
 

กลุ่มนโยบายและแผน 

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
“ การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ”  

     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


  

 

 

 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มนโยบายและแผน  
ได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและภารกิจ 
ในการพัฒนาตามเงื่อนไข ข้อจ ากัดและองค์ประกอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน  
(พ.ศ. 2564 - 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางในการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ที่เก่ียวข้อง จ านวน 50 คน ประกอบด้วย  
 - วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 คน (ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงศ์จินดา รองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 
 - คณะผู้บริหารและบุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
จ านวน 4 คน 
 - ผู้อ านวยการกลุ่มต่างๆ และหน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน 9 คน 
  - ประธานศูนย์วิชาการ 11 ศูนย์ และครูประจ าศูนย์ จ านวน 22 คน  
 - บุคลากรสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จ านวน 14 คน 

 ได้มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วม
ติดตามประเมินผล เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีเอกสารประกอบที่แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้เกิดการมี
ส่วนร่วม ดังนี้  
 
 - โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - ก าหนดการ โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - รายชื่อแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 - เล่มแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - หนังสือขอความร่วมมือวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) และ
การเสนอโครงการที่มีความประสงค์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครด าเนินการ
ของสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 - หนังสือเชิญเชิญประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 
(โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) 
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ชื่อโครงการ  จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ลักษณะโครงการ        โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง  
สนองกลยุทธ์ สพฐ.         เรือ่งที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
สนองกลยุทธ์ สพป. กทม. เรื่องท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ      กลุ่มนโยบายและแผน 
 นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นายโกวิท สังข์ศรีเพชร   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 นางสาวพรสวรรค์ จันอิน  พนักงานราชการ 
อีเมล chaiyuth016@gmail.com     โทรศัพท์     084-458-7016 
ระยะเวลาด าเนินการ : พฤศจิกายน – ธันวาคม 2563 

1. ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่าง ๆ 
1.1 ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ข้อที่ 2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
หัวข้อย่อย : 2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายที ่1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
ความสอดคล้องของโครงการกับยุทธศาสตร์ชาติ (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ 
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจงาน ส่งผลให้มีวัฒนธรรมการท างาน  
ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

1.2 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
เป้าหมาย ข้อที่ : 1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
ตัวชี้วัดของแผนแม่บทประเด็น : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ
และแนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เกิดประสิทธิภาพ  
ในการให้บริการและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น 
30,000 บาท  
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น (อธิบาย) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ และแนวทาง 
ในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและ 
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 
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1.3 ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย 
แผนย่อย : แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
แนวทางการพัฒนา ข้อที่ : 3. จัดท างบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
ทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
เป้าหมาย : หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ความสอดคล้องของโครงการกับเป้าหมายของแผนย่อย (อธิบาย) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ และ
แนวทางในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและ  
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ตัวชี้วัด : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ และแนวทาง 
ในการด าเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มศักยภาพ ท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการและ  
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้งบประมาณท่ีใช้ไปทั้งสิ้น 30,000 บาท 

1.4 ความสอดคล้องของโครงการกับองค์ประกอบกับปัจจัย 
องค์ประกอบ : แผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ปัจจัย : แผนที่ยืดหยุ่น ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ 

1.5 ความสอดคล้องของโครงการกับแผนปฎิรูปประเทศโดยตรงหรือในระดับรอง/แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12/แผนความม่ันคงแห่งชาติ/มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560/นโยบาย
รัฐบาลหลัก/นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง/มติ ครม. ท่ีเกี่ยวข้อง (ระบุได้มากกว่า 1) 
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา (แผนปฎิรูปประเทศโดยตรง) 
เป้าหมายรวม ข้อที่ : 4. ปรับปรุงระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร เพ่ิมความคล่องตัว 
ในการรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษา และสร้างเสริมธรรมาภิบาล 
เรื่องและประเด็นปฏิรูป ข้อที่ : 6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมาย 
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ คุณภาพของการจัดการศึกษา 
เป้าหมายรวม ข้อที่ :  1. สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและ 
จัดการศึกษา ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร  
ด้านการบริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 
ประเด็นการปฏิรูป ข้อที่ : 6.1 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา 
เป้าหมายรวม : สถานศึกษาของรัฐมีความเป็นอิสระและมีธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคลากร ด้านการ
บริหารงานทั่วไป และมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษา 

แผนระดับที่ 3 ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 : 
1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหลัก : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
ความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 

2. ข้อมูลทั่วไป 
2.1 โครงการด าเนินงานภายใต้แผนงานพื้นฐานด้าน : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

2.2 หลักการและเหตุผล 
 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด 
ทุกระดับน าไปใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงได้จัดท าโครงการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพ่ือจะได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการและภารกิจในการพัฒนา  
ตามเงื่อนไข ข้อจ ากัดและองค์ประกอบตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565) 
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต่อไป 

2.3 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนการด าเนินงาน เป้าประสงค์ สภาพการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

2.5 เป้าหมาย 
  เชิงผลผลิต (Output) 
 1. ผู้บริหารส านักงาน ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ทุกคนและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวม 50 คน 
 2. การประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 วนั 
 เชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (พ.ศ. 2564 - 2565)  
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และด าเนินการตามเป้าหมาย และบริบทของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือและแนวทางในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้แก่บุคลากรในส านักงาน สถานศึกษาในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
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2.7 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 

 2. ระดับความส าเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ 
 3. มีแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

2.8 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ระยะเวลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.ประชุมคณะท างาน/ 

เตรียมงาน 
            

2. ประชุมปฏิบัตกิารจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ 

            

3. จัดพิมพ์/รูปเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการ 

            

4. จัดส่งเล่มแผนปฏิบัติ
ราชการให้ผู้เกี่ยวข้อง 

            

5. ก ากบั ติดตาม ประเมินผล             

2.9 สถานที่ด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2.10 งบประมาณ จาก :     สพป.กทม.     จ านวน     30,000      บาท 

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ 
1. จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  

จ านวน 50 คน   
   

- ค่าตอบแทนวิทยากร จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 
  2 ท่าน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท  

รวม 3,600 บาท 
  2 ท่าน ๆ ละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 600 บาท  

รวม 2,400 บาท 

 6,000  

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ ๆ ละ 35 บาท * 50 คน 7,000   
- ค่าอาหารกลางวัน 2 มื้อ ๆ ละ 100 บาท * 50 คน 10,000   

2. ค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์/ 
เอกสารประกอบการประชุม 

  2,000 

3. ค่าถ่ายเอกสารเล่มแผนปฏิบัติราชการ มอบผู้เกี่ยวข้อง   2,500 
4. ค่าถ่ายเอกสารเล่มรายงานผลการด าเนินงาน   2,500 

 17,000 6,000 7,000 
รวม                                   30,000 

หมายเหตุ :  ขอถัวจ่ายทุกรายการ 
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2.11 การประเมินผล 

ที ่ ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1 ร้ อยละ 100 ของบุคลากรที่ เ ข้ าร่ วม

โครงการ 
การรายงานตัวผู้เข้าร่วมโครงการ - แบบลงทะเบียน 

- แบบสอบถาม 
2 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
รูปแบบเล่มแผนปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
สังเกตการณ์ 

   
 
 

               
     ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
                  (นายชัยยุทธ์  นาคจ าแลง) 
       ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

       
     ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางสาววภิาวดี  เหล็มเต๊ะ) 
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

           
     ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                      (นายพิเชฐร์  วันทอง) 
         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ที่   289/๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

-------------------------------------------------------- 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4 - 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นสู่การปฏิบัติ เพ่ือความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษา และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เป็นไป
ด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานในส่วนของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 
 

1.2 นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล        รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.3 นายยุทธนา  ส าราญกิจ         รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.4 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

1.5 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
1.6 นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
กรรมการ 

1.7 นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
1.8 นางสาวชมกมล  หาพันนา    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
1.9 นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

1.10 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการ 

1.11 นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

/1.12 นางสาวสมฤทัย... 
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1.12 นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

1.13 นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่มส่ งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

กรรมการ 

1.14 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 กรรมการและเลขานุการ 
1.15 นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ แก่กรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้การสนับสนุนทรัพยากร บุคลากร ประสาน 
ความร่วมมือระหว่างองค์กร อ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม ในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 
4 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้ น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 
 

2.2 นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล        รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.3 นายยุทธนา  ส าราญกิจ         รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.4 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้ อ านวยการส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

2.5 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ กรรมการ 
2.6 นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
กรรมการ 

2.7 นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ 
2.8 นางสาวชมกมล  หาพันนา    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
2.9 นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

2.10 นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ปฏิบัติหน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ 
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการ 

2.11 นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

กรรมการ 

/2.12 นางสาวสมฤทัย... 
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2.12 นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

2.13 นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มส่ งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

กรรมการ 

2.14 นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) 
ประธานศูนย์วิชาการภาษาไทย 

กรรมการ 

2.15 นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต 
ประธานศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 

กรรมการ 

2.16 นางสุรดา ไชยสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ประธานศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.17 นายพรีาวุฏฐ์ พิมพ์รอด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
ประธานศูนย์วิชาการสังคมศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

กรรมการ 

2.18 นางเมตตา ศรีเก้ือกลิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  
ประธานศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 

2.19 นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ประธานศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

กรรมการ 

2.20 นางกมัยธร สัจจา ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
ประธานศูนย์ วิ ช าการ งานอาชีพและ
เทคโนโลยี 

กรรมการ 

2.21 นางภารดี ผางสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
ประธานศูนย์วิชาการศิลปะ 

กรรมการ 

2.22 นายปรพล แก้วชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กรรมการ 

2.23 นางดารณ ีคุณอนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ประธานศูนย์การศึกษาปฐมวัย 

กรรมการ 

2.24 นางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
ประธานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

กรรมการ 

2.25 นางสาวเขมณิช อ่ าแห รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) 
ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาไทย 

กรรมการ 

/2.26 นายวุฒิพงศ์... 
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2.26 นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์ ครูโรงเรียนราชวินิต 
ผู้แทนศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 

กรรมการ 

2.27 นางสาวสันธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.28 นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.29 นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

กรรมการ 

2.30 นางสิรินภา ยินดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
ผู้แทนศูนย์วิชาการสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

กรรมการ 

2.31 นางนงลักษณ์ สอนธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  
ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ 

กรรมการ 

2.32 นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ผู้แทนศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

กรรมการ 

2.33 นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
ผู้ แ ท น ศู น ย์ วิ ช า ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ
เทคโนโลยี 

กรรมการ 

2.34 นายทวี เนื่องอาชา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
ผู้แทนศูนย์วิชาการศิลปะ 

กรรมการ 

2.35 นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ผู้แทนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กรรมการ 

2.36 นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ผู้แทนศูนย์การศึกษาปฐมวัย 

กรรมการ 

2.37 นายสมศักดิ์ ค าภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
2.38 นายชาตรี ลักษณะศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.39 นางสาวปวันรัตน์ สนธิสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 
2.40 นางสาวณภัทร ใจกล้า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
2.41 นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
2.42 นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
2.43 นางวาสนา มูเนาวาเราะห์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
2.44 นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
2.45 นางสาวสิรีธร แสงสว่าง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการ 
2.46 ว่าที่ ร.ต.ภัทรชัย กฤษสุริยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
2.47 นางสาวอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
2.48 นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
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2.49 นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
2.50 นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
2.51 นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์ พนักงานราชการกลุ่มส่ ง เสริมการจัด

การศึกษา 
กรรมการ 

2.52 นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง พนักงานราชการกลุ่มส่ ง เสริมการจัด
การศึกษา 

กรรมการ 

2.53 นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด พนักงานราชการกลุ่มส่ ง เสริมการจัด
การศึกษา 

กรรมการ 

2.54 นางสาวสุปราณี เรืองสัตย์ พนักงานราชการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
2.55 นางสาวบุษบา คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ 
2.56 นายภัทรฐพนธ์ ปรีชาด ารงศักดิ์ พนักงานราชการกลุ่ ม พัฒนาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา 
กรรมการ 

2.57 นางสาวสุชญา อินธนู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กรรมการ 

2.58 นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ 
2.59  นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.60 นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.61 นายโกวิท สังข์ศรีเพชร      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
2.62 นางสาวพรสวรรค์ จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทิศทางการพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ แผนงาน/โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
1. นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้ อ า น วยกา รส า นั ก ง าน เ ขต พ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 

2. นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ า ศึกษานิเทศก์ช านาญการ กรรมการ 
4. นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
5.  นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
6. นายโกวิท สังข์ศรีเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ 
7. นางสาวพรสวรรค์ จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าที ่
  1. วางแผน และเตรียมข้อมูล/เอกสาร ส าหรับการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
  2. จัดกิจกรรมด้านพิธีการ และพิธีกรในการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

4. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม/ต้อนรับ 
1. นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ประธานกรรมการ 
2. นางสาวชมกมล  หาพันนา    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา รองประธานกรรมการ 
3. นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
4.  นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
5. นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์ นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน กรรมการ 
6. นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด พนักงานราชการกลุ่ ม ส่ ง เสริมการจั ด

การศึกษา 
กรรมการ 

7. นางอุไร สีบัวรม พนักงานท าความสะอาด กรรมการ 
8. นางสุชาดา เปรมกระโทก พนักงานท าความสะอาด กรรมการ 
9. นางสาวบุษบา คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฏหมายและคดี กรรมการ 

10. นายโกวิท สังข์ศรีเพชร เจ้าพนักงานราชการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวพรสวรรค์ จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ต้อนรับ รับลงทะเบียน ผู้บริหารระดับสูง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานศูนย์วิชาการ 11 ศูนย์ และผู้เข้าร่วม
ประชุม ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร อ านวยความสะดวก บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน 
ให้เป็นไปด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

5. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่/โสตทัศนูปกรณ์ 
1. นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ประธานกรรมการ 
2. นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

ปฏิบัติหน้ าที่  ผู้ อ านวยการกลุ่ มส่ งเสริม
การศึกษา  

รองประธานกรรมการ 

3. นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ กรรมการ 
4. นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
5.  นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ          กรรมการ 
6. นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 
7. นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กรรมการ 

 /8. นายนฤสรณ์... 
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8. นายนฤสรณ์ ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
9. นางสาวบุษบา คุณพาที พนักงานราชการกลุ่มกฎหมายและคดี กรรมการ 

10. นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์ พนักงานราชการกลุ่ มส่ ง เสริ มการจั ด
การศึกษา 

กรรมการ 

11. นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ 
12. นางสาวสุชญา อินธนู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

กรรมการ 

13. นายวัฐจักร ประมวลศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ กรรมการ 
14. นายโกวิท สังข์ศรีเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการและเลขานุการ 
15. นางสาวพรสวรรค์ จันอิน          พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน             ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  จัดสถานที่และอ านวยความสะดวก ดูแลก ากับอุปกรณ์ภาพและเสียง ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 
2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ให้เป็นไปด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

5. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
1. นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล รอ งผู้ อ า นว ยการส านั ก ง าน เ ขต พ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 

2. นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

รองประธานกรรมการ 

3.  นางพรสวรรค์ ปิตุยะ นักวิชาการพัสดุช านาญการ กรรมการ 
4. นางสาวอัจฉรา บุญศรี พนักงานราชการกลุ่มบริหารงานการเงินและ

สินทรัพย์ 
กรรมการ 

5. นางสาวสุลักษณ์ ดวงพรประทีป นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
  ด าเนินการเบิกจ่ายและตรวจสอบเอกสารทางการเงินและพัสดุ ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 
2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ให้เป็นไปด้วยความส าเร็จ เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ 

  ให้คณะกรรมการทุกฝ่าย ด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ หากมีปัญหาอุปสรรคให้ด าเนินการแก้ไข
ปัญหาและรายงานผลต่อคณะกรรมการอ านวยการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
เกิดประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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  สั่ง ณ วันที่   3   พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4 

                                                     
               (นายพิเชฐร์  วันทอง) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ก าหนดการ 
โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท สพป.กทม. 
 
วันพฤหัสบดีที ่4 พฤศจิกายน 2564 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด “โครงการประชุมจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” 
  - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 กล่าวรายงาน 

 - ประธานกล่าวเปิดการประชุม  
 (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน) 

09.00 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง “กรอบทิศทางพัฒนาการศึกษา ของ สพฐ.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565”   (ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน) 

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.      การมอบนโยบาย และแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2565 
                                (ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) 

15.00 – 16.00 น. ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (นายวิทยา เกษาอาจ รอง ผอ.สพป.กทม. และคณะ) 

16.00 – 17.00 น.  แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 

08.30 – 12.00 น.      แบง่กลุ่มระดมความคิดเห็น “การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตัวชี้วัดที่ได้รับมอบหมาย 

12.00 – 13.00 น.      รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น.      น าเสนอแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย ผู้แทนแต่ละกลุ่ม 
16.00 – 16.30 น.      สรปุผล ตอบข้อซักถามและปิดการประชุม 
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รายช่ือแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น 
การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 4 – 5 พฤศจิกายน 2564 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารพญาไท ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กลุ่มที่ 1 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งในกลุ่ม 
1. นายยุทธนา  ส าราญกิจ         รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

2. นางสาวชมกมล  หาพันนา    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
3. นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์     ผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 

(กระจ่าง สิงหเสนี) 
ประธานศูนย์วิชาการภาษาไทย 

 

4. นายพรีาวุฏฐ์ พิมพ์รอด ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
ประธานศูนย์วิชาการสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

5. นางภารดี ผางสง่า ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
ประธานศูนย์วิชาการศิลปะ 

 

6. นางสาวสันธิชน ชนกพัฒนกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

 

7. นางสาวอรวรรณ พิบูลย์เวช ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

 

8. นางนงลักษณ์ สอนธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  
ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ 

 

9. นางสาวประภาวิญากรณ์ คุณจันทร์มี ครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ผู้แทนศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

10. นางอาภาสินี ประสพศักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ผู้แทนศูนย์การศึกษาปฐมวัย 

 

11. นางสาวอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
12. นายณัฐพงศ์ นัยจิต นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
13. นายธนภัทร มีนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
14. นายอับดุลเล๊าะ ลอเด็ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
15. นางสาวฌัชชา สิงหราชันย์ นักจิตวิทยาโรงเรียน   
16. นางสาวพัชราภรณ์ กวนหลวง พนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
17. นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัด พนักงานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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กลุ่มที่ 2 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งในกลุ่ม 
1. นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

2. นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
3. นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

4. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

5. นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต 
ประธานศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 

 

6. นางสุรดา ไชยสงคราม ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ประธานศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

 

7. นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ประธานศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

8. นางดารณ ีคุณอนันต์ ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน 
(ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 
ประธานศูนย์การศึกษาปฐมวัย 

 

9. นางพีรานุช ไชยพิเดช ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 
ประธานศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 

10. นางสาวเขมณิช อ่ าแห รองผู้อ านวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย 
(กระจ่าง สิงหเสนี) 
ผู้แทนศูนย์วิชาการภาษาไทย 

 

11. นายวุฒิพงศ์ สุสินธุ์ ครูโรงเรียนราชวินิต 
ผู้แทนศูนย์วิชาการคณิตศาสตร์ 

 

12. นายทวี เนื่องอาชา รองผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
ผู้แทนศูนย์วิชาการศิลปะ 

 

13. นายสมศักดิ์ ค าภา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
14. นายชาตรี ลักษณะศิริ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
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กลุ่มที่ 3 

ล าดับ ชิ้อ – นามสกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งในกลุ่ม 
 

1. นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

2 นางรุ่งรัตน์  สงปาน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
3. นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
4. นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์       ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  
5. นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 

6. นายสรายุทธ์  แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา  
ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 

 

7. นางเมตตา ศรีเก้ือกลิ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  
ประธานศูนย์วิชาการภาษาต่างประเทศ 

 

8. นางกมัยธร สัจจา ผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
ประธานศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

9. นายปรพล แก้วชาติ ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
ประธานศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

10. นางสาวสุชีลา ตันติเมธาวี 
 

ครูโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการวิทยาศาสตร์ 

 

11. นางสิรินภา ยินดี รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
ผู้แทนศูนย์วิชาการสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

12. นายสมยศ พวงเกตุแก้ว ครูโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
ผู้แทนศูนย์วิชาการสุขศึกษาและพลศึกษา 

 

13. นายเทิดศักดิ์ สังรวมใจ รองผู้อ านวยการโรงเรียนสายน้ าทิพย์ 
ผู้แทนศูนย์วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

 

14. นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
15. นางสาวสุปราณี เรืองสัตย์ พนักงานธุรการหน่วยตรวจสอบภายใน  
16. นางสาวบุษบา คุณพาที พนักงานธุรการกลุ่มกฏหมายและคด ี  
17. นางสาวสุชญา อินธนู เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กรรมการ 

18. นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
19. นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ           
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