
  
 

 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาสรรหาเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครู                                    
        และบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู                         
          และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)และรับโอน                    
        พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากร                        
        ทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2                                      
        สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 

---------------------------------------------------------------------------------- 
ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ฉบับลงวันที่  6 พฤษภาคม                  

2564 เรื่อง การพิจารณาสรรหาเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากร                     
ทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร                      
ทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้ง                     
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)                    
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จ านวน 1 อัตรา คือ ต าแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการ  ระดับปฏิบัติงาน/ช านาญงาน ต าแหน่งเลขที่ อ 42 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

โดยรับสมัครให้ยื่นค าร้องพร้อมเอกสารหลักฐานที่ก าหนด รายละเอียดองค์ประกอบ                     
การประเมินและตัวชี้วัดเพ่ือสรรหาเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากร                    
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร                     
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 นั้น 

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการพิจารณา     
เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาสรรหาเพ่ือเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู                        
และบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่ งบุ คลากรทางการศึกษาอ่ืน  ตามมาตรา 38 ค .(2 )และรับ โอน                  
พนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด หมำยเหตุ 

1 นางสาวธมกร ภัครลัภย์ 
เจ้าพนักงานงานธุรการ 

ระดับปฏิบัติงาน 
สพป.เพชรบูรณ์  เขต 2 

คุณสมบัติครบ 
ว 30 

2 นายสุทธิพงษ์ สิทธิเขตรกรณ์ 
เจ้าพนักงานงานธุรการ 

ระดับช านาญงาน 

อบต.หนองบัว จังหวัด               
นครสวรรค์ กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

คุณสมบัติครบ 
ว 29 
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ที ่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง/ระดับ สังกัด หมำยเหตุ 

3 น.ส.รุ่งรัตน์ดา ศรีประโค 
เจ้าพนักงานงานธุรการ 

ระดับปฏิบัติงาน 
ส านักงานสรรพากรพ้ืนที ่             
กทม.22 กรมสรรพากร 

คุณสมบัติครบ 
ว 29 

4 น.ส.จารุวรรณ  ท้าวเชียง 
เจ้าพนักงานงานธุรการ 

ระดับปฏิบัติงาน 
ส านักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ 

คุณสมบัติครบ 
ว 29 

ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาสรรหาฯ แสดงวิสัยทัศน์/แนวทางในการปฏิบัติงานและพัฒนา
งานในต าแหน่งที่ยื่นค าร้องขอไปด ารงต าแหน่งต่อคณะกรรมการพิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่งฯ ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในวันที่  28  มิถุนำยน  2564  เวลำ 10.00 น.              
เป็นต้นไป ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างอ่ืน     โดยประกาศแจ้ง
ก าหนดวิธีการให้ทราบต่อไป  

  ทั้งนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 จะด าเนินการพิจารณา    
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว30 ลงวันที่  28 กันยายน 
2560 เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากร                  
ทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบุคลากร                   
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2) และหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 29 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2560 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค.(2)                
ทั้งนี้  ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้ย้ายหรือโอนจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามองค์ประกอบ                     
การพิจารณารับย้าย/รับโอน โดยการพิจารณาสรรหาจะด าเนินการพิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 
   1. การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา 38 ค. (2) 
   2. การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 
   3. การเปลี่ยนต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดส่วนราชการเดียวกัน 
   4. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส่วนราชการอ่ืน 
   5. การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืนและการพิจารณาแต่งตั้ ง                       
ให้ด ารงต าแหน่งประเภทใด สายงานใด ระดับใด ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานการเทียบ
ต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนด โดยค านึงถึงความจ าเป็นและประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของ  ผู้ขอเปลี่ยนต าแหน่ง ย้าย หรือโอน เทียบกับบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน
ตามมาตรา 38 ค. (2)ในหน่วยงานทางการศึกษานั้นเป็นส าคัญ 
 
 
 
          /อนึ่ง... 
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  อนึ่ง หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้ได้รับการสรรหาใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ      
รับสมัครของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย และตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด                 
ให้ถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติการเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ต าแหน่งบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค.(2)และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอ่ืน มาบรรจุและแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค. (2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 จะด าเนินการเพิกถอน
ค าสั่งนั้นทันทแีละจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

ประกาศ ณ วันที ่  21   มิถุนายน    พ.ศ. 2564 
 

 
                                                   (นายวิญญู   สันติภาพวิวัฒนา) 
                                                      ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 

 


