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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค  

“การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะดิจิทัล 
 (Potential Development and Digital Competency) 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 

1) หลักการและเหตุผล 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการของ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมียุทธศาสตร์ (Strategy) การพัฒนาข้าราชการ 5 ด้าน คือ 1. 
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กร 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยและเข้าถึงประชาชน 3. พัฒนาบุคลากรให้สามารถเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง 4. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในบริบทเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนหรือสำนักงาน ก.พ. ได้ทำการกำหนดมาตรฐานคุณสมบัติที่พึงประสงค์สำหรับข้าราชการพลเรือนไว้ 
สำหรับใช้เป็นกรอบในการบริหารและพัฒนาข้าราชการที่ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของส่วนราชการ
ต่างๆ ไว้ โดยมาตรฐานคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับแผนการพัฒนาข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) บริการที่ (Service Mind) การสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ( Integrity) 
และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะที่จำเป็น 4 ทักษะ คือ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ทักษะการคำนวณ และทักษะการจัดการข้อมูล 

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรตามแนวทางที่
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน ก.พ. กำหนด ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะ และ
ความสามารถของบุคลากร และในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีความสามัคคี มีความรักและ
ผูกพันกันในองค์กร ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานขององค์กรสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่หน่วยงานตั้งไว้ 

ดังนั้น เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะความสามารถ ความชำนาญงาน มีความรักความสามัคคี 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 จึงได้กำหนดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขึ้น 
2) วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มสีมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสามารถสร้างสรรค์งาน

ใหม่ๆ ได ้
2.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
2.4 เพ่ือให้บุคลากรนำความรู้ไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาตนเองด้านดิจิทัล 
2.5 เพ่ือให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและความพร้อม

เพรียงในหมู่คณะ 
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3) เป้าหมาย 
• เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output) 

1.บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 100 
2.บุคลากรมีสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ 80 
3.บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค“การพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565” ร้อยละ 90 

• เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)  
       บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 มีสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ มาใช้ในการพัฒนาการปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 
• ผลที่คาดว่าจะเกิด  

1. บุคลากรร่วมกันบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง เพ่ือสอดคล้องกับการ
พัฒนา  คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. บุคลากรร่วมกันปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และสร้างสรรค์งานใหม่ๆ ให้กับองค์กร 
3. บุคลากรมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 4. บุคลากรได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีและ
ความพร้อมเพรียงในหมู่คณะ 

• ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ 
      บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะและทักษะ
ด้านดิจิทัล สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สอดคล้องกับการ
พัฒนา  คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

• กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 
 บุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 

4) ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ ตุลาคม – กันยายน 2565 
ที ่ กิจกรรม กลุ่มงานผิดชอบ ระยะเวลา 
1. สำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากร กลุ่มอำนวยการ ต.ค.64 

 - ก.ย. 65 2. สรุปผลความต้องการและขออนุมัติโครงการ  
3. ประชุมพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรม 
4. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในสำนักงานทราบ 
5. ประสานงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม 
6. ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 
7. สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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5) ประมาณการใชจายรายไตรมาส 

งบประมาณท่ีไดรับ
ท้ังหมด 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

34,000 0 34,000 0 0 
 

กิจกรรม ประมาณการงบประมาณ 
งบดำเนินงาน :  
• คาใชสอย  
  - คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 35 บาท x 22 คน x 4 ม้ือ 3,080 
  - คาอาหารกลางวัน 120 บาท x 22 คน x 2 ม้ือ 5,280 

- คาน้ำมันเชื้อเพลิงรถสำนักงาน 6,500 
- คาวิทยากร 1,200 บาท x 12 ชั่วโมง 14,400 

  - คาพาหนะเดินทาง 3,000 
  - คาปายไวนิล 500 
• คาวัสด ุ  
  - วัสดุสำนักงาน 1,240 

รวมวงเงิน 34,000 

         *** ขอถวัจ่ายทกุรายการ ทกุกิจกรรม *** 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

          นางวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน  รองศึกษาธิการภาค 6  
     ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9   
    

สนับสนุนข้อมูล     
 บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา   
 บุคลากรกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล   
  บุคลากรกลุ่มพัฒนาการศึกษา   
  บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล   
  บุคลากรกลุ่มอำนวยการ 
           

รวบรวม/ เรียบเรียง/ วิเคราะห์/ ตรวจสอบ 
 
 นายโชคชัย  พรหมมาก  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 นางสาวสำรวย เฉิดจินดา  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 นางอินทิภา  อ่อนนวล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 นางสาวอรัญญิกา  ลัทธิคุณ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
 นางสาวสมนพร  มูลสาร  พนักงานราชการ 
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