ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
************************

สำนักงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาปราจีนบุร ี เขต 1 ได้กำหนดนโยบายการบริห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการบริห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของสำนั ก งานเขตพื ้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ภารกิจการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้ายหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 ในการบริหารงาน “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีทักษะ
ชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทย”
ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 การพิจารณากำหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยได้นำหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
หลั ก ความสุ จ ริ ต และโปร่ ง ใส หลั ก พั น ธะความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม หลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ย ุ ต ิ ธ รรมและชั ด เจน
หลักประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงการนำระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่
หลักความเสมอภาคในโอกาส หลักความสามารถ หลักความมั่นคงในอาชีพ หลักความเป็ นกลางทางการเมือง
และสิ่งที่ผู้บริหารจะต้องมีคือ หลักธรรมสำหรับผู้บริหาร ประกอบด้วย พรหมวิหาร 4 อคติ 4 สังคหวัตถุ 4
ตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. นโยบายด้านการวางแผนอัตรากำลัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้กำหนดนโยบายด้านการวางแผน
อัตรากำลังเพื่อรองรับการปฏิบัติตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
และสถานศึกษาในสังกัดภายใต้ฐานข้อมูลอัตรากำลังคนและบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อให้
การบริห ารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาปราจีนบุรี เขต 1 และสถานศึกษา
ในสังกัด โดยกำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้
1) การวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน
1.1) ดำเนินการศึกษาอัตรากำลังครูเพื่อทดแทนการสูญเสียอัตรากำลัง การกำหนดความ
ต้องการรายวิชาทดแทนและจัดทำข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนความต้องการครูขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ปี 2563 – 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตรากำลั ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ในระยะยาว
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1.2) ดำเนินการจัดแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด ในระยะสั้น
1.3) ข้อมูลอัตรากำลังครูตามมาตรฐานวิชาเอก ปี พ.ศ. 2563, 2564 และ 2565
1.4) สรุปวิชาเอกที่มีและควรมีในสถานศึกษา
2) การบริหารอัตรากำลัง
2.1) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การบริหาร
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความบริสุทธิ์ยุติธรรมเป็นไปตามระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่กำหนด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สำนักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษาประถมศึกษา
ปราจีนบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด
2.2) เมื่อมีอัตรากำลังว่างลงให้ดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลังแล้ว แจ้งสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินการสรรหาทันที
2.3) ข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ การวางแผนอัตรากำลังสามารถตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
2. นโยบายด้านการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและการบรรจุและแต่งตั้ ง
บุคลากร
การสรรหาเป็น กิจ กรรมหนึ่ง ของการบริห ารทรั พยากรมนุ ษย์เป็นงานขั้ นแรกในการจั ด คน
เข้าทำงาน การสรรหามีความสำคัญต่อองค์กรอย่างยิ่ง ถ้าองค์กรสามารถสรรหา บุคคลผู้มีความสามารถเข้ามา
ปฏิบัติงานในองค์กรจะส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในการดำเนินงานสำหรับการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้ดำเนินการ
สำหรับ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการดังนี้
2.1 เมื่อมีตำแหน่งว่างลง ให้รีบดำเนินการตรวจสอบอัตรากำลัง มาตรฐานวิชาเอก และแจ้ง
ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการสรรหาทันที
2.2 เมื่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการสรรห า
บรรจุแต่งตั้งตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี หรือหน่วยงานอื่น ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อ
เข้ารับการสรรหา รับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่าง ๆ การ
เปลี่ยนตำแหน่งการย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือน
สามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (2) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดทราบ โดยการประชาสัมพั นธ์ทางเว็ปไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี
เขต 1 หรือช่องทางอื่นๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัคร ได้อย่างเท่าเทียมตามองค์ประกอบ
ที่เกี่ยวข้อง เช่น คะแนนประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และแบบประเมินตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดและหรือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ/หรือ ก.ค.ศ
กำหนด
/ 2.3 การสรรหา...

2.3 การสรรหาคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นทีมงานในการบริหารงานในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเทคโนโลยี โดยได้
ดำเนินการสรรหาผู้มีความสามารถ โดยพิจารณาคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน โดยผู้ได้รับ
การพิจารณาต้องเป็นข้าราชการที่ดี เพื่อปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส เป็นธรรม ปลอดทุจริต และมีประสิทธิภาพ
3. นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราขการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาระงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
3.1 ดำเนิน การตามแผนพัฒ นาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
3.2 ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการความจำเป็นในการพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษาเพื ่ อ เป็ น แนวทางการทางในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น จั ด ทำโครงการ/กิ จ กรรมการพั ฒ นา
โดยกำหนดเป็นโครงการที่ต้องดำเนินการในวันครูของทุกปี
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้สูงขึ้น
โดยใช้วิธีการดำเนินการที่หลากหลายตามความต้องการจำเป็น เช่น การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
3.3 ส่งเสริมการพัฒนาด้วยวิธีที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประเทศไทย 4.0
3.5 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ยกย่องเชิดชูเกี ยรติ เช่น รางวัลครูดีในดวงใจ
รางวัลคุรุสดุดี โดยได้ดำเนินการมอบรางวัลให้ในวันครูทุกปี
4. นโยบายด้านสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 กำหนดนโยบายสร้างทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้
4.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้นโยบาย
กับผู้บริหารสถานศึกษา สร้างแรงจูงใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทราบถึงความก้าวหน้าในหน้าที่
การงาน เช่น การทำวิทยฐานะ, การเปลี่ยนสายงาน เช่น ศึกษานิเทศก์, รองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการ
โรงเรียน
4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองตามมาตรฐานตำแหน่ง
เช่น การจัดอบรมครูบรรจุใหม่ การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
4.3 ส่งเสริม สนับสนุนเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ เช่น การสอบเปลี่ยนสายงาน โดยการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
/5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ....

5. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 มีนโยบาย แผนงาน โครงการ
และมาตรการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒ นาคุณภาพชีว ิตของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระบบงาน และ
บรรยากาศการทำงานตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีการสื่อสาร เข้ามาใช้ในการบริหารราชการและการให้บริการ
แก่ประชาชน ซึ่งจะส่งเสริมให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานได้ใช้พัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยไม่สูญเสียรูปแบบ
การใช้ชีวิตส่วนตัว รวมถึงมีการจัดสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม ซึ่งมีความเหมาะสม สอดคล้อง
กับความต้องการ ได้แก่
5.1 การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานมีการจัดสวนหย่อมภายในอาคารและบริเวณโดยรอบ
อาคาร
5.2 มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยเช่น มีอาคาร one stop service มีอุปกรณ์การทำงาน
ที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมพิมพ์ ทุกคนมีเครื่องถ่ายเอกสารและบริการที่เพียงพอ
5.3 มีเครื่องดื่มไว้บริการฟรี
6. นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ
ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน การประเมิน
ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
ในทางปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ได้
ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด โดย
6.1 การประเมินผลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานบนสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาโดยกำหนดให้มีการประเมิน ดังนี้
6.1.1 มีการประกาศหลัก เกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบ ัติ ราชการของสำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
6.1.2 กำหนดให้มีแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 4 หน้า เป็นตัวชี้วัดในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(1) และ 38 ค.(2) โดยแบ่งออกเป็น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้เข้ารับการประเมิน เพื่อระบุรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้รับ
การประเมิน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบด้านการ
สัมฤทธิ์ของงาน องค์ประกอบด้านพฤติกรรมการปฏิบั ติราชการและน้ำหนักของทั้งสององค์ประกอบ ในแบบ
สรุปส่วนที่ 2 นี้ยังใช้สำหรับคำนวณคะแนนผลการปฏิบัติราชการรวมด้วย สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้าน
ผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้นำมาจากแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับคะแนนองค์ประกอบด้านพฤติกรรม
การปฏิบัติราชการให้นำมาจากแบบประเมินสมรรถนะโดยให้แนบท้ายแบบสรุป
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาการปฏิบัติราชการรายบุคคล ผู้ประเมินและผู้เข้ารับการประเมินร่วมกัน
จัดทำแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการ
ส่วนที่ 4 การรับทราบผลการประเมินผู้เข้ารับการประเมินรับทราบผลการประเมิน
/ส่วนที่ 5.....

ส่วนที่ 5 ความเห็ นของผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป กลั่นกรองผล
การประเมินแผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการและให้ความเห็น
6.2 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
6.3 ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการ
ปฏิบัติหน้าที่
7. นโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ให้ความสำคัญอย่างมากในการ
ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนอย่างส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแ ละรักษาวินัย
โดยสร้ า งความตระหนั ก ปลู ก จิ ต สำนึ ก ในการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและการรั ก ษาวิ น ั ย ต่ อ ตนเอง
ต่อหน่วยงานและผู้มารับบริการ โดย
7.1 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง โดยสร้างความตระหนักถึง
ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ การประหยัด และเก็บออม การ
รักษาระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน
การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
7.2 การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อหน่วยงาน ได้แก่ การมีความสุจริต
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ทำงานเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยัน ถูกต้อง ตรงต่อเวลา มีความริเริ่ม สร้างสรรค์และ
ปรับปรุงงาน ดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรของราชการอย่างประหยัด ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7..3 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยต่อผู้มาใช้บริการ ได้แก่ ให้ความเป็นธรรม ให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ เอื้อเฟื้อ มีน้ำใจ สุภาพอ่อนโยน ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือ
แก่บุคคลทั่วไป ละเว้นการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ทันเหตุการณ์
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7.4 ดำเนินการโครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรมีคุณลักษณะ 5
ประการ คือ มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ
7.5 ดำเนินการตามแนวทางสำนักงาน 3 ดี คือ บริการดี บริหารดี และเครือข่ายดี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นายวิสูตร เจริญวงษ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
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