
1 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

เกี่ยวกับการบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะ  
หรือการก าหนดสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ครั้งที่ 1/๒๕๖3 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3   เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑  อาคารราชวัลลภ 

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

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/๒๕๖2 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
     บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเพื่อทราบ 
   4.1 การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษ 
     ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) รุ่นท่ี 5 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง 
     เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
     ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล
   4.2 การเรียกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน จากบัญชี กศจ.กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561  
     ครั้งท่ี 10 
   4.3 การพิจารณาจัดสรรอัตราเกษียณอายุราชการ ปี 2562 ในส านักงาน 
     เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองเพื่อพิจารณา 
 5.1 การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
     ผู้บริหารสถานศึกษา ตามประกาศต าแหน่งว่าง (เพิ่มเติม) สังกัดส านักงาน 
   เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 2 และส านักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาประถมศึกษา 
   กรุงเทพมหานคร 
 5.2 การพิจารณาต าแหน่งว่างสายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
   การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
   กรุงเทพมหานคร 
 5.3  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
    สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 
 5.4 การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง 
   ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 5.5 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
   ท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาท่ีมี 
   อัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
   การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  5.6 ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 

   การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ขอโอนไปรับราชการต าแหน่งครู ระหว่าง 
   ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   

  5.7  การพิจารณาส่งค าร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     ต าแหน่งครู ท่ีขอย้ายกรณีพิเศษไปต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา (ย้ายติดตาม 
    คู่สมรส) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ 
     ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  

  5.8 การพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน 
   ในกรณีท่ีได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   มัธยมศึกษา เขต 1 

  5.9 การพิจารณาผลการประเมินด้านท่ี 1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
   ด้านท่ี 2 ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
   การศึกษา ส าหรับวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. 
   ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี  30 กันยายน 2562 สังกัด 
   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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 5.10  การพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ 
    ช านาญการ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ 
    ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 2 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    กรุงเทพมหานคร 
 5.11 การพิจารณาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็น 
   วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 
    0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
   การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  
 5.12  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านท่ี 3 ด้านผลการปฏิบัติงาน 

    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
    ครูช านาญการพิเศษ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ 
    ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2562 สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  5.13  การพิจารณาแต่งตั้งครูผู้ช่วย ซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ 
    พัฒนา อย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู (ว 20/2558) สังกัดส านักงาน 
    เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    มัธยมศึกษา เขต 2 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
    กรุงเทพมหานคร 

 5.14  การด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
    บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
     และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  5.15  การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 

    บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งในระดับ 
    ท่ีสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี 
    การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1   

  5.16  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
    เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงขึ้น ประเภทวิชาการ 
    สายงานนักจัดการงานท่ัวไประดับช านาญการ (ว 10 ปี 2548) สังกัด 
    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
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  5.17  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
    ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
      เขต 1 ขอโอนไปรับราชการสังกัดกองการศึกษา เทศบาลต าบลเสาธงหิน 
    จังหวัดนนทบุรี 

  5.18  การรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร  
    มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง 
    ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
ระเบียบวาระที่  6 เร่ืองอื่น ๆ 
 
 
 
 


