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ค ำน ำ 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2565  โดยการ 
ด าเนินงานทั้งหมดสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพ่ือก่อให้ เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความ
โปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเนื้อหาของการด าเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเล่มนี้เกี่ยวข้อง
กับด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

                                        กลุ่มบริหารงานบุคคล 

                                        30 มิถุนายน 2565 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ก าหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2565  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556  รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2564-2580) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นโยบาย และจุดเน้น ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 1  การด าเนินงานจะอยู่ภายใต้กฎหมาย หลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) โดยได้ก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ละด้าน เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

1. ลักษณะการจัดการศึกษา 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  เป็นพื้นที่มีสภาพแวดล้อม 
จะเป็นพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จ านวนมาก และเป็นอดีตราชธานีเก่า 
มีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และเรื่องราวประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เป็นวัฒนธรรมทางมรดกโลก จะมี
ประชากรแฝง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรของนับถือศาสนา
พุทธ ร้อยละ ๙๒ ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๗.๗ และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.3   ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้อง
ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และท้องถิ่น 

2. สภาพการจัดการศึกษา 
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 222/242 หมู่ 6 

ถนนอยุธยา-อ่างทอง ต าบล ลุมพลี อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ว่าด้วยการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีพ้ืนที่
รับผิดชอบ 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  

 
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  ห้องเรียน  170  ห้อง  
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3.  ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด แบ่งเป็น  
                ขนาดที่ 1 นักเรียน 0-120 คน  79 โรงเรยีน  นักเรียน 5,746 คน ห้องเรียน  646 ห้อง     
                  - นักเรียน  0-20 คน          =   0    โรงเรียน  นักเรียน  0 คน       ห้องเรียน   0  ห้อง  
                  - นักเรียน 21-40 คน         =   9    โรงเรยีน  นักเรียน  292 คน   ห้องเรียน  70  ห้อง     
                  - นักเรียน 41-60 คน         =  22  โรงเรียน  นักเรียน 1,132 คน  ห้องเรียน 175  ห้อง   
                  - นักเรียน 61-80 คน         =  22  โรงเรียน  นักเรียน 1,620 คน  ห้องเรียน 182  ห้อง   
                  - นักเรียน 81-100 คน       =  11  โรงเรียน  นักเรียน 1,042 คน  ห้องเรียน   92  ห้อง  
                  - นักเรียน 101-120 คน     =  15  โรงเรียน  นักเรียน 1,660 คน  ห้องเรียน  127 ห้อง     
               ขนาดที่ 2 นักเรียน 121-200 คน  50 โรงเรียน นักเรียน 7,573 คน ห้องเรียน  461 ห้อง 
                ขนาดที่ 3  นักเรียน   201-300  คน    23  โรงเรยีน      นักเรียน   5,432 คน  ห้องเรยีน  236  ห้อง 
                      ขนาดที่ 4  นักเรียน  301-499  คน     14  โรงเรยีน      นักเรียน   5,539 คน  ห้องเรยีน  198  ห้อง   
                      ขนาดที่ 5  นักเรียน   500-1,499  คน    7  โรงเรยีน     นักเรียน   4,734 คน  ห้องเรียน  159  ห้อง   
                      ขนาดที่ 6  นักเรียน   1,500-2,499  คน   3  โรงเรยีน   นักเรยีน  6,053 คน  ห้องเรยีน  170  ห้อง 
                      ขนาดที่ 7  นักเรียน ตั้งแต ่2,500 คน ขึ้นไป  0  โรงเรียน  นักเรียน 0 คน      ห้องเรียน      0   ห้อง 
 
         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  หอ้งเรียน 
               มัธยมศึกษาตอนต้น (52 โรงเรียน)    4,639  คน         202  ห้องเรียน   
               มัธยมศึกษาตอนปลาย (1 โรงเรียน)     258   คน           9   ห้องเรียน   
         
         6. จ านวนบุคลากรในสถานศึกษา  2,272  คน 
             ผู้บริหารสถานศึกษา  128 คน และรองผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 21 คน  
             ข้าราชการครู  จ านวน 1,718  คน 
             ลูกจ้างประจ า  จ านวน  69 คน 
            พนักงานราชการ    จ านวน 28  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 1  จ านวน  66 คน (ข้าราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว) 
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         8. จ านวนครูจ าแนกตามวิชาเอก (หลัก) ปฐมวัย 237  ประถมศึกษา 181  คณิตศาสตร์ 188  สังคม
ศึกษา 146 วิทยาศาสตร์ 180 ภาษาอังกฤษ 214   ภาษาไทย 193 และอ่ืน ๆ 463 คน 

9.  สถานศึกษา   มีจ านวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 176  โรงเรียน 

3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.1 บุคลากรจ าแนกตามเพศ  

ที ่ ประเภท ชาย หญิง รวม 
1 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 58 67 125 
2 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 5 20 25 
3 ครูผู้สอน 321 1,389 1,650 
4 พนักงานราชการ 2 18 20 
5 ลูกจ้างประจ า 63 1 64 
6 ลูกจ้างประจ า (ส านักงาน) 4 0 4 
7 ลูกจ้างชั่วคราว 61 211 272 

รวม 514 1,706 2,160 
 

3.2  บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

 
ที ่

 
กลุ่ม/หน่วย 

 
ข้าราชการ 

พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจ า/
ลูกจ้างชั่วคราว 

ช่วย
ราชการ 

 
รวม 

1 ผอ.สพท. 1 - - 1 
2 รอง ผอ. สพท. 3 - - 3 
3 กลุ่มอ านวยการ 6 1  7 
4 กลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรพัย์ 8 3 - 11 
5 กลุ่มบริหารงานบุคคล 8 2 - 10 
6 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 2 1 10 
7 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
10 - - 10 

8 กลุ่มนโยบายและแผน 6 1 - 7 
9 หน่วยตรวจสอบภายใน - - 1 1 
10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
- 2 1 3 

11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา - - - 0 
12 กลุ่มกฎหมายและคดี - - - 0- 

รวม 49 11 3 63 
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ส่วนที่ 2  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

6. ด้านบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ได้ด าเนินการสรรหา 

บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2565 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔- ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๕) ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนี้ 

        6.1 บรรจุแต่งตั้งรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ท าหนังสือส่งตัว

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน ไปรับต าแหน่งที่แต่งต้ังใหม่ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน ๔ คน ได้แก่ 

1) นางสาวสุภาพร  ยมสาร  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 
2) นางวรรณวิสา  เลิศไกรอริยกุล  โรงเรียนวัดศรีประชา 
3) นางสาวจิรชญา  เกิดมูล    โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 
4) นางสาววิรินนิภา  อินต๊ะ    โรงเรียนวัดพนัญเชิง  

ตามค าสั่งศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พร้อมทั้งรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี  ตามกรอบภารกิจของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
          6.2 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)  ประกาศและประชุมจ านวน 3 ครั้ง 
                         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ด าเนินการดังนี้ 

1) จัดท าข้อมูลอัตราว่างของผู้อ านวยการโรงเรียน ส่งศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเสนอ 
อกศจ./กศจ. พิจารณาอนุมัติให้ใช้ต าแหน่งว่างเพ่ือรับย้าย 

2) ประกาศต าแหน่งว่างเพ่ิมเติมทางเว็ปไซต์ และส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุก
เขตพ้ืนที่ 

3) รับเอกสาร/ตรวจสอบเอกสารผู้ประสงค์ขอย้ายต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ 

เลขานุการ ด าเนินการจัดท าข้อมูลการย้ายในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท าหน้าที่ ดังนี้ 
4) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าข้อมูลตามองค์ประกอบเพ่ือใช้ประกอบการย้าย 
5) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและตรวจสอบข้อมูล 
6) จัดท าวาระการประชุมคณะกรรมการทั้ง 2 คณะ 
7) จัดท าหนังสือเชิญคณะกรรมการฯทั้ง 2 คณะ ประชุม ประกอบด้วย ส านักงานเพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
และศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8) จัดท ารายงานการประชุม 
9) ส่งข้อมูลประกอบการย้ายผู้อ านวยการโรงเรียนไปศึกษาธิการจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าเสนอ อกศจ. และกศจ. อนุมัติ ต่อไป 
10)  เมื่อศึกษาธิการจังหวัดส่งค าสั่งการอนุมัติให้ย้าย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

ส่งค าสั่งให้โรงเรียนที่เก่ียวข้องทราบ และส่งตัวไปรับต าแหน่งหน้าที่ที่โรงเรียนใหม่ต่อไป 
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  6.3 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กรณีปกติ) ตามอัตราว่างประกาศ
รับย้ายจ านวน ๑๐๑ อัตรา 
   1)  ศึกษาแนวทางการด าเนินงานจากหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สั่งการ และแจ้งแนวทาง ปฏิทินด าเนินงาน  
            2)  ตรวจสอบอัตราว่าง พร้อมวิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ ต าแหน่งที่น ามาใช้ต้องไม่
ติดเงื่อนไข เช่น โรงเรียนเกินเกณฑ์ อัตราที่ใช้สอบคัดเลือก สอบแข่งขัน นักเรียนทุน และอ่ืน ๆ 
            3) ท าหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาทุก
เขต และประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  1 
โดยส่งรายละเอียดประกอบค าร้องการขอย้ายที่เก่ียวข้องให้ทราบ 
   4) ตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นค าร้องขอย้าย โดยแยกค าร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่ 
และต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   5) ส่งค าร้องขอย้ายไปต่างเขตพ้ืนที่ตามปฏิทินการด าเนินงาน 
   6) ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ยื่นค าร้องขอย้ายภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   7) จัดพิมพ์รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบทั้งย้ายภายในเขตพ้ืนที่และต่างเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งทุกโรงเรียนที่ผู้ประสงค์ขอย้ายระบุ เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระบุความคิดเห็น
โดยก าหนดวันที่ให้ส่งความคิดเห็น 
   8) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคะแนนตามองค์ประกอบของผู้ของย้ายในเขตพ้ืนที่ 
   9) ส่งข้อมูลตามองค์ประกอบให้ศึกษาธิการจังหวัด เพื่อน าเสนอ อกศจ.กลั่นกรอง/
กศจ. อนุมัติต่อไป 
   10) รับค าสั่งจากศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจ้งค าสั่งให้ข้าราชการครูผู้
ขอย้าย และโรงเรียนที่ได้รับย้าย ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มอบหมายหน้าที่การงาน และรายงานการรับ
ตัวผู้ขอย้าย ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทราบ 
  6.4 การย้ายบุคลากรทางการศึกษา อัตราจ้าง (ธุรการโรงเรียน) 
                             เมื่อธุรการโรงเรียนขอลาออก เนื่องจาก ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง หรือไปประกอบ
อาชีพส่วนตัว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะแจ้งหลักเกณฑ์การใช้
อัตราต าแหน่งอัตราจ้างชั่วคราว ตามท่ี สพฐ. ก าหนดให้ทุกโรงเรียนทราบ  และแจ้งให้ธุรการโรงเรียนทุก
โรงเรียนสามารถเขียน  ค าร้องขอย้ายไปโรงเรียนที่ว่าง ต าแหน่งว่างสุดท้าย รายงานให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  โดยจะประกาศทางเว็ปไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
  6.5  การย้ายและการโอนข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพล
เรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2)   

ขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
      1)  จัดท าวาระการประชุม เสนอต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 (2) 
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด น าเสนอ อกศจ.กลั่นกรอง และเสนอ กศจ.เพื่ออนุมัติให้ใช้ต าแหน่ง  เช่น 
ต าแหน่ง นักวิชการตรวจสอบภายใน ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ ,นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ/
ช านาญการ , นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ/ช านาญการ  นิติกร  ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ,  นิติกร  
ปฏิบัติการ/ช านาญการ , นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ , เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน 
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       2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  ประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลต าแหน่ง ตามข้อ 1)  โดยส่งข้อมูลรายละเอียดประกอบค าร้องขอย้าย/โอน ปฏิทิน
ก าหนดการคัดเลือก การย้าย/โอน ให้ทุกเขตพ้ืนที่การศึกษา และประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
       3) รับเอกสารและตรวจสอบเอกสารของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกย้าย/โอน 
       4) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น คณะกรรมการประเมินตัวชี้วัด 
คณะกรรมการประเมินบุคคล  คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ  ผลิตข้อสอบ  
คณะกรรมการก ากับห้องสอบ   คณะกรรมการจัดท าคะแนน  ฯลฯ  หรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพื่อ
คัดเลือกข้าราชการ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค (2) 
       5) ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก ย้าย/โอน ฯ 
       6) ด าเนินการคัดเลือกตามกระบวนการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศผลการคัดเลือกเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง ย้ายและโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค (2) 
       7) แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือน าวาระเข้าประชุม อกศจ.
กลั่นกรอง และ กศจ.เพื่ออนุมัติ 
       8) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอย้าย/โอน ยืนยันการให้ย้าย/โอน ข้าราชการในสังกัด 
       9) แจ้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่งตั้งรับย้าย/โอน 
      10) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอย้าย/โอน  ให้ส่งตัวผู้ขอย้าย/โอน 
       6.6  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 2564 
                      1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  เป็นหน่วยจัดสอบของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และด าเนินการสอบ 
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในการสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี 
2564  วันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 
            2) ศึกษาคู่มือรายละเอียด แนวทาง วิธีการ การด าเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข 
                     3) ประชุมสร้างความเข้าใจ และวิธีการด าเนินงานกับ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 
  4) จัดท าข้อมูลของผู้เข้าสอบ ตามรายชื่อที่ สพฐ. จังส่งให้ ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน ๒๒ กลุ่มวิชา จ านวน 1,176 คน ต่างจังหวัด จ านวน  37 กลุ่มวิชา จ านวน 417 คน รวมทั้งสิ้น 1,593 
คน  โดยจัดตามวิชาเอก ห้องละไม่เกิน 25 คน  แบ่งเป็น 2 สนามสอบ ในจังหวัดสอบ ณ โรงเรียนอยุธยา
วิทยาลัย จ านวนห้องสอบ 70 ห้อง  ต่างจังหวัด ณ โรงเรียนประตูชัย จ านวนห้องสอบ 50 ห้อง 
  5) ประสานเจ้าหน้าที่สถาบันอุดมศึกษา ในการส่งรายชื่อผู้เข้าสอบ เพื่อน าไปจัดท ารายชื่อผู้
เข้าสอบ จ าแนกตามกลุ่มวิชาเอก ตามจ านวนห้อง แยกตามสนามสอบ ฯลฯ 
  6) ประชุมน าเสนอมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (Covid-19) กับ
คณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 20 มกราคม 
2565 ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น4 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  7) จัดท าโครงการเสนอของบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินงาน 
                     8) ประชุมคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบจังหวัด (ผอ.สพป.อย.1 ,2 สพม.อย. , รองผอ.
สพป.อย.1 ,2 และ สพม.อย. ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  สพป.อย.1 , 2 , และ สพม. 
  9) ประสานขอให้ห้องประชุม และใช้เป็นสนามสอบ/ จัดท าผังสนามสอบ 
           10)  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการในการจัดสอบ เช่น คณะกรรมการอ านวยการ  
คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ  คณะกรรมการเก็บรักษาข้อสอบและ
กระดาษค าตอบ  คณะกรรมการรับ-ส่งข้อสอบและกระดาษค าตอบ  คณะกรรมการจัดสนานที่สอบ   
คณะกรรมการพยาบาล  คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย  คณะกรรมการยานพาหนะ  คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์  คณะกรรมการจุดคัดกรองการเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)   
คณะกรรมการสอดส่องดูและและเฝ้าระวังการทุจริตและวินิจฉัยปัญหาฯ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
(ต ารวจ) ประสาน กสทช.  ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจคลื่นความถ่ีวิทยุ ฯลฯ 
  11) ประชุมคณะกรรมการ 
  12) ประมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 
                     13) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ข โดยแจ้งประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของ  
สพฐ. และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
            14) จัดท างบประมาณ (เพ่ิมเติม) เสนอไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   15) ด าเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565  
   16) รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ 
  

6.7 การสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ต าแหน่งครูสายผู้สอน 
 1) ส ารวจอัตราว่าง จ านวน 7 อัตรา 
           2) ท าหนังสือขอใช้บัญชีจากต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการกฎว่าไม่มีผู้สอบขึ้นบัญชีตามท่ีขอ

ได้แก่ วิชาเอกภาษาไทย และวิชาเอกประถมศึกษา 
 3) ประกาศสมัครสอบสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ ต าแหน่งครูสายผู้สอน วิชาเอก

ภาษาไทย 1 อัตรา  และวิชาเอกประถมศึกษา 6 อัตรา 
 4) แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ 
 5) ประกาศผู้มีสิทธิสอบ 
 6) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดสอบ เช่น คณะกรรมการกลางประจ าสนามสอบ  

คณะกรรมการอ านวย  คณะกรรมการออกข้อสอบและผลิตข้อสอบ  คณะกรรมการก ากับห้องสอบ  
คณะกรรมการตรวจข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ฯลฯ 

 7) ประกาศผู้สอบผ่านคัดเลือก 
 8) แจ้งผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร จัดท าสัญญาจ้างรายเดือน 
 9) ส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ให้อัตราพนักงานราชการ ครูสายผู้สอน 
 
                                 .............................. 
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ภาคนวก 

เอกสารอ้างอิง 
ตัวอย่าง ขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละเรื่อง 

 
 
   
 
                          






































































































































































































































































































