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ค าน า 

การจัดท ารายงานผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปการด าเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกลุ่มการพัฒนาครูและบุคลากร   
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ที่ได้ด าเนินการในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖2 
ซึ่งมุ่งเน้นการด าเนินงานที่สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พร้อมเผยแพร่ประซาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้องและสารธารณซนทั่วไปได้รับทราบ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ

ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และ
ที่ตั้งของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จ านวน ๔๒เขต 
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบด้วยจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร ตั้งอยู่เลขที่ 42 
ถนนปิยะมหาราชาลัย อ าเภอเมือง  จังหวัดนครพนม เป็นอาคารโรงฝึกงานแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น พ้ืนที่ 547.20 
ตรม. อยู่ในบริเวณโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ปี 2552 ได้รับการปรับปรุงจากการทาสี 
อาคารบริเวณโดยรอบ โดยความร่วมมือจากผู้บริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร เพ่ือให้
มีความพร้อมในการเป็นศูนย์ประสานงาน และจัดตั้งเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาต่อไป 

อ านาจหน้าที่ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา

มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ จันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอ านาจหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตาม กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

๑. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ สอดคล้อง กับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ึนพื้นฐานและความ ต้องการของ ท้องลิ่น 

๒. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต พ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้ง ก ากับตรวจสอบ ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

๓. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๔. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ึนพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๕. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๖. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๗. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๘. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รวมทั้งบุคคล องศ์กรชุมชน องศ์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืน ที่จัดการศึกษารูปแบบ
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๙. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

๑๐. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน 
ด้านการศึกษา 

๑๑. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองศ์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกซนและ 
องค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น 

๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ 
มอบหมาย 
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ส่วนราชการภายใน 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา มัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ ให้แบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา ดังต่อไปนี้ 

๑. กลุ่มอ านวยการ  
๒. กลุ่มนโยบายและแผน 
๓. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๔. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๖. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
๘. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๙. หน่วยตรวจสอบภายใน 
๑๐.กลุ่มกฎหมายและคดี 

อ านาจหน้าที่กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก) ด าเนินงานฝึกอบรมการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง  
(ข) ด าเนินงานฝึกอบรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงาน  
(ค) ด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตาม มาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
(ง) ปฏิบัติงานส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(จ) ด าเนินการเกี่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ 

หรือต่างประเทศ 
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสริมสร้างระบบเครือข่ายการพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
(ซ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ 

มอบหมาย
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ข้อมูลจ านวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรอื่น 
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ส่วนที่ ๒ 

ทิศทางการด าเนินงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ได้วิเคราะห์บริบทการจัดการศึกษา ของ      
ส านักแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา 
การศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒)ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ชั้นพ้ืนฐาน 
ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดแผนพัฒนาการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖2 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นกรอบก าหนดทิศทางการ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 ในแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ดังนี้ 

๑. วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ เป็นองค์กรจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพ 

ในภูมิภาค อาเซียน ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ภายใต้การมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พันธกิจ 

                          ๒.๑ พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถแข่งขันในระดับ 
                          นานาชาติและก้าวทันอาเซียน 
                              2.๒ ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต มี  

                คุณธรรม จริยธรรม  
                              2.๓ พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  
                              2.๔ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

                       2.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
                    ประเด็นความเป็นไทย 

๓. เป้าประสงค์ 
                 3.๑ นักเรียนทุกคน เป็นผู้ใฝ่ศึกษาหาความรู้ เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคนดีและมีความสุข 
                ในสังคม 
                    3.๒ นักเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างครอบคลุม เสมอภาค และมีความเป็นเลิศ 
                ทางวิชาการ 
                    3.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และปฏิบัติงานได้อย่างมี 
                ประสิทธิภาพ  
                    3.๔ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และสถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนและ 
                จัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย 

                           เชื่อมโยงกับแนวคิดตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
                    3.5 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และสถานศึกษา มีการบริหารจัดการตาม     
                หลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็ง 
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4. ยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) 
๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงในเขตพ้ืนที่ปกติ เขตพัฒนาพื้นที่  
เศรษฐกิจพีเคาและ เขตพ้ืนที่ขายแดน 
๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด  
ความสามารถใน การแข่งขัน 
๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การขยายโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึง  
บริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๔.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบ 
4.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ บริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
5. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง  
อย่างต่อเนือง (Continuous Professional Development) 
5.๒ การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ  
ก าลังใจและแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and  
Rewarding System) 
5.๓ การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Professional Ethics)
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ส่วนที่ ๓ 
รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
๑ .  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยยึดถือภารกิจและพื้นท่ีปฏิบัติงานเป็นฐาน ด้วย
ระบบ TEPE Online หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยให้
ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
ก่ อนแต่ งตั้ ง ให้ ด า ร งต า แห น่ งครู  ปร ะจ าปี
งบประมาณ 2562  

- ข้าราชการครู ต าแหน่ง    
ครูผู้ช่วย จ านวน  200 คน 
 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคน เข้ารับการพัฒนาในระบบ 
TEPE Online  
คิดเป็นร้อยละ 100 
 

- ผู้ เข้ารับการพัฒนาได้รับความรู้  ความ
เข้าใจในการพัฒนา สามารถถ่ายทอดให้กับ
เพื่อนครู น าไปสู่การปฏิบัติได้ถูกต้อง และ 
สามารถน าไปความรู้ไปพัฒนา ตนเอง และ
พัฒนาวิชาชีพได ้
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โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน 
2. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

- ข้าราชการในสังกดั ได้แก่ 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู 
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
อื่นๆ 
- ครูธุรการโรงเรยีน จ านวน 
81 โรงเรียน 

-ร้อยละ ๑๐๐ ของข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัดไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามสมรรถนะและ
มาตรฐานวิชาชีพมีความรู้ 
ความเข้าใจในแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
และมเีจตคติที่ดีต่อการเป็นคร ู

- ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดที่เข้ารับการพัฒนามี
ความรู้ ความเข้าใจใน 
แนวทางการปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าท่ี มีเจตคติที่ต่อ 
การเป็นครู สามารถจัดการเรียนรู ้
สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 
3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มใน
สังกัด สพม.22 และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง จ านวน 36 คน 

 ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่ม
ในสังกัด สพม.22  และ
บุ ค ล า ก ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้
แลก เปลี่ ย น เ รี ย นรู้ วิ ธี ก า ร
ปฏิบัติงาน แนวทางการบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถน ามาประยุกต์ในการ
ปฏิบัติงานและการจัดการเรียน
การสอน คิดเป็นร้อยละ 100 

- ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้อ านวยการกลุ่มใน
สังกัด สพม.22 และบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  สามารถน าผลมาปรับ
กระบวนการท างาน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้น และมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ 
ท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบอีกท้ัง
ยังสามสารถสร้างเครือข่ายทาง
การศึ กษา เพื่ อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
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โครงการ/กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 
4. การพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 

- ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 5 คน 
- ครูผู้ช่วย จ านวน 53 คน 
- พนักงานราชการ(ครูผู้สอน) 
จ านวน 161 คน 
- ครูอัตราจ้าง(ขั้นวิกฤต) จ านวน 
21 คน 

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา ครู
ผู้ ช่ ว ย  พ นั ก ง า น ร า ช ก า ร
(ครูผู้สอน) และครูอัตราจ้าง
(ขั้นวิกฤต) เข้ารับการอบรม 
จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น  2 3 3  ค น      
คิดเป็นร้อยละ 97.08 

ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้ าที่  มีความตระหนัก    
ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้มี
ศีล สมาธิ ปัญญาและจรรยาบรรณ
ขอ ง วิ ช า ชีพค รู  ส าม า ร ถ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดี  มีจิตอาสา อันจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเอง ต่อ
นั ก เ รี ย น  สมกั บค า กล่ า วที่ ว่ า 
นักเรียนต้องมีความรู้   คู่คุณธรรม 
และสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
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โครงการ/กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 
5. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 

- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 ได้แก่ ผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด 

- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
22 สามารถพัฒนางาน
และพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาและพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพทางการศึกษา
โดยมสีัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนสูงขึ้น 
- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน 

- การบริหารจัดการมีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 
- ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ทราบจุดออ่น 
จุดแข็ง ข้อปรับปรุงเพิ่มเติมในการ
ปฏิบัติงาน และน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
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โครงการ/กจิกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวดั ผลการด าเนินงาน 
6. การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา 

- ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 22 

- ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
22 มีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์และเป็นท่ียอมรับ
ของนักเรียน เพื่อน ชุมชน
และสังคม สามารถท างาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 มีขวัญ
และก าลังใจท่ีพัฒนาตนเองและพฒันา
งานให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งข้ึน 
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