
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินงาน 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในภารกิจของ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 

 

 



ค ำน ำ 
 

  เอกสารฉบบัน้ี เป็นการรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร         
ซ่ึงเอกสารฉบบัน้ี เป็นส่วนหน่ึงของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ITA online 2022) ตามแบบวดัก าหนดตรวจ
การเปิดเผยขอ้มูล สาธารณะ (Open Data and Transparency Assessment : OIT)  
  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไดรั้บมอบหมาย
ให้รวบรวมขอ้มูลหรือกิจกรรมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในภารกิจ ของส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เพื่อความโปร่งใสในภารกิจของส านกังาน เขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
    
 
                                                                                                           กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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สำรบัญ 
 

                           หน้ำ 
 

ค าน า                 ก 
สารบญั                 ข 
- ประชุมพิจารณากลัน่กรองการเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา       1 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
-  การประชุมพิจารณากลัน่กรองการเล่ือนขั้นค่าจา้งลูกจา้งประจ า คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565)       8 
-  การประชุมพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        15 
และการเล่ือนขั้นค่าจา้งลูกจา้งประจ า คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
-  ประชุมจดัสรรอตัราวา่งจากผลการเกษียณอายรุาชการ           30 
-  ประชุมพิจารณากลัน่กรองการขอรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ (พ.ค.ก.)       44 
-  ประชุมพิจารณาคุณสมบติัผูข้อรับเงินค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) และ (พ.ค.ศ.)  49 
ภาคผนวก               54 
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ครั้งที่ 1/2565 

วันที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2565 
เวลา  09.00 น. 

ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร    
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

ครั้งที่ 1/2565  
วันที่  8 เมษายน พ.ศ. 2565   เวลา  09.00  น. 

ณ   ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

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

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

          - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  เสนอเพ่ือทราบ 
  3.1  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1       
             (1 เมษายน 2565)      
   3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ
         ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม 
         มาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  เสนอเพ่ือพิจารณา 

   4.1  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
         ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

      

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
มติที่ประชุม
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
  3.1  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1                  
  (1 เมษายน 2565)      
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกบัการ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยขอให ้
ส่วนราชการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ 
  

  กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 1075 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เร่ือง ซักซ้อมการ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
  (เอกสารแนบ 1 ) 
 ประเด็นที่เสนอ 
  เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม  
.................................................................................................................................................................... 
…………………............................................................................................................................................... 
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 3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร     
ทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม เหมาะสม 
เรียบร้อย และถูกต้อง เพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   
   กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
  คำส่ัง สพป.กทม. ที่ 90/2565 สั่ง ณ วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
  (เอกสารแนบ 2) 
ประเด็นที่เสนอ 
  เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม  
......................................................................................................................... ........................................... 
.................................................................................................................................... ...............................  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
   การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร        
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2)  

  ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้าราชการ
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) นับตัว ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 ทั้งสิ้น 28 คน 
เงินเดือนรวมต่อเดือน 916,440.- บาท  คิดเป็น 3% ของเงินเดือน เท่ากับ 27,493.20 บาท      
วงเงินที่ สพฐ. จัดสรรให้ สพท. 2.99% เท่ากับ 27,401.56 บาท วงเงินคงเหลือกันไว้ที่ สพฐ. 
0.01%  เท่ากับ 91.64 บาท ซึ่งประกอบด้วย  
   1. กลุ่มอำนวยการ     จำนวน  6 คน    
   2. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์    จำนวน     3    คน 
   3. กลุ่มบริหารงานบุคคล     จำนวน  6 คน 
   4. กลุ่มนโยบายและแผน    จำนวน    6 คน 
   5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  จำนวน    5 คน 
   6. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ จำนวน  1 คน 
   7. หน่วยตรวจสอบภายใน    จำนวน    1 คน 
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 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่  17 มีนาคม 2553        
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ า ตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน        
พ.ศ. 2553 (เอกสารแนบ 3) 

 ประเด็นที่เสนอ 
 พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา          
38 ค. (2) ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยแบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือ ระดับดีเด่น  ระดับดีมาก หรืออื่นๆ
ตามที่เห็นสมควร 
  (เอกสารประกอบการประชุม)  
 
มติที่ประชุม  
.................................................................................................................................................................... 
…………………...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
มติที่ประชุม 
.................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
เลิกประชุมเวลา              น. 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 

ท่ี 90/๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครัง้ท่ี 1 (1 เมษายน 2565)  
.............................................................. 

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565)  
 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) 
เพื ่อประกอบการเลื ่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 
ตามมาตรา 38 ค. (2) ครั้งที่ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส  
และเป็นธรรม จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตามรายละเอียดดังนี้  
 1. นายพิเชฐร์  วันทอง  ประธานกรรมการ 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 2. นางนภัทร  ธัญญวณิชกุล  รองประธานกรรมการ 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 3. นายยุทธนา  สำราญกิจ  รองประธานกรรมการ 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 4. นายวิทยา  เกษาอาจ  รองประธานกรรมการ 
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 5. นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม กรรมการ  
   และประเมินผลการจัดการศึกษา   
 6. นางรุ่งรัตน์  สงปาน      ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
        7. นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
        8. นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ 
 9. นางสาวชมกมล หาพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
        10. นางยุพา  มงคลทิพย์รัตน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการ 
 11. นายธวัชชัย มิตรโกสุม นิติกรชำนาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี กรรมการ 
   ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
  
 
 

/12. นางสาวสมฤทัย... 
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        12. นางสาวสมฤทัย  ธรรมมา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าท่ี กรรมการ 
   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
        13. นางกฤติมา  จินดาธนกิตต์ิ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
 14. ว่าท่ีร้อยตรีภัทรชัย  กฤษสุริยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
        15. นางสาวธนาศรี  พานทอง นักทรัพยากรบุคคล (พนักงานราชการ) ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส และเป็นธรรม 
 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖5 
 
 
 
        (นายพิเชฐร์  วันทอง) 
                                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่  8  เมษายน  พ.ศ. 2565 

เวลา  15.00 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  

ครั้งที่ 1/2565  
วันที่  8  เมษายน  2565   เวลา  15.00  น. 

ณ   ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

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

ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง  ประธาน ฯ แจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 

          - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  เสนอเพ่ือทราบ 
   3.1  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  
         ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 25625 

      3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ   
                                  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  
   

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   4.2 การพิจารณากลัน่กรองเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  
        ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  

      

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
มติที่ประชุม
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
  3.1  ซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1    
                        (1 เมษายน 2565)  

    

 รายละเอียดความเป็นมา  
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยขอให้ส่วน
ราชการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการไปตามปกติ 
  

 กฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 
 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว1075  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565  เรื่อง ซักซ้อมการ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
  (เอกสารหน้า 01) 
 ประเด็นที่เสนอ 
  เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม  
.................................................................................................................................................................... 
…………………............................................................................................................................................... 
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3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

                        ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

 รายละเอียดความเป็นมา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจากผลการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอขอความ
เห็นชอบต่อองค์คณะบุคคล  

 

 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 คำสั่ งสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่  91/2565             
สั่ง ณ วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 (เอกสารหน้า 05) 
 

 ประเด็นที่เสนอ 
 เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม  ....................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

  การพิจารณากลั่นกรองเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2565)  
 รายละเอียดความเป็นมา 
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีลูกจ้างประจำใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ทั้งสิ้น 73 คน โควตา 15 % เท่ากับ 10.95 คน (วงเงินรวม 2,179,150 บาท) วงเงิน 6% เท่ากับ 
130,749.- บาท  (รายละเอียด หน้า 06 - 12)  
   1. กลุ่มโรงเรียนที่ 1 (กลุ่มทวารวดี) 
   จำนวน 12 โรงเรียน   จำนวน 28 คน    โควตา 15 % เท่ากับ 4.20    คน 
   2. กลุ่มโรงเรียนที่ 2 (กลุ่มรัตนโกสินทร์) 
      จำนวน 13 โรงเรียน   จำนวน 27 คน    โควตา 15 % เท่ากับ 4.05     คน 
   3. กลุ่มโรงเรียนที่ 3 (กลุ่มกรุงธนบุรี) 
    จำนวน 12 โรงเรียน   จำนวน 15 คน    โควตา 15 % เท่ากับ 2.25    คน 
   4. กลุ่มในสำนักงาน 
    จำนวน 3 คน     คิดโควตา 15% เท่ากับ 0.45    คน    
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 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 
 

 ประเด็นที่เสนอ 
  พิจารณาจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จากบัญชีแสดงขอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  
 

มติที่ประชุม  
.................................................................................................................................................................... 
…………………...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
มติที่ประชุม 
.................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
เลิกประชุมเวลา              น.   
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ที ่91/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  
ครัง้ที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

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

 ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
 

 เพ่ือให้การดำเนินการในการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่  1  (1  เมษายน 2565)             
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ยุติธรรม         
และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 และหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว1075 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้น
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการเลื่อนขัน้ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประกอบด้วย   
1. นายพเิชฐร ์วันทอง                    ประธานกรรมการ 
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร      
2. นางนภัทร ธัญญวณิชกุล รองประธานกรรมการ 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
3. นายยุทธนา สำราญกิจ รองประธานกรรมการ 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
4. นายวิทยา เกษาอาจ รองประธานกรรมการ 
 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
5. นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภทัร   ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ประธานกลุ่มทวาราวดี กรรมการ 
6. นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวฯ ประธานกลุ่มรัตนโกสินทร์ กรรมการ 
7. นางเมตตา ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ประธานกลุ่มกรุงธนบุรี กรรมการ 
8. นางรุ่งรัตน์ สงปาน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการ 
9. นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
10. ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย กฤษสุริยา เจ้าพนกังานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวธนาศรี พานทอง นักทรัพยากรบุคคล พนักงานราชการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

                          สั่ง  ณ  วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ.  2565 
 
 
 

         (นายพิเชฐร์  วันทอง) 
                              ผู้ อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
คร้ังที่ 1/2565 

วันจันทรท่ี์ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

*************************** 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผ่าน 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 3.1 การซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าในสังกัด ในวันท่ี 1 เมษายน 2565             
โดยให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04009/ว 1075                      
ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการ   
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดและผู้เกี่ยวข้องทราบด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  ตามหนังสือส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี ศธ 04230/711 ลงวันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2565 (เอกสารแนบ 1) 
ประเด็นน าเสนอ 
 เสนอท่ีประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 3.2  การบริหารวงเงินและคณะกรรมการจัดสรรวงเงิน การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการการบริหาร
วงเงินและคณะกรรมการจัดสรรวงเงิน ท่ีได้รับจัดสรรจาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใช้เล่ือน
เงินเดือนในอัตราร้อยละ 3.00 ของจ านวนข้าราชการท่ีมีอยู่จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 ตามค าส่ังส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 60/2565  ลงวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ.2565 
 

/ในการนี้... 
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  ในการนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จัดสรรวงเงินเพื่อใช้พิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในอัตราร้อยละ 3.00 โดยส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรวงเงินเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) ให้โรงเรียนในสังกัดทราบ (เอกสารแนบ 2) 

ประเด็นน าเสนอ 
 เสนอท่ีประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 3.3  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

  ตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2562 ข้อ 11.2 ก าหนดให้ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 คน  
ประกอบด้วย 
    (1)  ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานใน  สพท.   
                      (2)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา/รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
        (3)  ข้าราชการสายงานการสอน 
  โดยให้คณะกรรมการท าหน้าท่ีพิจารณา รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจส่ังเล่ือนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ กศจ. 
  ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานการเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรมและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน
ข้าราชการ ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
ท่ี 93 / 2565 ส่ัง ณ วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (เอกสารแนบ 3) 
ประเด็นน าเสนอ 
 เสนอท่ีประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

/3.4 ข้อมูลข้าราชการ... 
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 3.4 ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
  ในการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้อมูลข้าราชการ ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ครูผู้ช่วย และครู
ช่วยราชการในส านักงาน/ในสถานศึกษา ท่ีมีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 จ านวน 1,124 คน แบ่งตามกลุ่ม ดังนี้ 
 

ณ  วันที่  1 มีนาคม 2565  

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า จ านวน 
(คน) เงินเดือนรวม 

 

วงเงิน 3 % 
 

หมายเหตุ 

กลุ่มที่ 1 (อันดับ คศ.3  ลงมา) 1,121 32,294,040 968,821.20  
กลุ่มที่ 2 (อันดับ คศ.4 – คศ.5) 3 197,620 5,928.60  

ประเด็นน าเสนอ 
 เสนอท่ีประชุมรับทราบ 
มติที่ประชุม 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

 4.1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2565)
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และโรงเรียนในสังกัดได้ด าเนินการ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) ตามหนังสือซักซ้อมการ
เล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ าท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
รายละเอียดดังนี้ 
  1. ผู้บังคับบัญชาได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ในรอบการประเมินระหว่าง     
วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 
  2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียนในสังกัด ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4.1.1 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.4 
คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2565) (เอกสารประกอบการประชุมหน้า 1)  

                ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อันดับ คศ.4 มีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 จ านวน 3 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จ านวน 2 คน และครูผู้สอน จ านวน 1 คน   

               วงเงินรวม 197,620 บาท                            
                           รวมวงเงินเล่ือน 3 % = 5,928.60 บาท 
                           ใช้วงเงินเล่ือน  = 5,910 บาท 
                           จ านวนเงินคงเหลือ  = 18.60 บาท   
 

/ประเด็นที่เสนอ... 
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ประเด็นที่เสนอ 
  พิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันดับ คศ.4 จากบัญชีแสดง
ขอเล่ือนเงินเดือน เป็นไปตามท่ีก าหนด 

มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.1.2 การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย – อันดับ คศ.3) 
คร้ังที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย - อันดับ คศ.3) มีตัวอยู่จริง ณ วันท่ี 1 มีนาคม 2565 รวมท้ังส้ิน 1,121 คน 
ประกอบด้วยข้าราชการต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ครู  ครูผู้ช่วย และครูช่วยราชการในส านักงาน/ในสถานศึกษาเท่ากับ  
วงเงินรวม 32,294,040 บาท วงเงิน 3% เท่ากับ 968,821.20 บาท ใช้วงเงินเล่ือน 968,716.01 บาท          
เหลือวงเงิน 245.09 บาท  
 
 
 
 
 
 

ประเด็นที่เสนอ 

  พิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูผู้ช่วย - อันดับ คศ.3)  
จากบัญชีแสดงขอเล่ือนเงินเดือน เป็นไปตามท่ีก าหนด โดยแบ่งรายละเอียดได้ดังนี้ 
  1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2. ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  3. ศึกษานิเทศก์ 
  4. ครูและรองผู้อ านวยการโรงเรียน   
(เอกสารประกอบการประชุมหน้า 2 - 6) 
มติที่ประชุม 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 

/4.1.3 บัญชีรายชื่อ... 
 
 

                ณ  วันที่ 1 มนีาคม 2565  

ข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า 

จ านวน 
(คน) 

เงินเดือนรวม 

 

วงเงิน 3 % 
 

 
วงเงินที่ใช้แล้ว 

วงเงิน 

คงเหลือ 

กลุ่มที่ 1  
(อันดับ คศ.3 ลงมา) 

1,121 32,294,040 968,821.20 968,716.01 245.09 
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  4.1.3 บัญชีรายชื่อผู้ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 
  ครูที่ไม่ได้รับการเล่ือนเงินเดือนฯ ครั้งท่ี 1 (1 เมษายน 2565) จ านวน 7 ราย ดังนี้ 
   1. สิบเอกชวิน สมบูรณ์หรรษา ครูผู้ช่วยโรงเรียนพญาไท บรรจุไม่ครบ 4 เดือน  
(บรรจุ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการพัฒนาท้องถิ่น) 
   2. นางสาวชนาฎา สลามเต๊ะ ครูผู้ช่วย โรงเรียนวดัอมรินทราราม บรรจุไม่ครบ 4 เดือน 
(บรรจุวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการพัฒนาท้องถิ่น) 
   3. นางสาวภาวิษย์พร ฐิตาภาธนวัฒน์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  
บรรจุไม่ครบ 4 เดือน (บรรจุวันท่ี 24 ธันวาคม 2564 กรณีพิเศษ 25%) 
   4. นางสาวฤทัย หินราชา ครู โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค ถูกลงโทษทางวินัย 
(ลงโทษตัดเงินเดือน ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 4/2565  
ส่ัง ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) 
   5. นางสาวอัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ ครู โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ ลาศึกษาต่อ 
   6. นางพรนภา บุตรวังค์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ถูกลงโทษทางวินัย 
(ลงโทษตัดเงินเดือน ตามค าส่ังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่ี 1/2565  
ส่ัง ณ วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565) 
   7. นายพิพัฒน์ ทรัพย์มาก ครู โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ บรรจุไม่ครบ 4 เดือน  
(ลาออกรับราชการทหาร บรรจุกลับวันท่ี 4 มกราคม 2565)  (เอกสารประกอบการประชุมหน้า 106) 

ประเด็นที่เสนอ 
  พิจารณาผู้ไม่ได้รับการเล่ือนเงินเดือน จ านวน 7 ราย ตามกฎ ก.ค.ศ. การเล่ือนเงินเดือนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
  ข้อ 10 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนในแต่   
ละครั้งต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ (1) (2) (5) (6) ดังต่อไปนี้ 
 (1) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับพอใช้หรือร้อยละหกสิบ 
 (2) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องไม่ถูกส่ังลงโทษทางวินัยท่ีหนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ หรือไม่ถูกศาล
พิพากษาในคดีอาญาให้ลงโทษในความผิดท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือความผิดท่ีท าให้เส่ือมเสียเกียรติ
ศักดิ์ ต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการของตน ซึ่งไม่ใช่ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (5) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ต้องได้รับการบรรจุเข้ารับราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือนหรือได้
ปฏิบัติราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าส่ีเดือนก่อนถึงแก่ความตาย 
 (6) ในครึ่งปีท่ีแล้วมา ส าหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย 
ในประเทศหรือต่างประเทศ ต้องมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าส่ีเดือน 
มติที่ประชุม 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 

/ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระที่ 5   เร่ืองอื่นๆ  (ถ้ามี) 

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

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

มติที่ประชุม 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

 

เลิกประชุม เวลา ................... น. 
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ระเบียบวาระการประชุม 
คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 

 
 

 
 
 
 

ครั้งที่ 1/2565 
วันที่  12  เมษายน  พ.ศ. 2565 

เวลา  09.00 น. 
 
 
 
 
 
 

 
 

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวาระการประชุม 

คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  
ครั้งที่ 1/2565  

วันที่  12  เมษายน  2565   เวลา  09.00  น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
-------------------------------- 

 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง  ประธาน ฯ แจ้งที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม 

          - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง  เสนอเพ่ือทราบ 
   3.1  ซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  
         ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 25625) 

      3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
                                  ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  
   

ระเบียบวาระที่  4 เร่ือง  เสนอเพ่ือพิจารณา 
   4.2 การพิจารณาการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ  
        ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  

      

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
มติที่ประชุม
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง เสนอเพื่อทราบ 
  3.1  ซักซ้อมการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1    
                        (1 เมษายน 2565)  

    

 รายละเอียดความเป็นมา  
  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) โดยขอให้     
ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด       
การเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
  

 กฎหมาย/ระเบียบที่เกีย่วข้อง 
 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว1075  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรือ่ง ซักซ้อมการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
 ประเด็นที่เสนอ 
  เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม  
.................................................................................................................................................................... 
…………………............................................................................................................................................... 
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 3.2  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 
 รายละเอียดความเป็นมา 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากล่ันกรองเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างประจำจากผล             
การปฏิบัติงาน และพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาก่อนเสนอขอความ
เห็นชอบต่อองค์คณะบุคคล และคณะกรรมการกลั่นกรองการเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำแล้วเมื่อวันที่ 
8 เมษายน 2565 (รายละเอียดดังแนบ) 

 

 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 คำสั่ งสำนักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่  91/2565             
สั่ง ณ วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

 ประเด็นที่เสนอ 
 เพ่ือทราบ 
มติที่ประชุม  ....................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง เสนอเพื่อพิจารณา 
 

  การพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565)  
 รายละเอียดความเป็นมา 
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีลูกจ้างประจำใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีตัว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 
ทั้งสิ้น 73 คน โควตา 15 % เท่ากับ 10.95 คน (วงเงินรวม 2,179,150 บาท) วงเงิน 6% เท่ากับ 
130,749.- บาท  
   1. กลุ่มโรงเรียนที่ 1 (กลุ่มทวาราวดี) 
   จำนวน 12 โรงเรียน   จำนวน 28 คน    โควตา 15 % เท่ากับ 4.20    คน 
   ลูกจ้างประจำที่ได้รับการพิจารณา 1 ขั้น จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
    1. นางแสงจันทร ์ วงษ์ภูดร โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก 
    2. นางประทิน  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 
    3. นายชัยเรศ  อิมอำนวย โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 
    4. นายมาโนช  ต๋าอ่อน  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 
    5. นางนันทวดี  ปุระหล่า โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส (สำรอง)***
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   2. กลุ่มโรงเรียนที่ 2 (กลุ่มรัตนโกสินทร์) 
      จำนวน 13 โรงเรียน   จำนวน 27 คน    โควตา 15 % เท่ากับ 4.05     คน 
   ลูกจ้างประจำที่ได้รับการพิจารณา 1 ขั้น จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
    1. นายชูชาติ  กำแพง  โรงเรียนบางบัวฯ 
    2. นางละออ  วงษ์ภูดร  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
    3. นายอุทิศ  หมายมั่น  โรงเรียนประถมนนทรี 
    4. นายสุระชัย  วงษ์ศิริ  โรงเรียนวัดด่านฯ 
 
   3. กลุ่มโรงเรียนที่ 3 (กลุ่มกรุงธนบุรี) 
    จำนวน 12 โรงเรียน   จำนวน 15 คน    โควตา 15 % เท่ากับ 2.25    คน 
   ลูกจ้างประจำที่ได้รับการพิจารณา 1 ขั้น จำนวน 2 ราย ดังนี้ 
    1. นางอัจราภรณ์  ธูปแจ้ง โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
    2. นายณรงค์  นุพินรัมย์ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 
    3. นายฉลอง  คำแสน  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (สำรอง)*** 
 
   4. กลุ่มในสำนักงาน 
    จำนวน 3 คน     คิดโควตา 15% เท่ากับ 0.45    คน   
  
 กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 1. ระเบียบการะทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 
 2. หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว1075  ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ซักซ้อม       
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ข้อ 7         
ให้เลื่อนขั้นค่าจ้าง 1 ขั้น ได้ไม่เกินโควตาร้อยละ 15 ของจำนวนลูกจ้างที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2565 
เฉพาะจำนวนเต็ม โดยรวมผู้ที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษร้อยละ 4 (1 ขั้น) อยู่ในโควตานี้ด้วย ห้ามมิให้ใช้
โควตา 2 ขั้นเกินจำนวนเต็มโดยเด็ดขาด สำหรับการปัดเศษของโควตา สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
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 ประเด็นที่เสนอ 
  พิจารณาจำนวนเงินที่ใช้เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ จากบัญชีแสดงขอเลื่อนขั้นเงนิเดือน  
 

มติที่ประชุม  
.................................................................................................................................................................... 
…………………...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
มติที่ประชุม 
.................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
 
 
เลิกประชุมเวลา              น.   
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ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ที่  93 / ๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาและการเลือ่นข้ันคา่จา้ง

ลูกจา้งประจ า ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 
.............................................................. 

 ด้วยส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จะด าเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2544 เพื่อให้การเลื่อน
เงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย
บุคคลดังต่อไปนี้  

1. นายพิเชฐร ์ วันทอง   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานกรรมการ 
2. นางนภัทร  ธัญญวณิชกลุ   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ 
3. นายยุทธนา  ส าราญกจิ     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ 
4. นายวทิยา  เกษาอาจ  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ 
5. นางสุพรรัตน์  สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต กรรมการ  
6. นางสาวสุภาวดี  อึง้พานชิ ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว (เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) กรรมการ 
7. นางเมตตา  ศิริรัตน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค กรรมการ 
8. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท กรรมการ 
9. นายสุรชัย  ศรีโยธ ี ครูโรงเรียนอนุบาลสามเสน (ส านักงานสลากินแบบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรรมการ 
10. นายธวัชชัย  มิตรโกสุม นิติกรช านาญการ กรรมการ 
11. นางกฤติมา  จนิดาธนกิตต์ิ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการและเลขานุการ 
12. นางวาสนา  มูเนาวาเราะห ์ นักทรพัยากรบุคคลปฏิบัติการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. วา่ที่ร้อยตรีภัทรชัย  กฤษสุริยา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวธนาศรี  พานทอง นักทรพัยากรบุคคล (พนักงานราชการ) ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

 

/มีหน้าที่... 
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 มีหน้าที่  พิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการเลื่อนข้ันค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า โดยยึดหลักคุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผยโปร่งใส และพิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์
กับผู้เรียนเป็นหลักตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ เพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาสั่งเลื่อนเงินเดือน
และเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า และประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจสั่งเลื่อนเงินเดือนโดยความเห็นชอบของ
กรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
 

 ทั้งนี ้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  31  มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
                     (นายพเิชฐร์  วนัทอง) 
                                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากรุงเทพมหานคร 
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ระเบยีบวาระการประชุม 

การพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) 

ครั้งที่ 1 /2565 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร  ชั้น 3   
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ระเบียบวาระการประชุม 
การพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ  

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพ่ิมเติม) 
ครั้งท่ี 1 /2565 

วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร  ชั้น 3   
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
                              3.1 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1530 ลงวันที่ 
8 มีนาคม 2565 เรื่อง ส ารวจความต้องการขอรับจัดสรรอตัราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ 
                      3.2 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว2890 ลงวันที่ 
19 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเตมิ 

3.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง 
เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน 

3.4 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งเพื ่อบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

   3.5 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ      
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร       
ที่ 134/2565  สั่ง ณ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2565   

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องเพ่ือเสนอพิจารณา 
    4.1  พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (เพิ่มเติม) ให้สถานศึกษาในสังกัด  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) 
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ระเบียบวาระการประชุม 
การพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ  

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพ่ิมเติม) 
ครั้งท่ี 1 /2565 

วันท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ.2565 
เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร  ชั้น 3   
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

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

ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
................................................................... ............................................................................................................ 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
...............................................................................................................................................................................  
ระเบียบวาระที่  2 เรื่องรับรองรายงานประชุม 
........................................................................................ ....................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
........................................................................ ....................................................................................................... 
ระเบียบวาระที่  3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
  3.1 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1530 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2565 เรื่อง ส ารวจความต้องการขอรับจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ  (เอกสาร
ประกอบการประชุม 1) 

  ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งส ารวจความต้องการจัดสรรคืนอัตรา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560-2564 โดยให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการ ดังนี ้
                     1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล  
  2. หากประสงค์ขอรับจัดสรรอัตราคืน เนื่องจากมีสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ(อัตราว่างฯพ .ศ.2560 และ 2561 ต้องเป็น
สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 250 คนข้ึนไป และพ.ศ.2562-2564 ต้องเป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 120 
คนข้ึนไป) และมีสภาพอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้จัดท าข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มส ารวจ 
ความต้องการขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ กรณีเกลี่ยคืน 
  3. กรณีส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาที่ไดร้ับจัดสรรอัตราและได้ส่งคืนอัตราให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เนื่องจากไมม่ีสถานศึกษาที่มีสภาพอัตราก าลงัครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
หากประสงค์ขอรบัจัดสรรอัตราคืน เพราะสภาพอัตราก าลงัมีความเปลี่ยนแปลง และมีสถานศึกษาทีเ่ป็นไปตามเงือ่นไข
และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลงัคนภาครัฐ รวมทั้งสภาพอัตราก าลงัครูต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ให้จัดท าข้อมลูรายละเอียดในแบบฟอร์มส ารวจความต้องการขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผล
การเกษียณอายุราชการ กรณีส่งคืนอัตรา  
            /ในการ.. 
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  ในการนี้ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จ านวน 11 อัตรา แล้วถูกต้อง และแจ้ง
ความประสงค์ขอรับจัดสรรอัตราคืน จ านวน 9 อัตรา เน่ืองจากมีสถานศึกษาท่ีเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์
ของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (อัตราว่างฯพ.ศ.2560 และ 2561 ต้องเป็น
สถานศึกษาที่มีนักเรียนตั้งแต่ 250 คนข้ึนไป) และมีสภาพอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 9 
อัตรา พร้อมจัดท าข้อมูลรายละเอียดในแบบฟอร์มส ารวจความต้องการขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ กรณีเกลี่ยคืน จ านวน 9 อัตรา   

  3.2 หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว2890 ลงวันที่ 19 
พฤษภาคม 2565 เรื่อง การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเพิ่มเติม (เอกสารประกอบการประชุม 2) 

  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แจ้งจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อให้ 
น าไปบรหิารจัดการตามความส าคัญ จ าเป็น จ านวน 9 อัตรา  และสงวนไว้ 2 อัตรา ส าหรับบรหิารจัดการตามนโยบาย
เร่งด่วน  

  3.3 หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว23 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เรื่อง เกณฑ์
อัตราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
(เอกสารประกอบการประชุม 3) 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19(2) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ก.ค.ศ.จึงก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในส่วนของการค านวณอัตราก าลังสายงานการสอน 
ของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่มีจ านวน 
นักเรียนตัง้แต่ 120 คน ข้ึนไป ดังนี้ 
    ก าหนดอัตราก าลงัสายงานการสอนในสถานศึกษา โดยน าจ านวนห้องเรียนแต่ละระดบัการศึกษา 
ช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตร และช่ัวโมงการปฏิบัติงานของครูมาค านวณตามสูตร ดังนี้                 

   อัตราก าลงั = จ านวนห้องเรียนแต่ละระดบัการศึกษา x ช่ัวโมงเรียนตามหลักสูตรตอ่สปัดาห์ 
                                            ช่ัวโมงการปฏิบัตงิานของครู 1 คน ต่อสัปดาห์ (20 ช่ัวโมง) 

  จากการใช้เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สายงานการสอน ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 5 
โรงเรียน จ านวน 9 อัตรา   
มติท่ีประชุม 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 

  3.4 หนังส ือ ส านักงาน ก.ค.ศ. ที ่ ศธ 0206.4/ว26 ลงวันที ่ 12 ตุลาคม 2564 เรื ่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งเพื ่อบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการเฉพาะสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการครั้งนี้ ) (เอกสารประกอบการประชุม 4) 

           /การก าหนด.. 
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  “การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ให้หมายความรวมถึงการ
ปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง และการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สายงานการสอนหรือสายงานบริหาร
สถานศึกษา  
  “การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง” หมายความว่า การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากต าแหน่งหนึ่งเป็นต าแหน่งอื่นในสถานศึกษาเดียวกัน  

“การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน” หมายความว่า การน าต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที ่ก าหนดไว้เดิม  ไปก าหนดเป็นต าแหน่งเดิมหรือไป
ก าหนดเป็นต าแหน่งอื่นในสถานศึกษาแห่งใหม่ 

การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้อ 4.1 การก าหนดต าแหน่ง โดยการปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
4.1.1 กรณีปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครู ที่ว่างอยู่ เป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุและ

แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษานั้น  
ข้อ 4.2 การก าหนดต าแหน่ง โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
4.2.1 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงาน

การสอน ไปก าหนดเป็นสายงานการสอน 
2) กรณีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน

การสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนด เป็นต าแหน่งเดิม 
ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 

(1) กรณีต าแหน่งว่าง 
ให้ตัดโอนต าแหน่งอัตราเงินเดือน สายงานการสอน ไปก าหนดเป็นสายงานการสอน ใน

สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  
(4) เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลังสาย

งานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

  ข้อ 5.2 ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอขออนุมัติก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พร้อมเหตุผลความจ าเป็นไปยังส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพื่อด าเนินการต่อไป 

   3.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ตามค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่  134/2565  สั่ง ณ วันที่  25 พฤษภาคม พ.ศ.2565  

 โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งฯ มีหน้าที่พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) ให้สถานศึกษาที่มีสภาพ
อัตราก าลังข้าราชการครูต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม บริสุทธ์ิและยุติธรรม 
โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการ จะได้รับเป็นส าคัญ 
มติท่ีประชุม 
................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
.............................................................................................................................................. ................................. 
................................................................................................. .............................................................................. 
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ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
  4.1 พิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 (เพิ่มเตมิ) จ านวน 9 อัตรา ให้โรงเรียนในสงักัดตามความส าคัญ จ าเป็น 
  4.2 พิจารณาปรับปรงุการก าหนดต าแหน่ง การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิมหรือไปก าหนดเป็นต าแหน่งอื่นในสถานศึกษาแห่งใหม่ จ านวน 9 อัตรา 
  4.3 ปรับปรงุการก าหนดต าแหน่งครู ที่ว่างอยู่ เป็นต าแหนง่ครูผู้ช่วย เพื่อใช้บรรจุและแต่งตัง้บุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครผูู้ช่วย จ านวน 9 อัตรา   
มติท่ีประชุม 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................................... ................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. .................................................. 
 

ผลการพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ที่ 

ต าแหน่งเกษียณอายุราชการ ปี 2561 ต าแหน่งที่ขออนุมัตติัดโอนฯ ไปก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา 

ปัจจบุัน      

- ขาด/    

+ เกินตาม

เกณฑ์ 

ก.ค.ศ. 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา 

ปัจจบุัน  

- ขาด/  

+เกินตาม

เกณฑ์ 

ก.ค.ศ. 
๑ ครู 232 วัดประยุรวงศาวาส 0 ครูผู้ช่วย 232   
2 ครู 238 วัดประยุรวงศาวาส 0 ครูผู้ช่วย 238   
3 ครู 251 วัดประยุรวงศาวาส 0 ครูผู้ช่วย 251   
4 ครู 248 ประถมทวีธาภิเษก 2 ครูผู้ช่วย 248   
5 ครู 319 ประถมทวีธาภิเษก 2 ครูผู้ช่วย 319   
6 ครู 2307 วัดหนัง 7 ครูผู้ช่วย 2307   
7 ครู 1361 อนุบาลวัดนางนอง -1 ครูผู้ช่วย 1361   
8 ครู 1367 อนุบาลวัดนางนอง -1 ครูผู้ช่วย 1367   
9 ครู 1804 ราชวินิตประถมบางแค +13 ครูผู้ช่วย 1804   

 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
 ..................................................................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................. .................................................. 
............................................................................................................................. .................................................. 
 
เลิกประชุมเวลา................................น.                                   

-------------------------- 
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เอกสารประกอบการประชุม 
การพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  

พ.ศ.2561  
 

 
 

 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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เรื่องที่ ......... การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ม ี
 อัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลัง 
 ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
___________________________________________________________________ 
ค าขอ 
 ขอความเห็นชอบตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
สายงานการสอนจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่งเป็นอัตราว่าง
ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงานการสอน ในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่     
ก.ค.ศ.ก าหนด จ านวน 9 อัตรา ดังนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา 
เกลี่ยออกจ านวน 

๑ คร ู 232 วัดประยรุวงศาวาส 1 
2 คร ู 238 วัดประยรุวงศาวาส 1 
3 คร ู 251 วัดประยรุวงศาวาส 1 
4 คร ู 248 ประถมทวีธาภเิศก 1 
5 คร ู 319 ประถมทวีธาภเิศก 1 
6 คร ู 2307 วัดหนัง 1 

7 คร ู 1361 อนุบาลวัดนางนอง 1 

8 คร ู 1367 อนุบาลวัดนางนอง 1 
9 คร ู 1804 ราชวินิตประถมบางแค 1 
   รวม 9 

        
ซึ่งเป็นต าแหน่งว่างและมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ไปก าหนดเป็นต าแหน่งครู ต าแหน่ง

เลขที่และอัตราเงินเดือนเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  5 โรงเรียน  จ านวน ๙ อัตรา ดังนี้ 

ที ่
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ ไปก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา 

๑ คร ู 232 วัดประยรุวงศาวาส ครูผู้ช่วย 232 ราชวินิต 
2 คร ู 238 วัดประยรุวงศาวาส ครูผู้ช่วย 238 ราชวินิต 
3 คร ู 251 วัดประยรุวงศาวาส ครูผู้ช่วย 251 ราชวินิต 
4 คร ู 248 ประถมทวีธาภเิศก ครูผู้ช่วย 248 ราชวินิต 
5 คร ู 319 ประถมทวีธาภเิศก ครูผู้ช่วย 319 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สงิหเสนี) 

6 คร ู 2307 วัดหนัง ครูผู้ช่วย 2307 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สงิหเสนี) 

7 คร ู 1361 อนุบาลวัดนางนอง ครูผู้ช่วย 1361 อนุบาลวัดนางนอง 

8 คร ู 1367 อนุบาลวัดนางนอง ครูผู้ช่วย 1367 พญาไท 

9 คร ู 1804 ราชวินิตประถมบางแค ครูผู้ช่วย 1804 วัดอมรินทราราม 
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กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ฯ ที่เกี่ยวข้อง 
 1. มาตรา 41 มาตรา 53 มาตรา 54 และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่  ศธ 0206.6/ว 23 ลงวันที่  23 ธันวาคม 2563 เรื่อง            
เกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก.ค.ศ. มีมติก าหนดเกณฑ์อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 
2563 เป็นต้นไป 
 3. หนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 26 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งเพ่ือบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ข้อ 4.2.1 การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน ไปก าหนดเป็นสายงานการสอน ก าหนดไว้ว่า 
  2) กรณีการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนดไปก าหนด เป็น
ต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้ 
     1. กรณีต าแหน่งว่าง ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนสายงานการสอน ไปก าหนดเป็น
สายงานการสอน ในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
     2. กรณีต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ไปก าหนดเป็น
ต าแหน่งเดิมในสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนในสาขาวิชาเอกตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกไม่เกิน
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
     3. ให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ได้ภายในจังหวัดเท่านั้น 
     4. เมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนแล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนต้องมีอัตราก าลัง
สายงานการสอนในภาพรวมไม่เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
 ข้อ 6 การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนดนี้ และเป็นกรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการบริหารอัตราก าลัง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ขออนุมัติ ก.ค.ศ.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเป็นกรณี ๆ ไป 

 
รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 บัญชีรายละเอียดการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร (เอกสารหมายเลข 1) 

การวิเคราะห์และความเห็นของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาในครั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาพิจ ารณาตามหลัก เกณฑ์ที่
ส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด โดยการพิจารณาเกลี่ยอัตราก าลังฯ มีรายละเอียด ดังนี้  
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  1. เกลี่ยอัตราก าลังฯ ต าแหน่งว่าง สายงานการสอน จ านวน 9 ต าแหน่ง จากสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลัง 
สายงานการสอน เกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดให้สถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต าแหน่งครูต่ ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
ดังนี้ 
  1.1 เกลี่ยให้โรงเรียนราชวินิต                  จ านวน 4 ต าแหนง่ 
  1.2 เกลี่ยให้โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)  จ านวน 2 ต าแหนง่  
  1.3 เกลี่ยให้โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง                   จ านวน 1 ต าแหนง่ 
  1.4 เกลี่ยให้โรงเรียนพญาไท                                     จ านวน 1 ต าแหน่ง  
  1.5 เกลี่ยให้โรงเรียนวัดอมรินทราราม       จ านวน 1 ต าแหน่ง  
   
 ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นกรณีการตัดโอน
ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ซึ่งเป็นต าแหน่งว่าง จาก
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ประกอบกับสถานศึกษาที่รับการตัดโอนต าแหน่งและอัตรา
เงินเดือนมีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด และเมื่อตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ไปให้แล้ว สถานศึกษาที่รับการตัดโอนมีอัตราก าลังพอดีเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 จึงเห็นสมควรอนุมัติให้ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานการสอน  จ านวน 9 ต าแหน่ง ไปก าหนดในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้ 

ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 1. ขอความเห็นชอบตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.ก าหนด ซึ่งเป็นอัตราว่างไปก าหนดเป็นต าแหน่ง
ครู ต าแหน่งเลขที่และอัตราเงินเดือนเดิมในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตราก าลังสายงานการสอนต่ ากว่าเกณฑ์ 
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด จ านวน 9 อัตรา  
 

ล าดับที่ โรงเรียน เกลี่ยออกจ านวน 

1 วัดประยรุวงศาวาส 1 
2 วัดประยรุวงศาวาส 1 
3 วัดประยรุวงศาวาส 1 
4 ประถมทวีธาภเิศก 1 
5 ประถมทวีธาภเิศก 1 
6 วัดหนัง 1 
7 อนุบาลวัดนางนอง 1 
8 อนุบาลวัดนางนอง 1 
9 ราชวินิตประถมบางแค 1 

 รวม 9 
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 เกลี่ยอัตราก าลังฯ ต าแหน่งว่าง สายงานการสอน จ ำนวน 9 ต ำแหน่ง จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกิน
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ไปก าหนดให้สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. ดังนี้ 
 

ที ่
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้เดิม ต าแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนฯ ไปก าหนดใหม่ 

ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 
เลขที่ 

สถานศึกษา 

๑ คร ู 232 วัดประยรุวงศาวาส ครูผู้ช่วย 232 ราชวินิต 
2 คร ู 238 วัดประยรุวงศาวาส ครูผู้ช่วย 238 ราชวินิต 
3 คร ู 251 วัดประยรุวงศาวาส ครูผู้ช่วย 251 ราชวินิต 
4 คร ู 248 ประถมทวีธาภเิศก ครูผู้ช่วย 248 ราชวินิต 
5 คร ู 319 ประถมทวีธาภเิศก ครูผู้ช่วย 319 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สงิหเสนี) 

6 คร ู 2307 วัดหนัง ครูผู้ช่วย 2307 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สงิหเสนี) 

7 คร ู 1361 อนุบาลวัดนางนอง ครูผู้ช่วย 1361 อนุบาลวัดนางนอง 

8 คร ู 1367 อนุบาลวัดนางนอง ครูผู้ช่วย 1367 พญาไท 

9 คร ู 1804 ราชวินิตประถมบางแค ครูผู้ช่วย 1804 วัดอมรินทราราม 
  
 2. ขอความเห็นชอบปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งครู  ตามข้อ 1 มาก าหนดเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย           
เพ่ือด าเนินการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งต่อไป 
 3. ขออนุมัติเป็นหลักการในการใช้ต าแหน่งว่างดังกล่าว รับย้าย/เรียกบรรจุฯ ตามวิชาเอกที่โรงเรียน
ต้องการ/ขาดแคลน เพ่ือลดความขาดแคลนครูและลดงบประมาณรายจ่ายในการจ้างครูอัตราจ้างซึ่งโรงเรียนต้อง    
ใช้งบประมาณจ านวนมากในการจ้างอัตราจ้าง จะได้น างบประมาณใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
มติ อกศจ. 
 .......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  กลุมบริหารงานบุคคล

ที่.............................................................................. วันที่   ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๕

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่

สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

  เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง

  ตาม ระเบียบ ก.ค.ศ.วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ พ.ศ.

๒๕๕๖ โดยใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนด ไดรับเงินเพิ่มสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ พ.ค.ก. และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กรุงเทพมหานคร ไดแจงใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินการจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น 

 ขอกฎหมาย/ระเบียบ/ที่เกี่ยวของ

  - ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ

พ.ศ.๒๕๕๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖

 ขอพิจารณา/ขอเสนอ 

  ในการนี้ โรงเรียนในสังกัด ไดดําเนินการจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาการขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปการศึกษา ๒๕๖๕ และกลุมบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคน

พิการ พ.ค.ก. ปการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จเรียบรอยแลวทั้งสิ้น จํานวน ๒๓ ราย จึงเห็นควรพิจารณาดําเนินการดังนี้

   ๑. ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปการศึกษา ๒๕๖๕

   ๒. หากเห็นชอบตามขอ ๑. โปรดพิจารณาลงนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา o๙.oo น. ณ

หองประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และขอเรียนเชิญทานเปนประธานในการประชุมดังกลาว

   ๓. ลงนามหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปการศึกษา ๒๕๖๕

   ๔. ขออนุญาตใชบันทึกขอความฉบับนี้แจงเวียนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ

พิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหนาที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปการศึกษา ๒๕๖๕

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

 

เอกสารแนบ : เรื่องเดิม , ระเบียบ ก.ค.ศ. วาดวยเงินเพิ่มสําหรั� , คําสั่ง สพป.กทม. , หนังสือ สพป.กทม. (เชิญประชุม) , บัญชีรายชื่อขาราชการครูที่ขอรับ

เ� ,

 

(น.ส.นวนันท อินทรวิเชียร) 

พนักงานราชการ
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เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์) 

ผูอํานวยการกลุมฯ

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(นายยุทธนา สําราญกิจ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

ลงนามแลว,ชอบ,ลงนัด,อนุญาต 

 

(นายพิเชฐร วันทอง) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕
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ที ่ ศธ 04230/2251   

  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  10400 

           9 มิถุนายน 2565 

เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู
 และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปีการศึกษา 2565 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่ 148/2565 
         สั่ง  ณ  วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565                จ านวน  1  ชุด 

   ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา                
ทีป่ฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปีการศึกษา 2565 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามค าสั่งดังกล่าว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้ าที่ สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปีการศึกษา 2565                         
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา สถานทีด่ังกล่าว 

                                                              ขอแสดงความนับถือ     

 

                     (นายพิเชฐร์ วันทอง) 
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 

 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. 0 2354 5256 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

     ที่ 148/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปีการศึกษา 2565 

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

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ ได้ยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา                     
ในการขอรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอน
คนพิการ (พ.ค.ก.)  ปีการศึกษา 2565  

  ฉะนั้น เพ่ือให้ เป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิเศษ                    
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองการขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา              
ที่ปฏิบัติหน้าทีส่อนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                        ประธานกรรมการ  
2. นายยุทธนา  ส าราญกิจ           รองประธานกรรมการ  
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
3. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท           กรรมการ 
4. นางสาวธนพร คนเสงี่ยม  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์           กรรมการ  
5. นายชาตรี  ลักษณะศิริ            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
6. นายธวัชชัย มิตรโกสุม            นิติกรช านาญการพิเศษ             กรรมการ 
7. นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการและเลขานุการ          
8. นางสาวนวนันท์  อินทรวิเชียร  พนักงานราชการ (พนักงานพิมพ์)             ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  
 1. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ของค าขอและเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
ขอรับเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคน
พิการ (พ.ค.ก.) ปีการศึกษา 2565  ในวันที ่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม                      
คุรุสัมมนาคาร ชั้น 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 
 

/2. ตรวจสอบคุณสมบัติ... 

47



 
-2- 

             2. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปีการศึกษา 2565  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการ พ.ศ. 2556 ก าหนด 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 

              สั่ง ณ วันที่  9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

      
    (นายพิเชฐร์ วันทอง) 

           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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                                                              บันทึกขอความ
สวนราชการ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  กลุมบริหารงานบุคคล

ที่.............................................................................. วันที่   ๘   มิถุนายน   ๒๕๖๕

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูขอรับเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มเติมสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจางชั่วคราว ปการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

 เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง

  ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจงวา ตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนสําหรับ

ตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๑ ใหพนักงานราชการ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติงานเปนครูการศึกษาพิเศษสอนคนตาบอด สอนคนหู

หนวก สอนคนรางกายพิการทางแขน ขา และลําตัว และสอนคนปญญาออน ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา ใหไดรับคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ

พิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (ค.ค.ศ.) และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค o๕๒๖.๕/๓o๗๗๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ เห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี

ใหเบิกจายเงินเพิ่มพิเศษสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) ใหแกครูการศึกษาพิเศษอัตราจางชั่วคราว ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลัก

เกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษ

กรณีเรียนรวม พ.ศ.๒๕๓๙ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจงใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินการจัดสงเอกสารหลักฐาน

ประกอบการพิจารณาการขอรับเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติไดรับเงิน ค.ค.ศ. และครูการศึกษาพิเศษ

อัตราจางชั่วคราวที่มีคุณสมบัติไดรับเงิน พ.ค.ศ. 

 ระเบียบ/กฎหมาย/ที่เกี่ยวของ

  ๑. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๖๑

  ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนรวม

พ.ศ.๒๕๓๙     

 ขอพิจารณา/ขอเสนอ

  ในการนี้ โรงเรียนในสังกัด ไดดําเนินการจัดสงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผูขอรับเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มี

เหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มเติมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจางชั่วคราว ปการศึกษา

๒๕๖๕ และกลุมบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลผูขอรับเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงิน

เพิ่มเติมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจางชั่วคราว ปการศึกษา ๒๕๖๕ เสร็จเรียบรอยแลว จึงเห็นควรพิจารณาดําเนิน

การดังนี้

   ๑. ลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูขอรับเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงาน

ราชการ และเงินเพิ่มเติมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจางชั่วคราว ปการศึกษา ๒๕๖๕

   ๒. หากเห็นชอบตามขอ ๑. โปรดพิจารณาลงนัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูขอรับเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุ

พิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มเติมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจางชั่วคราว ปการศึกษา ๒๕๖๕ ใน

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓o น. ณ หองประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และขอ

เรียนเชิญทานเปนประธานในการประชุมดังกลาว

   ๓. ลงนามหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูขอรับเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของ

พนักงานราชการ และเงินเพิ่มเติมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจางชั่วคราว ปการศึกษา ๒๕๖๕

   ๔. ขออนุญาตใชบันทึกขอความฉบับนี้แจงเวียนคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผูขอรับเงินคาตอบแทนสําหรับตําแหนงที่มี

เหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มเติมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจางชั่วคราว ปการศึกษา

๒๕๖๕

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

เอกสารแนบ : เรื่องเดิม , ประกาศ คพร. เรื่อง คาตอบแทนสําหรับตํา , ระเบียบ กค. วาดวยเงินเพิ่มสําหรับต� , คําสั่ง สพป.กทม. , หนังสือ สพป.กทม.

(เชิญประชุม) ,

 

(น.ส.นวนันท อินทรวิเชียร) 

พนักงานราชการ
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เห็นควร ดําเนินการตามเสนอ 

 

(นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์) 

ผูอํานวยการกลุมฯ

๘ มิ.ย. ๒๕๖๕

เพื่อโปรดพิจารณา 

 

(นายยุทธนา สําราญกิจ) 

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕

ชอบ,ลงนัด,อนุญาต 

 

(นายพิเชฐร วันทอง) 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

๙ มิ.ย. ๒๕๖๕
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ที ่ ศธ 04230/2252   

  

 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 304/2 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร  10400 

          9 มิถุนายน 2565 

เรื่อง  เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับเงินค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) 
 ของพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมเติมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษ          
 อัตราจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ที่ 149/2565 
         สั่ง  ณ  วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565                จ านวน  1  ชุด 

  ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับเงินค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ 
และเงิน เ พ่ิมเติมส าหรับต าแหน่ งที่ มี เหตุ พิ เศษ (พ .ค.ศ . )  ของครูการศึกษาพิ เศษอัตราจ้ างชั่ วคราว                      
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จึงให้โรงเรียนแจ้งผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
ตามค าสั่งดังกล่าว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับเงินค่าตอบแทนส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมเติมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.)              
ของครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น.               
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา สถานทีด่ังกล่าว 

                                                              ขอแสดงความนับถือ     

 

                     (นายพิเชฐร ์วันทอง) 
                        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โทร. 0 2354 5256 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

      ที ่149/๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ขอรับเงินค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) 
ของพนักงานราชการ และเงินเพ่ิมเติมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษ 

อัตราจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
.................................... 

  ตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่ง             
ที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ.2561 ให้พนักงานราชการในทุกส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน                     
เป็นครูการศึกษาพิเศษสอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก สอนคนร่างกายพิการทางแขน ขา และล าตัวและ                   
สอนคนปัญญาอ่อน ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของทางราชการหรือในความควบคุม                 
ของทางราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ (ค.ค.ศ.) และหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.5/30773 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2542 กระทรวงการคลังเห็นชอบตามมติ
คณะรัฐมนตรี ให้ เบิกจ่ายเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิ เศษของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.)                
ให้แก่ ครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังก าหนด                 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษา
พิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ.2539 ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 

  ฉะนั้น เ พ่ือให้การด าเนินการพิจารณาคุณสมบัติของพนั กงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่                  
การสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม ที่ขอรับค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) และครูการศึกษาพิเศษ
อัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียนพิการเรียนร่วมที่ขอรับเงินเพิ่มพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มี เหตุพิเศษ 
(พ.ค.ศ.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง โปร่งใส จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติดังนี้   

1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร                       ประธานกรรมการ  
2. นายยุทธนา  ส าราญกิจ               รองประธานกรรมการ  
    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
3. นางสาวฐิติมา  ดวงแก้ว  รองผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท           กรรมการ 
4. นางสาวธนพร คนเสงี่ยม  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์         กรรมการ  
5. นายชาตรี  ลักษณะศิริ            ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
6. นายธวัชชัย มิตรโกสุม            นิติกรช านาญการพิเศษ            กรรมการ 
7. นางกฤติมา  จินดาธนกิตติ์  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   กรรมการและเลขานุการ         
8. นางสาวนวนันท์  อินทรวิเชียร  พนักงานราชการ (พนักงานพิมพ์)   ผู้ช่วยเลขานุการ 

/มีหน้าที่... 
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มีหน้าที่  
  1. ตรวจสอบความถูกต้อง  สมบูรณ์ ของค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณาขอรับเงิน                   
เพ่ิมพิเศษของพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม ที่ขอรับค่าตอบแทนส าหรับ             
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) และครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอนนักเรียนพิการเรียนร่วม                    
ขอเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น 3 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

       2. พิจารณาคุณสมบัติของพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม           
ที่ขอรับค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ตามประกาศคณะกรรมการบริหารบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่องค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่                 
20 มีนาคม พ.ศ.2550 และครูการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่การสอนนักเรียนพิการเรียนร่วม              
ที่ขอเงินเพ่ิมพิเศษส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเพ่ิมเงินส าหรับ
ต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษเรียนร่วม พ.ศ. 2539 ประกาศ ณ วันที่             
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 

              สั่ง ณ วันที่  9  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

      
     

  (นายพิเชฐร์ วันทอง) 
       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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การประชุมพิจารณากลัน่กรองการเล่ือนเงินเดือน ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
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การประชุมพิจารณากลัน่กรองการเล่ือนขั้นค่าจา้งลูกจา้งประจ า คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565)  
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การประชุมพิจารณาเล่ือนเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการเล่ือนขั้นค่าจา้งลูกจา้งประจ า คร้ังท่ี 1 (1 เมษายน 2565) 
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ประชุมจดัสรรอตัราวา่งจากผลการเกษียณอายรุาชการ เม่ือส้ินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)  
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ประชุมพิจารณากลัน่กรองการขอรับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) ปีการศึกษา 2565 
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ประชุมพิจารณาคุณสมบติัผูข้อรับเงินค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ  (ค.ค.ศ.)   
ของพนกังานราชการ และเงินเพิ่มเติมส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ  (พ.ค.ศ.)  

ของครูการศึกษาพิเศษอตัราจา้งชัว่คราว ปี การศึกษา 2565 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

60



 


	Insert from: "สพฐ.ว.2890.pdf"

