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ระเบียบวาระการประชมุ 
คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

วันที ่21 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3   เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑  อาคารราชวลัลภ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 ...........................................  

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/๒๕๖2 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
   - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเพื่อทราบ 
   4.1 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ 
     ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นท่ี 5 เพื่อบรรจุและแต่งต้ัง 
     เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
     ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
   4.2 การบรรจุและแต่งต้ังผู้สอบแข่งขันได้ไปรับราชการทหารกลับเข้ารับราชการ 
     เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 
ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 5.1 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   ท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีมี 
   อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
   การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 2   
 5.2 การบริหารอัตราก าลังต าแหน่งว่าง เพื่อใช้ต าแหน่งว่างในการเรียกบรรจุ 
   จากบัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร รับย้ายและแต่งต้ังตามค าร้องขอย้ายฯ 
   ต าแหน่งครู ประจ าปี พ.ศ. 2563 และการสอบแข่งขัน ของส านักงาน 
   ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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 5.3 การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถ และด้านท่ี 3 
   ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี 
   วิทยฐานะช านาญการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 
   0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
   การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 5.4 การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 ด้านวินัย คุณธรรม 
   จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถ 
   ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็น 
   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 
   0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
   การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
    เขต 2 
 5.5 การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 ด้านคุณธรรม 
    จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถและ 
    กลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
    ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 
  0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552  (ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ) 
   สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 5.6 การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินด้านท่ี 1 ด้านคุณธรรม 
    จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ความสามารถและ 
   กลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   ส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 
  0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 (รองผู้อ านวยการเขตพื้นท่ี 
   การศึกษาเชี่ยวชาญ) กรณีเปลี่ยนกรรมการประเมิน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 5.7 การพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
   ช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 25  
   ลงวัน ท่ี  29 ธันวาคม 2548 สั ง กัดส า นักงานเขตพื้ น ท่ีการ ศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 1 
 5.8 การพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
   ช านาญการ ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 
    30 กันยายน 2552 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
   และส านักงานประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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 5.9 การพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
   ช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ 
   ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 5.10   การพิจารณาแต่งต้ังครูผู้ช่วยซ่ึงผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ 
    พัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 5.11  การพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน 
      ในกรณีท่ีได้รับคุณวุฒิเพิ่มข้ึนหรือสูงข้ึน ตามคุณวุฒิท่ี ก.ค.ศ. รับรอง  
     สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 5.12  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
    คนพิการได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) สังกัด 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
 5.13  การพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) 
     เพื่อเลื่อนและแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน ประเภทวิชาการ  
    สายงานวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับช านาญการ (ว 10 ปี 2548) สังกัด 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 5.14  การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น  
     ตามมาตรา 38 ค. (2) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
     (ผู้อ านวยการกลุ่ม) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 5.15  การพิจารณาขอใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ประเภทข้าราชการครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) จากส านักงานปลัด 
     กระทรวงศึกษาธิการ และประเภทข้าราชการพลเรือนสามัญจากบัญชี 
     ผู้สอบแข่งขันได้จากส่วนราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับ 
     ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
     ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)  
 
ระเบียบวาระที่  ๖ เร่ืองอื่น ๆ 


