
 
 

 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

(สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 



สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1. จ านวนเรื่องท่ีบรรจุในวาระการประชุมทั้งหมด...232....เรื่อง จ าแนกตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 1.1 เรื่องสืบเนื่อง      จ านวน......-.......เรื่องดังนี้ 
  1.1.1 ด้านการพัฒนาการศึกษา    จ านวน.......-......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.1.2 ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จ านวน.......-......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.1.3 ด้านบุคลากร     จ านวน......-.......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.1.4 เกี่ยวกับ กศจ. อกศจ./ส านักงานศธจ.  จ านวน.....-........เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
 
 1.2 เรื่องเพื่อทราบ      จ านวน........53.....เรื่อง ดังนี้ 
  1.2.1 ด้านการพัฒนาการศึกษา    จ านวน.......-......เรื่อง  ดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.2.2 ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จ านวน......1.......เรื่อง  ดังนี้ 
              (1)  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินงานด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ 2562  
                     1.2.3 ด้านบุคลากร     จ านวน......50.......เรื่อง  ดังนี้ 

  (1)  เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่าง  จากผลการเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(2)  เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษาและผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2562 
   (3)  เรื่อง  การตอบข้อหารือการร้องเรียนการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา  (โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์) ราย นายสมคิด  สิทธิสาร 
ของส านักงาน ก.ค.ศ. 
   (4)  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศ  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ.2562 
    



   (5)  เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาในระยะเวลา  1  ปี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต  1  เขต  2  เขต  3 
   (6)  เรื่อง  การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 
   (7)  เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  กรณี
ต าแหน่งที่มีผู้ด ารงต าแหน่ง 
   (8)  เรื่อง รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี  พ.ศ.
2561  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ณ  วันที่  6 กันยายน 2561 
   (9)  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี  พ.ศ.2562 
   (10) เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด กระทรวง 
ศึกษาธิการ 
   (11)  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจ าเป็นและมีเหตุพิเศษ  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปี  พ.ศ.2563 

(12)  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 
    (13)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 
   (14)  เรื่อง  การตรวจสอบข้อมูล  กรณี  การตรวจสอบการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง  ครู  วิชาสังคม  โรงเรียนสารคามพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
   (15)  เรื่อง  การน ารายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ไ ด้รับ
การคัดเลือกในบัญชีอ่ืน  ต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 
   (16)  เรื่อง  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี  พ.ศ.2563 
   (17)  เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2) 
   (18)  เรื่อง  การเปลี่ยนต าแหน่ง  การย้าย  และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26 
   (19)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง  
ศึกษานิเทศก์ 
   (20)  เรื่อง  การขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง  ครู 
ไปสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 



   (21)  เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
    (22)  เรื่อง  รายงานการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 
   (23)  เรื่อง  รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย        
ปี พ.ศ. 2561  ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  ลงวันที่  6  เดือน  กันยายน  
พ.ศ. 2561 

  (24)  เรื่อง  รายงานการบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษานิเทศก์  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖2 
   (25)  เรื่อง  ผลการพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง  นายบุญ
เกิด  สิงทอง 
   (26)  เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี  2563 

  (27)  เรื่อง  การสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖3 

  (28)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา (ต าแหน่งว่างหลังการย้าย)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

1.2.4 เกี่ยวกับ กศจ. อกศจ./ส านักงานศธจ.  จ านวน.....1........เรื่อง  ดังนี้ 
   (1)  เรื่อง  การแก้ไขค าสั่งแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการ 
  
 1.3 เรื่องเพื่อพิจารณา     จ านวน.....174.......เรื่อง  ดังนี้ 
  1.2.1  ด้านการพัฒนาการศึกษา   จ านวน....11.........เรื่อง  ดังนี้ 

  (1)  เรื่อง  การขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
    (2)  เรื่อง  การขอเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 
    (3)  เรื่อง  การรวมสถานศึกษาชั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มหาสารคาม    
    (4)  เรื่อง  การประเมินความพร้อมการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2563 
ของสถานศึกษา  สังกัดส านักงานศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
    (5)  เรื่อง  ขอเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล 1 (3 ปี บริบูรณ์) ประจ าปีการศึกษา 
2563 เพิ่มเติม 
     (6)  เรื่อง  การเปลี่ยนชื่อสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
 
 
 



  1.2.2  ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จ านวน......3.......เรื่อง  ดังนี้ 
   (1) เรื่อง การจัดท า(ร่าง) แผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มี
นักเรียน 120 คนลงมา  ปีงบประมาณ  2563 – 2564) 

  (2)  เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2563  ของส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เขต  2  เขต  3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26 
  1.2.3  ด้านบุคลากร     จ านวน......159......เรื่อง  ดังนี้ 

  (1)  เรื่อง  การตั้งขออนุมัติก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน กรณีได้รับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการ  เกษียณอายุราชการ                
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563   

(2)  เรื่อง การยกเลิกการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สายงานบริหารสถานศึกษา) โดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1   

(3)  เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  
    (4)  เรื่อง  การก านหดต าแหน่งว่างและกลุ่มวิชา  เพ่ือใช้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการครู  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   (5)  เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งว่างและกลุ่มวิชา  หรือทาง หรือสาชาวิชาเอก  เพื่อ
คัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการครู  ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือ
มีเหตุพิเศษ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี  พ.ศ.2563 

(6)  เรื่อง  การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
สถานศึกษาท่ีจะเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  26  
   (7)  เรื่อง การก าหนดกรอบอัตราก าลังต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตาม
มาตรา   38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
()  เรื่อง   การก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้
รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
   (8)  เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งตามกรอบท่ี  ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
   (9)  เรื่อง   การปรับปรุงก าหนดต าแหน่งและการบรรจุข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
    (10)  เรื่อง การเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน  
(สายงานการสอน)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1,๒,๓ และส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
    (11)  เรื่อง  ขออนุมัติก าหนดต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค. (1),(2)  ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและขออนุมัติ
ใช้ต าแหน่ง 
  



(12)  เรื่อง  การสั่งคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการแก้ไขการสอบสวนที่มิชอบ 
และบกพร่อง 
 

(13)  เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงาน 
บริหารสถานศึกษาโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
   (14)  เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งว่างต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  เพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(15)  เรื่อง  การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 

(16)  เรื่อง  การขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     
สายงานการสอน (กรณีขอยกเลิกการเปลี่ยนต าแหน่ง) 

(17)  เรื่อง  หารือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต 1 

(18)  เรื่อง  การก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือใช้   
รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

(19) เรื่อง การขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน   
ตามมาตรา 38 ค.(1) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์  เพื่อใช้รับย้าย  และรับโอน 
   (20)  เรื่อง  การขออนุมัติใช้ต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่ง บุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  เพ่ือใช้รับย้าย และรับโอน 

(21)  เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
   (22)  เรื่อง  การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา  จากสถานศึกษาที่ยุบ  รวม  หรือเลิก  ไปก าหนดเป็นต าแหน่งสายงาน
การสอน   
   (23)  เรื่อง  การก าหนดสัดส่วนต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือใช้รับย้าย  
หรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
       (24)  เรื่อง  การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ปี
การศึกษา  2563 
    (25)  เรื่อง  การก าหนดสัดส่วนของจ านวนต าแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือ
ใช้รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
    (26)   เรื่อง  การเกลี่ยอัตราก าลังโดยการตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน 
    (27)  เรื่อง  การขออนุมัติก าหนดต าแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค (2) เพื่อคัดเลือกฯ และสอบแข่งขัน  สังกัด
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ.2563 
 
 



 
 
 
    (28)  เรื่อง  การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการ ศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
    (29)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณี   
ตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26   
    (30)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 รอบท่ี 2  
    (31)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2563 

(32)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งผู้บริหาร 
สถานศึกษา (ต าแหน่งว่างหลังการย้าย)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 
    (33)  เรื่องการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่ง  ศึกษานิเทศก์ 

(34)  เรื่อง  การรับโอนข้าราชการอ่ืน  ซึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้  มาบรรจุและแต่งตั้ง 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย 

(35)  เรื่อง  การส่งค าร้องขอโอนของช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่งครูไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 

(36)  เรื่อง  การขอกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่ง  ผู้บริหารสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

(37)  เรื่อง  การให้ผู้บริหารสถานศึกษาไปปฏิบัติราชการ  กรณีแก้ปัญหาการ 
จัดการในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 

(38)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง  ครู  สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี  พ.ศ. 2563 

(39) เรื่อง  การขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูไป 
สังกัดอ่ืน 

(40) เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ไปปฏิบัติราชกรใน 
หน่วยงานการศึกษาเป็นการชั่วคราวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(41)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง  รับย้าย  รับโอน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอ่ืน ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม (เพ่ิมเติม) 

(42)  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนต าแหน่ง  รับย้าย  รับโอนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการ
อ่ืน ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จงัหวัดมหาสารคาม 



 
 
 

  (43)  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานในการคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ 
และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม กรณีเปลี่ยนกลุ่มต าแหน่ง 

(44)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  
ศึกษานิเทศก์      

(45)  เรื่อง  การเปลี่ยนต าแหน่ง  การย้าย  และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  38 ค.(2) เพื่อด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต  26 

(46)  เรื่อง  การขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู  
ไปสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม 

(47)  เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
     (48) เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู กรณี
พิเศษ 
           (49) เรื่อง  การขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ไป
สังกัดหน่วยงานการศึกษาอ่ืน   
    (50) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
     (51)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินผลงานในการคัดเลือกบุคลเพื่อเปลี่ยน
ต าแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  และโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา     
38 ค.(2) ที่ว่าง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   

(52)  เรื่อง  กรอบการพิจารณาการวิพากษ์รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการ 
ประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย  ต าแหน่งผู้บริหาร สถานศึกษา  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าปี   พ.ศ.2563  โดยส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ในจังหวัดมหาสารคามประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 
    (53)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา      
38 ค.(1) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ )                           
ปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 
    (54)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา       
38 ค.(1) ต าแหน่งศึกษานิเทศก์ กรณีพิเศษ 



    (55)  เรื่อง  การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และการย้ ายข้ าราชการพลเรื อนสามัญ ไปบรรจุ และแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง                          
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
    (56)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2563 
    (57)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู        
กรณีพิเศษ 
    (58)  เรื่อง  ขอยกเลิกการรับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
    (59)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยน
ต าแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ                             
และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา    
38 ค.(2) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม กรณีเปลี่ยนกลุ่มต าแหน่ง 

(60)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  

(61)  เรื่อง  ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1 

(62) เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทางการ    
ศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
    (63)  เรื่อง  หารือการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 

(64)  เรื่อง  ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

(65)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 

(66)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2) ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

(67)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  เพ่ือย้ายและเต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  ประเภท
วิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ (ผู้อ านวยการกลุ่ม)  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 

(68)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทางการ    



ศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 
 
 

(69)  เรื่อง  ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 

(70) เรื่อง  ขออนุมัติผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา38 ค.(1)  
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

(71) เรื่อง  การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 

(72)  เรื่อง  ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ด ารงต าแหน่งในระดับสูงขึ้น  
   (73)  เรื่อง  ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น                         
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26     

(74)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1  
    (75)  เรื่อง  ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่                             
สูงขึ้น สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
    (76)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้  
ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงข้ึนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 
      (77)  เรื่อง  การพิจารณาความดีความชอบ  ครั้งที่  2 (1  ตุลาคม  2562)  ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เขต  2  เขต  3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

(78)  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีท่ี 
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้นตามวุฒิ ที่ ก.ค.ศ.รับรอง  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
      (79)  เรื่อง  การเลื่อนเงินเดือนของผู้ร้องทุกข์  ในรอบครึ่งปีหลัง  ปีงบประมาณ  
2556 (1  ตุลาคม  2556) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 3                        
   



      (80)  เรื่อง  การพิจารณาความดีความชอบ  ครั้งที่  1 (1  เมษายน  2563)  ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เขต  2  เขต  3 และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

(81)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ  (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 1  เขต  2  เขต  3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 

(82)  เรื่อง  อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  เขต  2  เขต  
3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26  

(83)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ   

(84)  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และแต่งตั้ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะช านาญการ  (หลักเกณฑ์ ว 21/2560)   

(85) เรื่อง  การตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  (ด้านที่  3) ของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(86) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และแต่งตั้ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะช านาญการ (หลักเกณฑ์ ว 21/2560) 
    (87)  เรื่อง   อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม 
    (88)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ  (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)   
      (89)  เรื่อง  ผลการประเมินด้านที่  1  และด้านที่  2  ของข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

(90)  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรอง 
ผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญ 
   (91)  เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ ๑ ประเมินด้านที่ ๑  ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที ่๒  ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
    (92)  เรื่อง อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ  
    (93)  เรื่อง อนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1  และด้านที่  2  ของข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
   (94)  เรื่อง  ขออนุมัติการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

(95)  เรื่อง  การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นผู้ร่วมประเมินและสรุปผลการ 



ตรวจสอบและประเมินตามแบบ วฐ. 3 ของผู้เสนอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ตามหลักเกณฑ์  
ว 21 ลงวันที่  5  กรกฎาคม  2560 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 
   (96)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3) 

(97)  เรื่อง  การตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (สาขาบริหารสถานศึกษา) 
   (98)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
   (99)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
    (100)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะช านาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)                         
    (101)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2)  
    (102)  เรื่อง  อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษามีวิทยฐานะช านาญการ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2  เขต  
3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26                                   
    (103)  เรื่อง  ขอน าผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร
และการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะผู้อ านวยการ                            
ช านาญการพิเศษ                 
   (104)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม   เขต  1,2,3  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  26    

(105)  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มให้ด ารงต าแหน่งครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม    

(106)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ต าแหน่งครูผู้ช่วย     
   (107)  เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามรถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   (108)  เรื่อง ร้องทุกข์และขอตรวจสอบคะแนนผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 
2561   
    (109)  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  รอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2563 

(110)  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 



ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง  ครูผู้ช่วย  กรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี  พ.ศ. 2564 
 

(111)  เรื่อง  ขออนุมัติยกเลิกการน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชี 
เป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษา
อ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) 

(112)  เรื่อง  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี  พ.ศ. 2563 
         (113) เรื่อง  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 
2563    
      (113) เรื่อง  การประเมินภาค  ค  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  วิชาชีพ  และการ
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งครูผู้ช่วย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี  พ.ศ.2563    
    (114)  เรื่อง  การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(115)  เรื่อง  การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง  นายบุญเกิด  
สิงทอง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3 

(116)  เรื่อง  การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง            
นายณัฐกร หรือสมชาย วรุณศรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
    (117)  เรื่อง  การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง             
นายศุภทัต  ทุมรินทร์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3 

(118)  เรื่อง  การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง                 
นายสายทอง  ไตรยะวิภาค  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

(119)  เรื่อง การพิจารณารายงานการด าเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง นายสุทธิพงษ์  
ก้องเวหา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

1.2.4  เกี่ยวกับ กศจ. อกศจ./ส านักงานศธจ.  จ านวน.....1........เรื่อง ดังนี้ 
    (1)  เรื่อง  การเสนอแต่งตั้งผู้แทนในคณะอนุกรรมการศึกษาศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคามและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
 1.4 เรื่องอ่ืน ๆ        จ านวน.......3......เรื่อง  ดังนี้ 

 (1)  เรื่อง   การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัด 
มหาสารคาม  ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2564 
   (2)  เรื่อง  งานวันครูจังหวัดมหาสารคาม  ครั้งที่  65  ปีพุทธศักราช 2564 
    (3)  เรื่อง  รายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ง  ครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี พ.ศ.
2563 
2. เรื่องท่ีเป็นปัญหา และการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ  



 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
   
 
 
 

        นางสาวกานนิศา  สุมาลี 
ผู้รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประชมุ กศจ.มหาสารคาม การประชมุ อกศจ.มหาสารคาม และการด าเนินงานด้านการบริหารงาน
บุคคล ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 
 

 



 
 

 
 



 
 
 
 

 



 

 

 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


