
Individual Development Plan : ID PLAN 

นางกรุณา  บุญประเสริฐ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

1.  ช่ือ กรุณา    บุญประเสริฐ 
2.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  1.) ร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา  และคณะทำงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการท่ีเป็นตามอำนาจ
และหน้าท่ีของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการศึกษา 
  2.)  งานจัดประชุมตามภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน 
  3.) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
  4.) ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ในกรณี นางสาวทักษพร  งามขำ  ไม่อยู่ 
  5.) งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ข้อมูลส่วนบุคคล 

วัน เดือน  ปี เกิด      15  กันยายน   2511  เชื้อชาติ ไทย    สัญชาติ   ไทย  ศาสนา  อิสลาม 
ที่อยู่ปัจจุบัน        29/21 ตำบลท่าราบ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี 76000 
เบอร์โทรศัพท ์        08 6135 9165 
สถานที่ทำงาน        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   

                    ถนนคีรีรัถยา  ตำบลธงชัย   อำเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี 76000 
เบอร์โทรศัพท ์        032 401445   e-mail chimdephetchaburi@gmail.com     

สถานภาพการสมรส สมรส  มีบุตร 2 คน 
            1. นางสาวภัทรสุดา  พนาพิทักษ์กุล    2. นางสาวพิชชาภา  บุญประเสริฐ  
4.  ประวัติการศึกษา 
  - ปริญญาตรี วิทยาลัยครูเพชรบุรี  
  - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ป.วค. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5.  ประวัติการรับราชการ 

2532 – 2536 เจ้าหน้าท่ีพิมพ์ดีด 1 วิทยาลัยครูนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
2537 – 2540 เจ้าพนักงานธุรการ 3 สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  
2541 – 2542 บุคลากร 4  งานการเจ้าหน้าท่ี สปอ.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 
2542 – 2546 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 5  สปอ.บ้านแหลม อ.บ้านนแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
2547 – 2552   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 6  กลุ่มนโยบายและแผน สพท.เพชรบุรี เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี 
2552 – 2556  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ สพป.เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
2557 –  2560    นักวิเคราะห์นโยบายแผน   ชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.เพชรบุรี เขต 1 จังหวัดเพชรบุรี 
2560 –  2563  นักวิเคราะห์นโยบายแผน   ชำนาญการ กลุ่มนโยบายและแผน ศธจ.เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
 



 

 

6. ประวัติการศึกษาดูงานฝึกอบรมและประสบการณ์   
  2558  - สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   และเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ณ สพป.ระยอง เขต 1 และระยองเขต 2  
   ในวันท่ี 30  มิถุนายน  ถึง 2 กรกฎาคม 2558  
   - สัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
   และเพิ่มทักษะผู้ปฏิบัติงานด้านการวางแผน ณ สพป.นนทบุรี เขต 1 ในวันท่ี 26  
   สิงหาคม 2558   
  2559  - โครงการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ต เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ 
   บริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน  ณ สพป.ภูเก็ต ในวันท่ี 8 –  
   10 มีนาคม 2559      
   - โครงการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  เพื่อพัฒนา  
     ประสิทธิภาพการบริหารจัดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวางแผน  ณ สพป. 
     แม่ฮ่องสอน เขต 1  ในวันท่ี 8 – 10 กันยายน 2559 
 2560 – ประชุมรับการช้ีแจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
   ของศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน ณ ห้องประชุม 
   อาคารเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 จังหวัดสมุทรสงคราม 
  2561 – ประชุมช้ีแจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
   ในวันท่ี 17 ธันวาคม 2561 ร ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลา 
   ภิเษก ช้ัน 3 กระทรวงศึกษาธิการ 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน 
   ศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รอบ 9 เดือน ในวันท่ี 17 กรกฏาคม 2561  ณ  
   ห้องประชุมโรงเรียนศรัทธาสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
  2562 - เข้าร่วมการพัฒนาบุคลกรผู้ดูแลระบบประสานงานนโยบายและยุทธศาสตร์  
   (BPS-INNOVATION : BPSI) ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 13-14 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม 
   ริเวอร์ไซด์ กรงุเทพมหานคร 
   - ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการติดตามประเมินผลและจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 
   งบประมาณ พ.ศ.2562 ในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงแรมโคโค่วิว โฮเต็ล 
    อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
   - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง 
   ศึกษาธิการ ระบบติดตามและรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ ( Monitorion and Report 
    Syatem : MRS ) ในวันท่ี 
    23 - 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเบลล่า บี ถนนจรัญสนิทวงศ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
                   2563     -  ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  
                       พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 มกราคม. 2563 ห้องประชุมศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่นมาลากุล   
                          อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษา 


