
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ของสำนักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในหลายภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินการ และ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยกำหนดมาตรการให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

๑. การประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนกรุงเทพมหานคร 
๒. การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
๓. การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
๔. การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 
๕. การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑. การประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็น 
ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียนกรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                   ซ่ึง
คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธาน 
ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัด ผู้แทนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมานคร เขต ๑ และ ๒ เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการที่รับผิดชอบ เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเงินทุนหมุนเวียน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพ่ือพิจารณาจัดสรร
เงินทุนหมุนเวียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 



 



 



 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทนุหมุนเวียนกรุงเทพมหานคร 

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมคุรุสมัมนาคาร ชั้น ๓ 
สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มอำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

โทร. ๐๒-๓๕๔ – ๕๒๕๒ โทรสาร ๐๒-๓๕๔ ๕๒๕๓ 

 

 



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนกรุงเทพมหานคร 

 คร้ังที่  ๑/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ช้ัน ๓ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๓.1 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
๓.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูพ.ศ.256๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
            4.1 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
    4.๒ การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
  

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



ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนกรุงเทพมหานคร 

 คร้ังที่  ๑/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ช้ัน ๓ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ        
    ............................................................................................................................. ......                                      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................................................................................................................. ..........................
...................................................................... ................................................................................................................... 
................................................................................................................ .............................................................. ............. 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม                                                                     
                               - ไม่มี - 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

๓.1 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้อนุมัติจัดสรรวงเงิน 
ให้กู ้ย ืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื ่อแก้ไขปัญหาหนี ้ส ินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  จำนวน 
๙๙,๔๗๑,๕๖๑.๒๓ บาท เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.๒๕๖๕ กู้ยืมคนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน
บาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๔ ต่อปี ผ่อนชำระคืนภายใน ๑๒ ปี  และ ผู้ที่มีความประสงค์ยื่นคำขอกู้เงินฯ ภายใน
วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.1 
 
ประเด็นที่เสนอ - เพ่ือทราบ  

มติ  
                                ............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

๓.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูพ.ศ.256 
ด ้วยสำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ โดยสำน ักงาน ก.ค.ศ. ได ้แจ ้งประกาศ  

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ กู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.256๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. 256๕   โดยเนื้อหา
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.256๕ ประกอบด้วย ลักษณะหนี้ 
จำนวนเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย คุณสมบัติของผู้กู้ยืม หลักประกันการกู้ยืม วิธีการกู้ยืม การดำเนินการของส่วน 



2 
ราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการให้กู ้ยืมและการหักเงินส่งชำระหนี้  

การพิจารณาให้กู้ยืมของคณะอนุกรรมการเงินทุนหมุนเวียน การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญา การรับชำระหนี้ 
และการติดตามหนี้ค้างชำระของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2 
ประเด็นที่เสนอ - เพ่ือทราบ  

มติ  
                                 .............................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
            4.1 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กู ้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื ่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕  
คำขอ 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอให้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
256๕ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์ และนายสุรสิงห์ ผาเจริญ  

กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 1. คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ข้อ 4 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู ใน
แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน รวมทั้งการพิจารณาจัดอันดับความจำเป็นในการกู้ยืม 
  ข้อ 5 วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมของข้าราชการครู ใน
แต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ข้อ 6 ติดตามลูกหนี้ค้างชำระและรายงานผลการดำเนินงานเกี ่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี ้สิน
ข้าราชการครูในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งอุปสรรคต่าง ๆ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทราบ เพื่อเสนอคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.256๕ ประกาศ ณ วันที่  ๑๐ มกราคม พ.ศ.256๕ โดยสรุป ดังนี้ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนต้องมีหนี้สินที่มีอยู่จริง
บังคับได้ตามกฎหมาย โดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี้ 
   1.1  เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินอื่นตาม
กฎหมาย อยู่ก่อนวันยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน   
    ๑.๒ เป็นหนี้กับบัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด อยู่ก่อนวันที่ คณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน  
                            1.๓ เป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ 
     2. จำนวนเงินให้กู้ยืม คนละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี ผ่อนชำระคืน
ภายในกำหนด 12 ปี (144 งวด) 
     3. คุณสมบัติของผู้กู้ยืม 
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      3.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ก. ข. และ ค.(๑) 
      3.2 รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
      3.3 มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ เงินทุนหมุนเวียนแล้ว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนและเงินได้รายเดือน 
         3.4 เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี 
      3.5 กรณีที่เคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนต้องชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่มีการผิดนัด ชำระหนี้มาก่อน 
หากเคยมีการผิดนัดชำระหนี้ การผิดนัดชำระหนี้นั้น ต้องมิใช่ความผิดของลูกหนี้หรือเป็นพฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ 
      3.6 ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
      3.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ 
    4. ผู้ค้ำประกัน  
     กรณีประกันด้วยหลักทรัพย์   
        ทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าวงเงินที่กู้ยืม โดยจะต้องเป็นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน  ดังนี้   
  1)  ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีโฉนด หรือ น.ส. 3 ก  หรืออาคารชุดที่มีหนังสือกรรมสิทธิ์
ห้องชุด โดยจดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักประกัน  
  2)  พันธบัตรรัฐบาล โดยส่งมอบพันธบัตรรัฐบาล และทำหนังสือจำนำไว้ ที่ ธ.ก.ส.  
 

  กรณีค้ำประกันด้วยบุคคล 
   1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       
2) มีอัตราเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒๕,000 บาท   
       - กู้ยืมไม่เกิน 300,000  บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน  2  คน   
       - กู้ยืมมากกว่า 300,000 บาทข้ึนไป ให้มีผู้ค้ำประกัน  3  คน 
  ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกัน 1 คน  จะค้ำประกันผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเกินกว่า 3  คน มิได้ 
       

รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 
 1.  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ว่าคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ 
จำนวน  ๙๙,๔๗๑,๕๖๑.๒๓ บาท ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.256๕ และขอความร่วมมือดำเนินการให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์ได้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้ดำเนินการแจ้งโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืม ภายในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
256๕ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์ และนายสุรสิงห์ ผาเจริญ  
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ข้อวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 

1. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 14 พฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
กำหนดให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่าง ๆ เพ่ือดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครู
ในแต่ละ 

2. เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน รวมทั้งการพิจารณาจัดอันดับความจำเป็นในการกู้ยืม และ 
วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมของข้าราชการครู ในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ๓. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้ตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและเอกสารที่เก่ียวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด พบว่า ผู้ขอกู้ยืมและผู้ค้ำประกัน มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.256๕ จำนวน 1 ราย และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.256๕ จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้   



 
 

                                                                                                                                                                                                             ๕  

ชื่อ-สกุล 

อายุ/ 

อัตราเงินเดือน  

เงินวิทยฐานะ 

และเงินอื่นๆ/ 

อายุราชการคงเหลือ 

 

เป็นหนี้กับธนาคาร, 
สหกรณ์ออมทรัพย์,  

สถาบันการเงิน,  

บัตรเครดิต,                   
บัตรสินเชื่อ 

เงินสด/เป็นหนี้ในฐานะ 
ผู้ค้ำประกันที่ม ี

คำพิพากษาให้ชำระหนี ้

คุณสมบัติของผู้กู้ยมื คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน 

จำนวน 

เงินที่ขอกู้ยืม/เพื่อ
ชำระหน้ี(เจ้าหนี้) 

จำนวนงวด/
จำนวนเงินที่
ผ่อนชำระ 

ลำดับท่ี/ 

วัน เดือน
ปี (เวลา) 
ในการยืน่
คำขอกู้ยืม 

ความ 

เห็น  

สพม. 

กท ๑ 

ตำแหน่ง 

ครู, 

รอง/ผอ.รร, 

รอง/ผอ.เขต
,ศน. 

รับราชการ 

มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 

3 ปี) 

มีเงินเดือนฯ 

หลังจากคำนวณ
หัก 

ชำระหนี้ 

เงินทุน 

แล้วไม่น้อย 

กว่า 

ร้อยละ 30 

ปฏิบัติ
หน้าที่ 

ด้วย 

ความ 

มุ่งมั่น 

ต้ังใจ 

ฯลฯ 

ไม่อยู ่

ระหว่าง 

ถูกตั้ง 

คณะ 

กรรมการ 

สอบสวน 

ทางวินยั 

ไม่ถูก 

ฟ้องร้อง 

คดีล้ม 

ละลาย 

หรือมีคำสั่ง 

ศาลให้ 

พิทักษ์ 

ทรัพย ์

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

/อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาท 

คนที่ 1 
ตำแหน่ง/สังกัด/อาย ุ

/อัตราเงินเดือน  

/อายุราชการคงเหลือ 

คนที่ 2 

ตำแหน่ง/สังกัด/อาย ุ

/อัตราเงินเดือน 

/อายุราชการคงเหลือ 

คนที่ 3 

ตำแหน่ง/สังกัด/อาย ุ

/อัตราเงินเดือน 

/อายุราชการคงเหลือ 

๑. น.ส.วิลาสินี ปยิะธนพงศ์ 

- ๓๐ ป ี

- ๒๐,๘๑0 บาท 

- ๒๙ ป ี๗ เดือน 

- หนีธ้นาคาร  

 ๓๔๘,๔๕๔.๘๒ บาท 

- หนี้สถาบันการเงิน 

 ๒๑๗,๙๑๔.๓๒ บาท 

- หนี้บัตรเครดิต 

  ๔๐,๑๔๐ บาท 

ครู 4 ป ี ๗๓.๐๙ ✓ ✓ ✓ น.ส.ธารารัตน์ จุไธสง 

- ครู  

- ร.ร.ทีปังกรวิทยา
พัฒน์ (วัดน้อยใน)  

- ๓๓ ป ี

-  ๒๙,๓๕๐ บาท 

-  ๒๖ ปี ๗ เดือน 

น.ส.ทิวาพร  

อมรสุรกานต์ 

-  คร ู

- ร.ร.ทีปังกรวิทยา
พัฒน์ (วัดน้อยใน)  

-  ๓๒ ปี  

- ๓๐,๑๒๐ บาท 

- ๒๗ ป ี๗ เดือน 

นายธนพงศ์  

ต่วนชะเอม 

-  คร ู

- ร.ร.ทีปังกรวิทยา
พัฒน์ (วัดน้อยใน)  

- ๓๗ ปี  

- ๒๙,๐๐๐ บาท 

- ๒๓ ป ี๗ เดือน 

๔00,000 

- สินเชือ่ 

อเนกประสงค์  

ธ.กรุงไทย 

3๔๘,๔๕๔.๘๒ บาท  

บัตรเครดติ  

ธ.กรุงศรีเฟริ์สชอ้ยซ์ 
๒๑,๖๑๖.๑๓ บาท 

บัตรเครดติ 

เซ็นทรัล เดอวัน 

108 งวด/ 

๔,4๒๐ บาท 

 

1/ 

๙ ก.พ. 6๕ 

(0๙.๔๔ น.) 

เห็น
ควร

อนุมัติ 



 
 

๑๘,๕๒๓.๘๗ บาท 

หนี้เงนืกู ้กยศ. 

๑๑,๔๐๕.๑๘ บาท 

๒. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ 

- 46 ป ี

- 21,280 บาท 

- 13 ปี 2 เดือน 

-หนีส้หกรณ์ออมทรัพย ์

ครูนนทบุร ี

๑,๐๘๕,๖๗๕.๗๕ บาท 

-หนีธ้นาคาร 

๒๓๖,๖๔๑.๗๒ บาท 

ครู ๕ ป ี ๒๒.๔๙ ✓ ✓ ✓ นายรักชาต ิ 

ประทุมสิทธิ ์

-ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 

-ร.ร.วัดวังชะโด 

-๔๑ ป ี

-๓๗,๘๓๐ บาท 

-๑๙ ป ี

นางวรรณศร 

ขอสกุลไพศาล 

-คร ู

-ร.ร.ไทรน้อย 

-๔๑ ป ี

-๓๖,๑๗๐ บาท 

๑๙ ป ี

- ๓๐๐,๐๐๐ 

-สินเชื่อ 

อเนกประสงค์ 

ธ.กรุงไทย 

๒๓๖,๖๔๑.๗๒ บาท 

-สหกรณอ์อมทรัพย ์

ครู นนทบุร ี

๖๓,๓๕๘.๒๘ 

144 งวด / 

2,630 บาท 

 

 

 

 

 

 

๒/ 

๑๔ ก.พ.๖๕ 

(๐๙.๐๐ น.) 

ไม่ 

เห็น
ควร

อนุมัติ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1, 2 และ 3 /ดังนั้น... 



 
 

๖  
 

 ดังนั้น  เห็นสมควรอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  จำนวน 1 ราย โดยเรียงลำดับตามวัน เวลาการยื่นคำขอกู้ยืม ดังนี้ 
   1. นางสาววลิาสินี ปิยะธนพงศ์  จำนวน  4๐๐,๐00  บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                  จำนวน  4๐๐,๐00  บาท   
     รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕  (แบบ สป.-สท.-พ.ศ.256๕) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ 4.1  

                -ไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 1 ราย 
คือ นายสุรสิงห์ ผาเจริญ เนื่องจากมีเงินเดือนและเงินได้สุทธิรายเดือนคงเหลือหลังจากคำนวณ หักชำระหนี้
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูไม่ถึงร้อยละ 30 คงเหลือสุทธิเพียงร้อยละ ๒๒.๔๙  
ประเด็นที่เสนอ  
     เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
     1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.256๕ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
                            1.1 นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์        จำนวน  ๔00,000 บาท 
           รวมเป็นเงินทั้งสิ้น               จำนวน  ๔00,000 บาท 
     2. ไม่อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕  1 ราย ดังนี้ 
          2.1 นายสุรสิงห์ ผาเจริญ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีเงินเดือนและเงินได้สุทธิ
รายเดือนคงเหลือหลังจากคำนวณหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูไม่ถึงร้อยละ 
30 คงเหลือสุทธิเพียงร้อยละ ๒๒.๔๙ หรือจะพิจารณาเป็นประการใด 

 

มติ    
............................................................................................................................. .................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  4.2  การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
คำขอ              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ขอให้พิจารณาอนุมัติให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 1.  คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ข้อ 4 พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่าง ๆ เพื ่อดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการครูในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน รวมทั้งการพิจารณาจัดอันดับความจำเป็นในการกู้ยืม 
  ข้อ 5 วิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และพิจารณาอนุมัติคำขอกู ้ยืมของ
ข้าราชการครูในแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ข้อ 6 ติดตามลูกหนี้ค้างชำระและรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูในแต่ละเขตพื ้นที ่การศึกษา รวมทั้งอุปสรรคต่าง ๆ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ.  ทราบ เพื ่อเสนอ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่เก่ียวข้อง 
 2. ประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2565  ประกาศ ณ วันที่ 
10 มกราคม พ.ศ.2565 โดยสรุป ดังนี้ 
  1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ต้องมี
หนี้สินที่มีอยู่จริงบังคับได้ตามกฎหมาย  โดยมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  ดังนี้ 
    1.1  เป็นหนี้เงินกู้ที่มีสัญญากู้ยืมกับธนาคารหรือสหกรณ์ออมทรัพย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน
ตามกฎหมาย อยู่ก่อนวันยื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
      1.2  เป็นหนี้กับบัตรเครดิต หรือบัตรสินเชื่อเงินสด อยู่ก่อนวันที่คณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ได้มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวยีน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณในแต่ละครั้ง ไม่น้อยกว่า 2 เดือน 
    1.3 เป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันที่มีคำพิพากษาให้ชำระหนี้ 
      2. จำนวนเงินให้กู้ยืม คนละไม่เกิน 500,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี    
ผ่อนชำระคืนภายในกำหนด 12 ปี (144 งวด) 
     3. คุณสมบัติของผู้กู้ยืม 
        3.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ก. ข. และ ค.(๑) 
        3.2 รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
        3.3 มีเงินเดือนและเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักชำระหนี้ เงินทุน
หมุนเวียนแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินเดือนและเงินได้รายเดือน    
         3.4  เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน ตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ มีความประพฤติดี 
         3.5 กรณีท่ีเคยเป็นลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนต้องชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยไม่มีการผิดนัด
ชำระหนี้มาก่อน หากเคยมีการผิดนัดชำระหนี้ การผิดนัดชำระหนี้นั้น ต้องมิใช่ความผิดของลูกหนี้หรือเป็น
พฤติการณ์ที่ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ 
        3.6 ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
        3.7 ไม่เป็นผู้ที่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ 
      
 
 



 
 

9 
 4. ผู้ค้ำประกัน  
 กรณีประกันด้วยหลักทรัพย์   
 ทรัพย์ที่นำมาเป็นหลักประกันจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าวงเงินที่กู้ยืม  โดยจะต้องเป็นอย่างใดอย่าง
หนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน ดังนี้ 
    1) ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่มีโฉนด หรือ  น.ส. 3 ก  หรืออาคารชุดที่มีหนังสือ
กรรมสิทธิ์ห้องชุด โดยจดทะเบียนจำนองไว้เป็นหลักประกัน  
    2)  พันธบัตรรัฐบาล โดยส่งมอบพันธบัตรรัฐบาล และทำหนังสือจำนำไว้ที่ ธ.ก.ส. 
        กรณีค้ำประกันด้วยบุคคล 
        1) เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
        2)  มีอัตราเงินเดือน ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 25,000 บาท   
           - กู้ยืมไม่เกิน  300,000 บาท ให้มีผู้ค้ำประกัน  2  คน   
           - กู้ยืมมากกว่า 300,000 บาทข้ึนไป ให้มีผู้ค้ำประกัน  3  คน 
    ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกัน 1 คน จะค้ำประกันผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเกินกว่า 3  คน มิได้ 
 

รายละเอียดของเรื่องที่เสนอ 
 1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ว่าคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู  ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 99,471,561.23 บาท ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กู้ยืมเงิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2565  และขอ
ความร่วมมือดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีความประสงค์ได้กู ้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ดำเนินการแจ้ง
โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืม ภายใน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง 

ข้อวิเคราะห์และความเห็นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
 ๑. ตามประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เรื่อง  
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 14 พฤษภาคม อ พ.ศ.2564 
กำหนดให้คณะอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานต่าง  ๆ เพื่อดำเนินการ
คัดเลือกข้าราชการครูในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงิน รวมทั้งการพิจารณาจัดอันดับความจำเป็นใน
การกู้ยืม และวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้และพิจารณาอนุมัติคำขอกู้ยืมของข้าราชการครู ในแต่ละ
เขตพ้ืนที่การศึกษา   
 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและเอกสารที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด พบว่า ผู้ขอกู้ยืมและผู้ค้ำประกัน มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย โดยมรีายละเอียดสรุปได้ดังนี้         /ชื่อ-สกุล... 
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ชื่อ-สกุล 

อายุ/ 

อัตราเงินเดือน เงินวทิย
ฐานะ 

และเงนิอืน่ๆ/ 

อายุราชการคงเหลือ 

 

เป็นหนี้กับ 

ธนาคาร, สหกรณ์
ออมทรัพย์,  

สถาบันการเงิน,  

บัตรเครดิต,                   
บัตรสินเชื่อ 

เงินสด/เป็นหนี้ใน
ฐานะผู้ค้ำประกันที่มี
คำพิพากษาให้ชำระ

หนี้ 

คุณสมบัติของผู้กู้ยมื คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน 

จำนวน 

เงินที่ขอ
กู้ยืม/เพื่อ
ชำระหน้ี
(เจ้าหนี้) 

จำนวน
งวด/

จำนวน
เงินที่
ผ่อน
ชำระ 

ลำดับท่ี/ 

วัน เดือน
ปี (เวลา) 
ในการยืน่
คำขอ
กู้ยืม 

ความ 

เห็น 
สำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยม    
ศึกษา

กรุงเทพม
หานคร 
เขต 2 

ตำแหน่ง 

ครู, 

รอง/
ผอ.รร, 

รอง/ผอ.
เขต, 

ศน. 

รับ
ราชการ 

มาแล้ว 

ไม่น้อย
กว่า 

3 ปี) 

มีเงินเดือนฯ 

หลังจาก
คำนวณหัก 

ชำระหนี้ 

เงินทุน 

แล้วไม่น้อย 

กว่า 

ร้อยละ 30 

ปฏิบัติ
หน้าที่ 

ด้วย 

ความ 

มุ่งมั่น 

ต้ังใจ 

ฯลฯ 

ไม่อยู่ 

ระหว่าง 

ถูกต้ัง 

คณะกรรม 

การ 

สอบสวน 

ทางวินัย 

ไม่ถูก 

ฟ้องรอ้ง 

คดีล้ม 

ละลาย 

หรือมีคำสั่ง 

ศาลให ้

พิทักษ์ 

ทรัพย ์

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

/อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30,000 บาท 

คนที่ 1 
ตำแหน่ง/สังกัด 

/อาย ุ

/อัตราเงินเดือน  

/อายุราชการคงเหลือ 

คนที่ 2 

ตำแหน่ง/สังกัด 

/อาย ุ

/อัตราเงินเดือน 

/อายุราชการคงเหลือ 

คนที่ 3 

ตำแหน่ง/สังกัด 

/อาย ุ

/อัตราเงินเดือน 

/อายุราชการคงเหลือ 

1. นายธงไชย  สันตถิาวรยิ่ง 

- 32 ปี 

- 35,210 บาท 

- 27 ปี 7 เดือน 

- ธนาคารกรุงไทย 
"สินเชื่ออเนกประสงค์ 
สำหรับขา้ราชการ"  

446,799.27 บาท 

รอง 
ผอ.รร. 

9 62.02 ✓ ✓ ✓ นางใกลรุ้่ง   

เชื้อคลอ้ยวรรณา 

- ครู  

- ร.ร. มัธยมวัดหนองจอก 

- 48 ปี 

- 45,310 บาท 

- 11 ปี 7 เดือน 

นายขัตติยะ โคตถา 

- รองผู้อำนวยการ 

- ร.ร. มัธยมวัดหนองจอก 

- 36 ปี  

- 33,820 บาท 

- 23 ปี 7 เดือน 

นายณัฎฐ์สุภณ  เนื้อศร ี

- รองผู้อำนวยการ 

- ร.ร. มัธยมวัดหนองจอก 

- 42 ปี  

- 31,900 บาท 

- 18 ปี 7 เดือน 

 

446,799.27/
ธนาคารกรุงไทย 
สัญญาเลขที ่ 

100098169683 

446,799.27 
บาท  

139/ 

4,030 
บาท 

 

1/ 

11 ก.พ. 65 

(11.30 น.) 

เห็นควร
อนุมัติ 

 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1, 2 และ 3 



 
 

11  
       ดังนั้น  เห็นสมควรอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กู ้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื ่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ราย โดยเรียงลำดับตามวัน เวลาการยื่นคำขอกู้ยืม  
ดังนี้ 
       1. นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง  จำนวน  446,799.27  บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จำนวน  446,799.27  บาท   
       รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู ้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (แบบ สป.-สท. พ.ศ. 2565)  
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.๒ 
ประเด็นที่เสนอ 
       เพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
       1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื ่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 
         1.1 นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง    จำนวน  446,799.27  บาท 
                      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จำนวน  446,799.27  บาท 
       มติ 
        ...................................................................................... ................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .................................................................... .................. 
............................................................................................................................. ............................................. 
      

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)                                
                            .................................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................................................................................................................ ................. 
.................................................................................................................... ......................................................... 
............................................................................................................................... .............................................. 
 
 

 
 

 



 
 

รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนกรุงเทพมหานคร 

 คร้ังที่  ๑/๒๕๖๕ 
วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕   

ณ  ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ช้ัน ๓ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
ผู้มาประชุม 
             ๑. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานอนุกรรมการ 
                  (นายพิเชฐร์ วนัทอง) 
              ๒. ผู้แทนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑           อนุกรรมการ 
                  (นางวรรณพร สุขประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) 
              ๓. ผู้แทนสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒           อนุกรรมการ 
                  (นางสาวปราณี มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 
              ๔. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์          อนุกรรมการ 
                  การเกษตรจังหวัด     
                  (พ.อ.อ.อุดม ทรัพย์ศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนครหลวงธนาคารเพ่ือการเกษตร 
                  และสหกรณ์)                         
              ๕. ผู้อำนวยการกลุ่มที่รับผิดชอบงานเงินทุนหมุนเวียน    อนุกรรมการและเลขานุการ 
                  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
                  (นางรุ่งรัตน์ สงปาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) 
              ๖. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานเงินทุนหมุนเวียน                     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
                  (นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
              ๑. นายธรรมรัตน์ ตั้งมั่นเจริญกุล  พนักงานบริหารสินเชื่อ ๙ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
              ๒. นายนฤสรณ์ ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
                

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   นายพิเชฐร์ วันทอง ประธานคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกรุงเทพมหานคร
ทำหน้าที่ประธานการประชุม กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในส่วนของกรุงเทพมหานคร มีผู ้ยื ่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการประมาณ ๓๐๐ กว่าราย  
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับจังหวัด ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน  
 
 



 
 

                        ๒ 
ต่างจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน สำหรับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธาน กระทรวงศึกษาธิการ กำหนด
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สนิครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวนัที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ทางระบบออนไลน์ 
zoom และทาง facebook ศธ ๓๖๐ องศา      
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม                                                                     
                               -ไมม่ ี
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
๓.1 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
นางรุ่งรัตน์ สงปาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ชี้แจงว่า สำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๙๙,๔๗๑,๕๖๑.๒๓ บาท เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.๒๕๖๕ กู้ยืมคนละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ ๔ ต่อปี ผ่อนชำระคืนภายใน ๑๒ ปี  และผู ้ที ่มีความประสงค์ยื ่นคำขอกู ้เง ินฯ ภายในวันที ่ ๑๑ 
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  

มติ  รับทราบ 
                                 

๓.2 หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู     
พ.ศ.256๕ 
นางรุ่งรัตน์ สงปาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ชี้แจงว่า สำนักงานปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
พ.ศ.256๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. 256๕ โดยเนื้อหาหลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวยีน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.256๕ ประกอบด้วย ลักษณะหนี้ จำนวนเงินให้กู้ยืม อัตราดอกเบี้ย 
คุณสมบัติของผู้กู้ยืม หลักประกันการกู้ยืม วิธีการกู้ยืม การดำเนินการของส่วนราชการและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเกี่ยวกับการให้กู้ยืมและการหักเงินส่งชำระหนี้ การพิจารณาให้กู้ยืมของคณะอนุกรรมการเงินทุน
หมุนเวียน การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำสัญญา การรับชำระหนี้ และการติดตามหนี้ค้างชำระของธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

มติ  รับทราบ  
                                  

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
            4.1 การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู          
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  
 

       นางรุ่งรัตน์ สงปาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ชี้แจงว่า สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอให้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมเงินทุน 



 
 

                      ๓ 
 
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ 
นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์ และนายสุรสิงห์ ผาเจริญ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ว่าคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ จำนวน  ๙๙,๔๗๑,๕๖๑.๒๓ บาท ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.256๕ และขอความร่วมมือ
ดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความประสงค์ได้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ ได้ดำเนินการแจ้ง
โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืม ภายใน
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 256๕ ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์ และนายสุรสิงห์ ผาเจริญ  
 ๓. จากการตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและ
เอกสารที่เกี ่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พบว่า ผู้ขอกู้ยืมและผู้ค้ำประกัน          
มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู ้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื ่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู          
พ.ศ.256๕ จำนวน 1 ราย และไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู พ.ศ.256๕ จำนวน ๑ ราย โดยมรีายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

                                                                                                                                                                                                               ๔  

ชื่อ-สกุล 
อายุ/ 

อัตราเงินเดือน  
เงินวิทยฐานะ 
และเงินอื่นๆ/ 

อายุราชการคงเหลือ 
 

เป็นหนี้กับธนาคาร, 
สหกรณ์ออมทรัพย์,  

สถาบันการเงิน,  
บัตรเครดิต,                   
บัตรสินเชื่อ 

เงินสด/เป็นหนี้ใน
ฐานะ 

ผู้ค้ำประกันที่ม ี
คำพิพากษาให้ชำระ

หนี้ 

คุณสมบัติของผู้กู้ยมื คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน 

จำนวน 
เงินที่ขอกู้ยืม/เพื่อ
ชำระหน้ี(เจ้าหนี้) 

จำนวนงวด/
จำนวนเงินที่
ผ่อนชำระ 

ลำดับท่ี/ 
วัน เดือน
ปี (เวลา) 
ในการยืน่
คำขอกู้ยืม 

ความ 
เห็น  
สพม. 
กท ๑ 

ตำแหน่ง 
ครู, 
รอง/

ผอ.รร, 
รอง/ผอ.
เขต,ศน. 

รับ
ราชการ 
มาแล้ว 
ไม่น้อย
กว่า 
3 ปี) 

มีเงินเดือนฯ 
หลังจาก

คำนวณหัก 
ชำระหนี้ 
เงินทุน 

แล้วไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 30 

ปฏิบัติ
หน้าที่ 
ด้วย 
ความ 
มุ่งมั่น 
ต้ังใจ 
ฯลฯ 

ไม่อยู ่
ระหว่าง 
ถูกตั้ง 
คณะ 

กรรมการ 
สอบสวน 
ทางวินยั 

ไม่ถูก 
ฟ้องร้อง 
คดีล้ม 
ละลาย 

หรือมีคำสั่ง 
ศาลให้ 
พิทักษ์ 
ทรัพย ์

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

/อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒๕,000 บาท 

คนที่ 1 
ตำแหน่ง/สังกัด/อาย ุ

/อัตราเงินเดือน  
/อายุราชการคงเหลือ 

คนที่ 2 
ตำแหน่ง/สังกัด/

อาย ุ
/อัตราเงินเดือน 
/อายุราชการ

คงเหลือ 

คนที่ 3 
ตำแหน่ง/สังกัด/อาย ุ

/อัตราเงินเดือน 
/อายุราชการ

คงเหลือ 

๑. น.ส.วิลาสินี ปยิะธนพงศ์ 
- ๓๐ ป ี
- ๒๐,๘๑0 บาท 
- ๒๙ ปี ๗ เดือน 

- หนีธ้นาคาร  
 ๓๔๘,๔๕๔.๘๒ บาท 
- หนี้สถาบันการเงิน 
 ๒๑๗,๙๑๔.๓๒ บาท 
- หนี้บัตรเครดิต 
  ๔๐,๑๔๐ บาท 

ครู 4 ป ี ๗๓.๐๙ ✓ ✓ ✓ น.ส.ธารารัตน์ จุไธ
สง 
- ครู  
- ร.ร.ทีปังกรวิทยา
พัฒน ์(วัดน้อยใน)  
- ๓๓ ป ี
-  ๒๙,๓๕๐ บาท 
-  ๒๖ ปี ๗ เดือน 

น.ส.ทิวาพร  
อมรสุรกานต ์
-  คร ู
- ร.ร.ทีปังกรวิทยา
พัฒน์ (วัดน้อยใน)  
-  ๓๒ ปี  
- ๓๐,๑๒๐ บาท 
- ๒๗ ปี ๗ เดือน 

นายธนพงศ์  
ต่วนชะเอม 
-  คร ู
- ร.ร.ทีปังกรวิทยา
พัฒน์ (วัดน้อยใน)  
- ๓๗ ปี  
- ๒๙,๐๐๐ บาท 
- ๒๓ ปี ๗ เดือน 

๔00,000 
- สินเชื่อ 
อเนกประสงค์  
ธ.กรุงไทย 
3๔๘,๔๕๔.๘๒ บาท  
- บัตรเครดิต  
ธ.กรุงศรีเฟริ์สชอ้ยซ์ 
๒๑,๖๑๖.๑๓ บาท 
- บัตรเครดิต 
เซ็นทรัล เดอวนั 
๑๘,๕๒๓.๘๗ บาท 
-หนี้เงืนกู้ กยศ. 
๑๑,๔๐๕.๑๘ บาท 

108 งวด/ 
๔,4๒๐ บาท 
 

1/ 
๙ ก.พ. 6
๕ 
(0๙.๔๔ น.) 

เห็นควร
อนุมัติ 



 
 

๒. นายสุรสิงห์  ผาเจริญ 
- 46 ป ี
- 21,280 บาท 
- 13 ปี 2 เดือน 

-หนีส้หกรณ์ออมทรัพย ์
ครูนนทบุร ี
๑,๐๘๕,๖๗๕.๗๕ บาท 
-หนีธ้นาคาร 
๒๓๖,๖๔๑.๗๒ บาท 

ครู ๕ ป ี ๒๒.๔๙ ✓ ✓ ✓ นายรักชาต ิ 
ประทุมสิทธิ ์
-ผู้อำนวยการ
โรงเรียน 
-ร.ร.วัดวังชะโด 
-๔๑ ป ี
-๓๗,๘๓๐ บาท 
-๑๙ ป ี

นางวรรณศร 
ขอสกุลไพศาล 
-คร ู
-ร.ร.ไทรน้อย 
-๔๑ ป ี
-๓๖,๑๗๐ บาท 
๑๙ ป ี

- ๓๐๐,๐๐๐ 
-สินเชื่อ 
อเนกประสงค์ 
ธ.กรุงไทย 
๒๓๖,๖๔๑.๗๒ บาท 
-สหกรณอ์อมทรัพย ์
ครู นนทบุรี
๖๓,๓๕๘.๒๘ 

144 งวด / 
2,630 บาท 
 
 
 
 
 
 

๒/ 
๑๔ ก.พ.๖๕ 
(๐๙.๐๐ 
น.) 

ไม่ 
เห็นควร
อนุมัติ 

 



 
 

                                                                                                           ๕  
 

   ดังนั ้น  เห็นสมควรอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๕  จำนวน 1 ราย โดยเรียงลำดับตามวัน เวลาการยื่นคำขอกู้ยืม 
ดังนี้ 
   1. นางสาววลิาสินี ปิยะธนพงศ์  จำนวน  4๐๐,๐00  บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                   จำนวน  4๐๐,๐00  บาท   
และไม่อนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 1 ราย คือ นายสุรสิงห์ ผาเจริญ 
เนื่องจากมีเงินเดือนและเงินได้สุทธิรายเดือนคงเหลือหลังจากคำนวณหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูไม่ถึงร้อยละ 30 คงเหลือสุทธิเพียงร้อยละ ๒๒.๔๙  
        

             ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควร อนุมัติรายของ นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์ กู้ยืมเงินทุน 
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน ๓๘๓,๖๕๖.๐๙ บาท ผ่อนชำระงวดละ ๔,๒๔๐ บาท 
จำนวน ๑๐๘ งวด ตามหนี้ที่มีอยู่จริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ และไม่
อนุมัติรายของ นายสุรสิงห์ ผาเจริญ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 
๓๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากมีเงินเดือนและเงินได้สุทธิรายเดือนคงเหลือหลังจากคำนวณหักชำระหนี้เงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูไม่ถึงร้อยละ 30 คงเหลือสุทธิเพียงร้อยละ ๒๒.๔๙  
       มติ 
       1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑  กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.256๕ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
                            1.1 นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์        จำนวน  ๓๘๓,๖๕๖.๐๙ บาท 
          รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                จำนวน  ๓๘๓,๖๕๖.๐๙ บาท 
และให้ผ่อนชำระเดือนละ ๔,๒๔๐ บาท  
      2. ไม่อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.256๕ จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
          2.1 นายสุรสิงห์ ผาเจริญ เนื่องจากมีเงินเดือนและเงินได้สุทธิรายเดือนคงเหลือหลังจาก
คำนวณหักชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูไม่ถึงร้อยละ 30 คงเหลือสุทธิ    
เพียงร้อยละ ๒๒.๔๙  
 

     4.2  การอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

                    นางสาวปราณี มงกุฎทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ชี้แจงว่า สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ขอให้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ราย  
ได้แก่ นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้รับแจ้งจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ก.ค.ศ. ว่าคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู  ได้อนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 99,471,561.23 บาท ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       กู้ยืม
เงินตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ.2565 และขอ
ความร่วมมือดำเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่มีความประสงค์ได้กู ้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 2.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ได้ดำเนินการแจ้ง
โรงเรียนประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูที่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินยื่นเอกสารประกอบการกู้ยืม ภายใน
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน       
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง 
                    ๓. จากการตรวจสอบคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและเอกสาร     
ที่เกี่ยวข้องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พบว่า ผู้ขอกู้ยืมและผู้ค้ำประกัน มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ราย 
โดยมรีายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 
/ชื่อ-สกุล... 



 
 

                                                                                                                                                                                                          ๗  

 

ชื่อ-สกุล 
อายุ/ 

อัตราเงินเดือน เงินวทิย
ฐานะ 

และเงนิอืน่ๆ/ 
อายุราชการคงเหลือ 

 

เป็นหนี้กับ 
ธนาคาร, สหกรณ์

ออมทรัพย์,  
สถาบันการเงิน,  

บัตรเครดิต,                   
บัตรสินเชื่อ 

เงินสด/เป็นหนี้ใน
ฐานะผู้ค้ำประกันที่มี
คำพิพากษาให้ชำระ

หนี้ 

คุณสมบัติของผู้กู้ยมื คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน 

จำนวน 
เงินที่ขอ
กู้ยืม/เพื่อ
ชำระหน้ี
(เจ้าหนี้) 

จำนวน
งวด/

จำนวน
เงินที่
ผ่อน
ชำระ 

ลำดับท่ี/ 
วัน เดือน
ปี (เวลา) 
ในการยืน่
คำขอ
กู้ยืม 

ความ 
เห็น 

สำนักงาน
เขตพ้ืนที่
การศึกษา

มัธยม    
ศึกษา

กรุงเทพม
หานคร 
เขต 2 

ตำแหน่ง 
ครู, 
รอง/

ผอ.รร, 
รอง/ผอ.

เขต, 
ศน. 

รับ
ราชการ 
มาแล้ว 
ไม่น้อย
กว่า 
3 ปี) 

มีเงินเดือนฯ 
หลังจาก

คำนวณหัก 
ชำระหนี้ 
เงินทุน 

แล้วไม่น้อย 
กว่า 

ร้อยละ 30 

ปฏิบัติ
หน้าที่ 
ด้วย 
ความ 
มุ่งมั่น 
ต้ังใจ 
ฯลฯ 

ไม่อยู่ 
ระหว่าง 
ถูกต้ัง 

คณะกรรม 
การ 

สอบสวน 
ทางวินัย 

ไม่ถูก 
ฟ้องรอ้ง 
คดีล้ม 
ละลาย 

หรือมีคำสั่ง 
ศาลให ้
พิทักษ์ 
ทรัพย ์

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
/อัตราเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ ๒๕,000 บาท 

คนที่ 1 
ตำแหน่ง/สังกัด 

/อาย ุ
/อัตราเงินเดือน  

/อายุราชการคงเหลือ 

คนที่ 2 
ตำแหน่ง/สังกัด 

/อาย ุ
/อัตราเงินเดือน 

/อายุราชการคงเหลือ 

คนที่ 3 
ตำแหน่ง/สังกัด 

/อาย ุ
/อัตราเงินเดือน 

/อายุราชการคงเหลือ 

1. นายธงไชย  สันตถิาวรยิ่ง 
- 32 ปี 
- 35,210 บาท 
- 27 ปี 7 เดือน 

- ธนาคารกรุงไทย 
"สินเชื่ออเนกประสงค์ 
สำหรับขา้ราชการ"  
446,799.27 บาท 

รอง 
ผอ.รร. 

9 62.02 ✓ ✓ ✓ นางใกลรุ้่ง   
เชื้อคลอ้ยวรรณา 
- ครู  
- ร.ร. มัธยมวัดหนองจอก 
- 48 ปี 
- 45,310 บาท 
- 11 ปี 7 เดือน 

นายขัตติยะ โคตถา 
- รองผู้อำนวยการ 
- ร.ร. มัธยมวัดหนองจอก 
- 36 ปี  
- 33,820 บาท 
- 23 ปี 7 เดือน 

นายณัฎฐ์สุภณ  เนื้อศร ี
- รองผู้อำนวยการ 
- ร.ร. มัธยมวัดหนองจอก 
- 42 ปี  
- 31,900 บาท 
- 18 ปี 7 เดือน 

 

446,799.27
/ธนาคารกรุงไทย 
สัญญาเลขที ่ 
100098169683 

446,799.27 
บาท  

139/ 
4,030 
บาท 
 

1/ 
11 ก.พ. 65 
(11.30 น.) 

เห็นควร
อนุมัติ 

 

 

 



 
 

๘  
 

      ดังนั้น เห็นสมควรอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1 ราย โดยเรียงลำดับตามวัน เวลาการยื่นคำขอกู้ยืม  ดังนี้ 
       1. นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง  จำนวน  446,799.27  บาท 
            รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จำนวน  446,799.27  บาท   
      ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควร อนุมัติรายของ นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง กู้ยืมเงินทุน 
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จำนวน 446,799.27 บาท ผ่อนชำระงวดละ ๔,๐๓๐ บาท จำนวน 
๑๓๙ งวด 
   

  มติ        
       1. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
จำนวน 1 ราย  ดังนี้ 
         1.1 นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง    จำนวน  446,799.27  บาท 
                      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  จำนวน  446,799.27  บาท     
      

ระเบียบวาระท่ี  5     เรื่องอ่ืน ๆ   
                          พ.อ.อ.อุดม ทรัพย์ศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักกิจการนครหลวงธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า หนี้เงินกู้สหกรณ์ ธนาคารฯ ไม่สามารถตรวจสอบได้ แต่ถ้าเป็นหนี้เครดิตบูโร  
ธนาคารฯ สามารถตรวจสอบได้     
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น.                 
 
      
                             

ลงชื่อ ........................... ............................. ผู้จดรายงานการประชุม 
                                (นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร) 

                         ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
 
 

          ลงชื่อ ........................ ............................ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                               (นางรุ่งรัตน์ สงปาน) 

                       ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒.การประชุมผู้บริหารโรงเรียน คร้ังที่ ๑/2565 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดประชุม 
ผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนมีนาคม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ 
โดยใช้โปรแกรม Google Meet โดยมี ดร.พิเชฐร์  วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แจ้งข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ พร้อม
ทั้งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียน 
 
 
   
 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 
ครั้งที่ 1/๒๕๖5 

วันพุธที่ 16 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สพป.กทม. 

................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ๓.๑  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

3.2 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อ   
      จัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  

 3.3 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา และการใช้จ่ายเงินงบเงนิอุดหนุน 
 3.4 การติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำกลับสู่ระบบการศึกษา (พาน้องกลับมาเรียน) 

 3.5 แนวทางบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำหรับ 
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 
ครั้งที่ 1/๒๕๖5 

วันพุธที่ 16 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สพป.กทม. 

................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 ที่ประชุม............................................................................................................ ....................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/256๔ วันที่  7 ธันวาคม ๒๕๖๔        
 

    ที่ประชุม............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... .................................................................. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๓.๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แจ้งหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที ่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื ่อง ซักซ้อม                     
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ให้โรงเรียนในสังกัด ได้
ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนด แล้วนั้น 
 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรวงเงินที่ใช้เลื ่อนเงินเดือนให้              
แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 3  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  
1 มีนาคม 2565  ซึ่ง สพป.กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระดับ สพท.  ได้มีมติเห็นชอบ ให้จัดสรรวงเงินให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
อัตราร้อยละ 3  เช่นกัน 
 สพป.กรุงเทพมหานคร มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่                   
1 มีนาคม 2565  จำนวน  1,124 ราย  เงินเดือนรวม  32,491,660.บาท โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณา 2 กลุ่ม ดังนี้  
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 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2, คศ.3 
   - รอง ผอ.สพท.  จำนวน       3  ราย เงินเดือน      168,360. บาท 
   - ศึกษานิเทศก ์  จำนวน       6  ราย เงินเดือน       256,340. บาท 
   - ผอ.ร.ร. / รก.ผอ.รร. จำนวน      35 ราย เงินเดือน    1,818,450. บาท 
   - รอง ผอ.ร.ร. , ครูผู้สอน จำนวน  1,077 ราย เงินเดือน  30,050,890. บาท 
                  รวมจำนวน           1,121 ราย เงินเดือน  32,294,040. บาท 
 กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 , คศ.5 
   ผอ.ร.ร.   จำนวน        2 ราย เงินเดือน       128,340. บาท 
   คร ู   จำนวน        1 ราย เงินเดือน         69,280. บาท 
          รวมจำนวน                 3 ราย   เงินเดือน     197,620. บาท 
ตามปฏิทินการดำเนินงานที่ สพฐ. กำหนด ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565   

  ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัต ิงานในครั ้งน ี ้   สพฐ. กำหนดให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.                     
ที่ ศธ 0206.7/ว23 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งระบบการประเมินฯ แยกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อน
วิทยฐานะ  2) ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ผลการประเมินนำไปใช้เป็น
องค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
 ดังนั้น  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ที่เป็นประเด็นท้าทาย สพป.กรุงเทพมหานคร  จึงเน้น
ให้ตอบสนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้
จัดทำแบบ (PA1/บส.) ต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 

 ที่ประชุม............................................................................................................................ ....... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 3.2 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563  
 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.2 
 

 ที่ประชุม............................................................................................................................. ....... 
..................................................................................... ...............................................................................................  
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  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 3.3 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา และการใชจ้่ายเงินงบเงินอุดหนุน  
 ด้วยสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที ่ 7  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่า  
จากการสุ่มตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจำนวน 8 โรงเรียน  
มีบางโรงเรียนเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา  เกินอำนาจอนุมัติการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา วงเงินฝากธนาคาร
ไม่เกิน 1 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564) บางโรงเรียนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามรายการที่ได้รับเงินทั้ง 5 รายการ มีเงินเหลือจ่ายที่อยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคาร เกินระยะเวลาที่
กระทรวงการคลังกำหนด ยังไม่ได้นำส่งคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน และบางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการเงิน
ประจำเดือน หรือจัดส่ง แต่ไม่ถูกต้องเพื่อให้การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาและการใช้จ่ายเงินเอกสารหลักฐานการ
จ่ายเงิน ตลอดจนการจัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยค่า
จัดการเรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายรายหัว)  ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน กฎระเบียบของทางราชการ และแนวทางการ
ดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด จึงขอซ้อมความเข้าใจโรงเรียนตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

1. เงินรายได้สถานศึกษา เก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา 
เกินอำนาจอนุมัติการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา วงเงินฝาก
ธนาคารไม่เกิน 1 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)              
 

การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา ตามอำนาจการอนุมัติ
วงเงินรายได้สถานศึกษา วงเงินฝากธนาคารได้  โรงเรียน  ที่มี
นักเรียนเกิน 120 คนขึ้นไป วงเงินฝากธนาคารได้  ไม่เกิน 1 
ล้านบาท  ส่วนที่เกินวงเงินเก็บรักษา ให้นำฝากสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ
ส ำ น ั ก ง า น ค ณ ะ ก ร รม ก า รก า รศ ึ ก ษ า ข ั ้ น พ ื ้ น ฐ านที่   
ศธ 04002/383 เรื่อง การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549   รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
3.3.1 

2. การใช้จ่ายเงิน เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินตลอดจนการ
จัดทำทะเบียนคุมเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ตามรายการที่ได้รับเงินทั้ง 5 รายการ ประกอบด้วย ค่า
จัดการเรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน   ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู ้เร ียน  ปรากฏว่า โรงเรียน มีเงินคงเหลืออยู ่ในบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร เกินระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด  และยังไม่ได้
นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การจัดทำทะเบียนคุมแยกประเภท  
มีบางโรงเรียนยังไม่ได้จัดทำทะเบียน และแยกประเภทตามที่ได้รับ
เงินจัดสรร 

การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เบิกไปแล้วให้จ่าย
ภายในปีงบประมาณ กรณีมีเง ินเหลืออยู ่และยังไม่สิ ้นสุด
โครงการให ้ร ีบดำเน ินการให ้ เสร ็จส ิ ้น  อย ่างช ้าภายใน
ปีงบประมาณถัดไป กรณีส ิ ้นสุดหรือยุบเลิกโครงการแล้ว  
ปรากฏว่า มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้นำส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน และให้จัดทำทะเบียนคุมเงินแยกแต่ละ
รายการที่ได้รับเงิน และบันทึกรายการให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน           
    -ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 
126  เรื ่อง การเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุน ลงวันที่ 7 กันยายน 
2548  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.3.2.1 
    -หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
ที่ ศธ 04002/ว5659  ลงวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.3.2.2  



 
 

3. การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนปรากฏว่า มีบาง
โรงเรียนยังไม่ได้จัดทำบัญชีสมุดเงินสดทะเบียนคุมแยกประเภทต่าง 
ๆ ตลอดจนการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ส่งสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  และสำนักตรวจสอบ
การเงินและบริหารพัสดุที่ 7  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ดำเนินการจัดทำสมุดบัญชีและทะเบียนคุมแยกประเภท 
จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน และจัดส่งรายงาน ตามที่
ส่วนราชการกำหนด ภายใน 15 วันของเดือนถัดไป 

4. การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของ 
สถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปรากฏว่า มีบาง
โรงเรียนข้อมูลในระบบการรายงาน ไม่ตรงกับข้อมูลการรายงาน
การเงินประจำเดือน 

ขอให้ประสานกับผู้ดูแลระบบการรายงาน  เพื่อจะได้ดำเนินการ
แก้ไข ให้ถูกต้อง ตรงกันต่อไป 

5. การแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารในการโอนเงิน 
ที ่ได้รับจัดสรร จากสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ปรากฏว่า มีบางโรงเร ียนแจ้งบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของโรงเรียนที ่ไม่ได้อยู ่ในระบบบัญชีของโรงเรียน ให้
สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ดำเนินการในโอนเงินที่โรงเรียนได้รับจัดสรร 

ให้โรงเร ียนใช้บัญชีเง ินฝากธนาคาร เงินอุดหนุน แจ้งให้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ดำเนินการโอนเงินที่โรงเรียนได้รับจัดสรร 

 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะได้มีหนังสือแจ้งซ้อมความเข้าใจเพ่ือ

ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
 ที่ประชุม............................................................................................................................. ....... 
................................................................................................................................................................................. ... 
 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 3.4 การติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื ่อนำกลับสู่ระบบการศึกษา  (พาน้อง
กลับมาเรียน) 

 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทุกเขต เพื ่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน  
เข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีการชี้แจงขั้นตอน
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการค้นหาและติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพ่ือนำเข้าสู่ระบบการศึกษา และ
แจ้งข้อมูลนักเรียนเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
เป็นรายบุคคลที่ สรุปได้ ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑ ข้อมูลของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 3 คน 
 กลุ่มที่ ๒ ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจาก

จำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กับจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ 
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน 86 คน  รวมทั้งสิ้น 89 คน 
  

 ในการนี ้ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ จัดทำโครงการ 
“สพป.กทม. ห่วงใยพาน้องกลับห้องเรียน” เพ่ือเป็นการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่น เด็กท่ีมีแนวโน้มออกกลางคันเป็น
รายบุคคล โดยสามารถติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ได้ครบ 100% พร้อมทั้งรายงานผ่าน Application  
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- 6- 
“พาน้องกลับมาเรียน” เรียบร้อยแล้ว และ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออก
กลางคัน หรือเด็กที่มีแนวโน้มที่จะออกกลางคัน เพ่ือให้การช่วยเหลือและนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามคำสั่ง สพป.
กทม.ที่ 40/2565  สั่ง ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ลงพื้นที่ทุกโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๓ 
กลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียนในแต่ละกลุ่มในการค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เพื่อนำกลับเข้าสู่ระบบ
โรงเรียนในสังกัดได้ครบ 100%  
 

 ที่ประชุม............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................ ........................................................................ 

 
 

  3.5 แนวทางบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำหรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื ่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความปลอดภัยของผู้เรียนเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความปลอดภัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.5 
 ที่ประชุม............................................................................................................................. ......... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
........................................................................................................................................... ................. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ    
 ................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Google Meet 
ครั้งที่ 1/๒๕๖5 

วันพุธที่ 16 มีนาคม ๒๕๖5 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สพป.กทม.  

ผู้มาประชุม 
๑.นายพิเชฐร์   วันทอง   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๒.นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๓.นายยุทธนา  สำราญกิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๔.นายวิทยา  เกษาอาจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๕.นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร  ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต   
๖.นางดารณี   คุณอนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
๗.นางพีรานุช     ไชยพิเดช  ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
๘.นายเลิศล้ำ  ตระกูลสุข  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลาชัย 
๙.นางเมตตา  ศรีเก้ือกลิ่น  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
๑0.นายสมโภช  เหลื่อมส้ำ   รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ  
      แทนผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
๑1.นายนันทวฒัน ์  ชูภู ่   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 
๑2.นางสาววาณ ี คมขำ   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดชัยชนะสงคราม(วดัตึก) 
๑3.นางสุนิพา  ไชยหงส์   ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ 
๑๔. นางอรุณ ี  จิรมหาศาล  ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวีรานุวัตร 
๑๕.นายกวี   รักษ์พลอริยคุณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัส 
๑๖.นางกานต์กัณต์ แกเวพรายตา  ครูโรงเรียนวัดชนะสงคราม แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนะสงคราม 
๑๗.นางสาวสุภาวดี อ้ึงพานิช   ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวฯ  
๑๘.นางสาวจันจิรา ทองสง่า   รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ แทนผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
๑๙.นางกมัยธร       สัจจา   ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ 
๒๐.นางวรุฬรัตน์  ภัทรกุลบดินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ 
๒๑.นายชัยวุฒ ิ  พิชญบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ฯ  
๒๒.นางสุรดา   ไชยสงคราม      ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
2๓.นางพัชรี  ศรีรัชวงษ ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ  
      แทนผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 
๒๔.นางลดาวัลย ์ เกื้อสุข   รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ แทนผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 
๒๕.นางนภาพร  ศรีสุคันธพฤกษ์  ผู้อำนวยการบ้านหนองบอนฯ 
๒๖.นายชาตร ี  นามคุณ    ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมนนทรี 
๒๗.นายสมเกียรติ นวลวันด ี  ครโูรงเรียนวัดด่านฯ แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่านฯ  
๒๘.นางนุชนาฎ  เจริญสุข   ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราคาม 
๒๙.นางสาวสมจิตร ขำมิน   ครูโรงเรียนวัดอุทัยธาราม แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม 
๓๐.นางเมตตา      ศิริรัตน์   ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
๓๑.นายสมชาย ถนอมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
๓๒.นายสุไกรฤกษ์ ลัดกรูด   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาคปรก 
๓๓.นายพีราวุฏฐ ์ พิมพ์รอด  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
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๓๔.นางภารดี  ผางสง่า   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
๓๕.นางธนาทิพย์  ศิริไพบูลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร 
๓๖.นางจันทนา   ดวงมาลัย  รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
๓๗.นายณัฐกฤษ  จันทร์คณา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจ้ามูล 
๓๘.นายวีระ  ปรางค์รัตนศิลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 
๓๙.นายพงศ์พิษณุ สุพรรณ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังข์กระจายฯ 
๔๐.นางขนบภรณ์ แก้วคงคา  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง 
๔๑.นางสาวสุปราณี อุปรา   ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 
๔๒.นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
๔๓.นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
44.นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔5.นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
๔6.นางรุ่งรัตน์  สงปาน   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
๔7.นางสาวธนพร คนเสงี่ยม  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
๔8.นางสาวชมกมล หาพันนา  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๔9.นายสรายุทธ  แก้วสลับนิล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
50.นายธวชัชัย  มิตรโกสุม  นิติกรชำนาญการพิเศษ 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
50.นางสาวสมฤทัย ธรรมมา   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
      ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นางสาวเขมนิจ  อ่ำแห   รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ 
2.นายณัฐพัชร  ป้อมหิน   รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ 
3.นางสาวสุนันทา จันทร์ชูกลิ่น  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 
4.นางสาวพัชรินทร์ เบญจมพรชัย  รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
5.นายสุพจน์  รักร่วม   รองผู้อำนวยการโรงเรียนโฆสิตสโมสร 
6.นางวิภารัตน ์  เศวตไกรสร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
7.นายวัฏจักร  ประมวลศิลป์  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
8.นางสาวชุติมา   พ่ึงพัฒน์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 
ผู้ไม่มาประชุม     
              - ไม่มี - 
   

เริ่มประชุม  13.3๐ น. 
 นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธาน 
ในการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า  
 1. ขอฝากความห่วงใยไปถึงทุกๆ ท่าน ทั้งคุณครู และนักเรียน เนื่องจากโรคระบาดในช่วงนี้ความ
อันตรายไม่มากนัก แต่สถิติผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวัน บางโรงเรียนที่มีกิจกรรมขอให้ดูแลความปลอดภัย โดยเฉพาะโรงเรียน 
ที่เปิดเรียน on-side จึงขอให้ทุกๆ ท่าน ดูแลร่างกายให้แข็งแรง 

 

 2. นโยบายการแก้ไขหนี้สินครู ได้รับรายงานล่าสุด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีคุณครูและ
บุคลากรทางการศึกษาลงทะเบียนไปแล้วประมาณ 1,000 คน คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ได้ประชุมหารือ
หาทางแก้ไขในเบื้องต้นต่อไป 
 3. การวัดประเมินผลของนักเรียน ที่เรียน Online ขอให้มีความยืดหยุ่นกับนักเรียน 
 4. การดูแลรักษาสถานศึกษาช่วงปิดภาคเรียน ขอให้แต่งตั้งผู้รักษาเวรยาม ให้เข้มงวดในการรักษา
ความปลอดภัย 
 5. ช่วงปิดภาคเรียนขอให้โรงเรียนเตรียมทำแผนปฏิบัติการ เป็นปีการศึกษา หรือปีงบประมาณ
2565 ขอให้ทุกโรงเรียน ส่งแผนมาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โรงเรียนละ 1 เล่ม 
เพ่ือเป็นแนวทางในการออกตรวจโรงเรียนในครั้งต่อไป 
 5. การฉีดวัคซีน 5 - 11 ปี ขอขอบคุณ โรงเรียนที่ให้ใช้สถานที่เป็นจุดฉีดวัคซีนของนักเรียน  
และผู้ที่ประสานงานให้ความอำนวยความสะดวก ขอให้ประชาสัมพันธ์กับผู้ปกครอง เรื่อง ผลกระทบหลังฉีดวัคซีน  
เพ่ือความปลอดภัย  
 6. การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ มีหลายโรงเรียนได้รับงบประมาณ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ขอให้
เร่งรัดผู้จ้าง เร่งรัดในการเบิกจ่าย 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/256๔ วันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๔         
 

 ที่ประชุม  รับรอง 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 ๓.๑ การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
 นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แจ้งหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื ่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ให้โรงเรียนในสังกัด ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่กำหนด แล้วนั้น 
 ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดสรรวงเงินที่ใช้เลื ่อนเงินเดือนให้              
แต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยละ 3  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่  
1 มีนาคม 2565  ซึ่ง สพป.กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ระดับ สพท.  ได้มีมติเห็นชอบ ให้จัดสรรวงเงินให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในอัตราร้อยละ 3 เช่นกัน 
 สพป. กรุงเทพมหานคร มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 
2565  จำนวน  1,124 ราย  เงินเดือนรวม  32,491,660.บาท โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณา 2 กลุ่ม ดังนี้  
 กลุ่มที่ 1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับเงินเดือน อันดับครูผู้ช่วย, คศ.1, คศ.2, คศ.3 
   - รอง ผอ.สพท.  จำนวน       3  ราย เงินเดือน      168,360. บาท 
   - ศึกษานิเทศก ์  จำนวน       6  ราย เงินเดือน       256,340. บาท 
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- ผอ.ร.ร. / รก.ผอ.รร. จำนวน      35 ราย เงินเดือน    1,818,450. บาท 
   - รอง ผอ.ร.ร. , ครูผู้สอน จำนวน  1,077 ราย เงินเดือน  30,050,890. บาท 
                  รวมจำนวน           1,121 ราย เงินเดือน  32,294,040. บาท  
 กลุ่มท่ี 2 ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับเงินเดือน อันดับ คศ.4 , คศ.5 
   ผอ.ร.ร.   จำนวน        2 ราย เงินเดือน       128,340. บาท 
   คร ู   จำนวน        1 ราย เงินเดือน         69,280. บาท 
          รวมจำนวน                 3 ราย   เงินเดือน     197,620. บาท 
ตามปฏิทินการดำเนินงานที่ สพฐ. กำหนด ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565   

  ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานในครั้งนี้  สพฐ. กำหนดให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว23 
ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งระบบการประเมินฯ แยกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 2) ข้อตกลงใน
การพัฒนางาน (PA) ตามตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ผลการประเมินนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือน 
 ดังนั้น  การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ที่เป็นประเด็นท้าทาย สพป.กรุงเทพมหานคร  จึงเน้น
ให้ตอบสนองนโยบายของ สพฐ. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้
จัดทำแบบ (PA1/บส.) ต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 3.2 อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2563  
 นางสาวธนพร คนเสงี ่ยม ผู ้อำนวยการกลุ ่มบริหารการเง ินและสินทรัพย์ แจ้งว่า หนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 
0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื ่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563  
 

 ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 3.3 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา และการใชจ้่ายเงินงบเงินอุดหนุน  
 นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน แจ้งว่า สำนักตรวจสอบการเงิน 
และบริหารพัสดุที่ 7  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งว่าจากการสุ่มตรวจสอบโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครจำนวน 8 โรงเรียน  มีบางโรงเรียนเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา เกินอำนาจ
อนุมัติการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา วงเงินฝากธนาคารไม่เกิน  1 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)  
บางโรงเรียนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามรายการที่ได้รับเงินทั้ง  
5 รายการ มีเงินเหลือจ่ายที่อยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารเกินระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนด ยังไม่ได้นำส่งคลัง  
เป็นรายได้แผ่นดิน และบางโรงเรียนยังไม่ได้ดำเนินการจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือน หรือจัดส่ง แต่ไม่ถูกต้องเพ่ือให้ 
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การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษาและการใช้จ่ายเงินเอกสารหลักฐานการจ่ายเงิน ตลอดจนการจัดทำทะเบียนคุมเงิน
อุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบด้วยค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าใช้จ่ายรายหัว) 
ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นไปเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน กฎระเบียบของทางราชการ และแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกำหนด จึงขอซ้อมความเข้าใจโรงเรียน ตามรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ 

1. เงินรายได้สถานศึกษา เก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา 
เกินอำนาจอนุมัติการเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา วงเงินฝากธนาคารไม่เกิน 
1 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)              
 

การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา ตามอำนาจการอนุมัติวงเงินรายได้
สถานศึกษา วงเงินฝากธนาคารได้  โรงเรียน  ที่มีนักเรียนเกิน 120 คน
ขึ้นไป วงเงินฝากธนาคารได้  ไม่เกิน 1 ล้านบาท  ส่วนที่เกินวงเงินเก็บ
ร ักษา  ให ้นำฝากสำน ักงานเขตพ ื ้ นท ี ่ ก ารศ ึกษาประถมศ ึกษา
กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ ศธ 04002/383 เรื่อง การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549  

2. การใช้จ่ายเงิน เอกสารหลักฐานการจ่ายเงินตลอดจนการจัดทำ
ทะเบียนคุมเงินอุดหนุน  รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
รายการที ่ได้รับเงินทั ้ง 5 รายการ ประกอบด้วย ค่าจัดการเรียนการสอน
(ค่าใช้จ่ายรายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรากฏว่า โรงเรียน มีเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีเงินฝากธนาคาร เกินระยะเวลาที่กระทรวงการคลังกำหนดและยังไม่ได้
นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน การจัดทำทะเบียนคุมแยกประเภทมีบางโรงเรยีน
ยังไม่ได้จัดทำทะเบียน และแยกประเภทตามที่ได้รับเงินจัดสรร 

การจ่ายเงินค่าใช้จ ่ายในการดำเนินการที ่เบิกไปแล้วให้จ่ายภายใน
ปีงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่และยังไม่สิ้นสุดโครงการให้รีบดำเนินการ
ให้เสร็จสิ้น อย่างช้าภายในปีงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการแล้ว  ปรากฏว่า มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีเงินฝากธนาคารให้นำส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดิน และให้จัดทำทะเบียนคุมเงินแยกแต่ละรายการที่
ได้รับเงิน และบันทึกรายการให้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน           
    -ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126  เรื่อง 
การเบิกจ่ายเงินงบอุดหนุน ลงวันที่ 7 กันยายน 2548   
    - หน ั ง ส ื อ ส ำน ั ก ง านคณะกรรมกา รกา รศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐาน  
ที่ ศธ 04002/ว5659  ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
 

3. การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนปรากฏว่า มีบางโรงเรียนยัง
ไม่ได้จัดทำบัญชีสมุดเงินสดทะเบียนคุมแยกประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการจัดทำ
รายงานการเงินประจำเดือน ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  และสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 7  สำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 

ให้ดำเนินการจัดทำสมุดบัญชีและทะเบียนคุมแยกประเภท จัดทำรายงาน
การเงินประจำเดือน และจัดส่งรายงาน ตามที่ส่วนราชการกำหนด ภายใน 
15 วันของเดือนถัดไป 

4. การรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
 (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปรากฏว่า มีบางโรงเรียนข้อมูลในระบบการ
รายงาน ไม่ตรงกับข้อมูลการรายงานการเงินประจำเดือน 

ขอให้ประสานกับผู้ดูแลระบบการรายงาน  เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไข ให้
ถูกต้อง ตรงกันต่อไป 

5. การแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารในการโอนเงินที่ได้รับ 
จัดสรร จากสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ปรากฏว่า มีบางโรงเรียนแจ้งบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ใน
ระบบบัญชีของโรงเรียน ให้สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ดำเนินการในโอนเงินที่โรงเรียนได้รับจัดสรร 

ให้โรงเรียนใช้บัญชีเงินฝากธนาคาร เงินอุดหนุน แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการโอนเงินที่โรงเรียน
ได้รับจัดสรร 
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 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะได้มีหนังสือแจ้งซ้อมความเข้าใจเพ่ือ
ทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
 

 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 3.4 การติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำกลับสู่ระบบการศึกษา (พาน้องกลับมาเรียน) 

 นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อมอบ
นโยบายและแนวทางการดำเนินงานในการนำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เข้าสู่ระบบการศึกษา ผ่านระบบ Video 
Conference เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีการชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการค้นหา
และติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษาและแจ้งข้อมูลนักเรียนเด็กตกหล่นและเด็ก
ออกกลางคันของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นรายบุคคลที่ สรุปได้ ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑ ข้อมูลของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนวน 3 คน 
 กลุ่มที่ ๒ ข้อมูลจากระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ตรวจสอบจาก

จำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ กับจำนวนนักเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ณ 
วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน 86 คน  รวมทั้งสิ้น 89 คน  

 ในการน ี ้  สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษากร ุงเทพมหานคร ได้ จ ัดทำโครงการ 
“สพป.กทม. ห่วงใยพาน้องกลับห้องเรียน” เพ่ือเป็นการค้นหา ติดตาม เด็กตกหล่น เด็กที่มีแนวโน้มออกกลางคันเป็นรายบุคคล 
โดยสามารถติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ได้ครบ 100% พร้อมทั้งรายงานผ่าน Application “พาน้องกลับมาเรียน” 
เรียบร้อยแล้ว และ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ติดตาม ค้นหา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน หรือเด็กที่มีแนวโน้มที่จะ
ออกกลางคัน เพื่อให้การช่วยเหลือและนำกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ตามคำสั่ง สพป.กทม.ที่ 40/2565  สั่ง ณ วันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ลง
พื้นที่ทุกโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง ๓ กลุ่ม และผู้บริหารโรงเรียนในแต่ละกลุ่มในการ
ค้นหา ติดตามเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน เพ่ือนำกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนในสังกัดได้ครบ 100%  
 ขอให้ผู้บริหารทุกท่าน ดาวน์โหลด Application “พาน้องกลับมาเรียน” และขอให้มีคุณครูอย่าง
น้อย 1 ท่าน เพื่อดูแลการรายงาน และติดตาม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

  3.5 แนวทางบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) สำหรับ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  นายพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ 
ณ วันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๕ 
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านความ
ปลอดภัยของผู้เรียนเพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
อย่างเป็นรูปธรรม จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษา ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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 นโยบายของท่านรัฐมนตรี คือ นโยบายเรื่องความปลอดภัย ใน 4 ด้าน คือภัยที่เกิดจากการใช้
ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะ
ทางกายและจิตใจ ขอให้ผู้บริหารโรงเรียน วิเคราะห์ และคิดแผนป้องกันภัยให้กับนักเรียน ขอความร่วมมือท่านผู้บริหาร และ
คุณครูทุกท่าน ดาวน์โหลด Application MOE Safety Center โดยสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง ดังนี้ Application MOE 
Safety Center, www.MOESafetyCenter.com , LINE @MOESafetyCenter หรือที่ callcenter 0-2126-6565 
 ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 -  ไม่มี  - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ      
 5.1 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
 นายยุทธนา สำราญกิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจ้งว่า 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัด
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564  ภาค ก (ความรู้ ความสามารถทั่วไป) และภาค ข (มาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ) เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านภาค ก และภาค ข เพื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค  จำนวน 1,925 ราย ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  ได้ประชุมหารือในการจัดเตรียมจัดสอบภาค ค  สรุปได้ดังนี้ 
 1. เรื่องสถานท่ีสอบ กำหนด 3 สนามสอบ  คือ   
            1.1 โรงเรียนโยธินบูรณะ  
         1.2 โรงเรียนทวีธาภิเศก  

      1.3 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 
 2. กำหนดวันสอบ ในวันที่ 21, 22, 23 มีนาคม 2565 
 3. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบภาค ค แต่ละคณะ ประกอบด้วย 
      3.1 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
     3.2 ครู (ตรงตามวิชาเอก) 
      3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
     3.4 ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บัญชี ก.ค.ศ. 
      3.5 ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก บัญชี สพฐ. 
 จึงนำเรียนให้ที่ประชุมทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง   

 ที่ประชุม  รับทราบ 
ประชุม 15.๓๐ น. 
          ผู้จดรายงานการประชุม 
              (นางสาวชุติมา  พึ่งพัฒน์) 
           เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 

 

 
 
         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                 (นางรุ่งรัตน์ สงปาน) 
                ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 
 



 
 

๓. การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการแก้ไข 
ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
เมื่อวันศุกร์ที ่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื ่อร ่วมกันวางแผนการดำเนินการ แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นจาก
คณะกรรมการ เพ่ือติดตามประเมินผลการดำเนินการ 

 
 
 



 
 

 

  
ที่ ศธ ๐๔๒๓๐/๑๖๑๘                             สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ๓๐๔/๒ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท 
 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 

 

                 ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
       การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) 
 

เรียน   

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา        
                   ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   จำนวน ๑ ชุด 

 

ด้วย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการ 
แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ในวันศุกร์ที่          
๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เพื่อประชุมหารือและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการยกร่างแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบคุลากร
ทางการศึกษา     

 

เพ่ือให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมประชุม ในวันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕         เวลา 
๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น 
 

                                           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
  
               
                                              
กลุ่มอำนวยการ 
โทร.๐๒ ๓๕๔ ๕๒๕๒ 
โทรสาร ๐๒ ๓๕๔ ๕๒๕๓ 
สำเนาแจ้ง นายพิเชฐร์ วันทอง นางสาวธนพร คนเสงี่ยม นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์ นายธวัชชัย มิตรโกสุม  
             นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร นางสาวสุภาวดี อ้ึงพานิช นางเมตตา ศิริรัตน์ นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ  
             นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน และนายวิทยา เกษาอาจ 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๓.1 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๓๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) สั่ง ณ 
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

๓.2 นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  
3.3 ข้อมูลการเป็นหนี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน    

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
3.4 ความต้องการให้ความช่วยเหลือ 

 

ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
            4.1 ระดมความคิดเห็นยกร่างแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
 
  

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

 

 

 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
       ............................................................................................................................. ..............                                      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................................................................................. ..........................................................
.................................................................. .........................................................................................  
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
   -ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
๓.1 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนีส้ินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานแีก้หนี้ครู) สั่ง ณ 
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม     พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการกลุ่ม 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3.1) 
 ที่ประชุม    
  

๓.2 นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแก้ไขปัญหาหนีส้นิครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัวโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” เปิดให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีภาระค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวกลาง     ในการช่วยครู
ไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินต่าง ๆ คือ  
         1. การขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลง ให้สอดคล้องกับสินเชื่อสวัสดิการหักเงินเดือนที่
ความเสี่ยงต่ำ 
         2. ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพ่ือไป Refinance สินเชื่อดอกเบี้ยสูง เพ่ือลดภาระ 
         3. การขอปรับลดค่าธรรมเนียมประกันที่ไม่มีความจำเป็นให้ลดลง 
 
 



 
 

2 
 
         4. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพ่ือให้เงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า ๓๐% หรือ 9,000 บาท เพ่ือ
ใช้ดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี 
         5. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเตรียมเกษียณอายุ หรือกรณีที่เกษียณแล้วมีภาระ      
ที่จะต้องจ่ายหนี้นานหลายปี 
         6. การไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินกรณีท่ีมีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว ทั้งกรณีผู้กู้และ         
ผู้ค้ำประกัน 
 ที่ประชุม    
  

3.3 ข้อมูลการเป็นหนี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
                          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” นั้น ปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๓ ราย แสดงความ จำนงที ่จะให้
กระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (รายละเอียด  ตาม
เอกสารแนบ 3.3)  
 ที่ประชุม    
  
   3.4 ความต้องการให้ความช่วยเหลือ 
         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ตรวจสอบข้อมูลตามที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความจำนงที่จะให้ช่วยเหลือ พอสรุปได้ดังนี้  

1. ลดอัตราดอกเบี้ย 
2. Refinance 
3. ลดค่าธรรมเนียม 
4. ปรับโครงสร้างหนี้น้อยกว่า ๓๐% 
5. ปรับโครงสร้างและยุบยอดหนี้ 
6. ลดยอดหนี้ 
7. ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓.๔) 

 ที่ประชุม    
  
ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ระดมความคิดเห็นยกร่างแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  

   ............................................................................................................................. .............                                      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
............................................................................................................................. ...............................................................
.................................................................... ........................................................................................................................
.................................................................. ...................................................................... .................................................... 
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ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
  ............................................................................................................................. ...............                                      
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
................................................................ ...........................................................................................  
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

วันศุกร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕   
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 

ผู้มาประชุม  
1. นายวิทยา เกษาอาจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

 2. นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภทัร  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
 3. นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
 4. นางเมตตา ศิริรัตน์  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 
 5. นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 6. นายธวชัชัย มิตรโกสุม  ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
 

ผู้ไม่มาประชุม   
1. นายพิเชฐร์ วันทอง         ลาป่วย 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ๒. นายชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 
 ๓. นางสาวพรพรรณ อินทรประเสริฐ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    ติดภารกิจ 
 4. นางรุ่งรัตน์ สงปาน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  ติดราชการ 
 5. นางสาวธนพร คนเสงี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ติดราชการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางวิภารัตน์ เศวตไกรสร  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
2. นายนฤสรณ์ ทองใบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น.  
 นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็น
ประธานในการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้   
 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. นโยบายพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบาย 

ต้องการช่วยเหลือและพาน้องกลับมาเรียนในระบบ 
2. การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ให้เน้นการเรียนการสอนโดยให้ช่วยเหลือ 

เรื่องการเรียน 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว    
   -ไม่มี 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 

๓.1 คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๓๓๘/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง 
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนีส้ินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานแีก้หนี้ครู) สั่ง ณ 
วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
                                   ประธานแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู)        สั่ง ณ วันที่ ๒ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร      เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ผู้อำนวยการ      กลุ่มกฎหมายและคดี 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการและเลขานุการ         
 ที่ประชุม รับทราบ  

 

๓.2 นโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  
       ประธานแจ้งว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกระทรวงศึกษาธิการได้เปิดตัวโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย”     เปิดให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีภาระค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงที่จะให้กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ตัวกลาง ในการช่วยครูไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินต่าง ๆ คือ  
         1. การขอปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้ลดลง ให้สอดคล้องกับสินเชื่อสวัสดิการ         หัก
เงินเดือนที่ความเสี่ยงต่ำ 
         2. ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพ่ือไป Refinance สินเชื่อดอกเบี้ยสูง เพ่ือลดภาระ 
         3. การขอปรับลดค่าธรรมเนียมประกันที่ไม่มีความจำเป็นให้ลดลง 
         4. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพ่ือให้เงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่า ๓๐% หรือ 9,000 บาท เพ่ือ
ใช้ดำรงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี 
         5. การปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อเตรียมเกษียณอายุ หรือกรณีที่เกษียณแล้วมีภาระ      
ที่จะต้องจ่ายหนี้นานหลายปี 
         6. การไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินกรณีท่ีมีการฟ้องร้องดำเนินคดีแล้ว ทั้งกรณีผู้กู้และ         
ผู้ค้ำประกัน 
 ที่ประชุม  รับทราบ  

 

3.3 ข้อมูลการเป็นหนี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน    
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
                           ประธานแจ้งว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” นั้น ปรากฏว่า ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำนวน ๘๓ ราย แสดงความจำนงที่จะ
ให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นตัวกลางในการช่วยไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ที่ประชุม  รับทราบ  
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   3.4 ความต้องการให้ความช่วยเหลือ 
         ประธานแจ้งว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร       ได้
ตรวจสอบข้อมูลตามที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แสดงความจำนงที่จะให้ช่วยเหลือ พอสรุปได้ดังนี้  

1. ลดอัตราดอกเบี้ย 
2. Refinance 
3. ลดค่าธรรมเนียม 
4. ปรับโครงสร้างหนี้น้อยกว่า ๓๐% 
5. ปรับโครงสร้างและยุบยอดหนี้ 
6. ลดยอดหนี้ 
7. ไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓.๔) 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  4      เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
    4.1 ระดมความคิดเห็นยกร่างแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  

        ประธานแจ้งว่า ขอให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ช่วยกันระดมความคิดเหน็เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนีส้ินครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  

    ๑. นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เสนอความเห็นว่า การลด 
อัตราดอกเบี้ยหนี้สหกรณ์ให้ลดเท่ากับสหกรณ์อ่ืน และให้สำรวจผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๘๓ ราย กรอก
รายละเอียดให้สมบูรณ์ ครบถ้วน  

๒. นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เสนอความเห็นว่า 
ให้กำหนดประเด็นการช่วยเหลือที่สำคัญ คือ การลดอัตราดอกเบี้ย กับ Refinance 
                 ๓. นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เสนอความเห็นว่า  

                        ๑. การแก้หนี้โดยการลดอัตราดอกเบี้ย Refinance และปรับโครงสร้างหนี้ เป็น 
การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ การเป็นหนี้เป็นการที่ผู้กู้สร้างหนี้ด้วยตนเอง 

               ๒. การปรับโครงสร้างหนี้ บางคนที่ปรับโครงสร้างหนี้แล้วไปสร้างหนี้ใหม่ ทิ้งภาระให้      
ผู้ค้ำประกัน ทำให้ผู้ค้ำประกันเดือดร้อน สถาบันการเงินไม่ยอมให้ผู้ค้ำประกันจ่ายชำระหนี้ในส่วนของผู้ค้ำประกันจนกว่าจะ
ได้รับการชำระหนี้จากผู้กู้ ทำให้ดอกเบี้ยสูงขึ้น และให้มองคุณภาพชีวิตของผู้ค้ำประกันและปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย  

               ๓. ให้ผู้กู้กรอกรายละเอียดการเป็นหนี้ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมกับแจ้งจำนวน   
เงินฝากในบัญชี และเหตุผลการเป็นหนี้ที่จำเป็นหรือธุรกิจ เพ่ือประกอบการให้ความช่วยเหลือ 
   ๔. นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เสนอความเห็นว่า  

                    1. ให้มีการจัดทำข้อมูลใหม่ โดยทำแบบสำรวจแล้วส่งแบบสำรวจไปที่โรงเรียน            
แบบสำรวจผู้กู้ต้องระบุจำนวนเงินกู้ ใครค้ำประกัน จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจน และหนี้บางครั้งอาจเป็นหนี้จากการค้ำประกัน ไม่ใช่
หนี้ของผู้กู้ และผู้บริหารโรงเรียนช่วยตรวจสอบการเป็นหนี้ กรณีครูเป็นหนี้อาจมีโอกาสทำให้เกิดการทุจริตได้ 
                         ๒. การพิจารณาให้ความช่วยเหลือดอกเบี้ยราคาถูกกับผู้ที่เหมาะสมกับการให้ความช่วยเหลือ 
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               ๕. นายธวัชชัย มิตรโกสุม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เสนอความเห็นว่า การเป็นหนี้   เป็น
วินัยการเงินของผู้กู้ ผู้กู้ต้องแก้ปัญหาหนี้สินของตนเองมากกว่า และผู้กู้ต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล เพราะถ้าไม่ยินยอมให้เปิดเผย
ข้อมูล อาจจะทำให้เกิดปัญหาในภายหลังได้   
     ประธาน สรุปว่า ให้จัดทำฐานข้อมูลใหม่  และขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ตรวจสอบข้อมูล
เบื้องต้น และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ดังนี้  
  มติที่ประชุม 

1.  สภาพปัญหาหนี้สินครูกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  
1.1 ผู้เป็นหนี้ไม่มีเงินชำระหนี้ 
1.2 ผู้บริหารพบปัญหาการอนุมัติให้กู้เงิน และความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
1.3 ผู้ค้ำประกัน ประสบปัญหาต้องรับภาระใช้หนี้แทน 

2.  สภาพปัญหาข้อมูลพื้นฐานการเป็นหนี้ 
2.1 ข้อมูลจากระบบไม่สมบูรณ์ ตรวจสอบแล้วมีความคลาดเคลื่อน 
2.2 ข้อมูลที่ได้ไม่สามารถนำไปใช้ต่อไปได้ กำหนดแนวทางไม่ได้ 

3. แนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
3.1 จัดทำข้อมูลใหม่ โดยเก็บข้อมูลผ่าน Google From กับกลุ่มข้าราชการครูและ 

บุคลากรในสังกัด 
3.2 ตรวจสอบข้อมูลกับฐานการหัก-เบิกจ่ายเงินเดือน ตามความยินยอมของเจ้าของข้อมูล 
3.3 รายละเอียดการเก็บข้อมูล ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก จำนวนยอดหนี้ ประเภท สถาบัน 

การเงิน สินทรัพย์ที่มี สาเหตุการณ์เป็นหนี้ และอ่ืน ๆ  
3.4 เก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้เป็นหนี้ ผู้ค้ำประกัน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3.5 ประสานข้อมูลการดำเนินการกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน เพ่ือเป็นแนวทาง 

ในการดำเนินการประกอบ 
       3.6 ประมวลผลข้อมูล นำมากำหนดประเด็นประเภทการชว่ยเหลือ จัดลำดบัความจำเป็น
เร่งด่วน และนำเสนอที่ประชุมกำหนดแนวทางและมาตรการ และรายงานต้นสังกัดต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  5      เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
  นายธวัชชัย มิตรโกสุม ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี เสนอว่า ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้      
กับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ว่าทำอย่างไรบ้าง 
  นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา เสนอว่า การประชุมครั้งต่อไปให้เชิญผู้แทน 
สหกรณม์าร่วมประชุมด้วย   
 

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๒๐ น. 
 
 
            ลงชื่อ                                       ผู้จดรายงานการประชุม           
                                                    

      (นายวิทยา  เกษาอาจ)      
 

 
 
 



 
 

 
๔. การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดประชุม 

ผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
คุรุสัมมนาคาร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet โดยมี ดร.พิเชฐร์  วันทอง ผู ้อำนวยการ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แจ้งข้อราชการ
เกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
 
 



 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet 
ครั้งที่ 2/๒๕๖5 

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖5 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สพป.กทม. 

................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

 ๓.๑  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
 3.2 การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Google Meet 
ครั้งที่ 2/๒๕๖5 

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๖5 เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร สพป.กทม. 

................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 ที่ประชุม ....................................................................... ................................................................. 
........................................................................................... ..............................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 วันที่  16 มีนาคม ๒๕๖5         
 

    ที่ประชุม.........................................................................................................................................  
............................................................................................ ............................................................................................ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 3.1 การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564 
 ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบ
แข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 ซึ่งมีผู้ สอบแข่งขันได้ 
ภายในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 611 อัตรา สาขาวิชาเอก 38 วิชาเอก  โดยเรียกมาบรรจุ เมื่อวันที่  27 
เมษายน 2565 แล้วนั้น 
 ในการนี้  อัตราว่างสำหรับเรียกบรรจุในสังกัด สพป.กทม.  มีจำนวน  55 อัตรา  เรียกบรรจุได้  
43 อัตรา  ยังคงเหลือเรียกบรรจุของ ปี 2564  อีก 12 อัตรา ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจะเรียกเพิ่มให้ภายใน 
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นี้ จึงเรียนมาเพ่ือทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 3.1 
 ที่ประชุม............................................................................................................................. ............ 
........................................................................................................................................................................................ 
 

 



 
 

- 2 – 
 

 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 3.2 การรับสมัครโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 13 
 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน รวมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ  
ราชวิทยาลัย ไดดําเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาอยางตอเนื่อง โดยมีการยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธ ใหเปนโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นนํา ปละ 100 โรงเรียน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและบรรลุเปาหมายการจัดการศึกษา วิถีพุทธอยางแทจริง ซึ่ง
ในปการศึกษา 2565 นับเปนรุนที่ 13 นั้น ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึง
ประชาสัมพันธ ใหโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดทราบ การสมัครเขารับการคัดเลือกเปนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนํา รุนที่ 13 โดย
ร ับสม ัครต ั ้ งแต บ ัดน ี ้  ถ ึ งว ันท ี ่  15 ม ิถ ุนายน 2565 ผ านทาง QR CODE พร อมส งเอกสารเพ ื ่อประกอบ  
การ พิจารณาไปที่สํ านักงาน พร ะสอน ศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกร ณราชวิทยาลัย อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร  
ชั้น 2 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 3.2/3.2.1 
 ที่ประชุม............................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
    

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ............................................................................................................................. ........................... 
....................................................................................................... .................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ    
 .................................................................................................................................................. ...... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................... .................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. ............................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... .... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 



 
 

๕. การประชุมผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดประชุม 

ผู้บริหารโรงเรียน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ  โดยมี ดร.พิเชฐร์  วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้ 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แจ้งข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 
ครั้งที่ 7/๒๕๖๔ 

วันอังคาร 7 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.3๐ น. 
ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 

................................................ 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ       
  
ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖๔ วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖๔ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 3.1 การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active 
Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย สพป.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2564 

 3.2 ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (โครงการโรงเรยีนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระดับภูมิภาค 
 3.3 นโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 3.4 เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  
สิ่งก่องสร้าง 
 3.5 การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 3.6 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3.7 แนวทางการดำเนินงานสภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ ่น ภายใต้การดำเนินงาน School 
Health HERO เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา   
   
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 

ครั้งที่ 7/๒๕๖๔ 
วันอังคาร 7 ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา 13.3๐ น. 

ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 
................................................ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
 ........................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................ 
 
 ที่ประชุม ................................................................................ ........................................................ 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/256๔ วันที่  19 ตุลาคม ๒๕๖๔         
 

    ที่ประชุม............................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... .................................................................. 
 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 ๓.๑ การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่มีผลงานนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย สพป.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2564 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีนโยบายให้ทุกเขตพ้ืนที่ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้  Active Learning  และให้คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ประสบความสำเร็จ
เป็นแบบอย่างได ้ 
 กลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการ คัดเลือกผลงานนวัตกรรม 
การจัดการเรียนรู้ Active Learning ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามโครงการ  
วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย สพป.กทม. ประจำปีงบประมาณ 2564 
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning จำนวน 22 โรงเรียน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงขอมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติเพื่อมอบให้โรงเรียนที่
ได้รับคัดเลือก รายละเอียดดังนี้ 
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 โล่รางวัลและเกียรติบัตรสำหรับ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและ
ทักษะการเร ียนร ู ้  ในศตวรรษที ่  21ตามทักษะการเร ียนรู้  3Rs8Cs  และมีผลงานนวัตกรรมการเร ียนรู้   
Active Learning ประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้  
   1. โรงเรียนพญาไท 

2. โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) 
3. โรงเรียนราชวินิต 
4. โรงเรียนวัดเจ้ามูล 
5. โรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่ม วิชาสอน) 
6. โรงเรียนวัดหนัง 
7. โรงเรียนวัดอมรินทราราม 
8. โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
9. โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 
10. โรงเรียนอนุบาลสามเสน 

 เกียรติบัตรสำหรับ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ตามทักษะการเรียนรู้ 3Rs8Cs   
   1. โรงเรียนดาราคาม 

2. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ 
3. โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
4. โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 
5. โรงเรียนประถมนนทรี 
6. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
7. โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
8. โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
9. โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 
10. โรงเรียนวัดโสมนัส 
11. โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 
12. โรงเรียนสายน้ำทิพย์  

 

 ที่ประชุม............................................................................................................................. ............ 
............................................................................................................................................ ............................................  

 

 3.2 ผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ระดับภูมิภาค 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การนำเสนอผลงานและ
การประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 22-30 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สำหรับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก จำนวน 32 เขตพื้นที่การศึกษาซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงานของโรงเรียนในสังกัดเพื่อเข้าร่วมประกวด แข่งขันในระดับภูมิภาค บัดนี้ สำนักงาน
คณะกรรมการได้ดำเนินกิจกรรมและประกาศผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้รับรางวัลในระดับภูมิภาค 2 รายการ และจะเป็นตัวแทน
เข้าประกวดแข่งขันต่อในระดับประเทศในวันที่ 8- 10 ธันวาคม 2564 ต่อไป 
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 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค ประเภทผู้บริหารโรงเรียนสุจริต  
        นางพีรานุช  ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท 
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค ประเภทศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต 
        นางสาวสุธาทิพย์  เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ที่ประชุม...................................................................................... ................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
  

  กลุ่มนโยบายและแผน 
 3.3 นโยบายและจุดเน้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กำหนดนโยบายและจุดเน้น 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
2 3 4 5 วิถี สพป.กทม. 
2 3 4 5 วิถี สพป.กทม. 
 2 โอกาส 
 

- นักเรียนได้รับโอกาสในการดูแลช่วยเหลือ 
- นักเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

3 คุณภาพ - คุณภาพนักเรียนด้านการอ่านการเขียนและ
ความสามารถในการแข่งขัน 
- คุณภาพครูและบุคลากร สร้างนวัตกรรมในการเรียน
การสอนวิถีใหม่ 
- คุณภาพองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 

4 ประสิทธิภาพ 
 

- ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน 
- พัฒนาระบบสาสนเทศเพ่ือการบริหาร 
- ส่งเสริมการระดมทรัพยากร 
- สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

5 ความปลอดภัย - นักเรียนปลอดภัย 
- ครู บุคลากรปลอดภัย 
- องค์กรปลอดภัย 
- มีเครือข่ายดูแลความปลอดภัย 
- นวัตกรรมดูแลความปลอดภัย 

   
 ที่ประชุม............................................................................................................................. ..... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
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 3.4. เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและ  
สิ่งก่องสร้าง 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้โรงเรียนดำเนินการเสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยกลุ่มโรงเรียนทั่วไปและกลุ่ม
โรงเรียนคุณภาพจัดส่งคำขอจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดย
กรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ https://budget-school.jobobec.in.th/index.php ภายในวันที่8 ธันวาคม 2564 พิมพ์เป็น
เอกสาร (print out) พร้อมรับรองความถูกต้อง และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 และกลุ่ม
โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  กรอกข้อมูลผ่านทางเว ็บไซต์ https://budget-
school.jobobec.in.th/index.php ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2564 พิมพ์เป็นเอกสาร (print out) พร้อมรับรอง
ความถูกต้อง และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ หากพ้นกำหนดถือว่าโรงเรียนไม่มีความ
ประสงค์ขอจัดตั้งงบประมาณดังกล่าว 
 ทั ้งนี ้ กรอบคำขอจัดตั ้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน รายการ  
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสร้างก่อสร้าง มีดังนี้ 

1. สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่ กลุ่มโรงเรียนทั่วไปและกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 
    ๑.1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

              1.๑.๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง           จำนวน                ๑  คัน 
                1.๑.๒ ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวนเงิน ๕oo,ooo บาท 

    1.๒ กลุ่มโรงเรียนทั่วไป ในสังกัด สพป.กทม. จำนวน ๕ โรงเรียน และสพป.กทม 
              1.๒.๑ ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา         จำนวนเงิน    ๓๔๗,๙oo บาท 
                1.๒.๒ สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม       จำนวนเงิน ๒,๙๙๗,๖oo  บาท 
                1.๒.๓ อาคารขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)        จำนวน                ๑     หลัง 

    1.3 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ) 
ในสังกัด สพป.กทม. จำนวน ๒๖ โรงเรียน 
               1.๓.๑ ครุภัณฑ์สำหรับสถานศึกษา         จำนวนเงิน   ๒,๕o๒,๒oo  บาท 
                1.๓.๒ สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม       จำนวนเงิน ๑๙,o๑๔,๑oo บาท 
              1.๓.๓ อาคารขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)        จำนวน                  ๑    หลัง 

    1.๔. บ้านพักครูตามนโยบายฯ 
                1.๔.๑ ก่อสร ้างหร ือปร ับปร ุงซ ่อมแซมอาคารเร ียนเด ิมเพื ่อใช ้เป ็นบ้านพักครู                 
                                                                                               จำนวน                   ๑      หลัง 

2. สำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 
2.1 กลุ่มท่ี ๓ กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ มีจำนวนทั้งหมด 9 โรงเรียน  

ในสังกัด สพป.กทม. มีจำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนราชวินิต และโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค                       
            2.1.1 ค่าครุภัณฑ์                 จำนวนเงิน  ๑๘,๒๑๖,๓oo  บาท 
                                  2.1.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง    จำนวนเงิน     ๑๒,๑๔๓,๗oo บาท 

                             ๒.2 กลุ่มท่ี ๗ กลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีจำนวนทั้งหมด 15 โรงเรียน ในสังกัด สพป.กทม. มีจำนวน  

๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
                                   2.2.1 ค่าครุภัณฑ์                 จำนวนเงิน  ๑๘,๕๑๓,๖oo  บาท 
                                     2.2.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง   จำนวนเงิน  ๑๒,๓๔๒,oo0  บาท 
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         2.๓ กลุ่มที่ ๘ กลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มีจำนวนทั้งหมด  5  โรงเรียน ในสังกัด สพป.กทม. มีจำนวน ๑ โรงเรียน คือ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
                                          2.3.1 ค่าครุภัณฑ์                    จำนวนเงิน  ๗,859,๒oo  บาท 
                                  2.3.2 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     จำนวนเงิน  ๕,๒๓๙,๓oo  บาท 
                            2.4 กลุ่มท่ี ๑o กลุ่ม กพด. (ภาคกลาง) มีจำนวนทั้งหมด 14 โรงเรียน ในสังกัด  
สพป.กทม. จำนวน ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดนาคปรก และโรงเรียนวัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน) 
                                  2.4.1 ค่าครุภัณฑ์       จำนวนเงิน  ๒๒,๓๔๔,ooo  บาท 
                                   2.4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      จำนวนเงิน  ๑๔,๘๙๖,๔oo  บาท 
 

 ที่ประชุม............................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................................................................................ 
  
 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 3.5 การตรวจสอบภายใน สถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการวางแผนการออก
ตรวจสอบติดตาม โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้  

 1. งานตรวจสอบดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด ๑๙) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน บูรณาการงานตรวจสอบร่วมกันระหว่าง  
ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้ตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
กำหนดจำนวน ๑๐ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดใหญ่ ๓ แห่ง และโรงเรียนขนาดกลาง ๗ แห่ง (ประมาณช่วง
เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ๒๕๖๕) 

2. งานตรวจสอบติดตาม ให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงาน โรงเรียนในสังกัดในเรื่องดังนี้ 
๒.๑ การเงิน การบัญชี (ครอบคลุม ๑๐ ประเด็น)   
๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
         ๒.๓  หลักฐานการจ่าย(ใบสำคัญ)   

      ๒.๔  การตรวจสอบการดำเนินงานเงินอุดหนุน (โครงการอาหารกลางวัน) 
      ๒.๕  การตรวจสอบการดำเนินงานเงินรายได้สถานศึกษา   

(กำหนดประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕) 
  
 ที่ประชุม................................................................................ ......................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 
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 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 3.6 การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
  
 ที่ประชุม............................................................................................................................. ............ 
........................................................................................................................................................................................ 
  
 3.7 แนวทางการดำเนินงานสภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายใต้การดำเนินงาน School 
Health HERO เขตกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 ตามที่ กรมสุขภาพจิต โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๓ ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวยัรุ่น 
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตและสนับสนุนพื ้นที ่ในการดำเนินงานส่งเสริม
สุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น เพ่ือให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เขตกรุงเทพมหานคร  
 ในการนี ้ ศูนย์สุขภาพจิตที ่ ๑๓ กรมสุขภาพจิตจึงขอเข้าร่วมประชุมเพื ่อหารือแนวทางการ
ดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กวัยเรียนและวัยรุ ่น ภายใต้การดำเนินงาน School Health HERO เขตกรุงเทพมหานคร 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เด็กได้รับการคัดกรอง เฝ้าระวัง และได้รับการดูแล
ช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงาน School Health HERO ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  
 ที่ประชุม.........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….............……………………………….................................. 
   
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 


