
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ไตรมาสที่  1 
 

1. จำนวนเรื่องท่ีบรรจุในวาระการประชุมทั้งหมด...61....เรื่อง จำแนกตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 1.1 เรื่องสืบเนื่อง      จำนวน......-.......เรื่องดังนี้ 
  1.1.1 ด้านการพัฒนาการศึกษา    จำนวน.......-......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
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  1.1.2 ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จำนวน.......-......เรื่องดังนี้ 
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   (2) เรื่อง......................................... 
  1.1.3 ด้านบุคลากร     จำนวน......-.......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
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  1.1.4 เกี่ยวกับ กศจ. อกศจ./สำนักงานศธจ.  จำนวน.....-........เรื่องดังนี้ 
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   (2) เรื่อง......................................... 
 
 1.2 เรื่องเพื่อทราบ      จำนวน........7.....เรื่อง ดังนี้ 
  1.2.1 ด้านการพัฒนาการศึกษา    จำนวน.......-......เรื่อง  ดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.2.2 ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จำนวน......1.......เรื่อง  ดังนี้ 
              (1)  เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี
งบประมาณ 2563  
                      1.2.3 ด้านบุคลากร    จำนวน......5.......เรื่อง  ดังนี้ 

  (1)  เรื ่อง รายงานการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่ง         
รองผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 

                     (2)  เรื่อง  การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
๒๕๖3 
    (3)  เรื่อง  รายงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 
 

          (4)   เรื่อง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ขอโอน 
ไปดำรงตำแหน่งที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 



                    (5)   เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครู  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564  
  1.2.4 เกี่ยวกับ กศจ. อกศจ./สำนักงานศธจ.  จำนวน.....1........เรื่อง  ดังนี้ 
   (1)  เรื่อง  การมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   
     
 1.3 เรื่องเพื่อพิจารณา      จำนวน.....52.......เรื่อง  ดังนี้ 
  1.2.1  ด้านการพัฒนาการศึกษา    จำนวน......2.......เรื่อง  ดังนี้ 

  (1)  เรื่อง  การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  1 
    (2)  เรื่อง  การดำเนินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปีการศึกษา 
2564 
  1.2.2  ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จำนวน......3.......เรื่อง  ดังนี้ 
   (1) เรื่อง การจัดทำ(ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ.2563 -
2565 

  (2) เรื่อง  ขอความเห็นชอบการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยม 
สี่มุมเมือง 

(3)  เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  
(กรณีโรงเรียนบ้านหนองแวง)   
  1.2.3  ด้านบุคลากร     จำนวน......46.......เรื่อง  ดังนี้ 

  (1)  เรื่อง  ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สายงานการสอน กรณีได้ร ับการจ ัดสรรอัตราว ่างจากผลการ   เกษียณอายุราชการ                
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

(2)  เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายงานบริหารสถานศึกษา) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 26  

(3)  เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  
(สายงานการสอน)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

(4)  เรื่อง  การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26 

    (5)  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
กรณีพิเศษ 
    (6)  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  
กรณีปกติ 



    (7)  เรื่อง การกำหนดกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา   38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    (8)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน
ตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38 ค.(2)ทีว่่าง (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด
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    (9)  เรื่อง  การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

(10)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  

(11)  เรื่อง  ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1 
    (12)  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคน
พิการได้รับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ปฏิบัติหน้าที่
สอนคนพิการ (พ.ค.ก.)  (ขอให้ได้รับเงิน พ.ค.ก.ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 26   
      (13)  เรื่อง  การพิจารณาความดีความชอบ  ครั้งที่  2 (1  ตุลาคม  2563)  ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เขต  2  เขต  3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  
    (14)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณี   
ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
      (15)  เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามรถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   (16)  เรื่อง ร้องทุกข์และขอตรวจสอบคะแนนผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2561   

 
 
(17)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 1  เขต  2  เขต  3  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 

(18)  เรื่อง  อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 



ศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 17)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   เขต  2  
เขต  3  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  
   (19)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม   เขต  1,2,3  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26    
    (20)  เรื่อง  การยา้ยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2  

(21)  เรื่อง   ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (กรณีปรับปรุง  ว.17 ) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26 
    (22)  เรื่อง   อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 17) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
    (23)  เรื่อง   การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
      (24)  เรื่อง  ผลการประเมินด้านที่  1  และด้านที่  2  ของข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

(25)  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ 
พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 เขต  3 

(26)  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรอง 
ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการ
เชี่ยวชาญ 
   (27)  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑  ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที ่๒  ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
   (28)  เรื่อง   การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาและ
รองผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
   (29)  เรื่อง   การกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบที่  ก.ค.ศ. 
กำหนด 
   (30)  เรื่อง   การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
 

(31)  เรื่อง   ร้องทุกข์และขอตรวจสอบคะแนนผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
แต่งตัง้ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2561 



    (32)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 
    (33)  เรื่อง อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ ( ว 17) 
    (34)  เรื่อง อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1  และด้านที่  2  ของข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
    (35)  เรื่อง การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  
(สายงานการสอน)  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,๒,๓ และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
    (36)  เรื่อง  ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค. (1),(2)  ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและขออนุมัติ
ใช้ตำแหน่ง 
    (37)  เรื่อง  ขอระงับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  

(38)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร 
สถานศึกษา (กรณีโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม)  

(39)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย     
   (40)  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู 

(41)  เรื่อง  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้   
รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

(42)  เรื่อง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา    
ขอโอนไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบการศึกษา ตามอัธยาศัย 
(กศน.) 

(43)  เรื่อง  ขออนุมัติการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

(44)  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี  พ.ศ. 2564 

(45)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทางการ    
ศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

(46)  เรื่อง  ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
 
 
 



1.2.4  เกี่ยวกับ กศจ. อกศจ./สำนักงานศธจ.   จำนวน.....1........เรื่อง ดังนี้ 
    (1)  เรื ่อง  การเสนอแต่งตั้งผู้แทนในคณะอนุกรรมการศึกษาศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  

1.4 เรื่องอ่ืน ๆ        จำนวน.......2......เรื่อง  ดังนี้ 

 (1)  เรื่อง   การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัด 
มหาสารคาม  ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 
   (2)  เรื่อง  งานวันครูจังหวัดมหาสารคาม  ครั้งที่  65  ปีพุทธศักราช 2564 
  
2. เรื่องท่ีเป็นปัญหา และการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
   
 
 
 

        นางสาวกานนิศา  สุมาลี 
ผู้รายงาน 

วันที่ส่งรายงาน 23/02/2564   


