
    
                 

 
      
 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ค าน า 
 การด าเนินกิจกรรมเพ่ือขจัดความเสี่ยงในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุง เทพมหานคร  เกิดขึ้นจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน                 
โดยวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO                 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) และได้ด าเนินการ
และก าหนดมาตรการส าคัญเร่งด่วน เชิงรุก ในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และการแก้ไขปัญหาการกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่ เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อย นอกจากนี้                       
ยั งน าความเสี่ ย ง เกี่ ยวกับการปฏิบัติ ง านที่ อาจ เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ที่ ได้ นี้ มาก าหนดเป็น                                   
คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอีกด้วย เพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

4 กรกฎาคม 2565 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

1. หลักการและเหตุผล 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซง                  
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนท าให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติ
หน้าที่สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะของส่วนรวม และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป          
โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอ่ืน ๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม
ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระท าความผิด ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็น
จ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน               
หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI)                
เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับ 
ที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way 
Commission) เป็นกรอบการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
 2. เพื่อแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 3. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม         
เป็นแบบอย่างท่ีดี ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 ประเภทของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้ 
 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk: S) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและ
พันธกิจในภาพรวมที่ เ กิ ดจากเปลี่ ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ ส่ งผลต่อ 
กลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบาย 
เป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบ  
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร  
 2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล 
หรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร /
กระบวนการเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
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 3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ   
และการเงิน เช่น การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ท าให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์ 
หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพ อ                 
และไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินการ เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน 
การควบคุม และการจัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว  
 4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ              
การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย
หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการท านิติกรรมสัญญา                
การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการด าเนินงาน  
 สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง อาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ 
 1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร                  
และการเปลี่ยนแปลงระบบงานความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
บ่อยครั้งการควบคุม ก ากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น 
 2) ปัจจัยภายนอก เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น   
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้น าเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆ  
มาด าเนินการวิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission) และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะช่วยให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน                
ที่เกิดขึ้น และปัจจัยเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุท าให้   
 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ของข้าราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบ
ไม่เพียงพอ 
 2. การปฏิบัติหน้าที่ไปในทางที่ท าให้ประชาชนขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม 
 3. การปฏิบัติหน้าที่โดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึดมั่น
ในหลักธรรมาภิบาล 
 พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับยั้งการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต                     
และเ พ่ือก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ ไขปัญหาการทุจริ ตประพฤติมิ ชอบ                               
การกระท าผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



 

 
 

ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีการด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

 1) การพิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
     - กระบวนงานที่ข้องกับการใช้เงิน และมีช่องทางที่จะท าประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง 
 - กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่เหมาะสม คือ                
มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้อง การกีดกัน การสร้างอุปสรรค 
 - กระบวนงานที่มีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2) โดยมีกระบวนงานที่เข้าข่ายมีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริต หรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
      - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
  - การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประจ าปี 
 - การจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยวิธีเจาะจง 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 
 - การประกาศรับสมัครงานหรือการคัดเลือก โยกย้าย ระบบ sever มีปัญหา ท าให้ไม่สามารถอัพโหลด
ประกาศได้ 
 - การจัดท าโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา 
 - การรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
 - การขอจัดตั้งการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนย์การเรียน 
 - การขอใช้รถราชการ 

 3) ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันที่เหมาะสม 
 - ผลสัมฤทธิ์ของงาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการขององค์กร 
 - อาจจะก่อให้เกิดการตัดสินคดีวินัยโดยปราศจากความเที่ยงธรรมได้ 
 - สิ้นเปลืองงบประมาณ 
 - การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบ ส่งมอบของไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
 - เจ้าหน้าที่กระท าผิดโดยใช้งบประมาณแผ่นดินในทางมิชอบ 
 - เสียชื่อเสียงและความน่าเชื่อของหน่วยงาน 
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ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ก าหนดความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อน จ านวน 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 
 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล 
   2. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ 
 3. การบริหารงบประมาณและการเงิน 
 เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ 
(Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว จึงน าผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะท าให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
ล าดับ 

ความเสี่ยง 
1 การบริหารทรัพยากรบุคคล 2 3 6 (1) 
2 การบริหารงบประมาณและการเงิน 2 2 4 (2) 
3 การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ 1 2 2 (3) 

 

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
  

5      

4      

3  1    

2  2    

1  3    

 1 2 3 4 5 
 
  โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Likelihood) 
 
 
 
 
 
 

ความรุนแรง
ของผลกระทบ 

(Impact) 

4

 



 

 
 

 จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของ
ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความ
เสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนได้ ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
 1. การบริหารทรัพยากรบุคคล ล าดับ 1  (ปานกลาง = 6 คะแนน) 
 2. การบริหารงบประมาณและการเงิน ล าดับ 2  (น้อย = 4 คะแนน) 
3. การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ ล าดับ 3  (น้อยมาก = 2 คะแนน) 
 จากตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สามารถจ าแนกระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ ปานกลาง น้อย 
และน้อยมาก โดยสามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน       
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 2565 มี ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง มาตรการก าหนด ปัจจัยความเสี่ยง 
เ    เสี่ยงสูงมาก (Extreme)  - 

     เสี่ยงสูง (High) จ าเป็นต้องเร่งจัดการความเสี่ยง 
และมีมาตรการลดความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

-  
 

ปานกลาง (Medium) ยอมรับความเสี่ยง แต่มีมาตรการควบคุม
ความเสี่ยง  

- การบริหารทรัพยากรบุคคล 

     ต่ า (Low) ควรมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง - การบริหารงบประมาณและการเงิน 
- การเอ้ือประโยชน์ต่อพวกพ้องใน
การปฏิบัติราชการ 
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ส่วนที่ 3 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 แนวทางการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
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การประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัตงิานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

วันพฤหัสบดีที ่16 มิถุนายน  2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 















 

  



จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕





















 



 

 

 



 
รายงานการประชุม 

การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
และการจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ครั้งท่ี 1/2564 
เมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 – 13.00 น.  

ณ  ห้องประชุมคุรุสัมนาคาร ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

********************** 
ผู้มาประชุม 
 1. นายพิเชฐร์  วันทอง     ผอ.สพป. กรุงเทพมหานคร 
 2. นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร 
 3. นายยุทธนา ส าราญกิจ  รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร 
 4. นายวิทยา เกษาอาจ  รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร 
 5. น.ส.วิภาวดี  เหล็มเต๊ะ  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
 6. นางรุ่งรัตน์ สงปาน  ผอ.กลุ่มอ านวยการ 
 7. นางกฤติมา  จินดาธนกิตต์ิ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 8. น.ส.ชมกมล  หาพันนา  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

9. น.ส.ธนพร  คนเสงี่ยม  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
10. น.ส.จิดาภา ทวีกาญจน์เดช ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา 
11. นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน 
12. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่  

ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13. นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผอ.กลุ่มส่งเสรมิการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
14. นายธวัชชัย  มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฏหมายและคดี 
15. นายโกวิท สังข์ศรีเพชร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
16. น.ส. พรสวรรค์ จันอิน พนักงานราชการ 
17. นายชัยยุทธ์ นาคจ าแลง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
         - 
เริ่มประชุมเวลา  09.3๐ น. 

 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายพิเชฐร์  วันทอง ผอ.สพป. กรุงเทพมหานคร ประธานในที่ประชุม ได้กล่าว
เปิดการประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   ไม่ม ี

 

/ระเบียบวาระที่ 2... 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว 

   ไม่มี  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
   ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4       เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
   4.1 ขอความเห็นชอบ แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
  นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งต่อที่ประชุมว่า
ตามที่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  4 - 5 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ช้ัน 3
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และได้จัดให้มีการแบ่งกลุ่ม จ านวน  3 กลุ่ม  
เพื่อระดมความคิดเห็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ ทบทวน ตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้น ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ คุณธรรม อัตลักษณ์ขององค์กร และกลยุทธ์ พร้อมทั้ง
น าเสนอโครงการตามตัวช้ีวัดของแต่ละกลยุทธ์ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

4.1.1 วิสัยทัศน์ 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

4.1.2 พันธกิจ 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ โดยให้เพิ่มค าข้ึนต้น ค าว่า “ส่งเสริม” ในพันธกิจข้อที่ 1, 2, 3, 4 และ 7  

4.1.3 เป้าประสงค์ 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

4.1.4 จุดเน้น 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

4.1.5 ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์ 
มติ ท่ีประชุม : เห็นชอบ ค่านิยมและวัฒ นธรรมองค์  “V I C T O R Y” โดยเปลี่ ยนความหมาย T  
เป็น Technology : ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีเพื่อพัฒนานวัตกรรมและสารสนเทศ และเปลี่ยนความหมาย Y 
เป็น Yes : ใช่ (เป็นที่ยอมรับในการให้บริการ ส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ) 

4.1.6 คุณธรรม อัตลักษณ์ขององค์กร 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

4.1.7 กลยุทธ์ 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 4.2 โครงการท่ีเสนอขอรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและเรียงล าดับ 
ตามความส าคัญจ าเป็น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

/นางสาววิภาวดี... 
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 นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
ตามที่ กลุ่มนโยบายและแผน ได้แจ้งให้กลุ่มต่าง ๆ และหน่วยตรวจสอบภายใน จัดส่งโครงการเพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการระดับบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาจัดสรรงบประมาณและเรียงล าดับ  
ตามความส าคัญจ าเป็น ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณที่ก าหนด จ านวน ๑,ooo,ooo บาท ซึ่งมีโครงการ 
ที่เสนอขอรบัการอนุมตัิ จ านวน 34 โครงการ โดยโครงการในล าดับที ่30 – 32 เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว 
และโครงการในล าดับที่ 33 – 34 เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ.จึงเสนอที่ประชุม 
เพื่อพิจารณางบประมาณ เพื่อด าเนินการต่อไป  

มติท่ีประชุม เห็นชอบอนุมัติในหลักการ จ านวน 34 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 825,745 บาท  
(แปกแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาท ) โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดส่งโครงการตามแบบเสนอ
โครงการที่ก าหนด ให้กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 

ที่ โครงการ กลยุทธ์
ที่ 

งบประมาณ 
ที่เสนอขอ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ 

หมายเหตุ 

1 เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

1 40,000 กสศ.   บูรณาการ
ร่วมกัน  
(ปรับโครงการ)  เพิ่ มประสิท ธิภาพระบบการดู แล

ช่วยเหลือนักเรียน 
1 30,000 กสศ.  

2 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูก เสื อ 
หลักสูตรผู้ก ากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

1 60,000 กสศ. 60,000  ปรับโครงการ
เป็ น ฝึ ก อบ รม
ผู้บั งคับบัญชา
ลูกเสือ หลักสูตร
ผู้ก ากับลูกเสือ 
ประจ าปี  พ.ศ . 
2565 

3 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
และศูนย์การเรียน 

2 65,000 กสศ.   ปรับโครงการ 

4 พัฒนาการจัดประสบการณ์ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 

3 40,000 กนต. 20,000   

5 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษาปีงบประมาณ 2565  

3 50,000 กนต. 15,000   

6 นิเทศ ก ากับ ติดตามการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด สพป.กทม. 

3 250,000 กนต. 60,000   

7 พัฒนาทักษะอาชีพ 3 70,000 กนต. 35,000   

8 วิจัยการสร้างฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 3 50,000 กนต. 10,000   
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ที่ โครงการ กลยุทธ์
ที่ 

งบประมาณ 

ที่เสนอขอ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

หมายเหตุ 

9 ขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

3   กนต.   ไม่ใช้งบประมาณ  

10 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงฯ  

3   กนต.   ไม่ใช้งบประมาณ  

11 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง 

3 40,000 กนต. 20,000   

12 พัฒนาการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม
และเรียนรวมโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน 

3 10,000 กนต. 10,000   

13 ขับ เคลื่ อนระบบประกันคุณ ภาพ
สถานศึกษา 

3 30,000 กนต. 20,000   

14 พัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะ  และ
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

3 40,000 กนต. 25,000   

15 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนการ
วัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Active Learning) ผ่านชุมชน
ทางวิชาชีพด้วยกระบวนการ PLC 

3 20,000 กนต. 10,000   

16 นิเทศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการจัด
เรียนรู้ ที่พัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้
พื้ น ฐ า น ด้ า น ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ใ น
ชีวิตประจ าวันของผู้ เรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 

3 20,000 กนต. 10,000   

17 การพัฒนาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (บูรณาการ SMT / 
PISA / STEM / CODING ) 

3 40,000 กนต. 20,000   

18 BKKP Innovative Digital Learning 
สู่คลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สพป.กทม. 

3 60,000 กนต. 30,000   

19 การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิ ช าชี พ  PLC ข อ งค รู ก ลุ่ ม ส า ร ะ
ต่างประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

3 40,000 กนต. 10,000   
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ที่ โครงการ กลยุทธ์
ที่ 

งบประมาณ 

ที่เสนอขอ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

หมายเหตุ 

20 อบ รม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร เส ริ มส ร้ า ง
สมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมือ
อาชีพ 

3 462,000 กพค. 50,000   

21 เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็ง
ให้กับลูกจ้างประจ า ส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
กรุงเทพมหานคร 

3 32,200 กพค. 32,200   

22 อบ รม เส ริ มส ร้ าง วิ นั ย  คุ ณ ธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
เก่ียวกับกฎหมายและวินัย ส าหรับ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

3 55,000 กพค. 55,000   

23 พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR ด้วยกระบวนการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC 

3 40,000 กพค. 40,000   

24 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ประจ าปี 
2565 

3 89,200 กพค. 89,200   

25 วิจัยเพื่อศึกษาสภาพและแก้ปัญหา
ภารกิจงานของ สพป.กทม. 

4 35,000 กนผ. 35,000   

26 พัฒ นาระบบสารสน เทศ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิท ธิภ าพการด าเนินงานของ 
สพป.กทม. 

4 10,100 DLICT 10,100   

27 ส่งเสริมศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน 
บัญชี  และพัสดุ  โรงเรียนในสังกัด
ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ป ระถม ศึ กษ าก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

4 60,000 กง. 60,000   

28 เผยแพร่ความรู้ระเบียบกฎหมายทาง
เครือข่ายสารสนเทศให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ส า นั ก ง า น เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

4   กฏหมาย
และคดี 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
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ที่ โครงการ กลยุทธ์
ที่ 

งบประมาณ 

ที่เสนอขอ 

ผู้รับผิดชอบ งบประมาณที่
ได้รับอนุมัต ิ

หมายเหตุ 

29 โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านงานสารบัญ 

4 20,000  กอ. 20,000   

30 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ 10 – 13 
พฤศจิกายน 2564 

3 54,440 กพค. 49,245 อนุมัติแล้ว 

31 จัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 

4 30,000 กนผ. 30,000 อนุมัติแล้ว 

32 การตรวจสอบภายในสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ป ระถม ศึ กษ าก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4   ตสน.   ไม่ใช้งบประมาณ
(อนุมัติแล้ว) 

33 การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565  2   กสศ.   งบประมาณ สพฐ. 
(12,000 บาท) 

34 เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ส านักงาน
เข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ าสุ จ ริ ต  ( ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

4   กอ.   งบประมาณ สพฐ. 

 งบประมาณรวม  1,822,940  825,745   

 กรอบวงเงินงบประมาณ    1.000,000  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  

ไม่ม ี

เลิกประชุมเวลา  13.0๐ น. 

                                               
   ลงช่ือ    ผู้จดรายงานการประชุม 
    (นางวิภาวดี  เหล็มเต๊ะ) 
       ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

                                         
   ลงช่ือ    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายพิเชฐร์  วันทอง) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 



 

คณะท างาน 
ที่ปรึกษา 

๑. นายพิเชฐร ์ วันทอง                 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษากรุงเททพมหานคร  

๒. นางนภัทร ธัญญวนิชกุล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษากรุงเททพมหานคร 

๓. นายยุทธนา ส าราญกิจ           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษากรุงเททพมหานคร 

๔. นายวิทยา เกษาอาจ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ประถมศึกษากรุงเททพมหานคร 

คณะท างาน 
๑. นางรุ่งรัตน์ สงปาน   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
๒. นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๓. นางสาวธนพร คนเสงี่ยม  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
๔. นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. นางสาวสมฤทัย ธรรมมา   นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. นางสาวณภัทร ใจกล้า    ศึกษานิเทศก์ ช านาญการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
     เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
8. นางอาตีย๊ะห์ อิสมารอฮีม   นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

บรรณาธิการ 
นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์    ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
นายธวัชชัย มิตรโกสุม    นิติกร ช านาญการพิเศษ 
     ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
นางสาวบุษบา คุณพาที    นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) 
นางสาวสุปราณี เรืองสัตย์   พนักงานธุรการ (พนักงานราชการ) 



    
                 

 
      
 
   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


