
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. จำนวนเรื่องท่ีบรรจุในวาระการประชุมทั้งหมด...209....เรื่อง จำแนกตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 1.1 เรื่องสืบเนื่อง      จำนวน......-.......เรื่องดังนี้ 
  1.1.1 ด้านการพัฒนาการศึกษา    จำนวน.......-......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.1.2 ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จำนวน.......-......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.1.3 ด้านบุคลากร     จำนวน......-.......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.1.4 เกี่ยวกับ กศจ. อกศจ./สำนักงานศธจ.  จำนวน.....-........เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
 
 1.2 เรื่องเพื่อทราบ      จำนวน.......39.....เรื่อง ดังนี้ 
  1.2.1 ด้านการพัฒนาการศึกษา    จำนวน.......2......เรื่อง  ดังนี้ 
   (1)  เรื่อง รับทราบรายชื่อนักเรียนขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2   
รุ่นที่ 5 

        (2) เรื่อง รับทราบรายชื่อนักเรียนขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปีการศึกษา 2564 
จังหวัดมหาสารคาม (เพ่ิมเติม) 

  1.2.2 ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จำนวน......2.......เรื่อง  ดังนี้ 
   (1) เรื่อง  โครงการแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง จำนวน 5 โครงการ  และโครงการแผนงานพ้ืนฐาน  จำนวน  1  โครงการ 

(2) เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด 
มหาสารคามประจำปีงบประมาณ  2564 (โรงเรียนที่มีนักเรียน  40  ลงมา)  ตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 
 

 
 

 



                     1.2.3 ด้านบุคลากร     จำนวน......35 .......เรื่อง  ดังนี้ 
         (1)  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไป  ขึ้นบัญชี        
ผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

(2)  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินข้าราชการครูฯ  เพ่ือเตรียม 
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 26 

(3)  เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของ 
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1  เขต  2  เขต  3   และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 

(4)  เรื่อง  การสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38ค.(2) กรณีพิเศษ 
   (5) เรื ่อง  การจัดบุคลากรผู ้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2)  กรณีการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนจากกรอบอัตรา
เงินเดือนไม่ครอบคลุมค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่ 

(6) เรื่อง เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(7) เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา      
38 ค.(2)  ตำแหน่งประเภททั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 

(8) เรื่อง  การอนุมัติให้การลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัยของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใน
ระหว่างลา  
   (9) เรื่อง  การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

(10) เรื่อง   มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

(11) เรื่อง การลดระยะเวลาตามที่เงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู้ 
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 

(12) เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษาที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

(13) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปี  พ.ศ. 2564 
   (14) เรื่อง  การจัดบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  
38 ค. (2) ลงกรอบอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
   (15) เรื ่อง การใช้อัตราว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ที่เหลือจากการบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปีการศึกษา  2563 
    
    



   (16) เรื่อง  การคัดเลือกบุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค.(2)  ตำแหน่ง
ประเภททั่วไป  เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ปี  พ.ศ.2564  
   (17)  เรื่อง  การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   (18) เรื ่อง  เอกสารประกอบการพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
   (19) เรื่อง  การขอตรวจสอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือ
เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่ว่าง ตำแหน่งเลขที่ อ1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และขอคัดค้านการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  เพื่อเปลี่ยน
ตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา     
38 ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 3 และสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
   (20) เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
   (21) เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
   (22) เรื่อง   การมอบหมายผู้แทนสำนักงาน ก.ค.ศ.เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
   (23) เรื่อง   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  คร ู
   (24) เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก ์
                                (25) เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา 
   (26) เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
   (27) เรื ่อง   การดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื ่อบรรจุและแต่งตั ้งเป็น  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 

(28) เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่ปฎิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ตามนโยบายของส่วนราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ       

(29) เรื่อง  การมอบหมายผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน   
เป็นกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   



   (30) เรื่อง  วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง  ครูผู ้ช่วย  ปี  พ. ศ.2564 ใน
สภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19) 

   (31) เรื่อง  การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

   (32) เรื ่อง  การกำหนดตำแหน่งอย่างอื ่นที ่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า สำหรับตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

  (33) เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 
   (34) เรื่อง  การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย  และโอน    
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ   
ข้าราชการอื่น  มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) ที่ว่าง   

   (35) เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
พ.ศ.2564 

  
1.3 เรื่องเพื่อพิจารณา            จำนวน.....168.......เรือ่ง  ดังนี้ 

  1.2.1  ด้านการพัฒนาการศึกษา           จำนวน....15.........เรื่อง  ดังนี้ 
    (1) เรื่อง  การดำเนินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 
2564 

(2) เรื่อง  การรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (3) เรื ่อง  การยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (4) เรื ่อง  การยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  2 
   (5) เรื่อง   รายงานนักเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวย้ายเข้ามาเรยีน   
สังกดัสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (6) เรื่อง   การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

(7) เรื่อง  การรวมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (8) เรื่อง  การเปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาล1 (3 ปีบริบูรณ์)  ปีการศึกษา 2564 
สังกัด สพฐ.  

(9) เรื่อง  การขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัด สำนักงาน 
เขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  และเขต  3 และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
 



(10) เรื่อง  การยกเลิกการรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

(11) เรื่อง การรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

(12) เรื่อง การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (13) เรื่อง  การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว   

(14) เรื่อง  การยกเลิกการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
   (15)เรื่อง  การเรียนรวมสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เขต  3 
  1.2.2  ด้านการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์  จำนวน......3.......เรื่อง  ดังนี้ 
   (1) เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

(2) เรื่อง  รายงานข้อมูลการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ  2563  และประจำปีงบประมาณ 2564  (โรงเรียนที่มีนักเรียน 
40 ลงมา)  

(3) เรื่อง  การดำเนินงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดมหาสารคาม  ประจำปี  2564  (โรงเรียนที่มีนักเรียน  40  คน ลงมา) 
          1.2.3  ด้านบุคลากร     จำนวน......150......เรื่อง  ดังนี้ 
      (1) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  (ว 17) 
    (2) เรื ่อง  อนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17) กรณีปรับปรุง 
     (3) เรื่อง  การขออนุมัติผลการประเมินด้านที่  1  ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และด้านที่  2  ด้านความรู้  ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

 (4) เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)   กรณีท่ีว่างและมีเงื่อนไข สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2     

 (5) เรื่อง  การพิจารณาย้ายบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่นตามมาตรา  38  ค(2)  จากผู้ดำรงตำแหน่งที่กำหนดเป็นการชั่วคราว  สังกัด  สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 

(6) เรื่อง  กำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค. (2)  ให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบที่  ก.ค.ศ. กำหนด
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

(7) เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากร 



ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้ง  ให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 

(8) เรื่อง  การขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา  38 ค.(1),(2)  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1, เขต  3 และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
   (9) เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ครูสายงานการสอน  สังกัด สพป.มหาสารคาม  เขต 1 
    (10) เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  เขต 3 และ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    (11) เรื่อง  อนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่ง ครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    (12) เรื่อง  ขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูฯ  ที่ปฏิบัติ
หน้าที่สอนคนพิการ (พ.ค.ก.) สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
    (13) เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนในกรณีที่
ได้รับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนตามวุฒิที่  ก.ค.ศ. รับรอง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา        เขต  26 
   (14) เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2564 

(15) เรื่อง การขอใช้ตำแหน่งที่เหลือจากการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน 
บัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอ่ืน  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  

(16) เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการใน 
หน่วยงานการศึกษา เป็นการ ชั่วคราวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา (ต่อเนื่อง) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

(17) เรื่อง  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง 
ส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(18) เรื่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) ไปหน่วยงานราชการหรือสังกัดอ่ืน 

(19) เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา 
    (20) เรื่อง การตั้งกรรมการประเมินด้านที่  1  และด้านที่  2  ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 
    (21) เรื ่อง  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
    (22) เร ื ่อง  แต่งตั ้งผ ู ้ช ่วยเลขานุการคณะอนุกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม 
    (23) เรื่อง  การขออนุมัติกำหนดตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ตำแหน่งประเภททั่วไป  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง



ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือก  และสอบแข่งขัน  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     

(24) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง 
ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) 
ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   (25) เรื่อง  การขอตรวจสอบการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพ่ือ
เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และ โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่ว่าง ตำแหน่งเลขที่ อ1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และขอคัดค้านการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเปลี่ยน
ตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ที่ว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 3 และสำนักง านเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 
    (26) เรื่อง การขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ไป
สังกัดหน่วยงานการศึกษาอ่ืน ปี พ.ศ. 2564 

(27) เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(28) เรื่อง การสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2564 
   (29) เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (กรณีปรับปรุง  ว.17 ) 
   (30) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  (ว 17) 

(31) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 
       (32) เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาอย่างเข้มให้ดำรง  ตำแหน่ง  ครู      
   (33) เรื่อง  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ครั้งที่  1  (1  เมษายน  2564)  ในหน่วยงานการศึกษา  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เขต  2  เขต  3  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
   (34) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ                                  
                                (35) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (กรณีปรับปรุง  ว.17 ) 



    (36) เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์
เชี่ยวชาญ 

(37) เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1  ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย  นางนวพรรดิ์   นามพุทธา  ตำแหน่งศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
   (38) เรื ่อง  การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้  ก.ค.ศ.  พิจารณากำหนดเพ่ือ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (39) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2) 
   (40)เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3)  (ว 17) 

(41) เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา  38 ค. (2)  ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 เขต 2  
            (42) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย 
และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ที่ว่าง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม    

(43)  เรื่อง  การขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
ไปสังกัดหน่วยงานการศึกษาอ่ืน 
       (44) เรื่อง  ขออนุมัติการนำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก มาลด
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17)   
   (45) เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน      
(สายงานการสอน) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (46) เรื่อง  ทบทวนมติ กศจ.มหาสารคาม  ครั้งที่  12/2563  เมื่อวันที่   21 
ตุลาคม 2563 วาระท่ี  4.8 เรื่อง  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา                                       
    (47) เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง   
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ในสายงานนิติการ  ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที ่มี         
เหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีให้ได้รับ พ.ต.ก. ครั้งแรก   

(48) เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย     

(49) เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและ 
พัฒนาอย่างเข้มให้ ดำรง ตำแหน่งครู 

(50) เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน 



ในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตามวุฒิที่  ก.ค.ศ. รับรอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

(51) เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2) เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สังกัด สพม  จำนวน 3 ราย 

(52) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่  2 และด้านที่ 3)  ว 17  

(53) เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่  2  ข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  

(54) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1  และด้านที่ 2 ของข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

(55) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 17) 

(56)เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 21) 

(57) เรื่อง   การขอบัญชีเพ่ือบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย 

(58) เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะ 
ชำนาญการ  (ว 21)  

(59) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 

(60) เรื่อง  ขออนุมัติการนำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมา 
ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17)     

(61) เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
     (62) เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีพิเศษ 
ไปต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(63) เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู   

(64) เรื่อง ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้ น  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1    
     (65) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพ่ือเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
 

(66) เรื่อง  กรอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา   



สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ.2564 

(67) เรื่อง  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง        
ส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    (68) เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหน่ง  ครู กรณี
พิเศษ   

(69) เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม 
มาตรา  38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษมัธยมศึกษามหาสารคาม 

(70) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17 )  

(71) เรื่อง  ขออนุมัติผลการพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงาน 
ทางวิชาการ และอนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

(72) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3 ) (ว17) 

(73) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒  ข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

(74) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และแต่งตั้ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (หลักเกณฑ์ ว 21/2560) 

(75) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และแต่งตั้ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ์ ว 21/2560) 

(76) เรื่อง   ขออนุมัติการนำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมา 
ลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17)    
   (77) เรื่อง  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อใช้
รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
   (78)  เรื่อง  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนคน 
พิการ ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ที่ปฏิบัติ
หน้าที่การสอนคนพิการ (พ.ค.ก.)  (ขอให้ได้รับเงิน พ.ค.ก.ต่อเนื่องในสถานศึกษาเดิม) 

(79) เรื่อง ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากร    
ทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม    

(80) เรื่อง  การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง         
ส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(81) เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม 
มาตรา  38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(82) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 



ศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3 ) (ว17)    
   (83) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2)  (ว 17) 

(84) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1 และด้านที่ 2 ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ว 17) 

(85) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17 )      

(86) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  และแต่งตั้ง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ์ ว 21/2560) 

(87) เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 

(88)  เรื่อง การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อใช้ 
รับย้ายหรือบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(89)  เรื่อง  การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง  
ผู้บริหารสถานศึกษา 

(90) เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อม 
และพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรง ตำแหน่งครู    

(91) เรื่อง การทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค(2)  
        (92) เรื ่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ    
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ตำแหน่งคร)ู    
        (93) เรื ่อง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ      
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา   

(94) เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1    
   (95) เรื่อง ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขี้น  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
      (96) เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย 
และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
ข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ที่ว่าง  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

(97) เรื ่อง การเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 2 
                               (98) เรื่อง การพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตำแหน่ง ครู กรณีพิเศษ   

(99) เรื่อง การกำหนดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



ในสถานศึกษาตำแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 1 – 40 คน ตามเกณฑ์
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด  สพฐ. ที่ ก.ค.ศ. กำหนดใหม่   

(100) เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
โรงเรียนเกินเกณฑ์ไปโรงเรียนที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์   
   (101) เรื ่อง การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
ปีการศึกษา 2564   
                               (102) เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ปี พ.ศ. 
2564 

(103) เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17) 

(104) เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ( อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑  ด้านที่ ๒ ) ตามหลักเกณฑ์ ว ๑๗   
    (105) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ   (ประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3 ) (ว17)    
      (106) เร ื ่อง การตั ้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สายงานนิเทศการศึกษา (ประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  )       
(ว17)   
      (107) เรื่อง  การตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ 3) ของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายผู้บริหารสถานศึกษา)   

(108) เรื่องที่ 4.21  เรื่อง ขออนุมัติการนำวุฒิในระดับปริญญาโท หรือปริญญา 
เอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 17)    

(109) เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ์ ว 21/2560)   
 
 

(110) เรื่อง ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครู             
และบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน กรณีได้รับการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ            
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564               

                    (111) เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ในหน่วยงานการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

                     (112) เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 

                     (113) เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู  
ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 
 



                     (114) เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1  ด้านที่ 2  และด้านที่ 3 ) (ว17) 

                          (115) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ว 17/2552 (ประเมินด้านที่ 
1 ด้านที่ 2) 

                (116)  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินด้านที่ 1 ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ) ว 17 

                     (117) เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและ 
กลั ่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที ่เสนอขอเลื ่อนวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
                                (118) เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

                            (119) เรื่อง ข้อร้องเรียน การขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีย้ายผู้บริหาร 
สถานศึกษาโรงเรียนบ้านโพน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
                                 (120) เรื่อง ทบทวนมติ กศจ. มหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564 การกำหนดสัดส่วน
ของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา) เพื่อใช้รับย้ายหรือบรรจุ
และแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 (121) เรื่อง สืบเนื่องจากการกำหนดอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ตำแหน่งสายงานการสอนในสถานศึกษาที ่มีจำนวน นักเรียน ตั ้งแต่ 1 - 40 คน           
ตามเกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ใหม ่
                      (121) เรื ่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม  ตำแหน่งครูผู้ช่วย                         

(122)  เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งครูผู้ช่วยซึ่งผ่านการประเมินการเตรียมความ 
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มให้ดำรงตำแหน่งครู         

(123) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยน 
ตำแหน่ง  ย้าย  และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ข้าราชการพลเรือนสามัญ  และโอน
พนักงานส่วนท้องถิ ่นและข้าราชการอื ่นมาบรรจุและแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน         
ตามมาตรา  38  ค.(2)  ที่ว่าง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3 

(124) เรื่อง  การขอโอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ไปสังกัดหน่วยงานการศึกษาอ่ืน 
   (125) เรื่อง  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา  ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม  ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงาน
บริหารสถานศึกษา  ต่ำกว่าเกณฑ์ที ่  ก.ค.ศ.กำหนด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  2 



   (126) เรื่อง  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สายงานการสอน  ไปกำหนดเป็นสายงานบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   (127) เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอนที่ว่างและเกินเกณฑ์ที่  ก.ค.ศ.กำหนด  เป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใน
สถานศึกษาเดิม 
   (128) เรื่อง  ขออนุมัติกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๕ ค (๒) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 4.22 เดิม 

(129) เรื่อง  ขออนุมัติใช้ตำแหน่งว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน    
ตามมาตรา  38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   (130) เรื่อง  การกำหนดสัดส่วนของจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือ
ใช้ในการย้ายและการแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  

(131) เรื่อง  การกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือรองรับการบรรจุ นักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาท้องถิ่น  และ นักศึกษาทุน  สควค.   

   (132) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากร               
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2)  เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

(133)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมิน  ด้านที่ 1  ด้านที่ 2 และด้านที่ 3 ) (ว 17) 

(134) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพ่ือให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ประเมินด้านที่ 1  
ด้านที่ 2)  (ว 17) 

(135) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ว 17)  (สายผู้บริหารสถานศึกษา) 

(136) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่เสนอขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 17)  
 

(137)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ว 17)  สายงานศึกษานิเทศก์   

(138)  เรื่อง  การตั้งกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน  ด้านที่ 3  ของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

(139)  เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและ 
กลั ่นกรองผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อเลื ่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 4.24 เดิม 
 
 



(140) เรื่อง   ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย   
คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และด้านที่ 2  ด้านความรู้ความสามารถของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู ้บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เพื ่อเลื ่อนวิทยฐานะ
ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ  
   (141) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ 1  ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

(142)  เรื่อง ขออนุมัติการนำวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดำรง 
ตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  

        (143)  เรื่อง  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง        
ครูกรณีพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  
    (144) เรื่อง  การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยไม่ร้ายแรง  นางภาวิณี  
ละภักด ี
   (145) เรื ่อง  การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง  นาย
ประมวล  อัคฮาดศรี  พร้อมพวกรวม  7  คน  

(146) เรื่อง  การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรง             
นายประมวล  อัคฮาดศรี  พร้อมพวกรวม  7  คน 

(147) เรื่อง  การพิจารณาดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการสหกรณ์           
ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม 

(148) เรื่อง  การพิจารณาคำร้องทุกข์การประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

(149) เรื่อง ขออนุมัติเป็นหลักการในการจัดส่งคำร้องทุกข์ของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
   (150) เรื ่อง  การพิจารณาดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  รายนายประทีป  แสงแก้ว  กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัย   
อย่างร้ายแรง 

1.2.4  เกี่ยวกับ กศจ. อกศจ./สำนักงานศธจ.  จำนวน.....1........เรื่อง ดังนี้ 
   (1)  เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา  
  1.4 เรื่องอ่ืน ๆ        จำนวน.......1......เรื่อง  ดังนี้ 

(1) เรื่อง  โครงการปลูกต้นไม้ในใจคน ชวนคนสารคามรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
    

2. เรื่องท่ีเป็นปัญหา และการแก้ไขปัญหา ข้อเสนอแนะ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                          นางสาวกานนิศา  สุมาลี 
                                                                                             ผู้รายงาน    
 



 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 


