนงานการบริหารและการก ากับดูแลข้อมูลหลักองค์กร 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๙๓ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

1 IT Governance และ 
Cyber Security  
 ขอแก้ไขเป็น 
หลักสูตรธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้อ านวยการ
ส่วน/ฝ่าย ที่
รับผิดชอบด้าน 
it 
ขอแก้ไขเป็น
ผู้บริหารของ
ทุกส านัก/กอง
ควรต้องทราบ 

20 คน 

 

ตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนดให้การ
ด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสูก่ารเป็น
รัฐบาลดิจิทัล กรมจ าเป็นต้องให้
ผู้บริหารและหนว่ยงานที่ดูแลดา้น IT 
ของกรมจ าเป็นต้องรู้ ใน 3 เร่ือง 
หลักๆคือ  
1. ธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governent) 
 2. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act 
หรือ PDPA ) 3.ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security)  

ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล(องค์การมหาชน) 
(สพร.)  
**จากที่ทางศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ไปร่วมประชุมร่างแผนบูรณา
การรัฐบาลดิจิทัล ทาง สพร.
อยู่ระหว่างด าเนินการใน
เรื่องของการก าหนด
หลักสูตรดังกล่าว ร่วมกับ
คณะกรรมการต่างๆท่ี
เกี่ยวข้องอยู ่ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๙๔ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

        แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

2 ความรู้เบื้องต้น 
มาตรฐาน ISO 
20000 : มาตรฐาน
งานบริการด้าน IT 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้อ านวยการ
ส่วน/ฝ่าย  
ที่รับผิดชอบ
ด้าน it 

20-30 
คน 



  

ตามยโยบายการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานสู่ 
digital plateform 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของมาตรฐานด้านIT  
ที่เก่ียวข้อง 

วิทยากรภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๙๕ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

3 ความรู้เบื้องต้น 
มาตรฐาน ISO 
38500 (Corporate 
Governance For IT) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้อ านวยการ
ส่วน/ฝ่าย  
ที่รับผิดชอบ
ด้าน it 

20- 30 
คน 



  

ได้ก าหนดโครงการในแผนดจิิทัล
ของกรม ปี 64-68 :  โครงการ
ยกระดับมาตฐาน 
การบริการดานเทคโนโลย ี
ดิจิทัลตามมาตรฐาน ISO 
38500 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๙๖ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

4 หลักสูตรรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์หรือ 
นักบริหาร
ระดับสูง  
หรือ ผู้บริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ
ระดับกรม (DCIO) 
ผู้อ านวยการส านัก 
หรือ ผู้อ านวยการ
ส่วนท่ีดูแล 
ด้านIT 

1 คน/
ปี 



  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
DCIO  จ าเป็นต้องผ่าน
หลักสูตรนี้ ตามแนวทางที่ 
ก.พ.ร. ก าหนด (ส่งบุคลากร
ไปอบรม) 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทัล(TDGA) 
ภายใต้การด าเนินงาน
ของส านักงานพัฒนา
รับบาลดิจิทัล (สพร.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๙๗ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

        แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร 

5 การพัฒนา
สถาปัตยกรรมบริการ
เพ่ือการบูรณาการ
ระบบงาน  
ระยะที่2 

กองพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

นายช่าง 
วิศวกร 

20 คน 

 

 เนื่องจาก กพก เสนอมาแต่
เมื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ไม่สามารถตอบได้ว่า สิ่งที่
อยากอบรมคืออะไร 
น าไปใช้กับภารกิจงานใด 
เป้าหมายของการอบรมคือ
อะไร    



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๙๘ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

6 โครงการจัดท าแผนที่
ดิจิตอลแสดงต าแหน่ง
หลักเขตชลประทาน 
(MapGoogle)เพ่ือแชร์
ในแผนที่ฟรีออนไลน์ 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 

  

ควรเป็นหลักสูตรกลาง 
เนื่องจากทุก ส านักงาน
ชลประทาน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างาน
ตามภารกิจของส านักได้ 
(แต่การเผยแพร่ข้อมูล 
หมุดหลักฐานต้องพิจารณา
ในส่วนของการเปิดเผย
ข้อมูลด้วย) 

ศทส. หรือ สสธ.  
มีบุคลากรที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้
ได้ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๙๙ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

7 ระบบคิดประมาณงาน
และจัดท าราคากลาง
โดยโปรแกรมประยุกต์
ส านักพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 

  

 เนื่องจาก ส านัก เสนอมาแต่
เมื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
ไม่สามารถตอบได้ว่า สิ่งที่
อยากอบรม น าไปใช้กับ
ภารกิจงานใด เป้าหมายของ
การอบรมคืออะไร เป็นเพียง
การไปเอาชื่อโครงการใน
แผนดิจิทัลของกรม ปี 64-
68 มาอ้างอิง  

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๐๐ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

8 ระบบจัดท าประมาณ
การก่อสร้างด้วย
โปรแกรมประยุกต์ 
พัฒนาแหล่งน้ าขนาด
ใหญ ่

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 

 

 **โครงการนี้ สพญ อยู่
ระหว่างการของบประมาณ 
ในการด าเนินการพัฒนา
ระบบในปี 65 และ 66 ซ่ึง
เมื่อมีการพัฒนาระบบ ใน
TOR จะระบุให้การอบรม
การใช้งานระบบด้วย) 

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๐๑ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

9 โครงการรวบรวม
ตรวจสอบ วิเคราะห์
ความถูกต้องของข้อมูล
สถานการณ์น้ า 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 

 

 อ้างอิงโครงการตามแผน
ดิจิทัลซึ่งหน่วยงานที่ผิดชอบ
คือ สบอ. 

  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๐๒ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

10 โครงการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บเอกสาร
ออนไลน์ 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
 
 
 
 
 

30 คน 

 
 
 
 
 
 
 

 อ้างอิงโครงการตามแผน
ดิจิทัล ซึ่งหน่วยงานที่ผิด
ชอบคือ สชป.2 (**สามารถ
จัดเป็นหลักสูตรกลาง รวม
กับรายการที่ 21) 
 
 
 
 
 
 
 

   



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๐๓ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

11 เทคโนโลยีสีเขียว
ส าหรับผู้บริหาร 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง 
ผู้อ านวยการ
ส่วน/ฝ่าย ท่ี
รับผิดชอบดา้น it 

20 คน 

 

ตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนดให้การ
ด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสูก่ารเป็น
รัฐบาลดิจิทัล กรมจ าเป็นต้องให้
ผู้บริหารและหนว่ยงานที่ดูแลดา้น IT 
ของกรมจ าเป็นต้องรู้ ใน 3 เร่ือง 
หลักๆคือ  
1. ธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governent) 
 2. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act 
หรือ PDPA ) 3.ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security)  

วิทยากรภายนอก หรือ
ส่งบุคลากรไปอบรม
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๐๔ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

        แผนงานการพัฒนาระบบงานรองรับการด าเนินงานภายในองค์กร 
12 ระบบรายงานข้อมูล

ทางน้ าทาง
อินเตอร์เน็ตผ่านทาง  
website ศูนย์ข้อมูล
น้ า ส านักงาน
ชลประทาน 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 8 

จนท ที่ท า
หน้าที่รายงาน 
สถานการณ์น้ า 

30 คน  

ถ้าจะจัดเป็น
โครงการ
อบรม  
จะเป็น
ลักษณะของ
การใช้งาน
ระบบ

อ้างอิงมาจากแผนดิจิทัล  
ที่หน่วยงานรับผิดชอบคือ สชป
4 ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบงาน
ขึ้นมาใช้งานภายในส านัก  
โดยสชป.8 ไม่ได้มีระบบดังกลา่ว 
**ลักษณะเดียวกับรายการที่ 5  
(ซึ่งถ้าเป็นการใช้ระบบการ
รายงานสถานการณ์น้ าที ่ศทส.
พัฒนา มีการฝึกอบรมหลังจาก
พัฒนาระบบเสร็จ ทุกโครงการ)  

ผู้พัฒนาระบบนั้นๆ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๐๕ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

        แผนงานการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๐๖ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

13 โครงการปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย (Server) 
และระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

กองพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

นายช่าง 
วิศวกร 
จนท สาย
สนับสนุน 

40 คน 

ควรเป็น
หลักสูตรกลาง 
ตามแผนดิจิทัล 
: โครงกาพัฒนา
สมรรถนะ 
และทักษะ 
ดานเทคโนโลย ี
ดิจิทัลแก
บุคลากรภายใน 
กรมชลประทาน 

 เป็นแผนงานท่ี ศทส. จะ
ด าเนินการ (ไม่ใช่โครงการ
ฝึกอบรม) ซ่ึงถ้าจะจัดเป็นโครงการ
ฝึกอบรม ควรเปลี่ยนชื่อเช่น 
"หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การออกแบบและติดตั้งระบบ
เครือข่าย" 
 (**ไม่ควรจัดซ้ือ Server เพื่อ
ติดตั้งไว้ท่ีส านัก เน่ืองจากกรมมี
การให้บริการ RID Cloud อยู่แล้ว)  
 

ศทส. มีบุคลากรที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นีไ้ด ้



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๐๗ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

        แผนงานการจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๐๘ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

14 โครงการ Comp TIA 
Security+ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
และ เจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

2-3 คน 
/ป ี



  

** เหตุผลเดียวกับข้อ 2 ใน
การท าบริหารความเสี่ยง
ด้านIT จ าเป็นต้องมีองค์
ความรู้ และจากการ
ประเมินความพร้อมในการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ของ สพร. 
มีข้อค าถามในประเด็นของ
บุคลากรด้านIT จะต้องมี
การอบรม และได้ 
Certificate (ใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ) 

ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ไปอบรมภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๐๙ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

15 โครงการอบรม 
Implementing 
Vmware vShere 
ESXi 7.0 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
และ เจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

1-2 คน 
/ป ี 

  

ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ไปอบรมภายนอก 

        แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๑๐ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

16 Data Visualization ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

50 คน 

    

วิทยากรภายนอก 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๑๑ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

17 การตั้งค่าป้องกัน 
malware Ransom 
ware ใน Windows 
setting และ ในระบบ 
Network ภายใน
ส านักงาน 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
บุคลากร 
กรมชลประทาน 

30 คน 

  

ควรเป็นหลักสูตรกลาง ตาม
แผนดิจิทัล : โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ 
และทักษะดานเทคโนโลยี 
ดิจิทัลแกบุคลากรภายใน 
กรมชลประทาน 

วิทยากรจาก ศทส 
(สคค.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๑๒ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

18 การเขียนแบบด้วย 
Autocard Essential 
Training & 
Construction 
Drawings c]t 
Autocard Civil 3D 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 

  

เป็นโปรแกรมเฉพาะด้านที่
กรมฯ จ าเป็นต้องใช้งาน 

วิทยากรภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๑๓ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

19 Excel Pivot Tables 
in Depth & Power 
Query 
Excel Advanced 
Formulas and 
Functions. 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
บุคลากร 
กรมชลประทาน 

30 คน 

  

อาจจัดในช่วงแรกเพ่ือ
พัฒนาคน และให้เป็น
วิทยากรตัวคูณถ่ายทอดองค์
ความรู้ ในแต่ละส านัก/กอง
ต่อไปได้  อาจเปลี่ยนชื่อให้
เข้าใจง่ายเป็น "การใช้งาน
โปรแกรม Excel เพ่ือการ
บริหารจัดการข้อมูลขั้นสูง" 

วิทยากรจาก ศทส 
หรือ วิทยากรภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๑๔ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

20 การสร้างงานน าเสนอ
ด้วย Microsoft 
PowerPoint 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

บุคลากร 
กรชลประทาน 

30 คน   อาจจัดในช่วงแรกเพ่ือ
พัฒนาคน และให้เป็น
วิทยากรตัวคูณถ่ายทอดองค์
ความรู้ ในแต่ละส านัก/กอง
ต่อไปได้ 

วิทยากรภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๑๕ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

21 การจัดเก็บรูปภาพ 
ข้อมูล ด้วยเทคโนโลยี 
Clound  
ตามมาตรฐาน 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

50 คน  
 รวมกับรายการที่ 10 

  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๑๖ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

22 การออกแบบโดยการ
ใช้ soFtware เฉพาะ
ทาง ของ 
CSI SAP2000 
ETABS2000 
SAFE2000 MIDAS 
GEN STAAD PRO 
SLOPE W ANSYS 
PLAxis 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 


    

วิทยากรภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๑๗ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

23 โครงการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะ
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
แก่บุคลากรภายในกรม
ชลประทาน 

กองพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

นายช่าง 
วิศวกร 
จนท สนับสนุน 

40 คน   รวมอยู่ในรายการอื่นๆ ได้ 

  

24 ความสามารถด้าน
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

บุคลากร 
กรมชลประทาน 

  

  

ตามเกณฑ์การประเมินของ 
ก.พ.ร. 

วิทยากรจาก ศทส. 
ร่วมกับวิทยากร
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๑๘ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

25 ความรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงดิจิทัล 
(Digital Risk 
Management) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

  

  

ตามเกณฑ์การประเมินของ 
ก.พ.ร. 

วิทยากรจาก ศทส. 
ร่วมกับวิทยากร
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๑๙ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

26 โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรู้และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกรมชลประทาน 
และการจัดท าโครงการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

หัวหน้าฝ่าย
ยุทธศาสตร์ของ
ส านัก/กอง หรือ
เจ้าหน้าท่ีที่จัดท า
แผนงาน
โครงการด้านIT 
ของส านัก/กอง 
และโครงการ
ชลประทาน 

70 คน 
(อาจ

จัดเป็น 
2 รุ่น) 



  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการ และขั้นตอนจดัท า
แผนงานโครงการด้านIT ของ
กรม (**จากการท าAAR ในด้าน
การเสนอขอ งบประมาณ ด้าน
ICT ของส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
ศทส.)  

วิทยากรจาก ศทส. (สยม.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๒๐ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม เหตุผล วิทยากร 

27 โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีแก่
บุคลากรกรม
ชลประทาน          
 -องค์ความรู้ด้าน
ออกแบบเว็บไซต์ และ
การสร้างสื่อการเรียนรู้ 

กองการเงินบัญช ี จนท กองกรเงิน 
และบัญช ี 
จนท.ที่พัฒนา
เว็บไซต์ของ
ส านัก/กอง 

30 คน 


  

ควรเป็นหลักสูตรกลาง ซึ่งทาง 
ศทส.เคยมีการอบรมให้ส านัก/
กอง แต่เนื่องจากบุคลากรที่
รับผิดชอบงานนี้มีการยา้ย
หรือลาออกและไม่ได้มีการส่ง
มอบงานต่อ  

วิทยากรจาก ศทส. หรือ
วิทยากรภายนอก 

 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๒๑ 

 

 
 
พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

         แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๒๒ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

1 โครงการนวัตกรรมการ
ส ารวจท าแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศออสีราน ออร์
โธร์สีรายละเอียดสูงทาง
น้ าชลประทานด้วยระบบ
อากาศยานไร้นักบิน 

ส านักวิจัยและ
พัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  เป็นโครงการที่อยู่ในแผนดิจิทลั ซึ่ง
เป็นการด าเนนิการร่วมกันหลาย
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สบก./
สบอ./สชป./ศทส./สวพ. ควรมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ แต่หน่วยงาน
หลักที่ควรจะด าเนินการคือ สสธ ซึ่งมี
โครงการที่เป็นหลักสูตรทีท่าง สสธ. มี
การด าเนินการในแตล่ะปีอยู่แลว้  (**
ไปเอาชื่อโครงการจากแผนดิจทิลัมา) 

วิทยากร จาก สสธ. สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ได้ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๒๓ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

2 โครงการพัฒนาถาดวัด
การระเหยอัตโนมัติ 

ส านักวิจัยและ
พัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  โครงการส่วนใหญ่เป็นลักษณะของ
การท างานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถขยายผลไปใช้ในพื้นทีต่่างๆ
ได้ ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ดังกล่าว 

สวพ. ร่วมกับ อาจารย์
มหาวิทยาลัยที่ท าโครงการ
ร่วมกัน 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๒๔ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

3 โครงการพัฒนาเรือและ
ทุ่นจัดเก็บตัวอย่างน้ า
อัตโนมัติ 

ส านักวิจัยและ
พัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๒๕ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

4 โครงการพัฒนาอุปกรณ์วัด
ระดับน้ าในนาเปียกสลับ
แห้งพร้อมแอพพลิเคชั่น 

ส านักวิจัยและ
พัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๒๖ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

5 โครงการศึกษาพฤติกรรม
การไหลของน้ าโดยการใช้
แบบจ าลอง 3 มิติ เพื่อ
การบริหารจัดการน้ า 

ส านักวิจัยและ
พัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
 
 
 
 
 

  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๒๗ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

6 โครงการฝึกอบรม
แบบจ าลองทางอุกทก
วิทยา (Hydrological 
Model) ในการประเมิน
ปริมาณน้ าท่าและคุณภาพ
น้ า โดยใช้โปรแกรม 
SWAT (Soil and Water 
Assessment Tool) 

ส านักบริหาร
จัดการน้ า 
และอุทกวิทยา 

นักอุทกวิทยา 
วิศวกร
ชลประทาน 
วิศวกรโยธา 

30 คน เหมาะสมที่จะจัดอบรม (ปี65 
กลุ่มเป้าหมายคือ สบอและศูนย์
อุทกภาค ปี66 ขยายลงระดับ 
สชป1-17) 

วิทยากร จาก สบอ. ร่วมกับ
วิทยากรภายนอก *(วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศท่ีร่วม
ด าเนินการกับสบอ.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๒๘ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

7 โครงการฝึกอบรม
แบบจ าลองความสัมพันธ์
น้ าฝน-น้ าท่า เพ่ือประยุกต์
ในการประเมินน้ าไหลเข้า
อ่างเก็บน้ าโดยใช้
โปรแกรม  HEC-HMS 

ส านักบริหาร
จัดการน้ า 
และอุทกวิทยา 

นักอุทกวิทยา 
วิศวกร
ชลประทาน 
วิศวกรโยธา 

30 คน เหมาะสมที่จะจัดอบรม (ปี65 
กลุ่มเป้าหมายคือ สบอและศูนย์
อุทกภาค ปี66 ขยายลงระดับ 
สชป1-17) 

วิทยากร จาก สบอ. ร่วมกับ
วิทยากรภายนอก *(วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศท่ีร่วม
ด าเนินการกับสบอ.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๒๙ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส ารวจสมัยใหม่ ส าหรับ
งานชลประทาน 

ส านักส ารวจด้าน
วิศวกรรม 
และธรณีวิทยา 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านส ารวจ 
หรือเก่ียวข้อง
กับงานส ารวจ 

25 คน/
รุ่น 

ปีละ 2 
รุ่น 

เหมาะสมที่จะจัดอบรม วิทยากร จาก สสธ. ร่วมกับ
วิทยากรภายนอก 

9 ระบบบริหารสัญญา กองพัสดุ พส และ
ผู้ติดตาม 
วศ. และ
ผู้ติดตาม 

50 คน เหมาะสมที่จะจัดอบรม (.จัดโดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ฝึกอบรม) 

วิทยากร จาก กพด. 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๓๐ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

10 ระบบติดตามการจัดซื้อจัด
จ้าง 

กองพัสดุ พส และ
ผู้ติดตาม 
วศ และ
ผู้ติดตาม 

50 คน เหมาะสมที่จะจัดอบรม (จัดโดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ฝึกอบรม) 

วิทยากร จาก กพด. 

11 ระบบบริหารสันทรัพย์
และทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

กองพัสดุ พส และ
ผู้ติดตาม 
วศ และ
ผู้ติดตาม 

50 คน เหมาะสมที่จะจัดอบรม (จัดโดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ฝึกอบรม) 

วิทยากร จาก กพด. 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๓๑ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

         แผนงานการพัฒนาระบบงานรองรับการด าเนินงานภายในองค์กร 
12 ความรู้และทักษะในการใช้

เทคโนโลยี 
เพ่ือการประชุมทางไกล 
(VDO Conference) 
 

ส านักบริหาร
โครงการ 

ข้าราชการ 
ในส านักบริหาร
โครงการ 

50 คน สามารถจัดเป็นหลักสูตรกลางของ
กรม และไปขยายผลในลักษณะ
วิทยากรตัวคูณในระดับส านักได้ 
 

วิทยากร จาก ศทส. 

         แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๓๒ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

13 project Management 
ส าหรับข้าราชการ
ปฏิบัติการ 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  เหมาะสมที่จะจัดอบรม/เห็นควรให้
ส านักกองอ่ืน ลงทะเบียนเรียน 
จากเว็บของกพ.ด้วย 

e-learning 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๓๓ 

 

พิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

14 การใช้  Microsoft Excel 
เพ่ือการบริหารข้อมูล 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ   

เหมาะสมที่จะจัดอบรม/เห็นควรให้
ส านักกองอ่ืน ลงทะเบียนเรียน 
จากเว็บของกพ.ด้วย  และควรมี
การก าหนดตัวชี้วัดว่า ในแต่ละ
ส านักกอง มีผู้ผ่านการอบรมเป็น
เท่าไหร่)  

e-learning 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๓๔ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

         แผนงานการบริหารและการก ากับดูแลข้อมูลหลักองค์กร 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๓๕ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

1 หลักสูตรธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ  

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้อ านวยการ
ส่วน/ฝ่าย ที่
รับผิดชอบด้าน 
it 
ขอแก้ไขเป็น
ผู้บริหารของ
ทุกส านัก/กอง
ควรต้องทราบ 

20 คน 

 

ตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนดให้การ
ด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสูก่ารเป็น
รัฐบาลดิจิทัล กรมจ าเป็นต้องให้
ผู้บริหารและหนว่ยงานที่ดูแลดา้น IT 
ของกรมจ าเป็นต้องรู้ ใน 3 เร่ือง 
หลักๆคือ  
1. ธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governent) 
 2. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act 
หรือ PDPA ) 3.ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security)  

ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล(องค์การมหาชน) 
(สพร.)  
**จากท่ีทางศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปร่วมประชุมร่างแผน
บูรณาการรัฐบาลดจิิทัล 
ทาง สพร.อยูร่ะหว่าง
ด าเนินการในเรื่องของการ
ก าหนดหลักสูตรดังกล่าว 
ร่วมกับคณะกรรมการ
ต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่  
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๓๖ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

        แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

2 ความรู้เบื้องต้น 
มาตรฐาน ISO 
20000 : มาตรฐาน
งานบริการด้าน IT 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้อ านวยการ
ส่วน/ฝ่าย  
ที่รับผิดชอบ
ด้าน it 

20-30 
คน 



  

ตามยโยบายการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานสู่ 
digital plateform 
ผู้ปฏิบัติงาน 
ควรต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่องของมาตรฐานด้านIT  
ที่เก่ียวข้อง 

วิทยากรภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๓๗ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

3 ความรู้เบื้องต้น 
มาตรฐาน ISO 
38500 (Corporate 
Governance For IT) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้อ านวยการ
ส่วน/ฝ่าย  
ที่รับผิดชอบ
ด้าน it 

20- 30 
คน 



  

ได้ก าหนดโครงการในแผนดจิิทัล
ของกรม ปี 64-68 :  โครงการ
ยกระดับมาตฐาน 
การบริการดานเทคโนโลย ี
ดิจิทัลตามมาตรฐาน ISO 
38500 

4 หลักสูตรรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นักบริหาร
ระดับสูง  
หรือ ผู้บริหาร
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐ
ระดับกรม (DCIO) 
ผู้อ านวยการส านัก 
หรือ ผู้อ านวยการ
ส่วนท่ีดูแล 
ด้านIT 

1 คน/
ปี 



  

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
DCIO  จ าเป็นต้องผ่าน
หลักสูตรนี้ ตามแนวทางที่ 
ก.พ.ร. ก าหนด (ส่งบุคลากร
ไปอบรม) 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ด้านดิจิทัล(TDGA) 
ภายใต้การด าเนินงาน
ของส านักงานพัฒนา
รับบาลดิจิทัล (สพร.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๓๘ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

        แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร 

5 โครงการจัดท าแผนที่
ดิจิตอลแสดงต าแหน่ง
หลักเขตชลประทาน 
(MapGoogle)เพ่ือแชร์
ในแผนที่ฟรีออนไลน์ 

ส านักงาน
ชลประทานที่ 3 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 

  

ควรเป็นหลักสูตรกลาง เน่ืองจาก
ทุก ส านักงานชลประทาน สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในการท างานตาม
ภารกิจของส านักได้ 
(แต่การเผยแพร่ข้อมูล 
หมุดหลักฐานต้องพิจารณาในส่วน
ของการเปิดเผยข้อมูลด้วย) 

ศทส. หรือ สสธ.  
มีบุคลากรที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้
ได้ 

         แผนงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๓๙ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

6 เทคโนโลยีสีเขียว
ส าหรับผู้บริหาร 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง 
ผู้อ านวยการ
ส่วน/ฝ่าย ท่ี
รับผิดชอบดา้น it 

20 คน 

 

ตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 
กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนดให้การ
ด าเนินการเพื่อปรับเปลี่ยนสูก่ารเป็น
รัฐบาลดิจิทัล กรมจ าเป็นต้องให้
ผู้บริหารและหนว่ยงานที่ดูแลดา้น IT 
ของกรมจ าเป็นต้องรู้ ใน 3 เร่ือง 
หลักๆคือ  
1. ธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governent) 
 2. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act 
หรือ PDPA ) 3.ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยากรภายนอก หรือ
ส่งบุคลากรไปอบรม
ภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๔๐ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

        แผนงานการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๔๑ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

7 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการออกแบบ
และติดตั้งระบบ
เครือข่าย" 

กองพัฒนาแหล่ง
น้ าขนาดกลาง 

นายช่าง 
วิศวกร 
จนท สาย
สนับสนุน 

40 คน 

ควรเป็น
หลักสูตรกลาง 
ตามแผนดิจิทัล 
: โครงกาพัฒนา
สมรรถนะ 
และทักษะ 
ดานเทคโนโลย ี
ดิจิทัลแก
บุคลากรภายใน 
กรมชลประทาน 

 เป็นแผนงานที่ ศทส. จะ
ด าเนินการ (ไม่ใช่โครงการ
ฝึกอบรม) ซึ่งถ้าจะจัดเป็น
โครงการฝึกอบรม ควร
เปลี่ยนชื่อเช่น "หลักสูตร
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกแบบและติดตั้งระบบ
เครือข่าย" 
 (**ไม่ควรจัดซื้อ Server 
เพ่ือติดตั้งไว้ที่ส านัก 
เนื่องจากกรมมีการ
ให้บริการ RID Cloud อยู่
แล้ว)  
 
 
 

ศทส. มีบุคลากรที่
สามารถถ่ายทอดองค์
ความรู้นี้ได้ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๔๒ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

        แผนงานการจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 
8 โครงการ Comp TIA 

Security+ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
และ เจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

2-3 คน 
/ป ี



  

** เหตุผลเดียวกับข้อ 2 ใน
การท าบริหารความเสี่ยง
ด้านIT จ าเป็นต้องมีองค์
ความรู้ และจากการ
ประเมินความพร้อมในการ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล ของ สพร. 
มีข้อค าถามในประเด็นของ
บุคลากรด้านIT จะต้องมี
การอบรม และได้ 
Certificate (ใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ) 

ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ไปอบรมภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๔๓ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

9 โครงการอบรม 
Implementing 
Vmware vShere 
ESXi 7.0 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์
และ เจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 

1-2 คน 
/ป ี 

  

ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ไปอบรมภายนอก 

        แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๔๔ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

10 โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรู้และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกรมชลประทาน 
และการจัดท าโครงการ
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

หัวหน้าฝ่าย
ยุทธศาสตร์ของ
ส านัก/กอง หรือ
เจ้าหน้าท่ีที่จัดท า
แผนงาน
โครงการด้านIT 
ของส านัก/กอง 
และโครงการ
ชลประทาน 

70 คน 
(อาจ

จัดเป็น 
2 รุ่น) 



  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการ และขั้นตอนจดัท า
แผนงานโครงการด้านIT ของ
กรม (**จากการท าAAR ในด้าน
การเสนอขอ งบประมาณ ด้าน
ICT ของส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
ศทส.)  

วิทยากรจาก ศทส. (สยม.) 

11 Data Visualization ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

50 คน 

    

วิทยากรภายนอก 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๔๕ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

12 การตั้งค่าป้องกัน 
malware Ransom 
ware ใน Windows 
setting และ ในระบบ 
Network ภายใน
ส านักงาน 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
บุคลากร 
กรมชลประทาน 

30 คน 

  

ควรเป็นหลักสูตรกลาง ตาม
แผนดิจิทัล : โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ 
และทักษะดานเทคโนโลยี 
ดิจิทัลแกบุคลากรภายใน 
กรมชลประทาน 

วิทยากรจาก ศทส 
(สคค.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๔๖ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

13 การใช้งานโปรแกรม 
Excel เพ่ือการบริหาร
จัดการข้อมูลขั้นสูง 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
บุคลากร 
กรมชลประทาน 

30 คน 

  

อาจจัดในช่วงแรกเพ่ือ
พัฒนาคน และให้เป็น
วิทยากรตัวคูณถ่ายทอดองค์
ความรู้ ในแต่ละส านัก/กอง
ต่อไปได้  อาจเปลี่ยนชื่อให้
เข้าใจง่ายเป็น "การใช้งาน
โปรแกรม Excel เพ่ือการ
บริหารจัดการข้อมูลขั้นสูง" 

วิทยากรจาก ศทส 
หรือ วิทยากรภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๔๗ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

14 การสร้างงานน าเสนอ
ด้วย Microsoft 
PowerPoint 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

บุคลากร 
กรชลประทาน 

30 คน   อาจจัดในช่วงแรกเพ่ือ
พัฒนาคน และให้เป็น
วิทยากรตัวคูณถ่ายทอดองค์
ความรู้ ในแต่ละส านัก/กอง
ต่อไปได้ 

วิทยากรภายนอก 

15 ความสามารถด้าน
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

บุคลากร 
กรมชลประทาน 

  

  

ตามเกณฑ์การประเมินของ 
ก.พ.ร. 

วิทยากรจาก ศทส. 
ร่วมกับวิทยากร
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๔๘ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

16 ความรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงดิจิทัล 
(Digital Risk 
Management) 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

  

  

ตามเกณฑ์การประเมินของ 
ก.พ.ร. 

วิทยากรจาก ศทส. 
ร่วมกับวิทยากร
ภายนอก 

17 โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีแก่
บุคลากรกรม
ชลประทาน          
 -องค์ความรู้ด้าน
ออกแบบเว็บไซต์ และ
การสร้างสื่อการเรียนรู้ 

กองการเงินบัญช ี จนท กองกรเงิน 
และบัญช ี 
จนท.ที่พัฒนา
เว็บไซต์ของ
ส านัก/กอง 

30 คน 

  

ควรเป็นหลักสูตรกลาง ซึ่งทาง 
ศทส.เคยมีการอบรมให้ส านัก/
กอง แต่เนื่องจากบุคลากรที่
รับผิดชอบงานนี้มีการยา้ย
หรือลาออกและไม่ได้มีการส่ง
มอบงานต่อ  

วิทยากรจาก ศทส. หรือ
วิทยากรภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๔๙ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

18 การตกแต่งรูปภาพด้วย
โปรแกรม Adobe 
Photoshop 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

30 คน 
/ รุ่น 



 

จากการส ารวจความ
ต้องการในการฝีกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
(เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เพ่ือยกระดับ
ความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ของกรม
ชลประทาน 

วิทยากรจาก 
ส่วนระบบสารสนเทศฯ 
ศทส 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕๐ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

19 การสร้างสื่อวิดีทัศน์
เพ่ือเผยแพร่บนระบบ
อินเตอร์เน็ต 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

30 คน  


 

จากการส ารวจความ
ต้องการในการฝีกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
(เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เพ่ือยกระดับ
ความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ของกรม
ชลประทาน 

วิทยากรจาก 
ส่วนประชาสัมพันธ์  
ส านักงานเลขานุการ
กรม 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕๑ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

20 การออกแบบ 
Infographic เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

30 คน 


 

จากการส ารวจความ
ต้องการในการฝีกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
(เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เพ่ือยกระดับ
ความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ของกรม
ชลประทาน 

วิทยากร 
จากส่วนประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขานุการกรม 

21 การเขียนแบบด้วย 
Autocard Essential 
Training & 
Construction 
Drawings c]t 
Autocard Civil 3D 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 

  

เป็นโปรแกรมเฉพาะด้านที่
กรมฯ จ าเป็นต้องใช้งาน 

วิทยากรภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕๒ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

22 การออกแบบโดยการ
ใช้ soFtware เฉพาะ
ทาง ของ 
CSI SAP2000 
ETABS2000 
SAFE2000 MIDAS 
GEN STAAD PRO 
SLOPE W ANSYS 
PLAxis 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 



    

วิทยากรภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕๓ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

23 การพัฒนา Mobile 
Application 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
และเจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

40 คน 
/ รุ่น 





 

จากการส ารวจความ
ต้องการในการฝีกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
(เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เพ่ือยกระดับ
ความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ของกรม
ชลประทาน 
 
 
 
 
 

วิทยากรจาก 
ส่วนระบบสารสนเทศฯ 
ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕๔ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
โครงการที่ส านัก/กอง เสนอให้ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กอง 

ที่เสนอ
โครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 จ านวน 

เหมาะสม 
ที่จะจดั
อบรม 

ไม่
เหมาะสม 

เหตุผล วิทยากร 

24 การใช้งานโปรแกรม
จัดการระบบภูมิ
สารสนเทศ 

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และการสื่อสาร 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
และเจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

30 คน 
/ รุ่น 





 

จากการส ารวจความ
ต้องการในการฝีกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
(เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) เพ่ือยกระดับ
ความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล ของกรม
ชลประทาน 
 

วิทยากรจาก 
ส่วนระบบสารสนเทศฯ 
ศทส 

 
 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕๕ 

 

 
สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

         แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร 

1 โครงการนวัตกรรมการ
ส ารวจท าแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศออสีราน ออร์
โธร์สีรายละเอียดสูงทาง
น้ าชลประทานด้วยระบบ
อากาศยานไร้นักบิน 

ส านักวิจัยและ
พัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  เป็นโครงการที่อยู่ในแผนดิจิทลั ซึ่ง
เป็นการด าเนนิการร่วมกันหลาย
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สบก./
สบอ./สชป./ศทส./สวพ. ควรมีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ แต่หน่วยงาน
หลักที่ควรจะด าเนินการคือ สสธ ซึ่งมี
โครงการที่เป็นหลักสูตรทีท่าง สสธ. มี
การด าเนินการในแตล่ะปีอยู่แลว้  (**
ไปเอาชื่อโครงการจากแผนดิจทิลัมา) 

วิทยากร จาก สสธ. สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ได้ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕๖ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

2 โครงการพัฒนาถาดวัด
การระเหยอัตโนมัติ 

ส านักวิจัยและ
พัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  โครงการส่วนใหญ่เป็นลักษณะของ
การท างานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถขยายผลไปใช้ในพื้นทีต่่างๆ
ได้ ควรมีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ดังกล่าว 

สวพ. ร่วมกับ อาจารย์
มหาวิทยาลัยที่ท าโครงการ
ร่วมกัน 

3 โครงการพัฒนาเรือและ
ทุ่นจัดเก็บตัวอย่างน้ า
อัตโนมัติ 

ส านักวิจัยและ
พัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕๗ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

4 โครงการพัฒนาอุปกรณ์วัด
ระดับน้ าในนาเปียกสลับ
แห้งพร้อมแอพพลิเคชั่น 

ส านักวิจัยและ
พัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕๘ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

5 โครงการศึกษาพฤติกรรม
การไหลของน้ าโดยการใช้
แบบจ าลอง 3 มิติ เพื่อ
การบริหารจัดการน้ า 

ส านักวิจัยและ
พัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
 
 
 
 
 

  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๕๙ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

6 โครงการฝึกอบรม
แบบจ าลองทางอุกทก
วิทยา (Hydrological 
Model) ในการประเมิน
ปริมาณน้ าท่าและคุณภาพ
น้ า โดยใช้โปรแกรม 
SWAT (Soil and Water 
Assessment Tool) 

ส านักบริหาร
จัดการน้ า 
และอุทกวิทยา 

นักอุทกวิทยา 
วิศวกร
ชลประทาน 
วิศวกรโยธา 

30 คน เหมาะสมที่จะจัดอบรม (ปี65 
กลุ่มเป้าหมายคือ สบอและศูนย์
อุทกภาค ปี66 ขยายลงระดับ 
สชป1-17) 

วิทยากร จาก สบอ. ร่วมกับ
วิทยากรภายนอก *(วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศท่ีร่วม
ด าเนินการกับสบอ.) 

7 โครงการฝึกอบรม
แบบจ าลองความสัมพันธ์
น้ าฝน-น้ าท่า เพ่ือประยุกต์
ในการประเมินน้ าไหลเข้า
อ่างเก็บน้ าโดยใช้
โปรแกรม  HEC-HMS 

ส านักบริหาร
จัดการน้ า 
และอุทกวิทยา 

นักอุทกวิทยา 
วิศวกร
ชลประทาน 
วิศวกรโยธา 

30 คน เหมาะสมที่จะจัดอบรม (ปี65 
กลุ่มเป้าหมายคือ สบอและศูนย์
อุทกภาค ปี66 ขยายลงระดับ 
สชป1-17) 

วิทยากร จาก สบอ. ร่วมกับ
วิทยากรภายนอก *(วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศท่ีร่วม
ด าเนินการกับสบอ.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๖๐ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

8 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส ารวจสมัยใหม่ ส าหรับ
งานชลประทาน 

ส านักส ารวจด้าน
วิศวกรรม 
และธรณีวิทยา 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านส ารวจ 
หรือเก่ียวข้อง
กับงานส ารวจ 

25 คน/
รุ่น 

ปีละ 2 
รุ่น 

เหมาะสมที่จะจัดอบรม วิทยากร จาก สสธ. ร่วมกับ
วิทยากรภายนอก 

9 ระบบบริหารสัญญา กองพัสดุ พส และ
ผู้ติดตาม 
วศ. และ
ผู้ติดตาม 

50 คน เหมาะสมที่จะจัดอบรม (.จัดโดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ฝึกอบรม) 

วิทยากร จาก กพด. 

10 ระบบติดตามการจัดซื้อจัด
จ้าง 

กองพัสดุ พส และ
ผู้ติดตาม 
วศ และ
ผู้ติดตาม 

50 คน เหมาะสมที่จะจัดอบรม (จัดโดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ฝึกอบรม) 

วิทยากร จาก กพด. 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๖๑ 

 

สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

11 ระบบบริหารสันทรัพย์
และทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

กองพัสดุ พส และ
ผู้ติดตาม 
วศ และ
ผู้ติดตาม 

50 คน เหมาะสมที่จะจัดอบรม (จัดโดยมี
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ฝึกอบรม) 

วิทยากร จาก กพด. 

         แผนงานการพัฒนาระบบงานรองรับการด าเนินงานภายในองค์กร 
12 ความรู้และทักษะในการใช้

เทคโนโลยี 
เพ่ือการประชุมทางไกล 
(VDO Conference) 
 

ส านักบริหาร
โครงการ 

ข้าราชการ 
ในส านักบริหาร
โครงการ 

50 คน สามารถจัดเป็นหลักสูตรกลางของ
กรม และไปขยายผลในลักษณะ
วิทยากรตัวคูณในระดับส านักได้ 
 

วิทยากร จาก ศทส. 

         แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
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สรุปโครงการที่เหมาะสมส าหรับการจัดฝึกอบรม 
(โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง) 

ล าดับ ชื่อโครงการฝึกอบรม 
ส านัก/กองที่เสนอ

โครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน ข้อเสนอแนะ 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
แนะน าวิทยากร 

จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

13 project Management 
ส าหรับข้าราชการ
ปฏิบัติการ 

ส านักออกแบบ
วิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

  เหมาะสมที่จะจัดอบรม/เห็นควรให้
ส านักกองอ่ืน ลงทะเบียนเรียน 
จากเว็บของกพ.ด้วย 

e-learning 

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๖๓ 

 

5. การส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน (เฉพาะโครงการที่
ส่วนกลาง (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด าเนินการ) 

ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการ 
ในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรชลประทาน ตามกลุ่มเป้าหมายและหลักสูตรต่างๆ           
เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ครบถ้วนที่สุด ในระหว่างวันที่ 4 – 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1. ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการศูนย์/ผู้เชี่ยวชาญ/

ผู้อ านวยการโครงการชลประทาน/ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา/ผู้อ านวยการส่วน 
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับงานบริการ 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักธรณีวิทยา 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์นยาบายและแผน 
นักวิชาการเกษตร  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
นักวิชาการจัดหาที่ดิน 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 
นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
นักวิทยาศาสตร์ 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
นักอุทกวิทยา 
นักธรณีวิทยา 
นิติกร 
บรรณรักษ์ 
มัณฑนากร 
วิศวกร 
วิศวกรเครื่องกล 
วิศวกรชลประทาน 
วิศวกรไฟฟ้า 
วิศวกรสื่อสาร 
วิศวกรโยธา 
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วิศวกรส ารวจ 
เศรษฐกร 
สถาปนิก 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นักวิชาการเกษตร 
นักวิชาการป่าไม้ 
เจ้าหน้าที่สื่อสาร 

 3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 
 4. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอื่น 
  เจ้าพนักงานการเกษตร 

เจ้าพนักงานชลประทาน 
เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานห้องสมุด 
เจ้าพนักงานประมง 
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ 
เจ้าพนักงานสถิติ  
เจ้าพนักงานสัตวบาล 
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 
เจ้าพนักงานการเกษตร 
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่สถิติ 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
นายช่างเขียนแบบ 
นายช่างเครื่องกล 
นายช่างชลประทาน 
นายช่างเทคนิค 
นายช่างฝีมือโรงงาน 
นายช่างฝีมือสนาม 
นายช่างพิมพ์ 
นายช่างไฟฟ้า 
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 
นายช่างโยธา 
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นายช่างส ารวจ 
นายช่างเขียนแบบ 
นายช่างชลประทาน 
นายช่างโยธา 
นายช่างภาพ 
นายช่างศิลป์ 
นายช่างส ารวจ 
นายช่างก่อสร้าง 
ช่างเขียน 
ช่างเครื่องจักรกล 
ช่างเครื่องยนต์ 
ช่างเครื่องเรือ 
ช่างสื่อสาร 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 
พนักงานเครื่องจักรกล 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานส่งน้ า 
พนักงานเก็บเอกสาร 
พนักงานเครื่องยก 
พนักงานทั่วไป 
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
พนักงานบ ารุงทาง 
พนักงานประตูน้ า 
พนักงานพิมพ์ 
พนักงานพิมพ์แบบ 
พนักงานรักษาความปลอดภัย 
พนักงานรับโทรศัพท์ 
พนักงานวัดระดับน้ า 
พนักงานส่งน้ า 
พนักงานสถานที่ 
นายท้ายเรือ 
พนักงานห้องปฏิบัติการ 
พนักงานอณาบาล 
พนักงานพัสดุ 
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ผู้รักษาอาคารชลประทาน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก ่

ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
1.1 ชื่อ-สกุล 
1.2 อายุ 
1.2 ต าแหน่ง 
1.3 ระดับ 
1.4 ส านัก 

ส่วนที่ 2 ความต้องการในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
และตามแนวทางแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
ส่วนที่  2 การวิ เคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล                

ตามหลักเกณฑ์ ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เชื่อมโยงตามแนวทางแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน             
ปี พ.ศ. 2564 – 2568 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ จ าแนกเป็น 1) ชื่อ-สกุล          
2) ต าแหน่ง 3) ระดับ 4) สังกัด  
ตาราง 1 ร้อยละต าแหน่งของผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของ 

บุคลากรกรมชลประทาน 
ต าแหน่ง  จ านวน (คน)  ร้อยละ 

ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการศูนย์/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทาน/ผู้อ านวยการโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษา/ผู้อ านวยการส่วน 
นักจัดการงานทั่วไป 
นักทรัพยากรบุคคล 
นักธรณีวิทยา 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักวิชาการเกษตร  
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี 

50 
 
 
 

 
51 
9 
2 
8 

10 
4 
3 

32 

2.72 
 
 
 
 

2.77 
0.49 
0.11 
0.43 
0.54 
0.22 
0.16 
1.74 
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ต าแหน่ง  จ านวน (คน)  ร้อยละ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย
นักวิชาการพัสดุ 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
นักวิเทศสัมพันธ์ 
นักอุทกวิทยา 
นักธรณีวิทยา 
นิติกร 
บรรณรักษ์ 
มัณฑนากร 
วิศวกรเครื่องกล 
วิศวกรชลประทาน 
วิศวกรไฟฟ้า 
วิศวกรโยธา 
วิศวกรส ารวจ 
เศรษฐกร 
สถาปนิก 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 
เจ้าพนักงานการเกษตร 
เจ้าพนักงานชลประทาน 
เจ้าพนักงานจัดหาที่ดิน 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานธุรการ 
เจ้าพนักงานพัสดุ 
เจ้าพนักงานห้องสมุด 
เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 
เจ้าพนักงานการเกษตร 
เจ้าพนักงานสถิติ 
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ 
เจ้าหน้าที่สถิติ 
นายช่างเครื่องกล 
นายช่างโยธา 
นายช่างชลประทาน 
นายช่างเทคนิค 
นายช่างฝีมือโรงงาน 

1 
8 
7 
1 
7 
9 
2 

12 
1 
3 
1 

273 
2 

49 
7 

15 
5 

12 
51 
9 
1 
1 

63 
256 
42 
1 

                    7 
1 
5 
2 
2 

115 
40 

487 
3 

11 

0.05 
0.43 
0.38 
0.05 
0.38 
0.49 
0.11 
0.65 
0.05 
0.16 
0.05 

14.89 
0.11 
3.31 
0.38 
0.81 
0.27 
0.65 
2.77 
0.49 
0.05 
0.05 
3.45 

13.91 
2.28 
0.05 
0.38 
0.05 
0.27 
0.11 
0.11 
6.25 
2.19 

26.45 
0.16 
0.60 
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ต าแหน่ง  จ านวน (คน)  ร้อยละ 
นายช่างฝีมือสนาม 
นายช่างพิมพ์ 
นายช่างไฟฟ้า 
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร 
นายช่างส ารวจ 
นายช่างส ารวจ 
ช่างเครื่องเรือ 
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
พนักงานขับรถยนต์ 
พนักงานเครื่องยก 
พนักงานทั่วไป 
พนักงานพิมพ์ 
พนักงานพิมพ์แบบ 
พนักงานวัดระดับน้ า 
พนักงานสถานที่ 
นายท้ายเรือ 
พนักงานพัสดุ 
ผู้รักษาอาคารชลประทาน 

16 
1 

30 
1 

50 
5 

                   4 
6 
8 

11 
5 
2 
2 
3 

14 
1 
1 
1 

0.87 
0.05 
1.64 
0.05 
2.73 
0.27 
0.22 
0.33 
0.43 
0.60 
0.27 
0.11 
0.11 
0.16 
0.76 
0.05 
0.05 
0.05 

รวม 1,841 100 
  จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ ด ารงต าแหน่งนายช่างชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 
26.45 รองลงมาคือ ต าแหน่งวิศวชลประทาน คิดเป็นร้อยละ 14.89 

ตาราง 2  ร้อยละของระดับของผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล            
ของบุคลากรกรมชลประทาน 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการศูนย์/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทาน/ผู้อ านวยการโครงการ
ส่งน้ าและบ ารุงรักษา/ผู้อ านวยการส่วน 
ช านาญการพิเศษ 
อาวุโส 
ช านาญการ 
ช านาญงาน 
ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงาน 

50 
 
 
 
 

38 
100 
146 
231 
248 
219 

2.72 
 
 
 
 

2.06 
5.43 
7.93 

12.55 
13.47 
11.90 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๖๙ 

 

ระดับ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนักงานราชการ 809 43.94 

รวม 1,841 100 
 จากตาราง 3 พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่ อยู่ในระดับพนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 

43.94 รองลงมาคือ ระดับปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 13.47 

ตาราง 3  ร้อยละประเภทบทบาทที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะดิจิทัลของผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการ      
ในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรกรมชลประทาน 

ประเภทบทบาทที่เกี่ยวข้องของ จ านวน (คน) ร้อยละ 
- ผู้อ านวยการส านัก/ผู้อ านวยการกอง/
ผู้อ านวยการกลุ่ม/ผู้อ านวยการศูนย์/
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทาน/ผู้อ านวยการโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษา/ผู้อ านวยการส่วน 
- กลุ่มผู้ปฏบิัติงานด้านนโยบายและวิชาการ 
และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ 
- กลุ่มผู้ปฏิบัตงิานเฉพาะดา้นเทคโนโลยีดิจิทัล 
- ผู้ปฏิบัติงานอื่น 

50 
 
 
 
 
 

518 
 
 

54 
1219 

 

2.72 
 
 
 
 
 

28.14 
 
 

2.93 
66.21 

รวม 1,270 100 
 จากตาราง 4 พบว่าผู้ตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่เป็น กลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 

66.21 รองลงมาคือ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและวิชาการ และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ คิดเป็นร้อยละ 28.14 

ตาราง 4  ร้อยละของสังกัดของผู้ตอบแบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล           
ของบุคลากรกรมชลประทาน 

สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 
ส านักงานเลขานุการกรม 
ส านักกฎหมายและที่ดิน 
ส านักเครื่องจักรกล 
ส านักจัดรูปที่ดินกลาง 
ส านักบริหารโครงการ 
ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยา 
ส านักพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
ส านักวิจัยและพัฒนา 
ส านักส ารวจด้านวิศวกรรม 
และธรณีวิทยา 

20 
16 
38 
53 
35 
55 

116 
15 
24 

 

1.09 
0.87 
2.06 
2.88 
1.90 
2.99 
6.30 
0.81 
1.30 

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๗๐ 

 

สังกัด จ านวน (คน) ร้อยละ 
 
ส านักออกแบบวิศวกรรม 
และสถาปัตยกรรม 
ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
กองการเงินและบัญชี      
กองแผนงาน             
กองพัสดุ    
กองพัฒนาแหล่งน้ าขนาดกลาง 
กองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กองประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
สถาบันพัฒนาการชลประทาน 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
ส านักงานชลประทานที่ 1 
ส านักงานชลประทานที่ 2 
ส านักงานชลประทานที่ 3 
ส านักงานชลประทานที่ 4 
ส านักงานชลประทานที่ 5 
ส านักงานชลประทานที่ 6 
ส านักงานชลประทานที่ 7 
ส านักงานชลประทานที่ 8 
ส านักงานชลประทานที่ 9 
ส านักงานชลประทานที่ 10 
ส านักงานชลประทานที่ 11 
ส านักงานชลประทานที่ 12 
ส านักงานชลประทานที่ 13 
ส านักงานชลประทานที่ 14 
ส านักงานชลประทานที่ 15 
ส านักงานชลประทานที่ 16 
ส านักงานชลประทานที่ 17 
 

 
20 

 
15 
40 
27 
3 

257 
4 
3 
 

6 
 

2 
1 

32 
38 

209 
47 
69 
82 
45 
49 
47 
38 

116 
67 
51 
20 
45 
69 
67 

 
1.08 

 
0.81 
2.17 
1.47 
0.16 

13.96 
0.22 
0.16 

 
                 0.33 
 

0.11 
0.05 
1.73 
2.06 

11.35 
2.55 
3.75 
4.45 
2.44 
2.66 
2.55 
2.06 
6.30 
3.65 
2.78 
1.09 
2.45 
3.76 
3.65 

รวม 1,841 100 
  จากตาราง 5 พบว่าผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจส่วนใหญ่สังกัดกองพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.96 รองลงมาคือ สังกัดส านักงานชลประทานที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 11.35 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๗๑ 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความความต้องการในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์   
ที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล                
ตามหลักเกณฑ์ ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด เชื่อมโยงตามแนวทางแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมชลประทาน            
ปี พ.ศ. 2564 – 2568 
ตาราง 5  ความความต้องการในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 
ความความต้องการในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์       
ที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ         
ในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
เชื่ อมโยงตามแนวทางแผนปฏิบัติ การดิ จิทั ล  กรมชลประทาน                 
ปี พ.ศ. 2564 – 2568 

จ านวน (คน) 

1. ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 120 
2. ความรู้เบื้องตน้ มาตรฐาน ISO 20000 : มาตรฐานงานบริการด้าน IT 104 
3. ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 38500 (Corporate Governance 
For IT) 

46 

4.โครงการจัดท าแผนที่ดิจิตอลแสดงต าแหน่งหลักเขตชลประทาน 
(MapGoogle)เพ่ือแชร์ในแผนที่ฟรีออนไลน์ 

 

5. เทคโนโลยีสีเขียวส าหรับผูบ้ริหาร 60 
6. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย 134 
7. โครงการ Comp TIA Security+ 3 
8. โครงการอบรม Implementing Vmware vShere ESXi 7.0 9 
9. Data Visualization 62 
10. การตั้งค่าป้องกัน malware Ransom ware ใน Windows setting 
และ ในระบบ Network ภายในส านักงาน 

97 

11. การเขียนแบบด้วย Autocard Essential Training 
&Construction Drawings c]t Autocard Civil 3D 

472 

12. การใช้งานโปรแกรม Excel เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลขั้นสูง 759 
13. การสร้างงานน าเสนอด้วย Microsoft PowerPoint 218 
14. การออกแบบโดยการใช้ soFtware เฉพาะทาง ของ 
CSI SAP2000 ETABS2000 SAFE2000 MIDAS GEN STAAD PRO 
SLOPE W ANSYS PLAxis 

32 

15. ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 

207 

16. ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk 
Management) 

47 

17. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือเผยแพร่ความรู้และท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และการจัดท าโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

67 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๗๒ 

 

ความความต้องการในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์       
ที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ         
ในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักเกณฑ์ ที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 
เชื่ อมโยงตามแนวทางแผนปฏิบัติ การดิ จิทั ล  กรมชลประทาน                 
ปี พ.ศ. 2564 – 2568 

จ านวน (คน) 

13. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรกรมชลประทาน          
 -องค์ความรู้ด้านออกแบบเว็บไซต์ และการสร้างสื่อการเรียนรู้ 

111 

18. การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 141 
19. การสร้างสื่อวิดีทัศน์เพ่ือเผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ต 23 
20. การออกแบบ Infographic เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 25 
11. โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีแก่บุคลากรกรมชลประทาน          
 -องค์ความรู้ด้านออกแบบเว็บไซต์ และการสร้างสื่อการเรียนรู้ 

111 

22. การพัฒนา Mobile Application 86 
23. การใช้งานโปรแกรมจัดการระบบภูมิสารสนเทศ 92 

  จากตาราง 5 พบว่า ความความต้องการในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล ส่วนใหญ่คือ ระบบ
การใช้งานโปรแกรม Excel เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลขั้นสูงรองลงมาคือ การเขียนแบบด้วย Autocard 
Essential Training &Construction Drawings c]t Autocard Civil 3D 

  

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๗๓ 

 

ตารางสรุปข้อมูลจ านวนความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ 

ผลการส ารวจ 
ความความต้องการ 

ในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่มบุคลากร 

รวม 
ผู้อ านวยการ

(Management)  
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและวิชาการ 

และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 

1 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 19 19 5 77 120 

2 
ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 20000 : 
มาตรฐานงานบริการ 
ด้าน IT 

9 13 8 74 104 

3 
ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 38500 
(Corporate Governance For IT) 6 6 2 32 46 

4 
 

 

โครงการจัดท าแผนที่ดิจิตอลแสดงต าแหน่ง
หลักเขตชลประทาน (MapGoogle)เพ่ือแชร์
ในแผนที่ฟรีออนไลน์ 
 
 

- 36 - 18 54 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๗๔ 

 

ตารางสรุปข้อมูลจ านวนความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ 

ผลการส ารวจ 
ความความต้องการ 

ในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่มบุคลากร 

รวม 
ผู้อ านวยการ

(Management)  
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและวิชาการ 

และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 

5 เทคโนโลยีสีเขียวส าหรับผู้บรหิาร 23 8 5 24 60 

6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบและ
ติดตั้งระบบเครือข่าย 

1 27 23 83 134 

7 โครงการ Comp TIA Security+ 0 1 1 1 3 

8 โครงการอบรม Implementing Vmware 
vShere ESXi 7.0 

0 2 1 6 9 

9 Data Visualization 0 31 8 23 62 

10 
การตั้งค่าป้องกัน malware Ransom 
ware ใน Windows setting และ ในระบบ 
Network ภายในส านักงาน 

1 30 17 49 97 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๗๕ 

 

ตารางสรุปข้อมูลจ านวนความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ 

ผลการส ารวจ 
ความความต้องการ 

ในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่มบุคลากร 

รวม 
ผู้อ านวยการ

(Management)  
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและวิชาการ 

และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 

11 
การเขียนแบบด้วย Autocard Essential 
Training &Construction Drawings c]t 
Autocard Civil 3D 

1 147 4 320 472 

12 การใช้งานโปรแกรม Excel เพ่ือการบริหาร
จัดการข้อมูลขั้นสูง 

0 249 9 501 759 

13 การสร้างงานน าเสนอด้วย Microsoft 
PowerPoint 

0 58 5 155 218 

14 

การออกแบบโดยการใช้ soFtware เฉพาะ
ทาง ของ 
CSI SAP2000 ETABS2000 
SAFE2000 MIDAS GEN STAAD PRO 
SLOPE W ANSYS PLAxis 

0 13 1 18 32 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๗๖ 

 

ตารางสรุปข้อมูลจ านวนความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ 

ผลการส ารวจ 
ความความต้องการ 

ในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่มบุคลากร 

รวม 
ผู้อ านวยการ

(Management)  
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและวิชาการ 

และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 

15 
ความสามารถด้านความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 

13 38 7 149 207 

16 
ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยงดิจิทัล 
(Digital Risk Management) 5 17 0 25 47 

17 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือเผยแพร่
ความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และ
การจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3 11 1 52 67 

18 การตกแต่งรูปภาพด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop 

0 39 2 100 141 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๗๗ 

 

ตารางสรุปข้อมูลจ านวนความต้องการในการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ 

ผลการส ารวจ 
ความความต้องการ 

ในพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่มบุคลากร 

รวม 
ผู้อ านวยการ

(Management)  
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน
นโยบายและวิชาการ 

และ กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงานบริการ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานอ่ืน 

19 การสร้างสื่อวิดีทัศน์เพ่ือเผยแพร่บนระบบ
อินเตอร์เน็ต 

0 6 1 16 23 

20 
การออกแบบ Infographic เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

0 9 0 16 25 

21 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพ่ือเผยแพร่
ความรู้และท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมชลประทาน และ
การจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

3 11 1 52 67 

22 การพัฒนา Mobile Application 0 32 0 54 86 

23 การใช้งานโปรแกรมจัดการระบบภูมิ
สารสนเทศ 

0 42 4 46 92 

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๗๘ 

 

6. การสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

 จากการส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ( โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ) จากส านัก/กอง 
ขอความเห็นชอบพิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม / สัมมนา จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร กรมชลประทาน จึงท า
สามารถสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
บุคลากร กรมชลประทาน ได้ดังนี้  

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๗๙ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 

6
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7 
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8 
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ร(
M

an
ag

em
en

t) 

ผู้ป
ฏิบ

ตัิง
าน

ดา้
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ิชา
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ร 
แล

ะบ
ริก

าร
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ุ่มผ

ู้ปฏ
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น
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ีดิจ
ิทัล
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ุ่มผ

ู้ปฏ
ิบตั
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        แผนงานการบริหารและการก ากับดูแลข้อมูลหลักองค์กร 
1 ธรรมาภิบาลข้อมูล

ภาครัฐ  
ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง 
ผู้อ านวยการ
ส่วน/ฝ่าย ที่
รับผิดชอบ
ด้าน it 

20 
คน/รุ่น 

19 19 5 77 120 

      

ตามแผนงานบูรณาการรฐับาลดิจทิัล 
กระทรวงดิจทิัลฯ ก าหนดให้การ
ด าเนนิการ 
เพื่อปรับเปลี่ยนสูก่ารเป็นรัฐบาลดจิิทัล 
กรมจ าเป็นต้องให้ผู้บริหารและ
หน่วยงานทีดู่แลด้าน IT ของกรม
จ าเป็นตอ้งรู ้ 
ใน 3 เรื่อง หลกัๆคอื  
1. ธรรมมาภิบาลขอ้มูล (Data 
Governent) 
 2. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personal Data Protection Act 
หรือ PDPA ) 
 3. ความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร ์
(Cyber Security) 

ส านักงานพัฒนารฐับาล
ดิจิทัล(องคก์ารมหาชน) 
(สพร.)  
**จากทีท่างศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไปร่วมประชมุร่างแผน
บูรณาการรฐับาลดิจทิัล 
ทาง สพร.อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการในเรื่องของ
การก าหนดหลักสูตร
ดังกล่าว ร่วมกับ
คณะกรรมการต่างๆที่
เกี่ยวขอ้งอยู่  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๘๐ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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        แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตราฐานสากล 

2 ความรู้เบื้องต้น 
มาตรฐาน ISO 
20000 : 
มาตรฐานงาน
บริการด้าน IT 

ผู้อ านวยการ
ส่วน 
หัวหน้าฝ่าย 
ที่รับผิดชอบ
ด้าน IT 

20 - 
30 
คน/ รุ่น 

9 13 8 74 104 

    

ตามยโยบายการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานสู่ digital 
plateform ผู้ปฏิบัติงาน 
ควรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของ
มาตรฐานด้านIT  
ที่เก่ียวข้อง 

วิทยากร
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๘๑ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 

6
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3 ความรู้เบื้องต้น 
มาตรฐาน ISO 
38500 
(Corporate 
Governance For 
IT) 

ผู้อ านวยการ
ส่วน 
หัวหน้าฝ่าย 
ที่รับผิดชอบ
ด้าน IT 

20 - 
30 
คน/ รุ่น 

6 6 2 32 46 

  



    

ตามยโยบายการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานสู่ digital 
plateform ผู้ปฏิบัติงาน 
ควรต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องของ
มาตรฐานด้านIT  
ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 

วิทยากร
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๘๒ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8 

ผู้อ
 าน

วย
กา

ร(
M

an
ag

em
en

t) 

ผู้ป
ฏิบ

ตัิง
าน

ดา้
นว

ิชา
กา

ร 
แล

ะบ
ริก

าร
 

กล
ุ่มผ

ู้ปฏ
ิบตั

ิงา
นเ

ฉพ
าะ

ด้า
น

เท
คโ

นโ
ลย

ีดิจ
ิทัล

 

กล
ุ่มผ

ู้ปฏ
ิบตั

ิงา
นอื่

น 

 

        แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร 

4 โครงการจัดท าแผน
ที่ดิจิตอลแสดง
ต าแหน่งหลักเขต
ชลประทาน 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน  36  18 54     ควรเป็นหลักสูตรกลาง 
เนื่องจากทุก ส านักงาน
ชลประทาน สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานตาม

ศทส. หรือ สสธ.  
มีบุคลากรที่
สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้นี้ได้ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๘๓ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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(MapGoogle)เพ่ือ
แชร์ในแผนที่ฟรี
ออนไลน์ 
 

วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

ภารกิจของส านักได ้
(แต่การเผยแพร่ข้อมลู 
หมุดหลักฐานต้องพิจารณาใน
ส่วนของการเปิดเผยข้อมลู
ด้วย) 
 
 
 
 

        แผนงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืน 

5 เทคโนโลยีสีเขียว
ส าหรับผู้บริหาร 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 
ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง 

20 
คน/รุ่น 

23 8 5 24 60 

 

 

    

ตามแผนงานบูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลฯ ก าหนดให้
การด าเนินการ 
เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล กรมจ าเป็นต้องให้ผู้บริหาร

วิทยากร
ภายนอก หรือส่ง
บุคลากรไป
อบรมภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๘๔ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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ผู้อ านวยการ
ส่วน/ฝ่าย ที่
รับผิดชอบ
ด้าน it 

และหน่วยงานที่ดูแลด้าน IT ของ
กรมจ าเป็นต้องรู้  
ใน 3 เร่ือง หลักๆคือ  
1. ธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data 
Governent) 
 2. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล (Personal Data 
Protection Act หรือ PDPA ) 3. 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
(Cyber Security) 
 

        แผนงานการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการ
ออกแบบและติดตั้ง
ระบบเครือข่าย 

นายช่าง 
วิศวกร 
จนท สาย
สนับสนุน 

40 คน 
/ รุ่น 

1 27 23 83 134 ถ้าจะจัดเป็นโครงการ
ฝึกอบรม ควรเปลี่ยนชื่อ
เช่น "หลักสูตรความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการ

ศทส. มีบุคลากร 
ที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์
ความรู้นี้ได้ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๘๕ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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ออกแบบและติดตั้งระบบ
เครือข่าย" 
 (**ไม่ควรจัดซื้อ Server 
เพ่ือติดตั้งไว้ที่ส านัก 
เนื่องจากกรมมีการ
ให้บริการ RID Cloud อยู่
แล้ว)  
 

        แผนงานการจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 

7 โครงการ Comp 
TIA Security+ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
และเจ้า
พนักงานเครื่อ

2 - 3 
คน ต่อ

ปี 

0 1 1 1 3 

 

การท าบริหารความเสี่ยงดา้น
IT จ าเป็นต้องมีองค์ความรู ้
และจากการประเมินความ
พร้อมในการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
ของ สพร. มีข้อค าถามใน

ส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
ไปอบรม
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๘๖ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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งคอมพิวเตอร์ ประเด็นของบุคลากรด้านIT 
จะต้องมีการอบรม และได้ 
Certificate (ใบรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพ) 

8 โครงการอบรม 
Implementing 
Vmware vShere 
ESXi 7.0 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร ์
และเจา้
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

1 - 2 
คน ต่อ

ปี 

0 2 1 6 9 

      

ส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
ไปอบรม
ภายนอก 

        แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

9 โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการเพ่ือเผยแพร่
ความรู้และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับ

หัวหน้าฝ่าย
ยุทธศาสตร์
ของส านัก/
กอง หรือ

70 คน 
(อาจ

จัดเป็น 2 
รุ่น) 

3 11 1 52 67 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจใน
กระบวนการ และข้ันตอน
จัดท าแผนงานโครงการ
ด้านIT ของกรม (**จาก

วิทยากรจาก 
ศทส. 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๘๗ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8 

ผู้อ
 าน

วย
กา

ร(
M

an
ag

em
en

t) 

ผู้ป
ฏิบ

ตัิง
าน

ดา้
นว

ิชา
กา

ร 
แล

ะบ
ริก

าร
 

กล
ุ่มผ

ู้ปฏ
ิบตั

ิงา
นเ

ฉพ
าะ

ด้า
น

เท
คโ

นโ
ลย

ีดิจ
ิทัล

 

กล
ุ่มผ

ู้ปฏ
ิบตั

ิงา
นอื่

น 

แผนปฏิบัติการ
ดิจิทัลกรม
ชลประทาน และ
การจัดท าโครงการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

เจ้าหน้าที่ที่
จัดท าแผนงาน
โครงการด้าน
IT ของส านัก/
กอง และ
โครงการ
ชลประทาน 

การท าAAR ในด้านการ
เสนอขอ งบประมาณ ด้าน
ICT ของส่วนยุทธศาสตร์ฯ 
ศทส.)  

10 Data 
Visualization 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

50 คน 
/ รุ่น 

0 31 8 23 62 

        

วิทยากร
ภายนอก  

11 การตั้งค่าป้องกัน 
malware Ransom 
ware ใน 
Windows setting 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

30 คน 
/ รุ่น 

1 30 17 49 97 

   

ควรเป็นหลักสูตรกลาง 
ตามแผนดิจิทัล : โครงการ
พัฒนาสมรรถนะ 
และทักษะดานเทคโนโลยี 

วิทยากรจาก 
ศทส  
(สคค.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๘๘ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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และ ในระบบ 
Network ภายใน
ส านักงาน 

ดิจิทัลแกบุคลากรภายใน 
กรมชลประทาน 

12 การใช้งานโปรแกรม 
Excel เพ่ือการ
บริหารจัดการข้อมูล
ขั้นสูง" 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

30 คน 
/ รุ่น 

0 24
9 

9 50
1 

759 อาจจัดในช่วงแรกเพ่ือ
พัฒนาคน และให้เป็น
วิทยากรตัวคูณถ่ายทอด
องค์ความรู้ ในแต่ละ
ส านัก/กองต่อไปได้ 

วิทยากรจาก 
ศทส หรือ 
วิทยากร
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๘๙ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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13 การสร้างงาน
น าเสนอด้วย 
Microsoft 
PowerPoint 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

30 คน 
/ รุ่น 

0 58 5 15
5 

218 อาจจัดในช่วงแรกเพ่ือ
พัฒนาคน และให้เป็น
วิทยากรตัวคูณถ่ายทอด
องค์ความรู้ ในแต่ละ
ส านัก/กองต่อไปได้ 

วิทยากร
ภายนอก 

14 ความสามารถด้าน
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

50 - 
80 คน 
/ รุ่น 

13 38 7 14
9 

207 ตามเกณฑ์การประเมิน
ของ ก.พ.ร. 

วิทยากรจาก 
ศทส. ร่วมกับ
วิทยากร
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๙๐ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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15 ความรู้ด้านการ
จัดการความเสี่ยง
ดิจิทัล (Digital Risk 
Management) 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

50 - 
80 คน 
/ รุ่น 

5 17 0 25 47 

    

ตามเกณฑ์การประเมิน
ของ ก.พ.ร. 

วิทยากรจาก 
ศทส. ร่วมกับ
วิทยากร
ภายนอก 

16 โครงการพัฒนา
ทักษะด้าน
เทคโนโลยีแก่
บุคลากรกรม
ชลประทาน องค์
ความรู้ด้าน
ออกแบบเว็บไซต์ 
และการสร้างสื่อ
การเรียนรู้ 

จนท.ที่พัฒนา
เว็บไซต์ของ
ส านัก/กอง 

30 คน 
/ รุ่น 

0 9 2 40 51 

    

ควรเป็นหลักสูตรกลาง ซึ่ง
ทาง ศทส.เคยมีการอบรม
ให้ส านัก/กอง แต่
เนื่องจากบุคลากรที่
รับผิดชอบงานนี้มีการย้าย
หรือลาออกและไม่ได้มีการ
ส่งมอบงานต่อ  

วิทยากรจาก 
ศทส. หรือ
วิทยากร
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๙๑ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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17 การตกแต่งรูปภาพ
ด้วยโปรแกรม 
Adobe 
Photoshop 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

30 คน 
/ รุ่น 

0 39 2 10
0 

141 จากการส ารวจความ
ต้องการในการฝีกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล (เจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เพ่ือยกระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของกรมชลประทาน 

วิทยากรจาก 
ส่วนระบบ
สารสนเทศฯ 
ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๙๒ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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18 การสร้างสื่อวิดีทัศน์
เพ่ือเผยแพร่บน
ระบบอินเตอร์เน็ต 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

30 คน 
/ รุ่น 

0 6 1 16 23    จากการส ารวจความ
ต้องการในการฝีกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล (เจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เพ่ือยกระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของกรมชลประทาน 

วิทยากรจาก 
ส่วน
ประชาสัมพันธ์  
ส านักงาน
เลขานุการกรม 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๙๓ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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19 การออกแบบ 
Infographic เพ่ือ
การประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

30 คน 
/ รุ่น 

0 9 0 16 25   จากการส ารวจความ
ต้องการในการฝีกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล (เจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เพ่ือยกระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของกรมชลประทาน 

วิทยากร 
จากส่วน
ประชาสัมพันธ์ 
ส านักงาน
เลขานุการกรม 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๙๔ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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20 การเขียนแบบด้วย 
Autocard 
Essential Training 
& 
Construction 
Drawings c]t 
Autocard Civil 
3D 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 
/ รุ่น 

1 14
7 

4 320 472 เป็นโปรแกรมเฉพาะด้านที่
กรมฯจ าเป็นต้องใช้งาน 

วิทยากร
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๙๕ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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21 การออกแบบโดย
การใช้ soFtware 
เฉพาะทาง ของ 
CSI SAP2000 
ETABS2000 
SAFE2000 
MIDAS GEN 
STAAD PRO 
SLOPE W ANSYS 
PLAxis 
 
 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

30 คน 
/ รุ่น 

0 13 1 18 32 

        

วิทยากร
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๙๖ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 
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22 การพัฒนา Mobile 
Application 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
และเจ้า
พนักงานเครื่อ
งคอมพิวเตอร์ 

30 คน 
/ รุ่น 

0 32 0 54 86 

  

จากการส ารวจความ
ต้องการในการฝีกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล (เจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เพ่ือยกระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของกรมชลประทาน 
 
 
 
 
 

วิทยากรจาก 
ส่วนระบบ
สารสนเทศฯ 
ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๙๗ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส่วนกลางด าเนินการ (ส านักบริหารทรัพยากรบุคคลด าเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 

ผลส ารวจความต้องการ 

รวม 

ปีงบประมาณ 

ความคิดเห็น / 
 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 

วิทยากร 

กลุ่มบุคลากร 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8 

ผู้อ
 าน

วย
กา

ร(
M

an
ag

em
en

t) 

ผู้ป
ฏิบ

ตัิง
าน

ดา้
นว

ิชา
กา

ร 
แล

ะบ
ริก

าร
 

กล
ุ่มผ

ู้ปฏ
ิบตั

ิงา
นเ

ฉพ
าะ

ด้า
น

เท
คโ

นโ
ลย

ีดิจ
ิทัล

 

กล
ุ่มผ

ู้ปฏ
ิบตั

ิงา
นอื่

น 

23 การใช้งานโปรแกรม
จัดการระบบภูมิ
สารสนเทศ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
และเจ้า
พนักงานเครื่อ
งคอมพิวเตอร์ 

30 คน 
/ รุ่น 

 42 4 46 92  

 

จากการส ารวจความ
ต้องการในการฝีกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัล (เจ้าหน้าที่ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
เพ่ือยกระดับความพร้อม
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ของกรมชลประทาน 
 
 
 
 
 

วิทยากรจาก 
ส่วนระบบ
สารสนเทศฯ 
ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๙๘ 

 

 
ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านัก/กองที่
เสนอโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ จ านวน 

ปีงบประมาณ 
ความคิดเห็น / 

 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 
วิทยากร 

  65 
  

66 
  

67 
  

68 
         แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร 

1 โครงการนวัตกรรม
การส ารวจท าแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ
ออร์โธร์สี
รายละเอียดสูงทาง
น้ าชลประทานด้วย
ระบบอากาศยานไร้
นักบิน 

ส านักวิจัย
และพัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฎิบัติ/ช านาญ
การ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

class 
room 

30 - 50 
คน 

       เป็นโครงการที่อยู่ในแผน
ดิจิทัล ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการร่วมกันหลาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สบก./สบอ./
สชป./ศทส./สวพ. ควรมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แต่หน่วยงานหลักท่ีควร
จะด าเนินการคือ สสธ 
ซึ่งมีโครงการที่เป็น
หลักสูตรที่ทาง สสธ. มี
การด าเนินการในแต่ละปี
อยู่แล้ว   

วิทยากร 
จาก สสธ. 
สามารถ
ถ่ายทอด
องค์ความรู้
นี้ได้ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๑๙๙ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านัก/กองที่
เสนอโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ จ านวน 

ปีงบประมาณ 
ความคิดเห็น / 

 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 
วิทยากร 

  65 
  

66 
  

67 
  

68 
2 โครงการพัฒนาถาด

วัดการระเหย
อัตโนมัติ 

ส านักวิจัย
และพัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติ/ช านาญ
การ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

class 
room 

         โครงการส่วนใหญ่เป็น
ลักษณะของการท างาน
วิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย 
ที่สามารถขยายผลไปใช้
ในพ้ืนที่ต่างๆได้ ควรมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้
ดังกล่าว  

สวพ. 
ร่วมกับ 
อาจารย์
มหาวิทยา
ลัยที่ท า
โครงการ
ร่วมกัน 

3 โครงการพัฒนาเรือ
และทุ่นจัดเก็บ
ตัวอย่างน้ าอัตโนมัติ 

ส านักวิจัย
และพัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฏิบัติ/ช านาญ
การ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

class 
room 

         



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๒๐๐ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านัก/กองที่
เสนอโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ จ านวน 

ปีงบประมาณ 
ความคิดเห็น / 

 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 
วิทยากร 

  65 
  

66 
  

67 
  

68 
4 โครงการพัฒนา

อุปกรณ์วัดระดับน้ า
ในนาเปียกสลับแห้ง
พร้อมแอพพลิเคชั่น 

ส านักวิจัย
และพัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฎิบัติ/ช านาญ
การ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

class 
room 

         

5 โครงการศึกษา
พฤติกรรมการไหล
ของน้ าโดยการใช้
แบบจ าลอง 3 มิติ 
เพ่ือการบริหาร
จัดการน้ า 

ส านักวิจัย
และพัฒนา 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฎิบัติ/ช านาญ
การ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 
 
 

class 
room 

         



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๒๐๑ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านัก/กองที่
เสนอโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ จ านวน 

ปีงบประมาณ 
ความคิดเห็น / 

 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 
วิทยากร 

  65 
  

66 
  

67 
  

68 
6 โครงการฝึกอบรม

แบบจ าลองทางอุก
ทกวิทยา 
(Hydrological 
Model) ในการ
ประเมินปริมาณ
น้ าท่าและคุณภาพ
น้ า โดยใช้โปรแกรม 
SWAT (Soil and 
Water 
Assessment 
Tool) 

ส านักบริหาร
จัดการน้ า 
และอุทก
วิทยา 

นักอุทกวิทยา 
วิศวกร
ชลประทาน 
วิศวกรโยธา 

class 
room 

30 คน        เหมาะสมที่จะจัดอบรม 
(ป6ี5 กลุ่มเป้าหมายคือ 
สบอและศูนย์อุทกภาค 
ป6ี6 ขยายลงระดับ 
สชป1-17) 

วิทยากร 
จาก สบอ. 
ร่วมกับ
วิทยากร
ภายนอก *
(วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชา
ญจาก
ต่างประเท
ศท่ีร่วม
ด าเนินการ
กับสบอ.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๒๐๒ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านัก/กองที่
เสนอโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ จ านวน 

ปีงบประมาณ 
ความคิดเห็น / 

 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 
วิทยากร 

  65 
  

66 
  

67 
  

68 
7 โครงการฝึกอบรม

แบบจ าลอง
ความสัมพันธ์น้ าฝน-
น้ าท่า เพ่ือประยุกต์
ในการประเมินน้ า
ไหลเข้าอ่างเก็บน้ า
โดยใช้โปรแกรม  
HEC-HMS 

ส านักบริหาร
จัดการน้ า 
และอุทก
วิทยา 

นักอุทกวิทยา 
วิศวกร
ชลประทาน 
วิศวกรโยธา 

class 
room 

30 คน        เหมาะสมที่จะจัดอบรม 
(ป6ี5 กลุ่มเป้าหมายคือ 
สบอและศูนย์อุทกภาค 
ป6ี6 ขยายลงระดับ 
สชป1-17) 

วิทยากร 
จาก สบอ. 
ร่วมกับ
วิทยากร
ภายนอก *
(วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญ
จาก
ต่างประเทศ
ที่ร่วม
ด าเนินการ
กับสบอ.) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๒๐๓ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านัก/กองที่
เสนอโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ จ านวน 

ปีงบประมาณ 
ความคิดเห็น / 

 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 
วิทยากร 

  65 
  

66 
  

67 
  

68 
8 การประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีส ารวจ
สมัยใหม่ ส าหรับ
งานชลประทาน 

ส านักส ารวจ
ด้านวิศวกรรม 
และธรณีวิทยา 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านส ารวจ หรือ
เกี่ยวข้องกับ
งานส ารวจ 

class 
room 

25 คน/รุ่น 
ปีละ 2 รุ่น 

    เหมาะสมที่จะจัดอบรม วิทยากร 
จาก สสธ. 
ร่วมกับ
วิทยากร
ภายนอก 

9 ระบบบริหารสัญญา กองพัสดุ พส และ
ผู้ติดตาม 
วศ และ
ผู้ติดตาม 

class 
room 

50 คน       เหมาะสมที่จะจัดอบรม 
(.จัดโดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ฝึกอบรม) 

วิทยากร 
จาก กพด. 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๒๐๔ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านัก/กองที่
เสนอโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ จ านวน 

ปีงบประมาณ 
ความคิดเห็น / 

 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 
วิทยากร 

  65 
  

66 
  

67 
  

68 
10 ระบบติดตามการ

จัดซื้อจัดจ้าง 
กองพัสดุ พส และ

ผู้ติดตาม 
วศ และ
ผู้ติดตาม 

class 
room 

50 คน       เหมาะสมที่จะจัดอบรม 
(.จัดโดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ฝึกอบรม) 

วิทยากร 
จาก กพด. 

11 ระบบบริหาร
สินทรัพย์และ
ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 

กองพัสดุ พส และ
ผู้ติดตาม 
วศ และ
ผู้ติดตาม 

class 
room 

50 คน       เหมาะสมที่จะจัดอบรม 
(.จัดโดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ฝึกอบรม) 

วิทยากร 
จาก กพด. 

         แผนงานการพัฒนาระบบงานรองรับการด าเนินงานภายในองค์กร 
12 ความรู้และทักษะใน

การใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการประชุม
ทางไกล (VDO 
Conference) 

ส านักบริหาร
โครงการ 

ข้าราชการ 
ในส านักบริหาร
โครงการ 

class 
room 

50 คน        สามารถจัดเป็นหลักสูตร
กลางของกรม และไป
ขยายผลในลักษณะ
วิทยากรตัวคูณในระดับ
ส านักได้ 

วิทยากร 
จาก ศทส. 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568              

๒๐๕ 

 

ตารางสรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
โครงการที่ส านัก/กอง ด าเนินการเอง 

ล าดับ 
ชื่อโครงการ
ฝึกอบรม 

ส านัก/กองที่
เสนอโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

รูปแบบ 
การ

ด าเนินการ จ านวน 

ปีงบประมาณ 
ความคิดเห็น / 

 ข้อเสนอแนะจาก ศทส 
วิทยากร 

  65 
  

66 
  

67 
  

68 
13 project 

Management 
ส าหรับข้าราชการ
ปฏิบัติการ 

ส านัก
ออกแบบ
วิศวกรรม 
และ
สถาปัตยกรรม 

วิศวกร
ชลประทาน 
ปฎิบัติ/ช านาญ
การ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/
ช านาญการ 

e-
learning 

กพ 

        เหมาะสมที่จะจัดอบรม/
เห็นควรให้ส านักกองอ่ืน 
ลงทะเบียนเรียน จาก
เว็บของกพ.ด้วย 

e-
learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๐๕ 

 

บทที่ 3 

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 
  จากการระบุเป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัลระดับหน่วยงานเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล การศึกษาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลขององค์กร ตามแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กรมชลประทาน ปี พ.ศ. 2564 – 2568 การส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (โครงการ
ฝึกอบรม) จาก ส านัก/กอง การขอความเห็นชอบพิจารณาความเหมาะสมในการจัดโครงการฝึกอบรม/ สัมมนา 
จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส ารวจความต้องการในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร      
กรมชลประทาน ได้น ามาสรุปแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร           
กรมชลประทาน ปีงบประมาณ2565-2568 เพ่ือให้กรมชลประทานมีแผนพัฒนาสมรรถนะ และทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแก่บุคลากรกรมชลประทานที่เป็นรูปธรรม มีความชัดเจนในการด าเนินงานพัฒนาทักษะ
ด้านดิจิทัลได้อย่างประสิทธิภาพ สามารถรองรับการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลในอนาคตตามนโยบาย      
ของรัฐบาลได้ และบุคลากรกรมชลประทาน มีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้านดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของกรมชลประทานต่อไป 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๐๖ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

        แผนงานการบริหารและการก ากับดูแลข้อมูลหลักองค์กร 

 1 ธรรมาภิบาลข้อมูล
ภาครัฐ  

ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง 
ผู้อ านวยการส่วน/
ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
ด้าน it 

ผู้อ านวยการ
(Management)  

20 คน/รุ่น  class room ส านักงานพฒันา
รัฐบาลดิจทิัล(องค์การ
มหาชน) (สพร.)  
*จากที่ทางศูนย์
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ไปร่วมประชุมร่างแผน
บูรณาการรัฐบาล
ดิจิทัล ทาง สพร.อยู่
ระหว่างด าเนนิการใน
เร่ืองของการก าหนด
หลักสูตรดังกล่าว 
ร่วมกับคณะกรรมการ
ต่างๆที่เก่ียวข้องอยู่  
 
 
 
 



      

สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๐๗ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

 

        แผนงานการพัฒนากระบวนการบริหารเทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากล 

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๐๘ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

2 รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูง 

นักบริหารระดับสูง  
หรือ ผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูงภาครัฐระดับ
กรม (DCIO) 
ผู้อ านวยการส านัก 
หรือ ผู้อ านวยการ
ส่วนท่ีดูแลด้านIT 

นักบริหารระดับสูง 
ผู้อ านวยการ
(Management)  

1 คน / ปี ฝึกอบรม
ภายนอก 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านดิจิทัล
(TDGA) ภายใต้การ
ด าเนินงานของ
ส านักงานพัฒนารับ
บาลดิจิทัล (สพร.) 



  



  

สบค 

3 ความรู้เบื้องต้น 
มาตรฐาน ISO 
20000 : มาตรฐาน
งานบริการด้าน IT 

ผู้อ านวยการส่วน 
หัวหน้าฝ่าย 
ที่รับผิดชอบด้าน 
IT 

ผู้อ านวยการ
(Management)  
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบายและ
วิชาการและ
ผู้ปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อื่น 

20 - 30 
คน/ รุ่น 

 class room วิทยากรภายนอก   สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๐๙ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

4 ความรู้เบื้องต้น 
มาตรฐาน ISO 
38500 (Corporate 
Governance For IT) 

ผู้อ านวยการส่วน 
หัวหน้าฝ่าย 
ที่รับผิดชอบด้าน 
IT 

ผู้อ านวยการ
(Management) 
กลุ่มผู้ปฏิบัตงิาน
ด้านนโยบายและ
วิชาการและ
ผู้ปฏิบัตงิานที่
เก่ียวข้องกับงาน
บริการ  
กลุ่มผู้ปฏิบัตงิาน
อ่ืน 

20 - 30 
คน/ รุ่น 

 class room วิทยากรภายนอก 

 



    

สบค/ศทส 

         แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีตามภารกิจหลักองค์กร 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๑๐ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

5 โครงการจัดท าแผนที่
ดิจิตอลแสดงต าแหน่ง
หลักเขตชลประทาน 
(MapGoogle)  เพ่ือ
แชร์ในแผนที่ฟรี
ออนไลน์ 

วิศวกร 
ชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ 
ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 
 

กลุ่มผู้ปฏิบัตงิาน
ด้านนโยบายและ
วิชาการและ 
ผู้ปฏิบัตงิานที่
เก่ียวข้องกับงาน
บริการ  
 

30 คน class room ศทส. หรือ สสธ.  
มีบุคลากรที่สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
นี้ได้ 

  














  

สบค/ศทส 

6 โครงการนวัตกรรม
การส ารวจท าแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศ
ออร์โธร์สีรายละเอียด
สูงทางน้ าชลประทาน
ด้วยระบบอากาศยาน
ไร้นักบิน 

วิศวกรชลประทาน 
ปฏิบัติ/ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 

20 - 30 
คน 

 class room สวพ. ร่วมกับ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ที่ท าโครงการร่วมกัน 



 

 

  

ส านักวิจัย 
และพัฒนา 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๑๑ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

7 โครงการพัฒนาถาด
วัดการระเหยอัตโนมัติ 

วิศวกรชลประทาน 
ปฏิบัติ/ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 

20 - 30 
คน  

 class room สวพ. ร่วมกับ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ที่ท าโครงการร่วมกัน 



  



  

ส านักวิจัย 
และพัฒนา 

8 โครงการพัฒนาเรือ
และทุ่นจัดเก็บ
ตัวอย่างน้ าอัตโนมัติ 

วิศวกรชลประทาน 
ปฏิบัติ/ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 

   class room สวพ. ร่วมกับ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ที่ท าโครงการร่วมกัน 



    

ส านักวิจัย 
และพัฒนา 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๑๒ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

9 โครงการพัฒนา
อุปกรณ์วัดระดับน้ าใน
นาเปียกสลับแห้ง
พร้อมแอพพลิเคชั่น 

วิศวกรชลประทาน 
ปฏิบัติ/ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 

   class room สวพ. ร่วมกับ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ที่ท าโครงการร่วมกัน 

 

    

ส านักวิจัย 
และพัฒนา 

10 โครงการศึกษา
พฤติกรรมการไหลของ
น้ าโดยการใช้
แบบจ าลอง 3 มิต ิ
เพ่ือการบริหารจัดการ
น้ า 

วิศวกรชลประทาน 
ปฏิบัติ/ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 

20 - 30 
คน  

 class room สวพ. ร่วมกับ 
อาจารย์มหาวิทยาลัย
ที่ท าโครงการร่วมกัน 



  

 

  

ส านักวิจัย 
และพัฒนา 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๑๓ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

11 โครงการฝึกอบรม
แบบจ าลองทางอุกทก
วิทยา (Hydrological 
Model) ในการ
ประเมินปริมาณน้ าท่า
และคุณภาพน้ า โดย
ใช้โปรแกรม SWAT 
(Soil and Water 
Assessment Tool) 

นักอุทกวิทยา 
วิศวกรชลประทาน 
วิศวกรโยธา" 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 

30 คน  class room วิทยากร จาก สบอ. 
ร่วมกับวิทยากร
ภายนอก *(วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศท่ีร่วม
ด าเนินการกับสบอ.) 

      ส านัก
บริหาร
จัดการน้ า 
และอุทก
วิทยา 

12 โครงการฝึกอบรม
แบบจ าลอง
ความสัมพันธ์น้ าฝน-
น้ าท่า เพ่ือประยุกต์ใน
การประเมินน้ าไหล
เข้าอ่างเก็บน้ าโดยใช้
โปรแกรม  HEC-HMS 

นักอุทกวิทยา 
วิศวกรชลประทาน 
วิศวกรโยธา 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 

30 คน  class room วิทยากร จาก สบอ. 
ร่วมกับวิทยากร
ภายนอก *(วิทยากร 
ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศท่ีร่วม
ด าเนินการกับสบอ.) 

 


      ส านัก
บริหาร
จัดการน้ า 
และอุทก
วิทยา 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๑๔ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

 

13 การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีส ารวจ
สมัยใหม่ ส าหรับงาน
ชลประทาน 

ผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านส ารวจ หรือ
เกี่ยวข้องกับงาน
ส ารวจ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 

25 คน/รุ่น 
ปีละ 2 รุ่น 

class room       ส านักส ารวจ
ด้าน
วิศวกรรม 
และ
ธรณีวิทยา 

14 ระบบบริหารสัญญา พส และผู้ติดตาม 
วศ และผู้ติดตาม 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน

50 คน/รุ่น class room       กองพัสดุ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๑๕ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

อ่ืน 

15 ระบบติดตามการ
จัดซื้อจัดจ้าง 

พส และผู้ติดตาม 
วศ และผู้ติดตาม 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 

50 คน/รุ่น class room       กองพัสดุ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๑๖ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

16 ระบบบริหารสันทรัพย์
และทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 

พส และผู้ติดตาม 
วศ และผู้ติดตาม 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 
 

50 คน/รุ่น class room       กองพัสดุ 

        แผนงานการบริหารและการก ากับดูแลข้อมูลหลักองค์กร 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๑๗ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

17 เทคโนโลยีสีเขียว
ส าหรับผู้บริหาร 

ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้อ านวยการ
ส านัก/กอง 
ผู้อ านวยการส่วน/
ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
ด้าน it 

ผู้อ านวยการ
(Management)  

20 คน/รุ่น วิทยากร
ภายนอก หรือ
ส่งบุคลากรไป
อบรมภายนอก 

วิทยากรภายนอก 
หรือส่งบุคลากรไป
อบรมภายนอก 

 



    

สบค/ศทส 

        แผนงานการพัฒนาระบบงานรองรับการด าเนินงานภายในองค์กร 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๑๘ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

18 ความรู้และทักษะใน
การใช้เทคโนโลยี 
เพ่ือการประชุม
ทางไกล (VDO 
Conference) 

ข้าราชการ 
ในส านักบริหาร
โครงการ 
/บุคลากรกรม
ชลประทาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 
 
 
 
 
 
 

50 คน class room         ส านัก
บริหาร 
โครงการ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๑๙ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

         แผนงานการปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

19 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการออกแบบ
และติดตั้งระบบ
เครือข่าย 

นายช่าง 
วิศวกร 
จนท สายสนับสนุน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 
 
 
 
 
 

40 คน / 
รุ่น 

class room ศทส. มีบุคลากร 
ที่สามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้นี้ได้ 

    สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๒๐ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

         แผนงานการจัดการความม่ันคงปลอดภัยระบบเครือข่ายและสารสนเทศ 

20 โครงการ Comp TIA 
Security+ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
และเจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

2 - 3 คน 
ต่อปี 

อบรม
ภายนอก 

ส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
ไปอบรมภายนอก 



  

    สบค 
ฝึกอบรม
ภายนอก 

21 โครงการอบรม 
Implementing 
Vmware vShere 
ESXi 7.0 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
และเจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

1 - 2 คน 
ต่อปี 

อบรม
ภายนอก 

ส่งบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
ไปอบรมภายนอก 

  

    

     สบค 
ฝึกอบรม
ภายนอก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๒๑ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

 

        แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๒๒ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

22 โครงการสัมมนาเชิง
วิชาการเพ่ือเผยแพร่
ความรู้และท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติการดิจิทัล
กรมชลประทาน และ
การจัดท าโครงการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่าย
ยุทธศาสตร์ของ
ส านัก/กอง หรือ
เจ้าหน้าที่ท่ีจัดท า
แผนงานโครงการ
ด้านIT ของส านัก/
กอง และโครงการ
ชลประทาน 
 
 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 
 

70 คน 
(อาจจัดเป็น 

2 รุ่น) 

 class room วิทยากรจาก ศทส.    ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๒๓ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

23 Data Visualization บุคลากรกรม
ชลประทาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อื่น 

50 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรภายนอก  

      

สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๒๔ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

24 การตั้งค่าป้องกัน 
malware Ransom 
ware ใน Windows 
setting และ ในระบบ 
Network ภายใน
ส านักงาน 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรจาก ศทส  
(สคค.) 



    

สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๒๕ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

25 การใช้งานโปรแกรม 
Excel เพ่ือการบริหาร
จัดการข้อมูลขั้นสูง" 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรจาก ศทส 
หรือ วิทยากร
ภายนอก 

 สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๒๖ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

26 การสร้างงานน าเสนอ
ด้วย Microsoft 
PowerPoint 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรภายนอก  สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๒๗ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

27 ความสามารถด้าน
ความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

ผู้อ านวยการ
(Management)  
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 

50 - 80 
คน / รุ่น 

class room วิทยากรจาก ศทส. 
ร่วมกับวิทยากร
ภายนอก 

 สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๒๘ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

28 ความรู้ด้านการจัดการ
ความเสี่ยงดิจิทัล 
(Digital Risk 
Management) 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

ผู้อ านวยการ
(Management)  
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 

50 - 80 
คน / รุ่น 

class room วิทยากรจาก ศทส. 
ร่วมกับวิทยากร
ภายนอก 



    

สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๒๙ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

29 โครงการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีแก่
บุคลากรกรม
ชลประทาน องค์
ความรู้ด้านออกแบบ
เว็บไซต์ และการสร้าง
สื่อการเรียนรู้ 

จนท.ที่พัฒนา
เว็บไซต์ของส านัก/
กอง 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรจาก ศทส. 
หรือวิทยากร
ภายนอก 



    

สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๓๐ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

30 การตกแต่งรูปภาพ
ด้วยโปรแกรม Adobe 
Photoshop 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรจาก 
ส่วนระบบ
สารสนเทศฯ 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๓๑ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

31 การสร้างสื่อวิดีทัศน์
เพ่ือเผยแพร่บนระบบ
อินเตอร์เน็ต 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรจาก 
ส่วนประชาสัมพันธ์  
ส านักงานเลขานุการ
กรม 

  สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๓๒ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

32 การออกแบบ 
Infographic เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ 

บุคลากรกรม
ชลประทาน 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และผู้ปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวข้องกับ
งานบริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรจาก 
ส่วนประชาสัมพันธ์ 
ส านักงานเลขานุการ
กรม 

   สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๓๓ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

33 การเขียนแบบด้วย 
Autocard Essential 
Training & 
Construction 
Drawings c]t Autocard 
Civil 3D 

วิศวกรชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรภายนอก  สบค/ศทส 

34 การออกแบบโดยการใช้ 
soFtware เฉพาะทาง 
ของ 
CSI SAP2000 
ETABS2000 
SAFE2000 MIDAS 
GEN STAAD PRO 
SLOPE W ANSYS 
PLAxis 

วิศวกรชลประทาน 
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
ด้านนโยบาย
และวิชาการ 
และ กลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
บริการ 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรภายนอก 

















     

สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๓๔ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

35 project 
Management 
ส าหรับข้าราชการ
ปฏิบัติการ 

วิศวกรชลประทาน 
ปฏิบัติ/ช านาญการ 
วิศวกรโยธา
ปฏิบัติการ/ช านาญ
การ 

กลุ่มผู้ปฏิบัตงิาน
ด้านนโยบายและ
วิชาการ และ 
กลุ่มผู้ปฏิบัตงิานที่
เก่ียวข้องกับงาน
บริการ 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 
กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
อ่ืน 
 

  e-learning 
กพ 

        สบค. 

36 การพัฒนา Mobile 
Application 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
และเจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรจาก 
ส่วนระบบ
สารสนเทศฯ 
ศทส 



  

สบค/ศทส 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๓๕ 

 

ตารางแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 

ล าดับ โครงการฝึกอบรม กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มบุคลากร

ตามหลักเกณฑ์ 
สนง.กพ. 

จ านวน 
รูปแบบการ
ด าเนินการ 

ข้อมูลวิทยากร 
จากศูนย์เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ปีงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6
5 

6
6 

6
7 

6
8  

37 การใช้งานโปรแกรม
จัดการระบบภูมิ
สารสนเทศ 

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ 
และเจ้า
พนักงานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

30 คน / 
รุ่น 

class room วิทยากรจาก 
ส่วนระบบ
สารสนเทศฯ 
ศทส 

 

  

สบค/ศทส 

 

 

 

 

 

 

 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๓๖ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 
เป้าหมายในการพัฒนาดิจิทัล
ระดับหน่วยงาน เพื่อปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัลของกรมชลประทาน 
ระยะการพัฒนาเริ่มแรก (Early) 

บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง  
ระยะการพัฒนาเริ่มแรก (Early) 

ความสามารถตามทักษะที่จ าเป็น โครงการฝึกอบรม/สัมมนา  
ตามแผนงานโครงการด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ของกรมชลประทาน 

1. น า IT มาช่วยลดกระดาษ (ยังคง
ติดขัดกฎระเบียบ) 
2. การประสานงานผ่าน e-file 
เป็นหลัก ใช้หนังสือราชการเท่าที่
จ าเป็น                
3. ประชาชนสามารถรับบริการ
ของหน่วยงานผ่าน App / Mobile 
App. ซึ่งมีการส่งเสริมการใช้งาน
อย่างทั่วถึงแต่ยังคงต้องเดินทางมา
แสดงตนเพื่อให้ข้อมูลส าคัญ  
4. ช่องทางการสื่อสารผ่าน web 
site และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
5. มีการปรับปรุง Back Office 
รวมถึงกฎระเบียบ 

ผู้บริหารระดับสูง (Executive) 
ผู้กระตุ้นและสร้างความตระหนักรู้
ถึงความส าคัญและการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีดิจิทัล 

SPM100 ก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและ       
การท างานข้ามหน่วยงาน  
DS100 ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง
และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ  
DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Transformation) 
DTr200 บริหารจัดการกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่
องค์กรดิจิทัล  
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัลและ
สื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง  
DL100 น าการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) 
ส าหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล  
DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล  
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน  
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล 

1. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
2.เทคโนโลยีสีเขียวส าหรับผู้บริหาร 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๓๗ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 
เพ่ือท าให้การบริการแก่ประชาชนมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น  
6. บุคลากรส่วนใหญ่สามารถใช้
ระบบ IT ของหน่วยงานได้อย่าง
คล่องแคล่ว                                                             

(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 
(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
 

ผู้อ านวยการ (Management) 
ผู้ปรับเปลี่ยนกระบวนงานด้าน
ดิจิทัล 

SPM100 ก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและ 
การท างานข้ามหน่วยงาน  
SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)  
DS100 ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง 
และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ  
DT300 ก ากับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture)  
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาล
ดิจิทัล (Project Initiation and Planning)  
SPM300 จัดเตรียมทรัพยากรเพ่ือการบูรณาการ
ส าหรับองค์กรดิจิทัล  
DTr100 ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล 
(Digital Government Transformation) 
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และ
สื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง 
DL100 น าการพัฒนาคนพันธุ์ใหม่ (Digital DNA) 

1.ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
2.รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับผู้บริหารระดับสูง 
3.ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 
20000 : มาตรฐานงานบริการ
ด้าน IT 
4. ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 
38500(Corporate 
Governance For IT) 
5.เทคโนโลยีสีเขียวส าหรับผู้บริหาร 
6.ความสามารถด้านความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
7.ความรู้ด้านการจัดการความเสี่ยง
ดิจิทัล (Digital Risk Management) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๓๘ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

ส าหรับพัฒนาองค์กรดิจิทัล  
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน 
DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับงานประจ า  
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล 
(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 
(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
และกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement) 
 

ผู้ท างานด้านนโยบายและงาน
วิชาการ (Academic) และ  
ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 
ผู้ใช้ข้อมูลดิจิทัลที่ทันสมัย 
ผู้ให้บริการดิจิทัลภาครัฐ 

DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับงานประจ า  
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาล
ดิจิทัล (Project Initiation and Planning)  
SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future Design)  
DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล  
DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเค
ชันขั้นต้นส าหรับการท างาน  
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการท างานร่วมกัน  

1.ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 
20000 : มาตรฐานงานบริการ
ด้าน IT 
2.ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 
38500 (Corporate 
Governance For IT) 
 
3.โครงการจัดท าแผนที่ดิจิตอล
แสดงต าแหน่งหลักเขตชลประทาน 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๓๙ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการท างาน
ประจ า  
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล 
(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 
(Principles) ทีด่ีด้านดิจิทัล  
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
และกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement)  
DS100 ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง 
และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ  
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ
และกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement)  
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน  
DLit700 ใช้โปรแกรมดิจิทัลเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล
ส าหรับงานประจ า  
DLit100 เข้าถึงและตระหนักดจิิทัล  
DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเค
ชันขั้นต้นส าหรับการท างาน  
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพื่อการท างานร่วมกัน  

(MapGoogle)  เพ่ือแชร์ในแผนที่
ฟรีออนไลน์ 
4. โครงการนวัตกรรม 
การส ารวจท าแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศออร์โธร์สีรายละเอียดสูงทาง
น้ าชลประทานด้วยระบบอากาศ
ยานไร้นักบิน 
5.โครงการพัฒนาถาดวัด 
การระเหยอัตโนมัติ 
6.โครงการพัฒนาเรือและทุ่น
จัดเก็บตัวอย่างน้ าอัตโนมัติ 
7.โครงการพัฒนาอุปกรณ์วัดระดับ
น้ าในนาเปียกสลับแห้งพร้อม
แอพพลิเคชั่น 
8.โครงการศึกษาพฤติกรรมการ
ไหลของน้ าโดยการใช้แบบจ าลอง 
3 มิต ิเพ่ือการบริหารจัดการน้ า 
 
9.โครงการฝึกอบรมแบบจ าลอง
ทางอุกทกวิทยา (Hydrological 
Model) ในการประเมินปริมาณ



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๔๐ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล 
(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 
(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล  
 

น้ าท่าและคุณภาพน้ า โดยใช้
โปรแกรม SWAT (Soil and 
Water Assessment Tool) 
10. โครงการฝึกอบรมแบบจ าลอง
ความสัมพันธน์้ าฝน-น้ าท่า เพ่ือ
ประยุกต์ในการประเมินน้ าไหลเข้า
อ่างเก็บน้ าโดยใช้โปรแกรม  HEC-
HMS 
11. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ส ารวจสมัยใหม่ ส าหรับงาน
ชลประทาน 
12. ระบบบริหารสัญญา 
13. ระบบติดตามการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
14. ระบบบริหารสินทรัพย์และ
ทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ 
15. ความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการประชุมทางไกล 
(VDO Conference) 
16.ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการ
ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย 
17.โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๔๑ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลกรมชลประทาน และการ
จัดท าโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
18. Data Visualization 
19.การตั้งค่าป้องกัน malware 
Ransom ware ใน Windows 
setting และ ในระบบ Network 
ภายในส านักงาน 
20.การใช้งานโปรแกรม Excel 
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลขั้นสูง" 
21.การสร้างงานน าเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint 
22.ความสามารถด้านความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
23. ความรู้ด้านการจัดการความ
เสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk 
Management) 
24. โครงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีแก่บุคลากรกรม
ชลประทาน องค์ความรู้ด้าน
ออกแบบเว็บไซต์ และการสร้างสื่อ
การเรียนรู้ 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๔๒ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

25.การตกแต่งรูปภาพด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop 
26.การสร้างสื่อวิดีทัศน์เพ่ือ
เผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ต 
27.การออกแบบ Infographic  
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
28.การเขียนแบบด้วย Autocard 
Essential Training & 
Construction Drawings c]t 
Autocard Civil 3D 
29.การออกแบบโดยการใช้ 
soFtware เฉพาะทาง ของ 
CSI SAP2000 ETABS2000 
SAFE2000 MIDAS GEN STAAD 
PRO SLOPE W ANSYS PLAxis 
30. project Management 
ส าหรับข้าราชการปฏิบัติการ 
 

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Technology Specialist) 
ผู้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของ

SPM100 ก าหนดทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์
ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาองค์กรที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลและ 
การท างานข้ามหน่วยงาน  

1. Comp TIA Security 
2. Implementing Vmware 
vShere ESXi 7.0  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๔๓ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

หน่วยงาน SPM200 ออกแบบองค์กรดิจิทัล (Future 
Design)  
DT300 ก ากับการใช้งานสถาปัตยกรรมองค์กร 
(Enterprise Architecture)  
DS100 ก าหนดกรอบการให้บริการแบบเชื่อมโยง 
และเทคนิคการออกแบบกระบวนการ  
SPM400 ริเริ่มและวางแผนโครงการภายใต้รัฐบาล
ดิจิทัล (Project Initiation and Planning)  
SPM500 ด าเนินโครงการและควบคุมโครงการ
ดิจิทัล  
DT100 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการ
เปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล  
DT500 พัฒนาแผนบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยและความต่อเนื่องการให้บริการแบบ
ดิจิทัล  
DT400 บริการเทคโนโลยีดิจิทัล  
DT600 วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เพ่ือ
ตีความและหาข้อสรุปที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจ DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการ
ให้บริการและกระบวนการท างานร่วมกันระหว่าง

3.ความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการประชุมทางไกล 
(VDO Conference) 
4.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย 
5. Data Visualization 
6.การตั้งค่าป้องกัน malware 
Ransom ware ใน Windows 
setting และ ในระบบ Network 
ภายในส านักงาน 
7.การใช้งานโปรแกรม Excel เพ่ือ
การบริหารจัดการข้อมูลขั้นสูง" 
8.การสร้างงานน าเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint 
9.ความสามารถด้านความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
10.ความรู้ด้านการจัดการความ
เสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk 
Management) 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๔๔ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

หน่วยงานที่  เกี่ยวข้อง (Service-Level 
Agreement) SPM600 ทบทวนโครงการและปิด
โครงการ  
DLit300 ใช้ดิจิทัลเพ่ือการท างานร่วมกัน 
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพ่ือการ
ท างาน 
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล 
(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 
(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล 
DL300 เก่งกระบวนงาน เข้าใจองค์กรดิจิทัล และ
สื่อสารต่อยอดการเปลี่ยนแปลง  

 

11. project Management 
ส าหรับข้าราชการปฏิบัติการ 
12.การพัฒนา Mobile 
Application 
13.การใช้งานโปรแกรมจัดการ
ระบบภูมิสารสนเทศ 
 

ผู้ปฏิบัติงานอ่ืน (Others) 
ผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐ 

DLit100 เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล  
DLit200 ใช้งานเครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอปพลิเค
ชันขั้นต้นส าหรับการท างาน  
DLit400 ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการท างาน  
DG100 ปฏิบัติตามกฎหมาย กรอบธรรมาภิบาล 
(Governance Framework) และหลักปฏิบัติ 
(Principles) ที่ดีด้านดิจิทัล  
DG400 ปฏิบัติตามข้อตกลงระดับการให้บริการ

1.ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 
2.20000 : มาตรฐานงานบริการ
ด้าน IT 
ความรู้เบื้องต้น มาตรฐาน ISO 
38500(Corporate 
Governance For IT) 
4.การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส ารวจ
สมัยใหม่ ส าหรับงานชลประทาน 
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๒๔๕ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

และกระบวนการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง (Service-Level Agreement)  
 

5.ระบบบริหารสัญญา 
6.ระบบติดตามการจัดซื้อ 
จัดจ้าง 
7.ระบบบริหารสันทรัพย์และ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
8.ความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการประชุมทางไกล 
(VDO Conference) 
9.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย 
10.โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ
เพ่ือเผยแพร่ความรู้และ 
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ
การดิจิทัลกรมชลประทาน และการ
จัดท าโครงการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
11. Data Visualization 
12.การตั้งค่าป้องกัน malware 
Ransom ware ใน Windows 
setting และ ในระบบ Network 
ภายในส านักงาน 
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๒๔๖ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

13.การใช้งานโปรแกรม Excel 
เพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลขั้นสูง" 
14.การสร้างงานน าเสนอด้วย 
Microsoft PowerPoint 
15.ความสามารถด้านความเข้าใจ
และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Literacy) 
16.ความรู้ด้านการจัดการความ
เสี่ยงดิจิทัล (Digital Risk 
Management) 
17.โครงการพัฒนาทักษะด้าน
เทคโนโลยีแก่บุคลากรกรม
ชลประทาน องค์ความรู้ด้าน
ออกแบบเว็บไซต์ และการสร้างสื่อ
การเรียนรู้ 
18.การตกแต่งรูปภาพด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop 
19.การสร้างสื่อวิดีทัศน์เพ่ือ
เผยแพร่บนระบบอินเตอร์เน็ต 
20.การออกแบบ Infographic  



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๔๗ 

 

ตารางสรุปเป้าหมายในการพัฒนา บทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง และความสามารถตามทักษะท่ีจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2568 

เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
21. project Management 
ส าหรับข้าราชการปฏิบัติการ 
 
 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดจิิทัลบุคลากร กรมชลประทาน 2565 - 2568  

๒๔๘ 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลบุคลากร กรมชลประทาน                    
 

๒๔๐ 
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