โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 และยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ สป.
ยุทธศาสตร์ที่ 3
แผนงาน
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
หน่วยที่รับผิดชอบ
กลุ่มอานวยการ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเมธินี จงรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากร เป็นหัวใจสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร บุคลากรจึงจาเป็นที่
จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การพัฒนาบุคลกร จึง
เป็นการ นาศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนาเอาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ รวมทั้ง กฎหมาย
และ ระเบียบต่างๆ ที่จาเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และ สร้างให้แต่ละบุคคล เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนั กในคุณค่าของตนเอง เพื่อน
ร่วมงาน อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาองค์กร ต้องอาศัยองค์ประกอบที่สาคัญ 2 ประการ คือ การพัฒนาระบบ
ในการทางาน ซึ่งระบบในการทางาน เมื่อมีการปรับเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วมีการปฏิบัติงานไปตามระบบ แต่
ศักยภาพของบุ คลากร จะต้องมีการพัฒนาและปรับให้มี ความเหมาะสมกับยุคสมัยทีมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา การพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆของบุคลากรเป็นเรื่องที่จะต้องมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็น
การสร้างขวัญ กาลังในการทางาน ที่นับว่าเป็นสวัสดิการอันดีให้กับบุคลากรในองค์กร สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่บุคลากรของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัย ธานี จ ะต้องได้รั บ พัฒ นาความรู้ ความสามารถทางด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้านดิจิ ทัล ที่จาเป็นต้องใช้
ในปั จ จุ บั น เพื่อให้ ทัน ต่อการเปลี่ย นแปลงของยุคสมัย ด้ว ยเหตุผลดังกล่ าว ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” ขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้

ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

/เป้าหมาย...

-2เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี จานวน 25 คน ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ด้านดิจิทัล
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 80 มีทักษะ ความรู้ ด้านดิจิทัล สามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พื้นที่เป้าหมาย
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ที่
ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
1
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ของสานักงาน ร้อยละ 80
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี มีทักษะ ความรู้ ด้านดิจิทัล
2
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สามารถนา ร้อยละ 80
ความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ที่
กิจกรรม – วิธีการ (Activity
1
เสนอขออนุมัติโครงการ
2
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินโครงการ
3
ประชุมคณะกรรมการฯ วางแผนการดาเนินโครงการ
4
ประสานการดาเนินการกับบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5
ขออนุมัติดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี ประกอบด้วย 3
กิจกรรม
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานตามภารกิจบน
เว็บไซต์
2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Google
Form และQR code
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจินตทัศน์เชิง
ข้อมูลและอินโพกราฟฟิก
6
ประเมินผลโครงการ
7
รายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เมษายน 2562
เมธินี จงรักษ์
พฤษภาคม 2562
พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนาย – สิงหาคม
2563

สิงหาคม 2563
กันยายน 2563
/ระยะเวลาในการดาเนินงาน....

-3ระยะเวลาในการดาเนินงาน

เดือนมิถุนายน – กันยายน 2563

งบประมาณ จานวน 45,400 บาท แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในส่วนภูมิภาค
รายการ
กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มทักษะการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานตามภารกิจ
บนเว็ปไซต์
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อๆละ 35.- บาท จานวน 25 คน
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120.-บาท จานวน 25 คน
3. ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 2
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Google Form และ QR Coad
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อๆละ 35.- บาท จานวน 25 คน
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120.-บาท จานวน 25 คน
3. ค่าวิทยากร 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 3
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างจินตทัศน์เชิงข้อมูลและอินโฟกราฟิก
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จานวน 2 มื้อๆละ 35.- บาท จานวน 25 คน
2. ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆละ 120.-บาท จานวน 25 คน
3. ค่าวิทยากรหลัก จานวน 1 คน 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
ค่าวิทยากรประจากลุ่ม จานวน 2 คน 6 ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท
4. ค่าที่พักวิทยากร จานวน 2 คืน 2 ห้อง
5. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร
รวมเงิน
กิจกรรมที่ 4
สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
-ค่าจัดทารูปเล่มรายงานผลการดาเนินงาน
(สี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
รวมเงิน
(งบประมาณขอถัวจ่ายทุกรายการ)

จานวนเงิน

1,750.3,000.1,800.6,550.1,750.3,000.1,800.6,550.1,750.3,000.7,200.14,400.3,000.2,400.31,750.550.45,400

ผลผลิต
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี จานวน 25 คน ได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านดิจิทัล

-4ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุทัยธานี ร้อยละ 80 มีทักษะความรู้ด้านจิทัล
ความเสี่ยงของโครงการ
ความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง : (ลงชื่อ).........................................................ผู้เสนอ/เห็นชอบโครงการ
(นางเมธินี จงรักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)........................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายรณชัย ทัดช่อม่วง)
ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี

