คำนำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 มีภำรกิจหลักในกำรจัดกำรและส่งเสริม
สนั บ สนุ น กำรจั ดกำรศึ ก ษำขั้ น พื้น ฐำนให้ กับ ประชำกรวั ยเรี ย นอย่ ำงทั่ ว ถึง และมี คุณ ภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีควำมมุ่งมั่นพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีควำมรู้ มีทักษะชีวิต มีวินัย ภูมิใจในชำติ เติบโต
เป็นพลเมืองที่ดี มีควำมรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ กำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่งเพื่อให้กำรสนับสนุน ภำรกิจหลักของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระยะ 3 ปี (2561 – 2563) เล่มนี้ จึง
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงในกำรวำงแผน ดำเนินกำรวำงแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ได้รับ
ควำมรู้ เทคนิค วิธีกำร เพื่อนำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพิ่มมำกขึ้นต่อไป
ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึ กษำประถมศึก ษำเพชรบู รณ์ เขต 2 ขอขอบคุณ ผู้ ที่มี ส่ ว นในกำรจั ดท ำ
แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระยะ 3 ปี ให้มีประสิทธิภำพและบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ ที่ตั้ง
เป้ำหมำยไว้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
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สำรบัญ
หน้ำ
ส่วนที่ 1 บทนำ
สภำพทั่วไป
โครงกำรสร้ำงกำรบริหำรงำน
ข้อมูลพื้นฐำน
ส่วนที่ 2 ทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
นโยบำยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ส่วนที่ 4 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและติดตำมประเมินผล
แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
กำรติดตำมและประเมินผล

1
7
8
10
10
12
13
14
16
16

ส่วนที่ 1
บทนำ
สภำพทั่วไปของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำเพชรบู ร ณ์ เขต 2 มี ภ ำรกิ จ ในกำรบริ ห ำร
จั ด กำรศึ ก ษำ มี ห น้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรให้ เ ป็ น ไปตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ต ำมพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และตำมพระรำชบัญญัติระเบียบ
กำรบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ ๓๗ พร้อมกับประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่อง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกำยน .2560 ข้อ 5
ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร และมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำ นโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งกำรจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว
(3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(4) กำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนและในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกำร
จัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(7) จัดระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอื่น ที่จัด
กำรศึกษำรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(9) ดำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัย และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
(10) ประสำน ส่งเสริม กำรดำเนินกำรของคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร และคณะทำงำน
ด้ำนกำรศึกษำ
(11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมำย
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ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ไว้ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอำนวยกำร
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน
ข้อ 7 ส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอำนวยกำร มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ข) ดำเนินกำรเกี่ยวกับงำนช่วยอำนวยกำร
(ค) ดำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรสถำนที่ สิ่งแวดล้อม และยำนพำหนะ
(ง) จัดระบบบริหำรงำน กำรควบคุมภำยใน และพัฒนำองค์กร
(จ) ประชำสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกำร ผลงำน และบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
(ฉ) ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในและภำยนอกเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ช) ดำเนินกำรเลือกตั้งและสรรหำกรรมกำรและอนุกรรมกำร
(ซ) ประสำน ส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรและสวัสดิภำพ
(ฌ) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ที่
มิใช่งำนของส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ
(ญ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
(2) กลุ่มนโยบำยและแผน มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) จัดทำนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับนโยบำย มำตรฐำน
กำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น
(ข) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและ
แจ้งกำรจัดสรรงบประมำณ
(ค) ตรวจสอบ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและ
ผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแผน
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และ
โอนสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมำย
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(3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ดำเนินกำร และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำ
(ค) ดำเนินงำนสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ
(ง) ดำเนินกำรวิเครำะห์ และปฏิบัติงำนระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
(4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรกำรเงิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนบัญชี
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรงำนพัสดุ
(ง) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนบริหำรสินทรัพย์
(จ) ให้คำปรึกษำสถำนศึกษำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนบริหำรกำรเงิน งำนบัญชี
งำนพัสดุ และงำนบริหำรสินทรัพย์
(ฉ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) วำงแผนอัตรำกำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนกำรมีหรือเลื่อนวิทยฐำนะ
(ค) วิเครำะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกำรสรรหำ บรรจุและแต่งตั้ง ย้ำย โอน และ
กำรลำออกจำกรำชกำรของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(ง) ศึกษำ วิเครำะห์ และดำ เนินกำรเกี่ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
กำรเลื่อนเงินเดือน กำรมอบหมำยหน้ำที่ให้ปฏิบัติของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จควำมชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ำยตรงเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจำ
(ช) ปฏิบัติกำรบริกำรและอำนวยควำมสะดวกในเรื่องกำรออกหนังสือรับรองต่ำงๆ
กำรออกบัตรประจำตัว และกำรขออนุญำตต่ำง ๆ
(ซ) ศึกษำ วิเครำะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงำนวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และกำร
ดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมำย
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(6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนฝึกอบรมกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้ง
(ข) ดำเนินงำนฝึกอบรมพัฒนำเพื่อเพิ่มศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
(ค) ดำเนินงำนพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นไป ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณ
(ง) ปฏิบัติงำนส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
(จ) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรลำศึกษำต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติกำรวิจัยภำยในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และเสริมสร้ำงระบบเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หลักสูตรกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ และหลักสูตรกำรศึกษำพิเศษ
(ข) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย เพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรสอนและกระบวนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน
(ค) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินเกี่ยวกับกำรวัดและกำร
ประเมินผลกำรศึกษำ
(ง) วิจัย พัฒนำ ส่งเสริม มำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
รวมทั้งประเมิน ติดตำม และตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ
(จ) นิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
(ฉ) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และพัฒนำสื่อนวัตกรรมกำรนิเทศทำงกำรศึกษำ
(ช) ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(ซ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษำ วิเครำะห์ ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงำนเกี่ยวกับศำสตร์พระรำชำ
(ข) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในรูปแบบกำรศึกษำในระบบ กำรศึกษำนอก
ระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย
(ค) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำนของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบัน
สังคมอื่น
(ง) ประสำนและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำ
สอดคล้องกับนโยบำย และมำตรฐำนกำรศึกษำ
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(จ) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำสำหรับผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ
(ฉ) ส่งเสริมงำนกำรแนะแนว สุขภำพ อนำมัย กีฬำ และนันทนำกำร ลูกเสือ
ยุวกำชำด เนตรนำรี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษำวิชำทหำร ประชำธิปไตย วินัยนักเรียน กำรพิทักษ์สิทธิเด็ก
และเยำวชน และงำนกิจกำรนักเรียนอื่น
(ช) ส่งเสริม สนับสนุนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
(ซ) ประสำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด และส่งเสริมป้องกันแก้ไข
และคุ้มครองควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ รวมทั้งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(ฌ) ดำเนินงำนวิเทศสัมพันธ์
(ญ) ประสำน ส่งเสริมกำรศึกษำกับกำรศำสนำและกำรวัฒนธรรม
(ฎ) ส่งเสริมแหล่งกำรเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทำงกำรศึกษำ และภูมิปัญญำท้องถิ่น
(ฏ) ประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำให้มีบทบำทในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน
(ฐ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมำย
(9) หน่วยตรวจสอบภำยใน ให้ปฏิบัติงำนขึ้นตรงกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร และมี
อำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี้
(ก) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรเงิน กำรบัญชี และตรวจสอบระบบ
กำรดูแลทรัพย์สิน
(ข) ดำเนินงำนเกี่ยวกับงำนตรวจสอบกำรดำเนินงำนหรือกระบวนกำรปฏิบัติงำน
เปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้ำหมำยที่กำหนด
(ค) ดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง
(ง) ดำเนินกำรอื่นเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยในตำมที่กฎหมำยกำหนด
(จ) ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมำย

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
ผอ.สพป.พช.2
รอง ผอ.สพป.พช.2

กลุ่ม
อำนวย
กำร

กลุ่ม
นโยบำย
และแผน

กลุ่มส่งเสริม
กำรศึกษำ
ทำงไกล
เทคโนโลยี
สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร

กลุม่
บริหำรงำน
กำรเงินและ
สินทรัพย์

กลุ่ม
บริหำร
งำน
บุคคล

กลุ่มพัฒนำ
ครูและ
บุคลำกร
ทำงกำร
ศึกษำ

กลุ่มนิเทศ
ติดตำม และ
ประเมินผล
กำรจัด
กำรศึกษำ

กลุ่มส่งเสริม
กำรจัด
กำรศึกษำ

หน่วย
ตรวจสอบ
ภำยใน

สถำนศึกษำ
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ข้อมูลพื้นฐำน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 มีเขตพื้นที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำใน
เขตอำเภอ 4 อำเภอ คือ
1. อำเภอหล่มสัก
2. อำเภอหล่มเก่ำ
3. อำเภอน้ำหนำว
4. อำเภอเขำค้อ
ที่ตั้งสำนักงำน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลวัดป่ำ อำเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67120
โทรศัพท์ 0-5670-4808 / 0-5670-4810
โทรสำร 0-5670-4809
Website : www.pbn2.obec.go.th
E-mail : pbn2_obec@hotmail.co.th
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ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ 2560
สถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 มีกำรจำแนกนักเรียน
ห้องเรียนและเพศ ดังนี้
จำนวนนักเรียน ห้องเรียนจำแนกรำยชั้น เพศ ปีกำรศึกษำ 2560 (ข้อมูล ณ พฤศจิกำยน 2560)
ระดับชั้น
อนุบำล 1
อนุบำล 2
อนุบำล 3
รวมระดับปฐมวัย
ประถมศึกษำปีที่ 1
ประถมศึกษำปีที่ 2
ประถมศึกษำปีที่ 3
ประถมศึกษำปีที่ 4
ประถมศึกษำปีที่ 5
ประถมศึกษำปีที่ 6
รวมระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำปีที่ 1
มัธยมศึกษำปีที่ 2
มัธยมศึกษำปีที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำปีที่ 4
มัธยมศึกษำปีที่ 5
มัธยมศึกษำปีที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย
รวมทั้งสิ้น

ชำย
178
929
1,058
2,164
999
978
1,038
1,034
1,098
1,097
6,244
643
575
465
1,683
146
154
93
393
10,485

จำนวนนักเรียน
หญิง
208
838
944
1,990
909
909
947
997
964
1,048
5,774
503
468
396
1,367
139
152
111
402
9,533

รวม
386
1,767
2,002
4,155
1,908
1,887
1,985
2,031
2,062
2,145
12,018
1,146
1,043
861
3,050
285
306
204
795
20,018

ห้องเรียน
50
143
151
344
152
148
152
154
149
151
906
57
57
56
170
11
12
10
33
1,453

ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำบุคลำกร
นโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรได้กำหนดยุทธศำสตร์ตำมกรอบปฏิรูปกำรศึกษำให้ทุกส่วนรำชกำร/หน่วยงำน ใน
สังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
วิสัยทัศน์
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำที่ดีขึ้น มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และลดควำมเหลื่อมล้ำอย่ำงทั่วถึง ผลิต
และพัฒนำกำลังคนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและรองรับกำรพัฒนำประเทศ
พันธกิจ
1. ยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ
2. เสริมสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำชนอย่ำงเสมอภำค
3. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล
ยุทธศำสตร์
1. พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัด และประเมินผล
2. ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ผลิตและพัฒนำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับควำมต้องของกำรพัฒนำประเทศ
4. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
เป้ำประสงค์หลัก
1. คุณภำพกำรศึกษำของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำร
พัฒนำประเทศในอนำคต
2. กำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำ เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันของประเทศ
3. มีองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน
4. คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
5. ระบบบริ ห ำรจั ด กำรกำรศึ ก ษำมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพตำมหลั ก ธรรมำภิ บ ำล โดยกำรมี มี ส่ ว นร่ ว มจำก
ทุกภำคส่วน
นโยบำย สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีภำรกิจหลักในกำรจัดและส่งเสริม กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ได้กำหนดนโยบำยเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไปในทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และยุทธศำสตร์กระทรวงศึกษำธิกำร โดยควำมเห็ นชอบของ
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประกอบด้วยนโยบำย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ ดังนี้
นโยบำยที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
นโยบำยที่ ๒ ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
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นโยบำยที่
นโยบำยที่
นโยบำยที่
นโยบำยที่

๓
๔
๕
๖

ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ด้ำนโอกำสควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ
ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำ

วิสัยทัศน์
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของประเทศไทย มีคุณภำพและมำตรฐำนระดับสำกล บนพื้นฐำนของควำม เป็นไทย
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง และมีคุณภำพ
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตรและค่ำนิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประกำร
๓. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรที่เน้นกำรมีส่วนร่วมกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำและเสริมสร้ำงควำม
รับผิดชอบต่อคุณภำพกำรศึกษำ
เป้ำหมำย
๑. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ และระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทุกคนมีพัฒนำกำรเหมำะสมตำมวัยมี
คุณภำพและทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทั่วถึงมีคุณภำพและเสมอภำค
๓. ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำมีสมรรถนะตรงตำมสำยงำน และมีวัฒนธรรมกำรทำงำนที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์
๔. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ และสถำนศึกษำมีประสิทธิภำพ และ
เป็นกลไกขับเคลื่อนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่คุณภำพระดับมำตรฐำนสำกล
๕. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเน้ นกำรทำงำนแบบบูรณำกำรมีเครือข่ำยกำรบริหำร
จัดกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำกระจำยอำนำจ และควำมรับผิดชอบสู่สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
๖. พื้นที่พิเศษได้รับกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสมตำม
บริบทของพื้นที่
๗. หน่วยงำนทุกระดับพัฒนำสื่อ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๘. หน่วยงำนทุกระดับ มีงำนวิจัยที่สำมำรถนำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์
๑. จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
๒. พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๔. ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ
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๕. จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๖. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
นโยบำย สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ พัฒนำคุณภำพผู้เรียน สู่ควำมเป็นเลิศและเป็นสุข
พันธกิจ
1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำ สำหรับประชำกรวัยเรียนอย่ำงทั่วถึงและ มีคุณภำพ
2. พัฒนำ ส่งเสริม สนับสนุน และสร้ำงขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. พั ฒ นำระบบกำรบริ ห ำรจั ด กำร กำรบู ร ณำกำรกำรจั ด กำรศึ ก ษำที่ เ น้ น กำรมี ส่ ว นร่ ว มและควำม
รับผิดชอบ
4. ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำทุกรูปแบบ
เป้ำประสงค์
1. ผู้เรียนมีคุณภำพตำมหลักสูตร มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำในกำรสื่อสำรและดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขใน
ฐำนะพลเมืองไทยและพลโลก
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีศักยภำพและสมรรถนะในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ
3. ส ำนักงำนเขตพื้น ที่กำรศึก ษำและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรกำรกำกับติดตำมนิเทศและ
ประเมินผล โดยใช้ระบบ ICT และกำรบูรณำกำรกับทุกภำคส่วนตำมแนวประชำรัฐอย่ำงมีประสิทธิผล
4. สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสมตำมหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพ
ยุทธศำสตร์สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
ยุทธศำสตร์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่งคง
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขัน
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยและจุดเน้นกำรศึกษำ

13
นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้ให้กำรสนับสนุนในกำรพัฒนำข้ำรำชกำร
ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ในรู ป แบบต่ำง ๆ เพื่อให้ สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภ ำพ โดยกำร
สนับสนุนให้บุคลำกรที่มีควำมประสงค์เข้ำรับกำรพัฒนำ ได้รับกำรพัฒนำ ทั้งในส่วนที่มีงบประมำณสนับสนุน และ
ในส่วนที่ไม่มีงบประมำณสนับสนุน ซึ่งต้องใช้งบประมำณส่วนตัวในกำรพัฒนำ และที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำเอง เพื่อเป็นกำรเพิ่มพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้สอดคล้อ ง
กับนโยบำยและควำมต้องกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ดังนี้
1. งบประมำณได้รับกำรสนับสนุนจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรอบรมพัฒนำครู
รูปแบบครบวงจร งบประมำณ คนละ 10,000.-บำท จะได้รับจัดสรรเมื่อข้ำรำชกำรครู ได้ทำกำรลงทะเบียนใน
ระบบกำรพัฒนำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 เป็นผู้ดำเนินกำรจัดฝึกอบรมและพัฒนำ
ให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมกรอบนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำ ที่ได้รับงบประมำณ
จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และงบประมำณของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
เพชรบูรณ์ เขต 2
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ดำเนินกำรสำรวจควำมต้องกำรพัฒนำ
ผู้บริหำรโรงเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมควำมต้องกำรพัฒนำ ผ่ำน Google from และดำเนินกำร
พัฒนำตำมกรอบนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
4. ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ และดูงำน ทั้งภำยในและภำยนอก สำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่ วมมือในหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำงำนที่เกี่ยวข้ องของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2
6. พัฒนำบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนแทนกันได้โดยส่งเสริมกำรจัดทำ
คู่มือกำรปฏิบัติงำน และปรับปรุงกระบวนงำนให้บริกำรที่สำคัญ โดยเน้นกำรผลิตผลงำนที่รวดเร็วและถูกต้อง
ส่งเสริมให้หน่วยงำนปรับปรุงกระบวนงำนให้บริกำรที่สำคัญ
7. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 กำหนดแนวทำงกำรตรวจสอบ กำกับ
ติดตำม กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 เพื่อนำผลมำ
พัฒนำประสิทธิภำพ ประสิทธิผลกำรปฏิบัติงำน ของบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3
แผนกำรพัฒนำบุคลำกร
ส ำนั ก งำนเขตพื้น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึก ษำเพชรบู ร ณ์ เขต 2 ได้ก ำหนดแผนกำรพั ฒ นำบุ ค ลำกร
ระยะเวลำ 3 ปี (ปีงบประมำณ 2561 – 2563) ดังนี้
แผนพัฒนำบุคลำกร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 – 2563
ยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 2
กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
และส่งเสริมกำร
จัดกำรศึกษำเพื่อ
สร้ำงขีดควำม
สำมำรถในกำร
แข่งขัน

กิจกรรม/โครงกำร
ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำ
กำรแบบสหวิทยำกำร เช่น
สะเต็มศึกษำ(Science
Technology Engineering
and Mathematics
Education : STEM
Education) ร้อยละ 100
ของสถำนศึกษำที่จัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็ม
ศึกษำ
ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อ
พัฒนำกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ

ตัวชี้วัด
ร้อยละ100 ของบุคลำกร
ในสถำนศึกษำที่จัดกำร
เรียนรู้ตำมแนวทำงสะเต็ม
ศึกษำ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง

ร้อยละ80ของหน่วยงำนทุก
ระดับมีผลงำนวิจัยและนำ
ผลกำรวิจัยไปใช้ในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรทำวิจัยเพื่อพัฒนำ ร้อยละ 80 ของครูและ
หลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ บุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
กำรวัดและประเมินผล โดย วิจัยในชั้นเรียนและนำ
เน้นให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน ผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำ
หลักสูตร กระบวนกำร
เรียนรู้
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ร้อยละ 80 ของครูผู้ช่วย
ส่งเสริมกำร
ทำงกำรศึกษำด้วยระบบ
ได้รับกำรพัฒนำด้วยระบบ
พัฒนำครูและ
TEPE Online
TEPE Online
บุคลำกรทำงกำร ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
ศึกษำ
มีคุณภำพทั้งระบบเชื่อมโยง
กับกำรเลื่อนวิทยฐำนะใน
รูปแบบที่หลำกหลำย

ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563
100 100 100

70

75

80

70

75

80

60

70

80

15
ค่ำเป้ำหมำย
2561 2562 2563
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำโดยกำรสร้ำงชุมชน ร้อยละ 80 ของหน่วยงำนที่ 60
70
80
ส่งเสริมกำร
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
เข้ำกลุ่มจัดทำ PLC
พัฒนำครูและ
(PLC) ของสถำนศึกษำ
บุคลำกรทำงกำร กลุ่มงำน
ศึกษำ (ต่อ)
กำรจัดทำแผนพัฒนำตนเอง ร้อยละ 100 ของบุคลำกร 100 100 100
(ID Plan) ของผู้บริหำร
ในสังกัดจัดทำแผนพัฒนำ
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรครู
ตนเอง (ID Plan)
และบุคลำกรในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ
กำรพัฒนำบุคลำกรทำง
ร้อยละ 80 ของบุคลำกร
65
75
80
กำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่ ณ
ทำงกำรศึกษำ ปฏิบัติหน้ำที่
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ณ สำนักงำนเขตพื้นที่
ได้รับกำรพัฒนำ ตำมแบบ
ได้รับกำรพัฒนำตำมควำม
สำรวจข้อมูล ผ่ำนระบบ
ต้องกำรพัฒนำตนเอง
Google from
บุคลำกรในสังกัดได้ รับกำร ร้อยละ 100 ของบุคลำกร 100 100 100
ฝึกอบรม ประชุมสัมมนำ และ ได้ฝึกอบรม สัมมนำ ศึกษำ
ดูงำน ทั้งภำยในและภำยนอก ดูงำน ทั้งภำยในและนอก
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ
ยุทธศำสตร์

กิจกรรม/โครงกำร

ตัวชี้วัด

ส่วนที่ 4
แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 ได้จัดทำแผนพัฒนำบุคลำกร ระยะ 3 ปี
(ปีงบประมำณ 2561 – 2563) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ
ทั้งในสถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำและนำผลกำรพัฒนำมำใช้สู่
กำรปฏิบัติ ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำร กำรทำงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่ำว จึงกำหนดทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมประเมินผล ดังนี้
แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
1. สื่อสำรทิศทำงองค์กรทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ จุดเน้นกำรพัฒนำ
ให้บุคลำกรทุกระดับรับรู้และเข้ำใจตรงกันอย่ำงทั่วถึง
2. สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนพัฒนำบุคลำกร โดยจัดทำแนวทำงกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์
เพื่ อสร้ ำ งควำมเข้ ำใจในภำรกิ จ เป้ ำหมำย และโครงกำร/กิ จกรรมให้ กับ บุค ลำกรภำยในส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำ
3. ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแผนที่กำหนดไว้ และนำไปสู่กำรพิจำรณำกำรสนับสนุนทรัพยำกร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4. นำแผนกำรพัฒนำบุคลำกรไปดำเนินกำร ให้บรรลุเป้ำหมำยที่กำหนดถือเป็นขั้นตอนสำคัญ ในกำร
พัฒนำบุคลำกร
5. ติดตำม ตรวจสอบผลที่ได้รับจำกกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรมของหน่วยงำน ว่ำสำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพัฒนำบุคลำกร อย่ำงเป็นรูปธรรม
กำรติดตำมและประเมินผล
กำรติด ตำม ประเมิน ผลเป็ น เครื่ องมือส ำคั ญที่จะสนับสนุ นให้ กำรดำเนิ นงำนของส ำนั กงำนเขตพื้น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 2 บรรลุเป้ำประสงค์ตำมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ระยะเวลำ 3 ปี (ปี งบประมำณ 2561 – 2563) เพื่อให้ ผู้ มีส่ ว นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ำยได้รับทรำบผลกำร
ปฏิบัติงำน ควำมสำเร็จ ควำมล้มเหลวของกำรดำเนินงำน แนะนำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนแนวทำงในกำรดำเนินงำน
เพื่อแก้ไขปัญหำอุปสรรคให้เหมำะสม เท่ำทันสถำนกำรณ์ และสำมำรถบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยได้ โดยจัดทำ
ระบบกำรติดตำมและประเมินผลดังนี้
1. พัฒนำองค์ควำมรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจเรื่องกำรติดตำมและประเมินผลและกำหนดตัวชี้วัดของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำงทักษะในกำรติดตำมประเมินผลและสำมำรถนำมำใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเป็น
รูปธรรม
2. พัฒ นำระบบข้ อมูล สำรสนเทศ เพื่อ สนับ สนุน กำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบั ติ กำรด้ำนแผนพัฒ นำ
บุคลำกร อย่ำงต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนพัฒนำบุคลำกรประจำปี
4. กำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร ตำมแผนพัฒนำบุคลำกร เพื่อนำข้อมูลมำใช้ใน
กำรปรับปรุงพัฒนำกำรปฏิบัติงำน

