
 

 

 

 

นโยบายการบริหารงานบุคคล 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 



ค าน า 
 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2565 โดยในการ
ด าเนินงานทั้งหมด สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ต่อไป 
 
 
       กลุ่มบริหารงานบุคคล 
       ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

หน้า 
 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

๑. ลักษณะการจัดการศึกษา        ๑ 
๒. สภาพการจัดการศึกษา        ๑ 

-ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน      ๑ 
 ๓. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา         ๓ 
 
ส่วนที่ ๒ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง        ๕ 
๒. ด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน   ๕ 
๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล       ๖ 
๔. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ      ๖ 
๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต        ๗ 
๖. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร       ๗ 
๗. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน       ๘ 
๘. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร     ๘ 

 
ภาคผนวก 
 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 
 



ส่วนที่  1 

บทน า 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2565  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
2564-2580) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย และจุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  การด าเนินงานจะอยู่ภายใต้กฎหมาย หลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ละด้าน เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

ลักษณะการจัดการศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  เป็นพื้นที่มีสภาพแวดล้อมจะเป็น
พ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จ านวนมาก และเป็นอดีตราชธานีเก่า มี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเรื่องราวประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เป็นวัฒนธรรมทางมรดกโลก จะมีประชากร
แฝง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรของนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๒ 
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๗.๗ และศาสนาคริสต์ ร้อยละ ๐.๓   ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และท้องถิ่น 
 
สภาพการจัดการศึกษา 
 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222/242 หมู่ 6 
ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต าบลลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ว่าด้วยการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีพ้ืนที่รับผิดชอบ 
9 อ าเภอ 176 โรงเรียน ประกอบด้วย  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 27 โรงเรียน อ าเภอท่าเรือ 20 โรงเรียน  
อ าเภอ นครหลวง 16 โรงเรียน  อ าเภอ บางปะหัน 26 โรงเรียน  อ าเภอ บ้านแพรก 6 โรงเรียน  อ าเภอ ภาชี 
17 โรงเรียน  อ าเภอ มหาราช 11 โรงเรียน  อ าเภอ วังน้อย  27 โรงเรียน และอ าเภอ อุทัย 26 โรงเรียน  
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564) 
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                                             สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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ข้อมูลพื้นฐาน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10  พฤศจิกายน 2564) 
1.  จ านวนสถานศึกษา 176   โรงเรียน 
2.  ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบ่งเป็น  

                ขนาดเล็ก  (นักเรียน 1- 120 คน)     79 โรงเรียน  นักเรียน  5,746  คน    ห้องเรียน  646  ห้อง     
               ขนาดกลาง (นักเรียน 121- 600 คน) 90 โรงเรียน  นักเรียน  20,195  คน ห้องเรียน  953  ห้อง  
               ขนาดใหญ่  (นักเรียน 601- 1,500 คน) 4 โรงเรียน นักเรียน  3,083  คน    ห้องเรียน  101  ห้อง   
        ขนาดใหญ่พิเศษ(นักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป) 3 โรงเรยีน  นักเรียน  6,053  คน  ห้องเรยีน  170  ห้อง  

3.  ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด แบ่งเป็น  
                ขนาดที่ 1 นักเรียน 0-120 คน  79 โรงเรียน  นักเรียน 5,746 คน หอ้งเรียน  646 ห้อง     
                  - นักเรียน  0-20 คน          =   0    โรงเรียน  นักเรียน  0 คน       หอ้งเรียน   0    ห้อง  
                  - นักเรียน 21-40 คน         =   9    โรงเรียน  นักเรียน  292 คน   หอ้งเรียน  70  ห้อง     
                  - นักเรียน 41-60 คน         =  22  โรงเรยีน  นักเรียน 1,132 คน  หอ้งเรียน 175  ห้อง   
                  - นักเรียน 61-80 คน         =  22  โรงเรยีน  นักเรียน 1,620 คน  หอ้งเรียน 182  ห้อง   
                  - นักเรียน 81-100 คน       =  11  โรงเรียน  นักเรียน 1,042 คน  หอ้งเรียน   92  ห้อง  
                  - นักเรียน 101-120 คน     =  15  โรงเรียน  นักเรียน 1,660 คน  หอ้งเรียน  127 ห้อง     
               ขนาดที่ 2 นักเรียน 121-200 คน  50 โรงเรียน นักเรียน 7,573 คน ห้องเรียน  461 ห้อง 
                ขนาดที่ 3  นักเรียน   201-300  คน    23  โรงเรียน      นักเรียน   5,432 คน  หอ้งเรียน  236  ห้อง 
                      ขนาดที่ 4  นักเรียน  301-499  คน     14  โรงเรียน      นักเรียน   5,539 คน  หอ้งเรียน  198  ห้อง   
                      ขนาดที่ 5  นักเรียน   500-1,499  คน    7  โรงเรียน     นักเรียน   4,734 คน  ห้องเรียน  159  ห้อง   
                      ขนาดที่ 6  นักเรียน   1,500-2,499  คน   3  โรงเรียน   นักเรียน  6,053 คน  ห้องเรียน  170  ห้อง 
                      ขนาดที่ 7  นักเรียน ตั้งแต ่2,500 คน ขึ้นไป  0  โรงเรียน  นักเรียน 0 คน         ห้องเรียน      0   ห้อง 

                                                           

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จ.นครปฐม 

จ.สุพรรณบรุ ี

จ.ปทุมธานี 

จ.อ่างทอง 

จ.นนทบุร ี

 

จ.ลพบุร ี

จ.สระบุร ี
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         4. จ านวนนักเรียน แบ่งเป็นช่วงชั้น 
               ก่อนประถม                       6,846  คน    431  ห้องเรียน 
               ช่วงชั้นที่  1   ( ป.1 - ป. 3 )        11,504  คน   614  ห้องเรียน 
               ชว่งชั้นที่  2   (ป.4 -  ป.6 )         11,830  คน     614  ห้องเรียน 
               ช่วงชั้นที่  3   ( ม.1 -  ม.3 )          4,639  คน   202  ห้องเรียน 
               ช่วงชั้นที่  4   ( ม.4 – ม.6 )             258  คน         9  ห้องเรียน 
 

         5.  จ านวนนักเรียน 35,077 คน   ห้องเรียน 1,870 ห้อง  
               ระดับก่อนประถม        6,846  คน         431  ห้องเรียน 
               ประถมศึกษา          23,334  คน      1,228  ห้องเรียน 
               มัธยมศึกษาตอนต้น (52 โรงเรียน)    4,639  คน         202  ห้องเรียน   
               มัธยมศึกษาตอนปลาย (1 โรงเรียน)     258   คน              9   ห้องเรียน   
         

         6. จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา  2,๒๗๒  คน 
             ผู้บริหารสถานศึกษา  ๑๒๘ คน และรองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน ๒๑ คน  
             ข้าราชการครู  จ านวน 1,๗๑๘  คน 
             ลูกจ้างประจ า  จ านวน  69 คน 
            พนักงานราชการ    จ านวน 2๘  คน 
            ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 308 คน 
                (ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 25 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (15,000) 68 คน (9,000) 100 คน 
                พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 44 คน ครูผู้ทรงคุณค่า 3 คน ครูวิทย์-คณิต 12 คน นักการภารโรง 56 คน) 
          

         7. จ านวนบุคลากรใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  จ านวน  66 คน (ข้าราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว) 
         8. จ านวนครูจ าแนกตามวิชาเอก (หลัก) ปฐมวัย 237  ประถมศึกษา 181  คณิตศาสตร์ 188  สังคม
ศึกษา 146 วิทยาศาสตร์ 180 ภาษาอังกฤษ 214   ภาษาไทย 193 และอ่ืน ๆ 463 คน 
 ๙. ข้าราชการครูในสถานศึกษา จ าแนกตามระดับ ดังนี้ (ข้อมูล ณ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
 
ที ่ ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ครูสายผู้สอน รวม(คน) 
1. เชี่ยวชาญ ๑ คน เชี่ยวชาญ - คน เชี่ยวชาญ - คน ๑ 
๒. ช านาญ 

การพิเศษ 
๗๗ คน ช านาญ

การพิเศษ 
๔ คน ช านาญ

การพิเศษ 
๒๙๘ คน ๓๗๙ 

๓. ช านาญการ ๕๐ คน ช านาญการ ๑๓ คน ช านาญการ ๓๙๙ คน ๔๖๒ 
๔. ค.ศ.๑ - คน ค.ศ.1 4 คน ค.ศ.1 ๗๑๐ คน ๗๑๓ 
๕.          - - คน ครูผู้ช่วย - คน ครูผู้ช่วย ๓๑๑ คน ๓๑๑ 
๖. อัตราว่าง ๔๙ คน อัตราว่าง ๒ คน อัตราว่าง ๒๗๑ คน ๓๒๑ 
   รวม ๑๗๗ คน    รวม ๒๓ คน   รวม ๑๙๘๙ คน ๒,๑98 
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หมายเหตุ  :  ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

 

ผู้อ านวยการ 
(1 คน) 

หน่วยตรวจสอบภายใน  ข้าราชการ ๑ คน  

กลุ่มนโยบายและแผน  ข้าราชการ 6 คน ลูกจ้าง ๑ คน  

กลุ่มกฎหมายและคดี  ข้าราชการ ๑ คน (ว่าง 1 อัตรา) 

รอง
ผู้อ านวยการ 

(3 คน) 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  ข้าราชการ ๗ คน  (ว่าง 2 อัตรา) 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  (ว่าง 1 อัตรา) 

กลุ่มอ านวยการ ข้าราชการ ๖ ลูกจ้างประจ า ๔ ลูกจ้างชั่วคราว ๓ คน 

กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้าราชการ 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการ 9 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 
(ลูกเสือ) 1 คน และพนักงานราชการ นักจิตวิทยาโรงเรียน  1 คน 

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ข้าราชการ ๑๐ คน (ว่าง ๒ อัตรา) 

บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
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ส่วนท่ี ๒ 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  โดยการบริหารงานของ  
นางกัลยา  มาลัย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ได้ก าหนด
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความโปร่งใส 
2. เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลมีคุณธธรม 
3. เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยแบ่งการด าเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น ๘ ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ก าหนดนโยบายด้านการวางแผน

อัตราก าลังเพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง ๑ ปี และจัดท าแผนอัตราก าลังตามความต้องการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง กรอบอัตราก าลังให้สามารถรองรับภารกิจตามความ
รับผิดชอบและความเหมาะสม 

1.2 ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังที่ต้องใช้ทดแทนการสูญเสีย และก าหนดความต้องการที่จะใช้
บุคลากรและจัดท าข้อมูล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ในระยะสั้นและระยะยาว 

1.3 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างตามกรอบ
อัตราก าลังที่ว่าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่ออกจากราชการ เช่น เกษียณอายุ
ราชการ ลาออก หรือโอนย้าย เป็นต้น และมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตราก าลังทั้งหมด 
 
2. ด้านการสรรหาคนดีคนเกง่เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   ได้ก าหนดนโยบายด้านการสรรหา 
คนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามคุณลักษณะตามมาตรฐานต าแหน่งที่ก าหนด โดยการ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร ในการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้งข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและเลือกสรร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
สอดคล้องตามภารกิจและความรับผิดชอบ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ 
 2.2 การสรรหาประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.3  การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
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 2.4  ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2.3  การสรรหาบุคลากรอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 
๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด าเนินการวางแผนการพัฒนา 
เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการ
ด าเนินการจนบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 3.1 จัดให้มีการท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : Individual Development Plan (IDP) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น และความต้องการและติดตามการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
 3.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการความจ าเป็นในการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พร้อมจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ ของ
แต่ละบุคคล ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยยึดแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : Individual Development Plan (IDP) 
เป็นเป้าหมายในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เป็นต้น 
 3.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง ที่
ก าหนดให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะที่เหมาะสม 
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
โครงการ “คนดีศรีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑” 
 
๔. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ก าหนดให้มีนโยบายทางด้าน 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษและวิทยฐานะช านาญการ การเปลี่ยนต าแหน่งและสายงานฯลฯ 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในสมรรถนะตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 
 4.3 จัดโครงการ กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ก าหนดให้มีนโยบายทาง 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  และสร้างบรรยากาศในการท างานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความประทับใจ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ ดังนี้ 
 5.1 บริการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร (One stop service) จะมีการให้บริการให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑  
 5.2 ให้บริการในเรื่อง การพระราชทานเพลิงศพ  การขอส าเนา ก.พ.๗  การขอหนังสือรับรอง แบบ   
One stop service  
 5.3 บริการจุดเช็คอินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

5.4  จัดส านักงานน่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารส านักงาน ให้สะอาดสวยงาม 
 
๖. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ก าหนดนโยบายด้านการสรรหา 
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน และให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ครบตามจ านวนที่ต้องการ ดังนี้ 
  6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีการด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต 
 6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ครบตามจ านวน 
 6.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
บอร์ดประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์และ Facebook   youtube.aya1  ไลน์  ของหน่วยงาน 
 
๗. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ
เกิดประสิทธิผลทั้งด้านการก ากับ ติดตาม และการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 
 7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหาร
สถานศึกษา โดยมีรายละเอียดของข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 7.1.1 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
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 7.1.2 องค์ประกอบที่  2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 7.1.3 นโยบายการจัดการศึกษา ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 7.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู ให้รับรางวัล “คนดีศรีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑”  
 7.1.5 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภายนอก 
 7.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและนักเรียน ให้เรียนในระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)  
 7.1.7 ภาวะความเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 7.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน บน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  โดยมีการก าหนดแบบประเมินการปฏิบัติ
ราชการและผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
    7.2.1 สว่นที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการ
ประเมิน 
    7.2.2 สว่นที่  2 สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบการประเมินมี ๒ องค์ประกอบ คือ 
    องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน) 
    องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (น ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ) 
    7.2.3 สว่นที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ) ที่ต้องได้รับการ
พัฒนา ซึ่งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
        7.2.4 สว่นที่ ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
    7.2.5 สว่นที่ ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป กลั่นกรองผลการประเมินแผนพัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น 
 7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามวิธีการ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ ที่ส านักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ. ก าหนด 
 
๘. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีการส่งเสริมจริยธรรมและให้ 
ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
      8.1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
      8.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรม และรับผิดชอบ
ในการป้องกันการทุจริต 
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10 
 

 
 

 
ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565 
...................................................... 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2565  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.
2564-2580) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย และจุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  การด าเนินงานจะอยู่ภายใต้กฎหมาย หลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ละด้าน เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  จึงได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ก าหนดนโยบายด้านการวางแผน

อัตราก าลังเพ่ือให้การบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

1.1 จัดท าแผนอัตราก าลัง ๑ ปี และจัดท าแผนอัตราก าลังตามความต้องการของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใช้ในการก าหนดโครงสร้าง กรอบอัตราก าลังให้สามารถรองรับภารกิจตามความ
รับผิดชอบและความเหมาะสม 

1.2 ด าเนินการวิเคราะห์อัตราก าลังที่ต้องใช้ทดแทนการสูญเสีย และก าหนดความต้องการที่จะใช้
บุคลากรและจัดท าข้อมูล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

1.3 ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้างตามกรอบ
อัตราก าลังที่ว่าง ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ือทดแทนอัตราก าลังที่ออกจากราชการ เช่น เกษียณอายุ
ราชการ ลาออก หรือโอนย้าย เป็นต้น และมุ่งเน้นให้มีอัตราก าลังว่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของอัตราก าลังทั้งหมด 
 

2. ด้านการสรรหาคนดีคนเกง่เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑   ได้ก าหนดนโยบายด้านการสรรหา 
คนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน ตามคุณลักษณะตามมาตรฐานต าแหน่งที่ก าหนด โดยการ
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มาปฏิบัติงาน ดังนี้ 
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 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาและเลือกสรร ในการคัดเลือกข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ทั้งข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้การด าเนินงานสรรหาและเลือกสรร ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
สอดคล้องตามภารกิจและความรับผิดชอบ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม เกิดประโยชน์
ต่อทางราชการ 
 2.2 การสรรหาประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.3  การสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 2.4  ผู้ท าคุณประโยชน์ให้แก่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
 2.3  การสรรหาบุคลากรอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  
 

๓. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ด าเนินการวางแผนการพัฒนา 

เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายในการ
ด าเนินการจนบรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 
 3.1 จัดให้มีการท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : Individual Development Plan (IDP) ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามความจ าเป็น และความต้องการและติดตามการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล 
 3.2 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการความจ าเป็นในการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พร้อมจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง 
 3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ ของ
แต่ละบุคคล ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยยึดแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล : Individual Development Plan (IDP) 
เป็นเป้าหมายในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโดยการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม เป็นต้น 
 3.4 ด าเนินการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานต าแหน่ง ที่
ก าหนดให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะที่เหมาะสม 
 3.5 ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องเชิดชูเกียรติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
โครงการ “คนดีศรีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑” 
 
๔. ด้านการสร้างความก้าวในสายอาชีพ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ก าหนดให้มีนโยบายทางด้าน 
การสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
 4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูได้รับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษและวิทยฐานะช านาญการ การเปลี่ยนต าแหน่งและสายงานฯลฯ 
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ ทักษะในสมรรถนะตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 

4.3 จัดโครงการ กิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
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๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีต 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ก าหนดให้มีนโยบายทาง 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  และสร้างบรรยากาศในการท างานตลอดจนการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริการ เพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความประทับใจ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริการ ดังนี้ 
 5.1 บริการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/ค่าการศึกษาบุตร (One stop service) จะมีการให้บริการให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต ๑  
 5.2 ให้บริการในเรื่อง การพระราชทานเพลิงศพ  การขอส าเนา ก.พ.๗  การขอหนังสือรับรอง แบบ One 
stop service  
 5.3  บริการจุดเช็คอินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

5.4 จัดส านักงานน่าอยู่ ปรับภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกอาคารส านักงาน ให้สะอาดสวยงาม 
 

๖. ด้านการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ก าหนดนโยบายด้านการสรรหา 

บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน และให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ครบตามจ านวนที่ต้องการ ดังนี้ 
  6.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีการด าเนินการสรรหาและ
คัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริต 
 6.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับต าแหน่งงาน และให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ครบตามจ านวน 
 6.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
บอร์ดประชาสัมพันธ์  เว็บไซต์และ Facebook   youtube.aya1  ไลน์  ของหน่วยงาน 
 

๗. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และ 

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการเพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการเพื่อการเลื่อนเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และ
เกิดประสิทธิผลทั้งด้านการก ากับ ติดตาม และการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า 
 7.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหาร
สถานศึกษา โดยมีรายละเอียดของข้อตกลงเก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 7.1.1 องค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 7.1.2 องค์ประกอบที่  2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 7.1.3 นโยบายการจัดการศึกษา ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
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 7.1.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู ให้รับรางวัล “คนดีศรีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑”  
 7.1.5 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานภายนอก 
 7.1.6 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและนักเรียน ให้เรียนในระบบออนไลน์ ในสถานการณ์การติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)  
 7.1.7 ภาวะความเป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 
 7.2 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน บน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  โดยมีการก าหนดแบบประเมินการปฏิบัติ
ราชการและผลสัมฤทธิ์ของงาน ดังนี้ 
    7.2.1 สว่นที่ ๑ ข้อมูลของผู้รับการประเมิน เพ่ือระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับการ
ประเมิน 
    7.2.2 สว่นที่  2 สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบการประเมินมี ๒ องค์ประกอบ คือ 
    องค์ประกอบที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน (น ามาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน) 
    องค์ประกอบที่ ๒ พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (น ามาจากแบบประเมินสมรรถนะ) 
    7.2.3 สว่นที่ ๓ แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล (ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ) ที่ต้องได้รับการ
พัฒนา ซึ่งผู้ประเมินและผู้รับการประเมินร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ 
        7.2.4 สว่นที่ ๔ การรับทราบผลการประเมิน ผู้รับการประเมินลงนามรับทราบผลการประเมิน 
    7.2.5 สว่นที่ ๕ ความเห็นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป กลั่นกรองผลการประเมินแผนพัฒนาผลการ
ปฏิบัติราชการ และให้ความเห็น 
 7.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามวิธีการ/หลักเกณฑ์/แนวปฏิบัติ ที่ส านักงาน ก.ค.ศ.และ สพฐ. ก าหนด 
 

๘. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีการส่งเสริมจริยธรรมและให้ 

ความรู้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ดังนี้ 
      8.1 ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในเรื่องพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมีคุณธรรม 
      8.2 ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตส านึกและค่านิยม ในการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรม และรับผิดชอบ
ในการป้องกันการทุจริต 
 
                         ประกาศ ณ วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๔ 

                                                                          
           (นางกัลยา  มาลัย) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 


