
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคณุธรรม 

และความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

สํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
 

 

 

 



ตัวช้ีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใชจายงบประมาณประจําป) 

O19 รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป รอบ 6 เดือน  
ขอ ขอมูล ประเด็นการกํากับ 

ติดตาม 
ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด รายช่ือผูกํากับติดตาม

ตัวช้ีวัด 
O19 รายงานการ

กํากับติดตาม
การใชจาย
งบประมาณ
ประจาํป รอบ 
6 เดือน 
 

• แสดงความกาวหนาใน
การดําเนินงานตาม
แผนการใชจาย
งบประมาณประจําป 

• มีขอมูลรายละเอียด
ความกาวหนา การใช
จายงบประมาณ 

• เปนขอมูลในระยะเวลา 
6 เดือนแรกของ
ปงบประมาณพ.ศ.2564 
 

นางสาวธนพร คนเสง่ียม  
ผูอํานวยการกลุม
บริหารงานการเงินและ
สินทรัพย 
 

๑ นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข  
รองผอ. สพป.กทม. 
๒. นางรุงรัตน  สงปาน 

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

๓.นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท  
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 
 

 

 

ไตรมาสท่ี ๒  วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔(ครั้งท่ี ๑) 

๑) การกํากับ ติดตามกํากับ การเบิกจายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน  จากโปรแกรม Budget Report Self Service   ผู

เบิกจายงบประมาณจะลงขอมูลตามรายการท่ีเบิกจายใหเปนปจจุบัน  

๒) แนะนําใหมีผูรับผดิชอบตัวช้ีวัดทําภาระงานท่ีจะใชรองรอบการทํางานตอบคําถาม OITในการประเมิน ITA 2021 

ไตรมาสท่ี ๓  วันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๒) 

     ๑) ทบทวนคาคะแนนท่ีไดจากผลการประเมิน ITA ป 2563เทียบและรองรอยหลักฐานท่ีตอบแบบ OIT (O19 ) 

      2) แนะนําผูรับผิดตัวชี้วดัศึกษาขอมูล /ประเด็นการประเมินใน O19 และเตรียมขอมูลตามคูมือการประเมินป 

2563 ไปพลางกอน 

       ๓) ผูรับการนิเทศ นางสาวธนพร  คนเสง่ียม ผอ.กลมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  แสดงรายละเอียดการ

มอบหมายงานผูรับผิดชอบตามแผนการเตรียมขอมูลฯ และความกาวหนาการเตรียมงาน 

ไตรมาสท่ี ๓ วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔(ครั้งท่ี ๓) 

๑) ติดตามการเตรียมขอมูลสําหรับการตอบขอมูล OIT (O19) ควบคูกับคูมือการประเมินITA 2021 

๒) นัดกําหนดการสงงาน ตรวจแจงผลการตรวจงานนัดหมาย ผานไลนสวนตัว เขาพบใหคําแนะนํา  
Coach การตอบขอมูลเปนรายตัวชี้วัดหลังการเลิกงานการปรับแกงานตามประเด็นในคูมือฯ 

       สรุปการกํากับติดตามการดําเนินงาน  รายงานการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณประจําป รอบ 6 

เดือน  เก็บรองรอยหลักฐานการตอบคําถาม OIT บรรลุตามเปาหมาย นําข้ึนเปดเผยขอมูลใน www.bkk.go.th ได 

ผลการกํากับ ติดตาม 

ตัวช้ีวัดที่เปนประเด็น ขอบกพรองหรือจุดออนที่ตองแกไขเรงดวน 



ตัวช้ีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใชจายงบประมาณประจําป) 

O20 รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป 2563 
ขอ ขอมูล ประเด็นการกํากับ ติดตาม ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด รายช่ือผูกํากับติดตาม

ตัวช้ีวัด 
O20 รายงานผล

การใชจาย
งบประมาณ
ประจาํป 

• แสดงผลการดําเนินงาน
ตามแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป 

• มีขอมูลรายละเอียด
สรุปผลการใชจาย
งบประมาณ อยางนอย
ประกอบดวย ผลการใช
จายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรคขอเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามเปาหมาย 

• เปนรายงานผลของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

1. นางสาวธนพร คนเสง่ียม  
ผูอํานวยการกลุมบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย 
2. นางสาวสุพัชชา  ชางเกิด  
เจาหนาท่ี กลุมบริหาร
การเงินฯ 
 

๑. นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข 
    รอง ผอ.สพป.กทม. 
๒. นางรุงรัตน  สงปาน 

    ผูอํานวยการ 

    กลุมอํานวยการ 

๓.นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท 
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผล 

    การจัดการศึกษา 

 

 

ไตรมาสท่ี ๒  วันท่ี ๔ มกราคม ๒๕๖๔(ครั้งท่ี ๑) 

๑) ติดตามรายงานการใชจายงบประมาณท่ีเปน ขอมลูในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒) แนะนําใหมีผูรับผดิชอบตัวช้ีวัดทําภาระงานท่ีจะใชรองรอยการทํางานในปงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยการรวบรวม 

ขอมูลใหครบทุกไตรมาส  เพราะรายการขอมูลจะใชแนบรายงานเปนภาคผนวกการรายงงาน ตอบคําถาม OIT ในการ
ประเมิน ITA 2021  

ไตรมาสท่ี ๓  วันท่ี  ๒๐มิถุนายน ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๒) 

     ๑) ผูกํากับติดตามงาน ทบทวนคาคะแนนท่ีไดจากผลการประเมิน ITA ป 2563เทียบและรองรอยหลักฐานท่ี

ตอบแบบ OIT (O20 ) 

      2) แนะนําผูรับผิดตัวชี้วดัศึกษาขอมูล /ประเด็นการประเมินใน O20 และเตรียมขอมูลตามคูมือการประเมินป 

2564 มี 3 ประเด็นท่ีตองแสดงขอมูลในการตอบคําถาม 

       ๓)  ผูอํานวยการ กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย  แสดงรายละเอียดการมอบหมายงานผูรับผิดชอบตาม

แผนการเตรียมขอมูลฯ และความกาวหนาการเตรียมงาน 

๓) นัดหมายกําหนดการสงงาน ตรวจแจงผลการตรวจงาน นัดหมาย ผานไลนสวนตัว เขาพบใหคําแนะนํา 

 Coach การตอบขอมูลเปนรายตัวชี้วัดหลังการเลิกงานการปรับแกงานกอนสง 

        สรุปการกํากับติดตามการดําเนินงาน  รายงานผลการใชจายงบประมาณประจําป เก็บรองรอยหลักฐานการ

ตอบคําถาม OIT บรรลุตามเปาหมาย นําข้ึนเปดเผยขอมูลใน www.bkk.go.th ได 

ผลการกํากับ ติดตาม 



ตัวช้ีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ) 

O21 แผนการจัดซื้อจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสด ุ 

 
ขอ ขอมูล ประเด็นการกํากับ ติดตาม ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด รายช่ือผูกํากับติดตาม

ตัวช้ีวัด 
O21 แผนการจัดซ้ือ

จัดจางหรือ
แผนการจัดหา
พัสดุ 

• แสดงแผนกาจัดซ้ือจัด
จางหรือแผนการจัดหา
พัสดุตามท่ีหนวยงาน
จะตองดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการ
บริหาร พัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 

• เปนขอมูลการจัดซ้ือจัด
จางในปงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

๑.นางพรสวรรค   ปตุยะ 
นักวิชาการพัสดุชํานาญการ  
๒. น.ส.เสาวลักษณ 
    แกววิลัย เจาหนาท่ี  
   กลุมบริหารการเงินฯ 
 
 

๑. นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข
รอง ผอ.สพป.กทม. 
๒. นางรุงรัตน  สงปาน 

ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

๓.นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท 
ผูอํานวยการกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษา 

 

 

 

ไตรมาสท่ี 3  วันท่ี  15  มิถุนาย ๒๕๖๔(ครั้งท่ี ๑) 

๑) ติดตามแผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ  ขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒) แนะนําใหมีผูรับผดิชอบตัวช้ีวัดทําภาระงาน ตามคูมือการประเมิน ITA 2021 และประเด็นขอคําถามการเก็บ 

ขอมูลท่ีจะใชรองรอยการทํางานในปงบประมาณ ๒๕๖๔  

     ๓)  ติดตามขอมูลแผนการจัดซ้ือจัดจางขอมูลไตรมาสท่ีผานมา   และการดําเนินงานตามแผนฯ เพราะรายการ
ขอมูลจะใชแนบรายงานเปนภาคผนวกการรายงงาน ตอบคําถาม OIT ในการประเมิน ITA 2021  

ไตรมาสท่ี ๓  วันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๒) 

     ๑) ผูกํากับติดตามงาน ทบทวนคาคะแนนท่ีไดจากผลการประเมิน ITA ป 2563เทียบและรองรอยหลักฐานท่ี

ตอบแบบ OIT (O21 )เตรียมขอมูลตามคูมือการประเมินป 2564 มี 3 ประเด็นท่ี     แนะนําการจัดทํารายงานการ

ตอบคําถาม ตามประเด็นใน O21  

๒) นัดหมายกําหนดการสงงาน ตรวจแจงผลการตรวจงาน นัดหมาย ผานไลนสวนตัว เขาพบใหคําแนะนํา 

 Coach การตอบขอมูลเปนรายตัวชี้วัด โดยการประสานงานการกํากับติดตามผานระบบไลน  เพราะเจาหนาท่ี Work 

FRom Home เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID -19) 

        สรุปการกํากับติดตามการดําเนินงาน   แผนการจัดซ้ือจัดจางหรือแผนการจัดหาพัสดุ  เก็บรองรอยหลักฐาน

การตอบคําถาม OIT บรรลุตามเปาหมาย นําขอมูลข้ึนเปดเผยขอมูลใน www.bkk.go.th ได 

 

ผลการกํากับ ติดตาม 



ตัวช้ีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ) 

O22 ประกาศตางๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสด ุ

 
ขอ ขอมูล ประเด็นการกํากับ ติดตาม ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด รายช่ือผูกํากับติดตามตัวช้ีวัด 

O22 ประกาศตางๆ
เก่ียวกับการ
จัดซ้ือจัดจาง
หรือการจัดหา
พัสดุ 

• แสดงประกาศตามท่ี
หนวยงานจะตอง
ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ยกตัวอยางเชน 
ประกาศเชิญชวน 
ประกาศผลการจัดซ้ือจัด
จาง เปนตน 

• เปนขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง
ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 

๑.นางพรสวรรค   ปตุ
ยะ นักวิชาการพัสดุ
ชํานาญการ  
๒. นายสรายุทธ  
แกวสลับนิล  
ผูอํานวยการกลุม 
DLICT 
๓ น.ส.เสาวลักษณ 
  แกววิลัย เจาหนาท่ี  
  กลุมบริหารการเงินฯ 
 

๑. นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข  
     รอง ผอ.สพป.กทม. 
๒. นางรุงรัตน  สงปาน 

     ผูอํานวยการ 

     กลุมอํานวยการ 

๓.นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท  
    ผูอํานวยการกลุมนิเทศ 

     ติดตามและประเมินผล 

     การจัดการศึกษา 

 

 

 

ไตรมาสท่ี ๒  วันท่ี  15  มิถุนาย ๒๕๖๔(ครั้งท่ี ๑) 

๑) การกํากับติดตาม ประกาศตางๆเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ ขอมูลปงบประมาณ 
 พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีตองรวบรวมเพ่ือใหกลุม DLICT นําข้ึนประกาศในเว็บไซต สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร www.bkkp.go.th 

๒) แนะนําใหมีผูรับผิดชอบตัวชี้วัดทําภาระงาน ตามคูมือการประเมิน ITA 2021 และประเด็นขอ 
คําถามการเก็บขอมูลท่ีจะใชรองรอยการทํางานในปงบประมาณ ๒๕๖๔  

ไตรมาสท่ี ๓  วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๒) 

         ๑) ผูกํากับติดตามงานกับกลุม DLICT การนําข้ึนขอมูล ประกาศตางๆเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการ

จัดหาพัสดุ      ใหเปนปจจุบัน   

         ๒) นัดหมายกําหนดการตรวจงานบน www.bkkp.go.th แจงผลการตรวจงาน นัดหมาย ผานไลนสวนตัว 

เขาพบใหคําแนะนํา Coach การตอบขอมูลเปนรายตัวชี้วัด โดยการประสานงานการกํากับติดตามผานระบบไลน  

เพราะเจาหนาท่ี Work From Home เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙            

( COVID -19) 

        สรุปการกํากับติดตามการดําเนินงาน   ประกาศตางๆเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุเก็บ

รองรอยหลักฐานการตอบคําถาม OIT บรรลุตามเปาหมายนําขอมูลข้ึนเปดเผยขอมูลใน www.bkk.go.th ได 
 

 

ผลการกํากับ ติดตาม 

http://www.bkkp.go.th/


ตัวช้ีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ) 

O23 สรุปผลการจัดซื้อจดัจางหรือการจัดหาพัสดรุายเดือน 

 
ขอ ขอมูล ประเด็นการกํากับ ติดตาม ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด รายช่ือผูกํากับติดตามตัวช้ีวัด 

O23 สรุปการ
จัดซ้ือจัดจาง
หรือการ
จัดหาพัสดุ 
รายเดือน 

• แสดงสรุปผลการจัดซ้ือ
จัดจางของหนวยงาน  
(แบบ สขร.1) 

• มีขอมูลรายละเอียดผล
การจัดซ้ือจัดจาง ราคา
กลาง วิธีการซ้ือหรือจาง 
รายชื่อ ผูเสนอราคาและ
ราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการ
คัดเลือกและราคาท่ีตก
ลง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญา หรือขอตกลงใน
การซ้ือหรือจาง 

• จําแนกขอมูลเปนราย
เดือน (กรณีไมมีการ
จัดซ้ือจัดจางในรอบ
เดือนใดใหเผยแพรวาไม
มีการจัดซ้ือจัดจางใน
เดือนนั้น) 

• เปนขอมูลในระยะเวลา
อยางนอย 6 เดือนแรก
ของปงบประมาณ พ.ศ.
2564 

๑.นางพรสวรรค   
ปตุยะ นักวิชาการพัสดุ
ชํานาญการ  
 
๒. นางสาว
เสาวลักษณ 
    แกววิลัย 
เจาหนาท่ี  
   กลุมบริหารการเงิน
ฯ 
 

๑.นายพิเชฐร  วันทอง 
   ผอ. สพป.กทม.  
๒. นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข 
    รอง ผอ.สพป.กทม. 
๓. นางรุงรัตน  สงปาน 

     ผูอํานวยการ 

     กลุมอํานวยการ 

๔.นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท 

    ผูอํานวยการกลุมนิเทศ 

     ติดตามและประเมินผล 

     การจัดการศึกษา 

 

 

 

ไตรมาสท่ี ๓  วันท่ี  ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๑) 

     ๑) การกํากับ ติดตามสรุปการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  ขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒)  แนะนําใหมีผูรับผดิชอบตัวช้ีวัดทําภาระงาน ตามคูมือการประเมิน ITA 2021 และประเด็นขอคําถามการเก็บ 

ขอมูล ท่ีจะใชรองรอยการทํางานในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีกําหนดในคูมือฯ จํานวน ๔ ประเด็น 
     ๓)  ติดตามขอมูล สรุปผลการจัดซ้ือจัดจางของหนวยงาน (แบบ สขร.1) รายเดือน และในเดือนใดท่ีม่ีการจัดซ้ือ
จัดจางตองแนบบันทึกขอความท่ีผูบังคับบัญชาลงนาม  เพราะรายการขอมูล จะใชแนบรายงานเปนภาคผนวกการรา
ยงงาน ตอบคําถาม OIT ในการประเมิน ITA 2021  

ผลการกํากับ ติดตาม 



     ๔) และแนะนําการทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือลงนามในกรณีเดือนท่ีไมมีการจัดซ้ือจัดจาง 

ไตรมาสท่ี ๓  วันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๒) 

     ๑) ผูกํากับติดตามงาน ทบทวนขอมูลท่ีจัดเก็บตามตัวชี้วัดยอยท่ี O23 สรุปการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน 
      ๒)  แนะนําการจัดทํารายงานการตอบคําถาม ตามประเด็นใน O23  สรุปการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ
รายเดือน  การนําไฟลขอมูลมาตอเรียงลับทุกเดือน  เดือนใดท่ีไมขอมูลสรุปการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุราย
เดือน ใหแทรกดวยบันทึกขอความ 

๓) นัดหมายกําหนดการสงงาน ตรวจแจงผลการตรวจงาน นัดหมาย ผานไลนสวนตัว เขาพบใหคําแนะนํา 

 Coach การตอบขอมูลเปนรายตัวชี้วัด โดยการประสานงานการกํากับติดตามผานระบบไลน  เพราะเจาหนาท่ี Work 

From Home เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID -19) 

        สรุปการกํากับติดตามการดําเนินงาน  สรุปการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เก็บรองรอย

หลักฐานการตอบคําถาม OIT บรรลุตามเปาหมายนําขอมูลข้ึนเปดเผยขอมูลใน www.bkk.go.th ได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวช้ีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ (การจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ) 

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป (2563) 

 
ขอ ขอมูล ประเด็นการกํากับ ติดตาม ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด รายช่ือผูกํากับติดตาม

ตัวช้ีวัด 
O24 รายงานผล

การจัดซ้ือจัด
จางหรือการ
จัดหาพัสดุ
ประจําป 

• แสดงผลการจัดซ้ือจัด
จางของหนวยงาน 

• มีขอมูลรายละเอียด 
อยางนอยประกอบดวย 
งบประมาณท่ีใชในการ
จัดซ้ือจัดจาง ปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ 

• เปนรายงานผลของ
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

๑.นางพรสวรรค ปตุยะ 

2. น.ส. อัจฉรา บุญศรี  
เจาหนาท่ี กลุมบริหาร
การเงินและสินทรัพย 
 

๑.นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข  
    รองผอ.สพป.กทม. 
๒. นางรุงรัตน  สงปาน    
    ผูอํานวยการ 

    กลุมอํานวยการ 

๓. นางสาวรชันีวัลย  จลุบาท 

    ผูอํานวยการกลุมนิเทศ 

    ติดตามและประเมินผล 

    การจัดการศึกษา 
 

 

 

ไตรมาสท่ี ๓  วันท่ี    ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๑) 

     ๑) การกํากับ ติดตามรายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป ขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
๒)  แนะนําใหมีผูรับผดิชอบตัวช้ีวัดทําภาระงาน ตามคูมือการประเมิน ITA 2021 และประเด็นขอคาํถามการเก็บ 

ขอมูล ท่ีจะใชรองรอยการทํางานในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีกําหนดในคูมือฯ จํานวน ๓ ประเด็น 
๓) ติดตามขอมูล การสรุปรายงานตามประเภทของการจัดซ้ือจัดจางและการจัดหาพัสดุประจําป   

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบฯ ภาคผนวกการรายงงานตอบคําถาม OIT ในการประเมิน ITA 2021  
ไตรมาสท่ี ๓  วันท่ี  ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๒) 

     ๑) ผูกํากับติดตามงาน ทบทวนขอมูลท่ีจัดเก็บตามตัวชี้วัดยอยท่ี O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการ
จัดหาพัสดุประจําป   ขอมูลท่ีใชทํารายงานเปนขอมูล ปงบประมาณ พ..ศ. 2563  ท้ังหมดท่ีเตรียมไว 
      ๒)  แนะนําการจัดทํารายงานการตอบคําถาม ตามประเด็นใน O24 รายงานผลการจัดซ้ือจัดจาง   การสรุป
ขอมูลนําเสนอเปนสถิติ ขอมูลในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

๓) นัดหมายกําหนดการสงงาน ตรวจแจงผลการตรวจงาน นัดหมาย ผานไลนสวนตัว เขาพบใหคําแนะนํา 

 Coach การตอบขอมูลเปนรายตัวชี้วัด โดยการประสานงานการกํากับติดตามผานระบบไลน  เพราะเจาหนาท่ี Work 

From Home เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID -19) 

        สรุปการกํากับติดตามการดําเนินงาน รายงานผลการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจําป  เก็บรองรอย

หลักฐานการตอบคําถาม OIT บรรลุตามเปาหมายนําขอมูลข้ึนเปดเผยขอมูลใน www.bkk.go.th ได 

 

 

ผลการกํากับ ติดตาม 



 

 

 

ประเด็นการกํากับ ติดตาม 
การดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและแสดงความโปรงใสในหนวยงาน 

• แสดงผลการดําเนินงานตามมาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและแสดงความโปรงใสใน
หนวยงาน 

• มีขอมูลรายละเดียดการนํามาตรการการนํามาตรการเพ่ือสงเสริมคุณธรรมและแสดงความ
โปรงใส 

ในหนวยงาน  ในขอ O42 ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

• เปนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ผูรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
              ๑. นางสาวรัชนีวลัย  จุลบาท  ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
      ๒. นางรุงรัตน สงปาน           ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 
              ๓. นางสาวดารัตน  นพหิรัญ   เจาหนาท่ีธรุการ กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลฯ 
      ผูกํากับติดตามตัวช้ีวัด 
               ๑. นายพิเชฐร  วนัทอง         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
                                                    กรุงเทพมหานคร 
               ๒. นางสาวฆอนิมะฮ  พูลสุจ   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                                                    ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  

  

          

 ไตรมาสท่ี ๓  วันท่ี ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๑) 

๑. การกํากับ ติดตาม  ในท่ีประชุมทีมบริหาร สพป.กทม. โดยนายพิเชฐร วันทอง 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   มอบใหผูรับผิดชอบงานการประเมิน ITA 
Online  สพป.กทม.  ใหศึกษาขอมูลจากรายงานผลการประเมิน ITA  Online 2020 ของ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ีมีผลการประเมินจากคาคะแนนของตัวชี้วัดยอยท่ี ๑๐.๒  มาตรการภายในเพ่ือปองกันการ
ทุจริต 
                     ๒. ใหประสานการเรียนรูกับผูรับผิดชอบ ITA  Online 2020ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเลือกเปน
ตนแบบ แลวนํามาสังเคราะห เปนวิธีการ ดําเนินการของ สพปป.กทม. 
 
 
 

ประเด็น การปองกันการทุจริต (ตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑๐.๒ มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต) 

 

ผลการกํากับ ติดตาม 



 
 
ไตรมาสท่ี ๓  วันท่ี  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ (ครั้งท่ี ๒) 
 1. นายพิเชฐร วันทอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ติดตามผลการศึกษาขอมูลตัวชี้วัดยอยท่ี ๑๐.๒  มาตรการภายในเพ่ือปองกันการทุจริต 
                     ๒. ผูรับการนิเทศ นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท  รายงานผลการศึกษาขอมูล/วิธีการ จากรายงานผล

การประเมิน ITA  Online 2020 ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู

กับเขตท่ีเปนพันธมิตร พบวา แตละเขตพ้ืนท่ีมีจัดออนและผลการประเมินตัวชี้วัดมีแนวดําเนินงานท่ีแตกตางกัน   

การทําขอมูล O43  ข้ึนอยูกับการสังเคราะห ผลการประเมิน ITA Online 2020 และการนําผลการสังเคราะหท่ี

เปนประเด็นขอบกพรองหรือจุดออนท่ีตองแกไขเรงดวน  แลวนํามากําหนดเปนมาตรการการดําเนินงานและกําหนดการ

กํากับติดตาม  

                        ดังน้ัน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จึงกําหนดการรายงานผลการดําเนินการตาม

มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน ตามรายงานการสังเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  และตามรายละเอียดการวิเคราะหตัวช้ีวัด โดยรายงานการกํากับ

ติดตาม ตามประเด็นตัวชี้วัดท่ีเปน ขอบกพรองหรือจุดออนท่ีตองแกไขเรงดวน  สวนจํานวนครั้งในการกํากับติดตามแตละ

ตัวช้ีวัดยอย จะไมเทากัน  มีความยืดหยุน  ข้ึนอยูกับความสําเร็จของงาน และเปนการพัฒนางาน ON THE JOB TRAINING   

…………………………………….. 
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ภาพกิจกรรม  นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ

ศึกษานิเทศก กํากับ ติดตาม การดําเนินงานการประเมิน ITA Online 2021 ตัวชี้วัดท่ี 9.3 การบริหาร

งบประมาณ  แผนการใชจายงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 
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ภาพกิจกรรม  นายพิเชฐร  วันทอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร นางสาวฆอนิมะ  พูลสุข  รองผอ.สพป.กทม.และ นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท 

ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานิเทศก กํากับ ติดตาม การ

ดําเนินงานการประเมิน ITA Online 2021 ตัวช้ีวัดท่ี 9.3 การบริหารงบประมาณ  แผนการใชจาย
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ภาพกิจกรรม  นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการ
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ภาพกิจกรรม  นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด
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ภาพกิจกรรม  นางสาวรัชนีวัลย  จุลบาท ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา   และนางรุงรัตน สงปาน ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ นิเทศ กํากับ ติดตาม          

การดําเนินงานการประเมิน ITA Online 2021 ตัวช้ีวัดท่ี 9.3 การบริหารงบประมาณ       

แผนการใชจายงบประมาณ การจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 



รองรอยการกํากับติดตาม การดําเนินงานการประเมิน ITA Online 2021 ตัวช้ีวัดท่ี 9.3                   

การบริหารงบประมาณ  (แผนการใชจายงบประมาณ และการจัดซ้ือจัดจางหรือการจัดหาพัสดุ)  
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คําส่ังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ท่ี     114    / ๒๕๖4 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคณุธรรม จริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  

(กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน : ITA Online 2021) 
........................................................................... 

ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานท่ีรับการประเมินคุณธรรม 
และความโปรงใสในการดําเนินงานจาก สํานักงาน ป.ป.ช. และขยายผลเพ่ือพัฒนาการยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน  ประจาํปงบประมาณ ๒๕๖4 ระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน – 
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖4  และกําหนดใหหนวยงานท่ีรับการประเมิน วิเคราะหผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ 
แตละตัวชี้วัดประเด็นท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนแตละตัวชี้วัด ท่ีตองแกไขโดยเรงดวน ประเด็นท่ีตองพัฒนา
ใหดียิ่งข้ึน และกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะหไปสูการปฏิบัติของหนวยงาน ใหสอดคลองกับตัวชี้วัด
และมีมาตรการในการขับเคลื่อน การสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานใหสอดคลองกับผลการ
วิเคราะหผลการประเมิน ฯนั้น    

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามขอกําหนดและรายละเอียดของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร จึงแตงตั้งคณะกรรมการ นิเทศ 
กํากับ ติดตาม ประเด็นตัวชี้วัดท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออนแตละตัวชี้วัด ท่ีตองแกไขโดยเรงดวน และประเด็น
ท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   
(การประเมิน ITA Online 2021)  ดังนี้ 

คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.  นายพิเชฐร  วันทอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการ 

๒.  นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข               รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

๓.  นางนภัทร ธัญญวณิชกุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 

๔.  นายยุทธนา สําราญกิจ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

กรรมการ 
 

 
๕. นางสาวรัชนีวัลย  จลุบาท ผูอํานวยการกลุมนิเทศติตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 

๖. นายสรายุทธ แกวสลับนิล ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษา 
ทางไกลการสื่อสารและเทคโนโลย ี

กรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ 

 



๒ 
 

มีหนาท่ี   วางแผน  ประสานงาน  อํานวยการและ ติดตามชวยเหลือ นิเทศ กํากับ ติดตาม            
การดําเนินงาน โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน) ITA Online 2021 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ประเด็นตัวชี้วัดท่ีเปน
ขอบกพรองหรือจุดออน  แตละตัวชี้วัดท่ีตองแกไขโดยเรงดวน  และประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน  กิจกรรม
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   (การประเมิน ITA Online 2021)  
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย สําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 

คณะกรรมการกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน 
 

๑. นายพิเชฐร  วันทอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข               รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางนภัทร ธัญญวนิชกุล รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานค 

รองประธานกรรมการ 

๔. นางสาวรัชนีวัลย  จลุบาท ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการ 

๕. นางสาววิภาวดี เหล็มเตะ ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน กรรมการ 
๖. นางรุงรัตน  สงปาน ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ กรรมการ 
 นางยุพา  มงคลทิพยรัตน ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน กรรมการ 

7.  นางสาวธนพร  คนเสง่ียม ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงิน 
และสินทรัพย 

กรรมการ 

๘ นายธวัชชัย  มิตรโกสุม ผูอํานวยการกลุมกฎหมายและคดี กรรมการ 
9. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัด

การศึกษา 
กรรมการ 

10. นาสาวรัชนีวัลย  จุลบาท ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาวอัจฉรา  บุญศรี               พนักงานพิมพ                                               กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

12. นางสาวพรสวรรค  จันอิน พนักงานธุรการ                                     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

13. นางสาวดารัตน นพหิรัญ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดทํามาตรกรสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหสอดคลองกับผลการวิเคราะห
ขอมูล ITA Online 2021 ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 ประเด็นตัวชี้วัดท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออน  
แตละตัวชี้วัดท่ีตองแกไขโดยเรงดวน  และประเด็นท่ีตองพัฒนาใหดียิ่งข้ึน   
 
 
 



๓ 
 

คณะกรรมการนิเทศ กํากับติดตามการดําเนินงาน 
 

๑. นายพิเชฐร  วันทอง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวฆอนิมะฮ พูลสุข               รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

๓. นางรุงรัตน  สงปาน ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ กรรมการ 
4 นางสาวรัชนีวัลย  จลุบาท ผูอํานวยการกลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ 

5. นางสาวดารัตน  นพหิรัญ เจาหนาท่ีธุรการ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
        มีหนาท่ี   
         ๑.  นิเทศ/กํากับติดตามการดําเนินงานการขับเคลื่อนการดําเนินงาน กิจกรรมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
          ๒. กํากับติดตาม การดําเนินงานรายตัวชี้วัดยอยท่ีเปนประเด็นตัวชี้วัดท่ีเปนขอบกพรองหรือจุดออน   
ในแตละตัวชี้วัดท่ีตองแกไขโดยเรงดวน (O19 - O24) ใหสามารถตอบคําถามไดตรงตามประเด็นการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 
 3. รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหนวยงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   เสนอตอคณะกรรมการอํานวยการภายในกําหนด 

 ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับแตงตั้งอยางเต็มกําลังความสามารถ เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพการทํางานและรวมกันแกไขปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนดวยความรอบคอบ   เพ่ือประโยชนสูงสุดแก    
ทางราชการเปนสําคัญ 

 

 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป 
 
     สั่ง ณ วันท่ี  ๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                        
            (นายพิเชฐร  วันทอง)  
           ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 



๔ 

 

รายละเอียดแนบทาย 
ประกาศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

เรื่อง มาตรการสงเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ลงวันท่ี 1๐ มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลุม/ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายตุ 

1. การปองกันการทุจริต 1. จัดทําโครงการ/กิจกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท่ีมีแนวทาง
สอดคลองหรือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและ
ความโปรงใสของ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
2. ดํา เนินการเ พ่ือปองกันการทุจริต ไดแก  เจตจํ านงสุจริต 
ของผูบริหาร การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการปองกันการทุจริต การ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร และแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต 
วิ เ ค ร า ะ ห ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส  
ในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออนไลน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563     
3. ดําเนินการทบทวนและจัดทํามาตรการภายในเพ่ือปองกันการ
ทุจริต โดยกําหนดมาตรการเพ่ือขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมและ
ความโปรงใสภายในหนวยงานใหดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองตามผลการ
วิเคราะหผลการประเมินฯ 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
5. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 
 
 

กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา/ 
นางสาวรัชนีวัลย  จลุบาท 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายวันท่ี 30  
มิถุนายน 2564 
 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 2  
ภายวันท่ี 30 
กรกฎาคม 
2564 
 



๕ 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลุม/ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายตุ 

๒. การเปดเผยขอมูล 1. จัดทําแนวทางปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนดข้ันตอน 
วิธีการ และสวนงาน/เจาหนาท่ี ท่ีเก่ียวของกับการเผยแพรขอมูลตอ
สาธารณะ 
2. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
3. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ/ 
นายสรายุทธ  แกวสลับนิล 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายวันท่ี 30 
มิถุนายน2564 
 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 2  

  ยายน 2564 

๓. การปฏิบัติหนาท่ี 1. มีคูมือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2. กําหนดรายละเอียดการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีตามตําแหนงงาน 
3. มีคูมือหรือมาตรฐานการใหบริการ แผนผังหรือแผนภูมิ 
     การใหบริการ  ระยะเวลาท่ีใชในการใหบริการ ระบุผูรับผิดชอบ 
     ท่ีสามารถติดตอได 
4. ใหบริการผูมาติดตอตามลําดับ 
5. จัดทําขอมูลสถิติการใหบริการในงานท่ีรับผิดชอบ 

กลุมบริหารงานบุคคล/ 
นางสาวกฤติมา จินดาธนกิตติ์ 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

๔. การใชงบประมาณ 1. แสดงแผนการใชจายงบประมาณของหนวยงานประจําป ซ่ึงมี
รายละเอียดของแหลงท่ีไดจัดสรรตามประเภทรายการใชจาย 
2. ประชุมติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนการใช
จายงบประมาณ 
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณ ปญหา 
อุปสรรค ขอเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
5. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมบริหารการเงินและ
สินทรัพย/ 
นางสาวธนพร  คนเสง่ียม 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

 
 
 



๖ 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลุม/ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายตุ 

๕. การใชอํานาจ 1. กําหนดนโยบาย/แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการมอบหมายงาน  
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือใหสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ ซ่ึงจะตองเปนไปอยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ 
2. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมกฎหมายและคดี/ 
นายธวัชชัย มิตรโกสุม 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายวันท่ี 30 
มิถุนายน2564 
 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 2  
ภายวันท่ี 30
กรกฎาคม 
2564 

 

๖. การใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 

1. กําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใชทรัพยสินของราชการ 
2. แจงข้ันตอนการขออนุญาตการขอยืมท่ีถูกตอง 
3. มีมาตรการการกํากับดูแลและตรวจสอบการใชทรัพยสินของทาง
ราชการ 
4. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมอํานวยการ/ 
นางรุงรัตน  สงปาน 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

7. การแกไขปญหาการทุจริต 1. ทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวของกับการปองกันการทุจริตในหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพ  
2. จัดทําแผนงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตของ
หนวยงาน  
3. จัดทํามาตรการการเฝาระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายใน
หนวยงาน เพ่ือปองกันการทุจริตในหนวยงาน 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
5. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมกฎหมายและคดี/ 
นายธวัชชัย  มิตรโกสุม 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

 
 
 
 
 

 



๗ 

 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลุม/ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายตุ 

8. คุณภาพการดําเนินงาน 1. จัดทําแนวทางปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน ข้ันตอน และ
ระยะเวลาท่ีกําหนด และผูรับผิดชอบชัดเจน 
2. กํากับติดและประเมินผลการดําเนินงาน 
3. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
4. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 

กลุมนิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา/ 
นางสาวรัชนีวัลย  จลุบาท 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายวันท่ี 30
มิถุนายน 2564 
 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 2  
ภายวันท่ี 30
กรกฎาคม 
2564 

 

๙. ประสิทธิภาพการส่ือสาร 1. เผยแพรขอมูลของหนวยงานในเรื่องตางๆ ตอสาธารณชน 
ผานชองทางท่ีหลากหลาย สามารถเขาถึงไดงาย และไมซับซอน โดย
ขอมูลท่ีเผยแพรตองถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน  
2. จัดใหมีชองทางใหผูรับบริการ ผูมาติดตอ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 
สามารถสงคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงาน/การ
ใหบริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีขอกังวล สงสัยไดอยางชัดเจน 
รวมถึงจัดใหมีชองทางใหผูมาติดตอ สามารถรองเรียนการทุจริตของ
เจาหนาท่ีในหนวยงาน 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
5. เผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 
 

กลุมสงเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ/ 
นายสรายุทธ  แกวสลับนิล 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

 
 

 
 
 
 



๘ 

 

มาตรการ ข้ันตอนหรือวิธีการ กลุม/ผูรับผิดชอบ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายตุ 

10. การปรับปรุงระบบ 
      การทํางาน 

1. ปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและ
กระบวนการทํางานของหนวยงานใหดียิ่งข้ึน  
2. นําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน  
3. เปดโอกาสใหผูรับบริการ หรือผูมาติดตอ เขามามีสวนรวม 
ในการปรับปรุง พัฒนา การดําเนินงาน เพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการ และควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานใหมี
ความโปรงใสมากข้ึน 
4. รายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  
5. แจงเวียนและเผยแพรขอมูลผานเว็บไซตหนวยงาน 
 

กลุมอํานวยการ/ 
นางรุงรัตน  สงปาน 

มิถุนายน- กันยายน
2564 

รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 1  
ภายวันท่ี 30
มิถุนายน 2564 
 
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
ครั้งท่ี 2  
ภายวันท่ี 30
กรกฎาคม 
2564 
 
 

 
 

 



 

 

 

https://sites.google.com/bkkp.go.th/nitedbkkpnew 

โทร : 02 354 5254  E-Mail : supervisor@bkkp.go.th 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 


	
	ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร




