




สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

1. จำนวนเรื่องท่ีบรรจุในวาระการประชุมท้ังหมด...209....เรื่อง จำแนกตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 1.1 เรื่องสืบเนื่อง      จำนวน......-.......เรื่องดังนี้ 
  1.1.1 ดานการพัฒนาการศึกษา    จำนวน.......-......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.1.2 ดานการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร  จำนวน.......-......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.1.3 ดานบุคลากร     จำนวน......-.......เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
  1.1.4 เก่ียวกับ กศจ. อกศจ./สำนักงานศธจ.  จำนวน.....-........เรื่องดังนี้ 
   (1) เรื่อง........................................ 
   (2) เรื่อง......................................... 
 
 1.2 เรื่องเพ่ือทราบ      จำนวน.......39.....เรื่อง ดังนี้ 
  1.2.1 ดานการพัฒนาการศึกษา    จำนวน.......2......เรื่อง  ดังนี้ 
   (1)  เรื่อง รับทราบรายชื่อนักเรียนขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะท่ี 2   

รุนท่ี 5 

        (2) เรื่อง รับทราบรายชื่อนักเรียนขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ปการศึกษา 2564 
จังหวัดมหาสารคาม (เพ่ิมเติม) 

  1.2.2 ดานการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร  จำนวน......2.......เรื่อง  ดังนี้ 
   (1) เรื่อง  โครงการแผนบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมี
คุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง จำนวน 5 โครงการ  และโครงการแผนงานพ้ืนฐาน  จำนวน  1  โครงการ 

(2) เรื่อง  รายงานความกาวหนาแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัด 
มหาสารคามประจำปงบประมาณ  2564 (โรงเรียนท่ีมีนักเรียน  40  ลงมา)  ตามขอสั่งการของผูวาราชการ
จังหวัด 
 
 

 
 

 



                     1.2.3 ดานบุคลากร     จำนวน......35 .......เรือ่ง  ดังนี้ 

         (1)  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการนำบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีหนึ่งไป  ขึ้นบัญชี        
ผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน ตำแหนง ครูผูชวย 

(2)  เรื่อง  ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการประเมินขาราชการครูฯ  เพ่ือเตรียม 
ความพรอมและพัฒนาอยางเขม ตำแหนง ครูผูชวย สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา   เขต 26 

(3)  เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ 
ผูอำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  
เขต 1  เขต  2  เขต  3   และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26 

(4)  เรื่อง  การสอบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง บุคลากร 
ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38ค.(2) กรณีพิเศษ 
   (5) เรื ่อง  การจัดบุคลากรผู ดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนง  
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2)  กรณีการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนจากกรอบอัตรา
เงินเดือนไมครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยของตำแหนงตามกรอบอัตรากำลังท่ี ก.ค.ศ.กำหนดใหม 

(6) เรื่อง เกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(7) เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา      
38 ค.(2)  ตำแหนงประเภทท่ัวไปเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 

(8) เรื่อง  การอนุมัติใหการลาไปศึกษา ฝกอบรม หรือวิจัยของขาราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเปนการปฏิบัติหนาที่ราชการและมีสิทธิ์ไดรับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนใน
ระหวางลา  
   (9) เรื่อง  การมอบหมายผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ. เปนกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 

(10) เรื่อง   มาตรฐานตำแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

(11) เรื่อง การลดระยะเวลาตามท่ีเง่ือนไขคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับวิทยฐานะของผู 
ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา 

(12) เรื่อง  การกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีวางจากผลการเกษียณอายุราชการ  เม่ือสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ.  2563 

(13) เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการเปน 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงครูผูชวย  กรณีที่มีความจำเปนหรือมีเหตุพิเศษ  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป  พ.ศ. 2564 
   (14) เรื่อง  การจัดบุคลากรผูดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา  
38 ค. (2) ลงกรอบอัตรากำลังท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
   (15) เรื ่อง การใชอัตราวางขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ.  2563  ที่เหลือจากการบรรจุและแตงตั้งนักศึกษาทุน
โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  ปการศึกษา  2563 
    
    



   (16) เรื่อง  การคัดเลือกบุลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค.(2)  ตำแหนง
ประเภททั่วไป  เพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ป  พ.ศ.2564  
   (17)  เรื่อง  การกำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   (18) เรื ่อง  เอกสารประกอบการพิจารณาแตงตั ้งกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด  หรืออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  
   (19) เรื่อง  การขอตรวจสอบการพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการสรรหาเพ่ือ
เปลี่ยนตำแหนง ยาย และ โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่วาง ตำแหนงเลขที่ อ1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และขอคัดคานการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหา เพื่อเปลี่ยน
ตำแหนง ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงาน
สวนทองถิ่นและขาราชการอื่น มาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา     
38 ค.(2) ที่วาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 3 และสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประกาศ ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
   (20) เรื่อง การรับโอนพนักงานสวนทองถ่ินมาบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษา 
   (21) เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ 
   (22) เรื่อง   การมอบหมายผูแทนสำนักงาน ก.ค.ศ.เปนกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด 
   (23) เรื่อง   หลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนง  คร ู
   (24) เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงศึกษานิเทศก 
                                (25) เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงผูบริหารการศึกษา 
   (26) เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
   (27) เรื ่อง   การดำเนินการรับสมัครสอบแขงขันเพื ่อบรรจุและแตงตั ้งเปน  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงครูผูชวย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2564 

(28) เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาท่ีปฎิบัติหนาท่ีในการสนับสนุนและใหความชวยเหลือหนวยงานหรือชุมชนท่ีไดรับผลกระทบจาก
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  ตามนโยบายของสวนราชการ  สังกัด
กระทรวงศึกษาธกิาร       

(29) เรื่อง  การมอบหมายผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน   
เปนกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   



   (30) เรื่อง  วิธีการดำเนินการบริหารจัดการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคล
เขารับราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนง  ครูผู ช วย  ป  พ.ศ.2564 ใน
สภาวการณแพรระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID – 19) 

   (31) เรื่อง  การจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   (32) เรื ่อง  การกำหนดตำแหนงอยางอื ่นที ่ ก.ค.ศ.เทียบเทา สำหรับตำแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) 

  (33) เรื่อง  การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหนาท่ีเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ 
รองผูอำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 3 
   (34) เรื่อง  การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนตำแหนงยาย  และโอน    
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และโอนพนักงานสวนทองถ่ินและ   
ขาราชการอ่ืน  มาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2) ท่ีวาง   

   (35) เรื่อง การสรรหากรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 
พ.ศ.2564 

  
1.3 เรื่องเพ่ือพิจารณา            จำนวน.....168.......เรือ่ง  ดังนี ้

  1.2.1  ดานการพัฒนาการศึกษา           จำนวน....15.........เรื่อง  ดังนี้ 
    (1) เรื่อง  การดำเนินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปการศึกษา 
2564 

(2) เรื่อง  การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (3) เรื ่อง  การยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (4) เรื ่อง  การยกเลิกการรวมสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  2 
   (5) เรื่อง   รายงานนักเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวยายเขามาเรยีน   
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (6) เรื่อง   การขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 

(7) เรื่อง  การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (8) เรื่อง  การเปดรับนักเรียนชั้นอนุบาล1 (3 ปบริบูรณ)  ปการศึกษา 2564 
สังกัด สพฐ.  

(9) เรื่อง  การขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว สังกัด สำนักงาน 
เขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  และเขต  3 และสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคาม 
 



(10) เรื่อง  การยกเลิกการรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

(11) เรื่อง การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

(12) เรื่อง การรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (13) เรื่อง  การขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว   

(14) เรื่อง  การยกเลิกการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
   (15)เรื่อง  การเรียนรวมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เขต  3 
  1.2.2  ดานการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร  จำนวน......3.......เรื่อง  ดังนี้ 
   (1) เรื่อง  รางแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

(2) เรื่อง  รายงานขอมูลการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดมหาสารคาม ประจำปงบประมาณ  2563  และประจำปงบประมาณ 2564  (โรงเรียนที่มีนักเรียน 
40 ลงมา)  

(3) เรื่อง  การดำเนินงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
จังหวัดมหาสารคาม  ประจำป  2564  (โรงเรียนท่ีมีนักเรียน  40  คน ลงมา) 
          1.2.3  ดานบุคลากร     จำนวน......150......เรื่อง  ดังนี้ 
      (1) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3)  (ว 17) 
    (2) เรื ่อง  อนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 17) กรณีปรับปรุง 
     (3) เรื่อง  การขออนุมัติผลการประเมินดานที่  1  ดานวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานท่ี  2  ดานความรู  ความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญ 

 (4) เรื่อง  การกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง 
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)   กรณีท่ีวางและมีเง่ือนไข สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2     

 (5) เรื่อง  การพิจารณายายบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนงบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่นตามมาตรา  38  ค(2)  จากผูดำรงตำแหนงที่กำหนดเปนการชั่วคราว  สังกัด  สำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 

(6) เรื่อง  กำหนดตำแหนงและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค. (2)  ใหดำรงตำแหนงตามกรอบท่ี  ก.ค.ศ. กำหนด
ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

(7) เรื่อง การคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากร 



ทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เขารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 

(8) เรื่อง  การขออนุมัติใชตำแหนงวาง  ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  
ตามมาตรา  38 ค.(1),(2)  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1, เขต  3 และ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
   (9) เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง 
ครูสายงานการสอน  สังกัด สพป.มหาสารคาม  เขต 1 
    (10) เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยาง
เขม ตำแหนง ครูผูชวย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  เขต 3 และ
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    (11) เรื่อง  อนุมัติแตงตั้งครูผูชวยใหดำรงตำแหนง ครู สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  
และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
    (12) เรื่อง  ขอรับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของขาราชการครูฯ  ท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีสอนคนพิการ (พ.ค.ก.) สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
    (13) เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือนในกรณีท่ี
ไดรับคุณวุฒิเพ่ิมข้ึนตามวุฒิท่ี  ก.ค.ศ. รับรอง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา        เขต  26 
   (14) เรื่อง  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กรณีปกติ) ป พ.ศ. 2564 

(15) เรื่อง การขอใชตำแหนงท่ีเหลือจากการนำรายชื่อผูสอบแขงขันไดใน 
บัญชีหนึ่งไปข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดในบัญชีอ่ืน  ตำแหนง  ครูผูชวย  

(16) เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปปฏิบัติราชการใน 
หนวยงานการศึกษา เปนการ ชั่วคราวภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (ตอเนื่อง) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

(17) เรื่อง  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหวาง 
สวนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(18) เรื่อง การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา  
38 ค.(2) ไปหนวยงานราชการหรือสังกัดอ่ืน 

(19) เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษา 
    (20) เรื่อง การตั้งกรรมการประเมินดานที่  1  และดานที่  2  ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนผูอำนวยการชำนาญการพิเศษ 
    (21) เรื ่อง  การกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค.(2)  ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  26 
    (22) เร ื ่อง  แตงตั ้งผ ู ช วยเลขานุการคณะอนุกรรรมการศึกษาธิการจังหวัด
มหาสารคาม 
    (23) เรื่อง  การขออนุมัติกำหนดตำแหนงวางขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ตำแหนงประเภทท่ัวไป  เพ่ือแตงตั้งใหดำรง



ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  เพื่อใชในการสอบคัดเลือก  และสอบแขงขัน  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     

(24) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยนตำแหนง 
ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานสวน
ทองถ่ินและขาราชการอ่ืนมาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) 
ที่วาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   (25) เรื่อง  การขอตรวจสอบการพิจารณาคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารับการสรรหาเพ่ือ
เปลี่ยนตำแหนง ยาย และ โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ที่วาง ตำแหนงเลขที่ อ1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และขอคัดคานการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาเพื่อเปลี่ยน
ตำแหนง ยาย และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงาน
สวนทองถ่ินและขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 
ค.(2) ที่วาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เขต 3 และสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประกาศ ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
    (26) เรื่อง การขอโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู  ไป
สังกัดหนวยงานการศึกษาอ่ืน ป พ.ศ. 2564 

(27) เรื่อง  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(28) เรื่อง การสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ครูผูชวย  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป พ.ศ. 2564 
   (29) เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (กรณีปรับปรุง  ว.17 ) 
   (30) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3)  (ว 17) 

(31) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตำแหนง  ครูผูชวย 
       (32) เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความพรอมและ
พัฒนาอยางเขมใหดำรง  ตำแหนง  ครู      
   (33) เรื่อง  การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ครั้งท่ี  1  (1  เมษายน  2564)  ในหนวยงานการศึกษา  และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม  เขต  1  เขต  2  เขต  3  และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   (34) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ                                  
                                (35) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (กรณีปรับปรุง  ว.17 ) 



    (36) เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรอง
ผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเลื ่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศก
เชี่ยวชาญ 

(37) เรื่อง   ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1  ประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ราย  นางนวพรรดิ์   นามพุทธา  ตำแหนงศึกษานิเทศก  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ    
เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 
   (38) เรื ่อง  การเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อให  ก.ค.ศ.  พิจารณากำหนดเพ่ือ
แตงตั้งเปนคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
   (39) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2) 
   (40)เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3)  (ว 17) 

(41) เรื่อง  ขออนุมัติใชตำแหนงวาง  ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ตามมาตรา  38 ค. (2)  ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 เขต 2  
            (42) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหนง ยาย 
และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานสวนทองถ่ินและ
ขาราชการอ่ืนมาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38ค.(2) ท่ีวาง สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม    

(43)  เรื่อง  การขอโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู  
ไปสังกัดหนวยงานการศึกษาอ่ืน 
       (44) เรื่อง  ขออนุมัติการนำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก มาลด
ระยะเวลาการดำรงตำแหนงในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17)   
   (45) เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังโดยการตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือน      
(สายงานการสอน) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (46) เรื่อง  ทบทวนมติ กศจ.มหาสารคาม  ครั้งท่ี  12/2563  เม่ือวันท่ี   21 
ตุลาคม 2563 วาระท่ี  4.8 เรื่อง  การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา                                       
    (47) เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง   
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค(๒) ในสายงานนิติการ  ไดรับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหนงที ่มี         
เหตุพิเศษ ตำแหนงนิติกร (พ.ต.ก.) กรณีใหไดรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก   

(48) เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตำแหนงครูผูชวย     

(49) เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความพรอมและ 
พัฒนาอยางเขมให ดำรง ตำแหนงครู 

(50) เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับเงินเดือน 



ในกรณีที่ไดรับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นตามวุฒิท่ี  ก.ค.ศ. รับรอง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
มหาสารคาม 

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

(52) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี  2 และดานท่ี 3)  ว 17  

(53) เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี  2  ขาราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3  

(54) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1  และดานท่ี 2 ของขาราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

(55) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 17) 

(56)เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว 21) 

(57) เรื่อง   การขอบัญชีเพ่ือบรรจุขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตำแหนง  ครูผูชวย 

(58) เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะ 
ชำนาญการ  (ว 21)  

(59) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา  38 ค (2) เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงใน
ระดับท่ีสูงข้ึน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 

(60) เรื่อง  ขออนุมัติการนำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมา 
ลดระยะเวลาการดำรงตำแหนงในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17)     

(61) เรื่อง  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหาร 
สถานศึกษา 
     (62) เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครู กรณีพิเศษ 
ไปตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(63) เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขมใหดำรงตำแหนงครู   

(64) เรื่อง ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงข้ึน  สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต  1    
     (65) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทาง 
การศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค.(2)  เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
 

(66) เรื่อง  กรอบการพิจารณาหลักเกณฑและวิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา   



สังกัดกระทรวงศึกษาธิการและการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจำป พ.ศ.2564 

(67) เรื่อง  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหวาง        
สวนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
    (68) เรื่อง  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ตำแหนง  ครู กรณี
พิเศษ   

(69) เรื่อง  ขออนุมัติใชตำแหนงวาง ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม 
มาตรา  38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษมัธยมศึกษามหาสารคาม 

(70) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17 )  

(71) เรื่อง  ขออนุมัติผลการพิจารณาเอกสารหลักฐานและกลั่นกรองผลงาน 
ทางวิชาการ และอนุมัติผลการประเมิน ดานท่ี 1 ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
ดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ 

(72) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมินดานท่ี 1  ดานท่ี 2  และดานท่ี 3 ) (ว17) 

(73) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินดานท่ี ๑ และดานท่ี ๒  ขาราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เสนอขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ 

(74) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และแตงตั้ง 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (หลักเกณฑ ว 21/2560) 

(75) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และแตงตั้ง 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ ว 21/2560) 

(76) เรื่อง   ขออนุมัติการนำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมา 
ลดระยะเวลาการดำรงตำแหนงในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17)    
   (77) เรื่อง  การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา  เพ่ือใช
รับยายหรือบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
   (78)  เรื่อง  การใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีสอนคน 
พิการ ไดรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหนงที่มีเหตุพิเศษของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ที่ปฏิบัติ
หนาท่ีการสอนคนพิการ (พ.ค.ก.)  (ขอใหไดรับเงิน พ.ค.ก.ตอเนื่องในสถานศึกษาเดิม) 

(79) เรื่อง ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขาราชการครูและบุคลากร    
ทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)  ใหดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงข้ึน  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม    

(80) เรื่อง  การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหวาง         
สวนราชการ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

(81) เรื่อง  ขออนุมัติใชตำแหนงวาง  ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม 
มาตรา  38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

(82) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ 



ศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินดานท่ี 1  ดานท่ี 2  และดานท่ี 3 ) (ว17)    
   (83) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2)  (ว 17) 

(84) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1 และดานท่ี 2 ของขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ว 17) 

(85) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17 )      

(86) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินท่ีเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ี  และแตงตั้ง 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ ว 21/2560) 

(87) เรื่อง  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำป พ.ศ. 2564 

(88)  เรื่อง การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา  เพ่ือใช 
รับยายหรือบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(89)  เรื่อง  การพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง  
ผูบริหารสถานศึกษา 

(90) เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความพรอม 
และพัฒนาอยางเขมใหดำรง ตำแหนงครู    

(91) เรื่อง การทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา  ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา  38 ค(2)  
        (92) เรื ่อง การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหวางสวนราชการ    
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  (ตำแหนงครู)    
        (93) เรื ่อง การโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหวางสวนราชการ      
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา   

(94) เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากรทาง 
การศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงที่สูงขึ้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1    
   (95) เรื่อง ผลการประเมินผลงานเพ่ือเลื่อนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  38 ค (2) ใหดำรงตำแหนงในระดับที่สูงขี้น  สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  2 
      (96) เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหนง ยาย 
และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานสวนทองถ่ินและ
ขาราชการอ่ืน มาบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) ท่ีวาง  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

(97) เรื ่อง การเปลี่ยนตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม   เขต 2 
                               (98) เรื่อง การพิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
ตำแหนง ครู กรณีพิเศษ   

(99) เรื่อง การกำหนดอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



ในสถานศึกษาตำแหนงสายงานการสอนในสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียน ตั้งแต 1 – 40 คน ตามเกณฑ
อัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด  สพฐ. ท่ี ก.ค.ศ. กำหนดใหม   

(100) เรื่อง  การเกลี่ยอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจาก
โรงเรียนเกินเกณฑไปโรงเรียนท่ีมีอัตรากำลังต่ำกวาเกณฑ   
   (101) เรื ่อง การกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  เพ่ือรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนผูไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  
ปการศึกษา 2564   
                               (102) เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น ป พ.ศ. 
2564 

(103) เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (ว 17) 

(104) เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
เพ่ือเลื่อนเปนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ( อนุมัติผลการประเมินดานท่ี ๑  ดานท่ี ๒ ) ตามหลักเกณฑ ว ๑๗   
    (105) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ   (ประเมินดานท่ี 1  ดานท่ี 2  และดานท่ี 3 ) (ว17)    
      (106) เร ื ่อง การตั ้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาเลื่อนเปนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สายงานนิเทศการศึกษา (ประเมินดานที่ 1  ดานที่ 2  )       
(ว17)   
      (107) เรื่อง  การตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ดานท่ี 3) ของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายผูบริหารสถานศึกษา)   

(108) เรื่องท่ี 4.21  เรื่อง ขออนุมัติการนำวุฒิในระดับปริญญาโท หรือปริญญา 
เอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหนงในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 17)    

(109) เรื่อง ขออนมัุติผลการประเมินและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ  (หลักเกณฑ ว 21/2560)   
 
 

(110) เรื่อง ขออนุมัติกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครู             
และบุคลากรทางการศึกษา สายงาน การสอน กรณีไดรับการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ            
เม่ือสิ้นปงบประมาณ  พ.ศ.  2564               

                    (111) เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) ในหนวยงานการศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต 1 เขต 2 เขต 3 และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
มัธยมศึกษามหาสารคาม 

                     (112) เรื่อง การตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 

                     (113) เรื่อง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง ครู  
ประจำป พ.ศ. 2564 รอบท่ี 2 
 



                     (114) เรื่อง การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาเพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินดานท่ี 1  ดานท่ี 2  และดานท่ี 3 ) (ว17) 

                          (115) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  ว 17/2552 (ประเมินดานท่ี 
1 ดานท่ี 2) 

                (116)  เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ (ประเมินดานท่ี 1 ดานท่ี 2 และดานท่ี 3 ) ว 17 

                     (117) เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและ 
กลั ่นกรองผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที ่เสนอขอเลื ่อนวิทยฐานะ
ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ 
                                (118) เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินดานที่ 1 ดานวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพเิศษ เพื่อเลื่อนเปนวิทยฐานะ 
ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ 

                            (119) เรื่อง ขอรองเรียน การขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง กรณียายผูบริหาร 
สถานศึกษาโรงเรียนบานโพน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
                                 (120) เรื่อง ทบทวนมติ กศจ. มหาสารคาม ครั้งที่ 5/2564 การกำหนดสัดสวน
ของจำนวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา (ตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษา) เพื่อใชรับยายหรือบรรจุ
และแตงต้ังจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 (121) เรื่อง สืบเนื่องจากการกำหนดอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา ตำแหนงสายงานการสอนในสถานศึกษาที ่มีจำนวน นักเรียน ตั ้งแต 1 - 40 คน           
ตามเกณฑอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ใหม 
                      (121) เรื ่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  เพ่ือเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  ตำแหนงครูผูชวย                         

(122)  เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งครูผูชวยซ่ึงผานการประเมินการเตรียมความ 
พรอมและพัฒนาอยางเขมใหดำรงตำแหนงครู         

(123) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินผลงานในการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปลี่ยน 
ตำแหนง  ยาย  และโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ขาราชการพลเรือนสามัญ  และโอน
พนักงานสวนทองถิ ่นและขาราชการอื ่นมาบรรจุและแตงตั ้งใหดำรงตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน         
ตามมาตรา  38  ค.(2)  ท่ีวาง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  3 

(124) เรื่อง  การขอโอนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหนง 
ผูบริหารสถานศึกษา ไปสังกัดหนวยงานการศึกษาอ่ืน 
   (125) เรื่อง  การตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา  ไปกำหนดเปนตำแหนงเดิม  ในสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงาน
บริหารสถานศึกษา  ต่ำกวาเกณฑที ่  ก.ค.ศ.กำหนด  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม  เขต  2 



   (126) เรื่อง  การตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  สายงานการสอน  ไปกำหนดเปนสายงานบริหารสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
   (127) เรื่อง  การปรับปรุงการกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายงานการสอนที่วางและเกินเกณฑที่  ก.ค.ศ.กำหนด  เปนตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษาใน
สถานศึกษาเดิม 
   (128) เรื่อง  ขออนุมัติกำหนดตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา ๓๕ ค (๒) ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4.22 เดิม 

(129) เรื่อง  ขออนุมัติใชตำแหนงวางตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน    
ตามมาตรา  38 ค. (2) ในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
   (130) เรื่อง  การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือ
ใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก  

(131) เรื่อง  การกำหนดตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือรองรับการบรรจุ นักศึกษาทุนผูไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการผลิตครูเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน  และ นักศึกษาทุน  สควค.   

   (132) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงานของบุคลากร               
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา  38 ค.(2)  เพ่ือเลื่อนและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงท่ีสูงข้ึน  สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

(133)  เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการ  (ประเมิน  ดานท่ี 1  ดานท่ี 2 และดานท่ี 3 ) (ว 17) 

(134) เรื่อง  การตั้งคณะกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษา เพ่ือใหมีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ประเมินดานท่ี 1  
ดานท่ี 2)  (ว 17) 

(135) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ว 17)  (สายผูบริหารสถานศึกษา) 

(136) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาท่ีเสนอขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (ว 17)  
 

(137)  เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  (ว 17)  สายงานศึกษานิเทศก   

(138)  เรื่อง  การตั้งกรรมการประเมินผลการปฎิบัติงาน  ดานท่ี 3  ของ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเสนอขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1 

(139)  เรื่อง   ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเอกสารหลักฐานและ 
กลั ่นกรองผลงานทางวิชาการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื ่อเลื ่อนเปนวิทยฐานะ
ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ 4.24 เดิม 
 
 



(140) เรื่อง   ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการชุดท่ี 1 ประเมินดานท่ี 1 ดานวินัย   
คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  และดานที่ 2  ดานความรูความสามารถของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตำแหนงผู บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เพื ่อเลื ่อนวิทยฐานะ
ผูอำนวยการเชี่ยวชาญ  
   (141) เรื่อง  ขออนุมัติผลการประเมินดานท่ี 1  ดานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ และดานที่ 2 ดานความรูความสามารถ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะผูอำนวยการเชี่ยวชาญ 

(142)  เรื่อง ขออนุมัติการนำวุฒิปริญญาโทมาลดระยะเวลาการดำรง 
ตำแหนงในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ  

        (143)  เรื่อง  การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหนง        
ครูกรณีพิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1  
    (144) เรื่อง  การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยไมรายแรง  นางภาวิณี  
ละภักดี 
   (145) เรื ่อง  การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยอยางรายแรง  นาย
ประมวล  อัคฮาดศรี  พรอมพวกรวม  7  คน  

(146) เรื่อง  การพิจารณารายงานการดำเนินการทางวินัยอยางรายแรง             
นายประมวล  อัคฮาดศรี  พรอมพวกรวม  7  คน 

(147) เรื่อง  การพิจารณาดำเนินการทางวินัยของคณะกรรมการสหกรณ           
ออมทรัพยครูมหาสารคาม 

(148) เรื่อง  การพิจารณาคำรองทุกขการประเมินเลื่อนเงินเดือนขาราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา 

(149) เรื่อง ขออนุมัติเปนหลักการในการจัดสงคำรองทุกขของขาราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา 
   (150) เรื ่อง  การพิจารณาดำเนินการทางวินัยอยางรายแรงขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  รายนายประทีป  แสงแกว  กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัย   
อยางรายแรง 

1.2.4  เก่ียวกับ กศจ. อกศจ./สำนักงานศธจ.  จำนวน.....1........เรื่อง ดังนี้ 
   (1)  เรื่อง การแตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา  
  1.4 เรื่องอ่ืน ๆ        จำนวน.......1......เรื่อง  ดังนี้ 

(1) เรื่อง  โครงการปลูกตนไมในใจคน ชวนคนสารคามรักษโลก รักษสิ่งแวดลอม 
    

2. เรื่องท่ีเปนปญหา และการแกไขปญหา ขอเสนอแนะ  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                          นางสาวกานนิศา  สุมาลี 
                                                                                             ผูรายงาน    
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