บันทึกความรูผูทรงคุณวุฒิกรมพัฒนาที่ดิน
นางอรนาฏ โอวาทตระกูล
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผอ.อรนาฏ โอวาทตระกูล ทานไดสอบบรรจุเขารับราชการ

ไดเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2527 ในตําแหนง นักการขาว ระดับ 3 ที่กรม
ประมวลข าวกลาง (ชื่ อในป จ จุ บั น คื อ สํ า นักขาวกรองแหงชาติ ) และ
ทํางานอยูท่ีกรมประมวลขาวกลางเปนเวลา 3 ป จึงโอนยายกลับมา
ทํ า งานที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น ในตํ า แหน ง นั ก วิ เ คราะห น โยบายและแผน
ระดับ 3 กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน จนกระทั่งในชวงป พ.ศ.2547 2554 ไดดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ และในชวงป
พ.ศ.2554 - 2563 ท า นได ดํ า รงตํ า แหน ง เป น ผู อํ า นวยการศู น ย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารจนถึ ง เกษี ย ณอายุ ร าชการ รวมระยะเวลาดํ ารงตํา แหน งผู อํ านวยการ
จํานวน 17 ป

ผลงานที่ทานมีความภาคภูมิใจมากที่สุด
ผอ.อรนาฏ กลาววา “เมื่อทานอยูที่กองแผนงาน ไดมีสวนรวมในการพัฒนาโครงการตาง ๆ หลายโครงการ
โครงการที่สําคัญคือไดเปนผูรับผิดชอบโครงการดินโลก ไดมีโอกาสไปรวมประชุมที่ World Congress of Soil
Science ที่ประเทศฝรั่งเศสเพื่อกลับมาเตรียมงานที่ประเทศไทยไดเปนเจาภาพโดยมีกรมพัฒนาที่ดินเปนหนวยงาน
หลักในการจัดงานประชุมดินโลก ครั้งที่ 17 เมื่อป พ.ศ.2545 ที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต ซึ่งการจัดงาน
ครั้งนั้นไดมีชาวตางชาติมาเขารวมประชุมจํานวนมาก และไดมีการนําเสนอนิทรรศการจัดแสดงพระอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็ จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภู มิ พลอดุ ลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิ ตร ด านการพั ฒนาทรั พยากรดิ น
จนกระทั่งสหภาพวิ ทยาศาสตรทางดิ นนานาชาติไ ดทูล เกล า
ถวายรางวัล นักวิทยาศาสตรดิน เพื่อมนุษยธรรมและตอมา
องค ก ารสหประชาชาติ ใ ห ก ารรั บ รองประกาศให วั น ที่ 5
ธันวาคม เปนวันดินโลก หรือที่เราเรียกกันวา World Soil
Day ตั้งแตป พ.ศ. 2556 มาจนถึงทุกวันนี้” และตลอด
ระยะเวลาการทํ า งานที่ ก รมพั ฒ นาที่ ดิ น การครองตน
ครองคน ครองงาน ของท า น ได เ ป น ที่ ป ระจั ก ษ แ ก
ผูบัง คับ บัญ ชาและผู ใต บัง คับ บัญ ชา กรมพั ฒ นาที่ ดิ น จึ งได
ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ดี เ ด น ประเภทข า ราชการ ของกรมพั ฒ นาที่ ดิ น ให กั บ
ผอ.อรนาฏ เมื่ อ วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ในโอกาส
วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ป
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ผอ.อรนาฏ ทานมีผลงานที่ไดรับรางวัล เมื่อครั้งดํารงตําแหนง ผอ.กองการเจาหนาที่ และผอ.ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทานไดบริหารงานรวมกับผูใตบังคับบัญชาและทีมงานจากหนวยงานตางๆ
จนกระทั่งกรมพัฒนาที่ดินไดรับการยกยอง ดังนี้
รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง
วันที่
ตุลาคม 2561 ไดรับคัดเลือกเปนหนวยงานนํารอง
โครงการยกเลิกสําเนาเอกสาร
ราชการ (No Copy) และโครงการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการ
หนวยงานภาครัฐ (Citizen
Feedback) ผานแอปพลิเคชั่น
CITIZENinfo

ผลงาน
กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศ
ยกเลิกการใชสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานและ
ปกหมุดจุดใหบริการ 109
หนวยงานลงใน
แอปพลิเคชั่น CITIZENinfo

สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ

กันยายน
2560

รางวัลประกาศเกียรติคุณสําหรับ
หนวยงานที่เขารวมบูรณาการและ
เชื่อมโยงขอมูลภูมิสารสนเทศผาน
ระบบสืบคนและบูรณาการภูมิ
สารสนเทศกลางของประเทศ
(NGIS Portal)

กรมพัฒนาที่ดินใหบริการ กระทรวงวิทยาศาสตร
WebMap Service : WMS และเทคโนโลยี
เชื่อมโยงกับระบบสืบคน
ขอมูลภูมิสารสนเทศกลาง
ของประเทศ (NGIS Portal)
ไดแก
1. แผนที่การใชประโยชน
ที่ดิน มาตราสวน
1 : 25,000
2. แผนที่ภาพถายทาง
อากาศออรโธสี
มาตราสวน 1 : 4,000

26 กันยายน
2560

รางวั ล เชิ ดชู เ กี ย รติ “หน ว ยงานที่
ให บ ริ ก ารเครื อ ข า ยอิ น เตอร เ น็ ต
พื้ น ฐาน และ DNSSEC ที่ ร องรั บ
IPV6

กรมพัฒนาที่ดินมีความ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
พรอมในการใหบริการ
เศรษฐกิจและสังคม
เครือขายอินเทอรเน็ต
พื้นฐานและบริการที่รองรับ
IPV6

20 ตุลาคม
2559

รางวั ล รองชนะเลิ ศ การประกวด
ซอฟตแวรที่เกี่ยวของกับการเรียนรู
จากโครงการประกวดผลงานดาน
ซอฟทแวรแหงชาติ Thailand ICT
Award 2016

ซอฟตแวร “ทําการเกษตรกับ
เกมออนไลน LDD’s IM
Farm” (Land Development
Department’s Integrated
Management Farm)

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)
สํานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (สพร.)

สมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย
รวมกับ สํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวร
แหงชาติ (องคการมหาชน)

3
วันที่
23 กันยายน
2559

16 กันยายน
2559

8 กันยายน
2558

6 มีนาคม
2557

รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง

ผลงาน
รางวัลเชิดชูเกียรติหนวยงานที่
กรมพัฒนาที่ดิน ดําเนินการ
ผานเกณฑ IPV6 ในเรื่อง
ประสบความสําเร็จในการ
ปรับเปลี่ยนเครือขายไปสู IPV6
การปรับปรุงบริการรองรับ
IPV6 3 ดาน คือ
- ดานบริการเว็บไซต
(Website)
- ดานบริการจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส (E-mail)
- ดานบริการโดเมนเนม
(DNS)
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ กรมพัฒนาที่ดิน สามารถ
ปรับปรุงองคกร อยาง
ภาครัฐ ประจําป พ.ศ. 2559
หมวด 4 ดานการวิเคราะหผลการ ตอเนื่อง จนมีความโดดเดน
สะทอนใหเห็นถึงความ
ดําเนินงานขององคกรและการ
มุงมั่นตั้งใจในการพัฒนา
จัดการความรู
คุณภาพการบริหารจัดการ
ตามเกณฑมาตรฐานสากล
ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ราชการ
หนังสือรับรองกรมพัฒนาที่ดิน ใน ดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ฐานะเปนหนวยงานที่ดําเนินการ การเพื่อผลักดัน สงเสริม
ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน
และติดตามผลการ
สงเสริม เรงรัด และติดตามผลการ ดําเนินงาน IPV6 กรม
ดําเนินงาน IPV6 ในประเทศไทย พัฒนาที่ดิน (พ.ศ.2556(พ.ศ. 2556-2558) และมีความ 2558)
พรอมในการใหบริการเครือขาย
อินเทอรเน็ตพื้นฐาน และบริการที่
รองรับ IPV6
ประกาศสํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เรื่อง รายชื่อหนวยงานที่
ผานความเห็นชอบมาตรา 7
ภายใตพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการทํา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคสภาครัฐ
พ.ศ. 2549 วาดวยการจัดทํา
นโยบายและแนวปฏิบัติในการ

สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)

กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

จัดทํานโยบายและแนวทาง กระทรวงเทคโนโลยี
ปฏิบัติการรักษาความมั่นคง สารสนเทศและการสือ่ สาร
ปลอดภัยดานสารสนเทศ
กรมพัฒนาทีด่ ิน พ.ศ.
2555 ผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส ทําให
เกิดความเชื่อมั่นและมีความ
มั่นคงปลอดภัยในการใชงาน

4
ผลงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขององคกร ทําให
ดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และปฏิบัติได
อยางถูกตองตามกฎหมาย
ตางๆ

สถานที่/ผูมอบเกียรติคุณ

15 มกราคม
2555

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
จัดใหขาราชการและ
พระบรมราชินีนาถ สภานายิกา
เจาหนาที่กรมพัฒนาที่ดิน
สภากาชาดไทย มีพระราชเสาวนีย บริจาคโลหิตอยางสม่ําเสมอ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมให
ประกาศวา กรมพัฒนาที่ดิน ได
เปนสถาบันที่ใหความรวมมือจัดหา
ผูบริจาคโลหิตเปนหมูคณะอยาง
สม่ําเสมอนานกวา 5 ป

พระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานใบประกาศ
เกียรติคุณ ณ สภากาชาด
ไทย

14 มิถุนายน
2553

มอบโลและประกาศเกียรติคุณ
“วันผูบริจาคโลหิตโลก” ณ ถนน
ราชวิถี เขตราชวิถี เขตราชเทวี
กทม.

การสงเสริมการบริจาค
โลหิต

พระที่นั่งเทวราชสภารมย
พระราชวังพญาไท

บริหารจัดการการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เขาสู
ประเภทตําแหนงตาม
พ.ร.บ. ขาราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 โดยสามารถ
จัดตําแหนงขาราชการ
พลเรือน เขาประเภท
ตําแหนงสายงานและระดับ
ตําแหนงตามมาตรฐาน
กําหนดตําแหนงใหมได
ถูกตอง เหมาะสม และแลว
เสร็จภายในวันที่ 11
ธันวาคม 2551 ตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด

มูลนิธิพันเอกจินดา ณ
สงขลา มอบโดย
พลตํารวจเอก เภา สารสิน
ณ สํานักงาน ก.พ.

วันที่

รางวัล/เกียรติคุณที่ไดรับการยกยอง

รักษาความปลอดภัยดาน
สารสนเทศ ประจําปงบประมาณ
2556

20 กุมภาพันธ โลเกียรติยศ เพื่อแสดงวากรม
2552
พัฒนาที่ดิน กระทรงเกษตรและ
สหกรณ ไดรับคัดเลือกใหเปน
“สวนราชการสงเสริมการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลดีเดน” ประจําป
พุทธศักราช 2552
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1. หลักการ แนวทาง ในการปฏิบัติงานของทานใหประสบความสําเร็จ
1.1 หลักการบริหารงาน ผอ.อรนาฏ กลาววา “การเปนผูอํานวยการ เราตองเปนผูที่มีความรูหลายๆ ดาน
และเราจะตองทํางานใหเกง สามารถทํางานไดหลายๆ อยาง เรียกวาการทํางานแบบ Multitasking และงานที่
ไดรั บมอบหมายงานทุกชิ้นกอนที่จ ะเสนอเราตองตรวจสอบความถูกตองทําใหผูบั งคับ บัญชาไวเนื้ อเชื่อใจเรา
เราตองมีความรอบรูในเอกสารที่เราทําซึ่งกอนเอกสารจะออกไปจะตองถูกตอง เอาใจใสในงานทุกบรรทัดที่เขียน
ทุกเรื่องที่เราคิด เอาใจใสในลายเซ็นของเราทุกครั้งที่เซ็นงานออกไป ถาเราตั้งใจงานก็จะไมผิด มีสมาธิในการ
ทํางาน ผอ.จะมีการเรียนรูตลอดเวลา จะดูที่จุดแข็งเพื่อปดจุดออนของเรา” และจะเห็นไดวา ผอ.อรนาฏสามารถ
ทํางานกับผูบริหารทุกทานที่ผานมาไดเปนอยางดีเพราะทานเนนวา “ทานทํางานในหนาที่ของทานใหดีที่สุด”
และทานยังเปนผูที่ใหความรู และใหคําแนะนํา รวมทั้งทานยังรับเปนประธานและกรรมการจากคณะทํางาน ตาง ๆ
ซึ่งทานกลาววา “ความรูยิ่งให ยิ่งได ยิ่งทํายิ่งไดฝกงาน” นั่นคือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งกันและกัน รูจัก
ทีมงานและเราก็ไดฝกฝนไดประสบการณจากการไดทํางานชิ้นนั้นอีกดวย
สํ า หรั บ การบริ ห ารงานกั บ ผู ใ ต บั ง บั ญ ชา
ผอ.อรนาฏ ใชหลัก 80 : 20 คือ สมมุติมีคน 100 คน
ทานจะเลือกคนที่มีความสามารถ 20 คน เพื่อปฏิบัติงาน
80% จาก 100% อีก 80 คน ปฏิบัติงาน 20%
ผอ.อรนาฏ กลาววา “ถาเราเปน 1 ใน 20 คน ขอให
ภูมิใ จว า เราเป นผู มีค วามสามารถมาก เปน บุค คลที่
ผูบังคับบัญชาเล็งเห็นถึงศักยภาพ”
1.2 หลักการบริหารคน หลักการบริหารของ
ผอ.อรนาฏ คื อ จะเน น บรรยากาศการทํ า งานแบบ
พี่ น อ งเข า ถึ ง กั น ง า ย จะมี ค วามปรารถนาดี ต อ กั น
จะชวยเหลือลูกนองวาทําไมไดตรงไหน ก็จะใหคําแนะนําเหมือนกับวา “การลงเรือลําเดียวกันก็ตองชวยกันพาย”
ถา ผอ.เปนผูนําในเรือฝพายเหนื่อยผูนําก็ตองชวยเพื่อไมใหเรือลม และไปในทิศทางเดียวกัน ไมมีความขัดแยงกัน
นั่นเปนสิ่งที่สําคัญมาก และเราก็ตองเปนผูรอบรูดวยเราถึงจะชวยลูกนองได “การเอาใจเขามาใสใจเรา” ถาใคร
ปฏิบัติแบบนี้กับเราแลวเราไมชอบ เชนเดียวกันเราก็จะตองไมปฏิบัติแบบนั้นกับลูกนอง
ผูบริหารตองมี Charisma นั่นคือ ความสามารถพิเศษเฉพาะตัว ตองใชทั้งศาสตรและศิลป ตองเปนผูนํา
ที่ทําใหลูกนองเชื่อมั่น ยอมรับและยินดีที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง ทุมเทแรงใจแรงกายโดยไมตองใชอํานาจไปขมขู

2. สิ่งที่ทําใหทานรักและผูกพันกับองคกร

ผอ.อรนาฏ กลาวถึงความผูกพันกับกรมพัฒนาที่ดิน
การที่ทานทํางานที่กรมพัฒนาที่ดินทานไดทํางานชวยเหลือ
เกษตรกรไดมากกวาทํางานอยูที่สํานักขาวกรองแหงชาติ
และเนื่องจากทานเคยทํางานเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ที่กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดินมากอน ซึ่งหลังจากบรรจุ
เปนขาราชการที่สํานักขาวกรองแหงชาติ ทานอรรถ สมราง
ผูอํานวยการกองแผนงานสมัยนั้น ชวนใหโอนยายมาที่
กรมพั ฒ นาที่ ดิ น ท า นได คิ ด อยู น าน จึ ง ย า ยมาทํ า งาน
ที่กรมพัฒนาที่ดิน ทานมีความสามารถดานภาษาอังกฤษ ซึ่งเมื่อกอนจะมีคนที่เกงดานภาษาอังกฤษนอย จึงคิดวา
ตนเองคงเปนประโยชนกับการทํางานใหกับกรมฯ ซึ่งงานของกรมฯ จะมีหลายๆ โครงการไดรับความชวยเหลือ
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จากตางประเทศ ทานจึงได เขามารับผิดชอบงานที่เกี่ยวของกับตางประเทศ สมัยอยูกองแผนงาน ผอ.ไดรวมเขียน
นโยบายและกําหนดโครงการสําคัญๆ หลายโครงการเขาไปที่สภาพัฒน เพื่อเสนอตอคณะรัฐมนตรี เมื่อโครงการ
ไดรับการอนุมัติก็จะสงโครงการฯ ไปใหกับฝายที่เปนผูปฏิบัติ โครงการตางๆเหลานี้จนถึงปจจุบันก็ยังทําอยู อาทิ
งานดินโลก โครงการแหลงน้ํ าชุมชน โครงการแหลงน้ําในไร นานอกเขตชลประทาน ฯลฯ ซึ่งโครงการทั้งหมด
เปนงานชวยเหลือและเปนประโยชนตอเกษตรกรโดยตรง
ตลอดระยะเวลากวา 30 ป ที่ทํางานกรมพัฒนาที่ดิน ท านไดรับการสนับสนุนที่ดีจากผูบริหาร
ระดับสูงทุกทาน อีกทั้งไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาอยางดียิ่ง ทานมักจะไดรับโอกาส
จากผูบังคับบัญชาใหเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ขององคกรอยูเสมอ ไดมีความกาวหนาในชีวิตราชการ
การได รับ การยอมรั บ นั บถื อจากเพื่ อนร ว มงานมาโดยตลอด ทําใหเกิดความรักและผูกพันกับ กรมพัฒ นาที่ดิน
อยางไมมีจางหาย

3. มุมมองของทานเกี่ยวกับการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดินใน
อนาคตเปนอยางไร
ผอ.กลาววา “อยากจะเห็นวามีงานอะไรบาง
ของกรมพัฒนาที่ดินที่จะเอาเทคโนโลยีสารสนเทศเขา
ไปชวยได ทําใหการทํางานไดโปรงใสขึ้น ตรวจสอบได
รวดเร็วขึ้น เชน งานดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ควรจะมีดิจิทัลเขามามีสวนในการพัฒนาเปนงานแรก
ๆ เชนงานเกี่ยวกับฐานขอมูลบุคคล (HRIS)” ผอ.กลาว
ว า ท า นคอยกระตุ น ผลั ก ดั น ให ห น ว ยงานต า ง ๆ
ที่ ทํ า งานด า นบริ ห ารนํ า ดิ จิ ทั ล เข า ไปเกี่ ย วข อ ง เช น
การทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค คลด า นดิ จิ ทั ล ของกองการ
เจาหนาที่ งานของกองแผนงานและกองคลัง เปนตน

4. แนวคิดของทานกับการทํางานของขาราชการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลควรเปน
อยางไร
ผอ.อรนาฏ มองวาในเรื่องของ Hard Skill บุคลากรกรมฯ มีความสามารถเพราะเปนคนรุนใหม แต
ควรฝกดาน Soft Skill ใหมากขึ้น ถาเราไปมุงแตจะพัฒนาในเรื่องของ Hard Skill มากกวา Soft Skill องคกร ก็
จะไปไมได ดิจิทัลไปไกลมาก ทํางานไดเร็วมากซึ่งตอไปAI จะเขามาทํางานแทนที่บุคลากร แตงานดานอะไรที่ดิจิทัล
ทําไมไดเราตองไปฝกในเรื่องนั้น Soft Skill คือสิ่งที่ AI ทําไมได เชน ความคิดสรางสรรค ความเอื้ออาทร การ
ทํางานรวมกัน อยาปลอยใหดิจิทัลมาแทนที่มนุษย จนความเปนมนุษยจะหายไป

5. ในอนาคตทานอยากเห็นบุคลากรกรมพัฒนาที่ดินเปนอยางไร
ผอ.อรนาฏ กลาววา “ในอนาคตอยากเห็นทุกคนเปน Smart Officer เปนคนดี เปนคนเกง
มีความสุข มีการถายทอดความรูจากรุนสูรุน คนที่รูตัววามีความสามารถ ก็ตองฝกที่จะเปนผูที่สอนและถายทอดให
คนอื่น ๆ อยาหวงขอมูลและหวงความรูกัน”
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6. ขอคิดในการทํางานถึงขาราชการรุนใหม
สิ่งที่สําคัญที่ ผอ.อรนาฏ อยากจะฝากไว
กับขาราชการรุนนองไวก็คือ “การอานหนังสือ”
การที่จะเปนคนที่คิดเกงเขียนหนังสือเกงพื้นฐาน
จะตองมาจากการอานเปนสิ่งสําคัญ การอานมาก
ๆ จะเปนการเก็บขอมูลมาไวเปนคลังความรูในตัว
เรา การคิด การอาน การเขียน เปนทักษะตอง
ฝ ก ฝนเท า นั้ น ซึ่ ง นั บ วั น การอ า นหนั ง สื อ ของ
บุคลากรกรมฯ จะออนแอลงไปทุกที เปน สิ่งที่
น า กลั ว ว า ต อ ไปบุ ค ลากรกรมฯจะเขี ย นไม ไ ด
วิเคราะหไมได ประมวลผลไมได การอาน การจับ
ประเด็นถาทําไมไดก็เขียนออกมาไมไดมีผลทําให
ชิ้น งานก็ จะออกมานอย เพราะการสั่ งงานราชการนั้น ปกติจ ะสั่งเปนลายลั กษณอักษร จึ งขอฝากน องๆ ไว ว า
นอกจากงานทักษะดิจิทัลแลว ทักษะในการ ฟง พูด อาน เขียน เปนทักษะพื้นฐานที่ทุกคนตองฝกฝนใหคลองอยูเสมอ
ในการทํางานตองคิดอยูเสมอวาทุกงาน “ตองทําใหดีที่สุด” งานออกมาสําเร็จและดีจะทําใหเรา
ภาคภูมิใจวาเราเปนคนที่มีประโยชนตอองคกร เปนประโยชนตอประเทศชาติ และอีกอยางหนึ่งคือการทํางาน
เปนทีมซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น ก็จะไดความคิดที่หลากหลายกวาการทํางาน
คนเดียว ผลงานชิ้ นนั้นก็จะออกมาสวยงาม เพราะได ชวยกันคิด ชวยกันทํา ในอนาคตการทํางานเปนทีม (Team
Work) จะสําคัญกวาการทํางานเดี่ยวๆ
***************************************

