


คํานํา 

 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไดกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ใหมีการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เกี่ยวกับการวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเกงเพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน การพัฒนา
บุคลากร การสรางทางกาวหนาในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแตงตั้งบุคลากร การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการสงเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหนวยงาน  

 กลุมบริหารงานบุคคล จึงไดรายงานการดําเนินการตามนโยบายในสวนของงานบริหารงานบุคคล 
เพ่ือใหทราบกระบวนการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหวังเปนอยางย่ิงวาการ
รายงานการดําเนินการบริหารงานบุคคลจะเปนประโยชนตอการเปดเผยขอมูลตัวชี้วัดยอยที่ 9.4 ประเด็น 
O26 ตอไป 

  
                       กลุมบริหารงานบุคคล 
                                        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















































































































































ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา
อ.ป่าแดด

1 ทุก ร.ร.ใน สพป.เชียงราย เขต 2 ยกเวน้ ร.ร.พืนทีห่างไกล 
กนัดาร ยากลาํบาก / ร.ร.ท่าก๊อพลบัพลาพิทยา และยกเวน้ 
ร.ร.ใน ต.วาวี อ.แม่สรวย

ป่าแดด นายดุสิต  สุขสบาย บา้นขนุแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6  21 มิถุนายน 2559 ครบ ถา้ไม่ได้

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

อ.แม่ลาว
1 อนุบาลแม่ลาว แม่ลาว จ.ส.อ.สมจิตร หวายคาํ บา้นดงมะดะ สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

2 บา้นดงมะดะ แม่ลาว นางสาวดอกรัก สมบตัิหลาย บา้นหนองเกา้ห้อง สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

3 ทุก ร.ร.ใน สพป.เชียงราย เขต 2 ยกเวน้ ร.ร.พืนทีห่างไกล 
กนัดาร ยากลาํบาก ร.ร.ท่าก๊อพลบัพลาพิทยา และยกเวน้ 
ร.ร.ใน ต.วาวี อ.แม่สรวย

แม่ลาว นายดุสิต  สุขสบาย บา้นขนุแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6  21 มิถุนายน 2559 ครบ ถา้ไม่ได้



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

อ.พาน
1 บา้นถาํ พาน จ.ส.อ.สงวน  มาลยั บา้นสิบสอง สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

2 บา้นโป่งแดง พาน นายเอก  กนกพิชญก์ุล บา้นป่าส้าน สพป.เชียงราย เขต 2  9 กุมภาพนัธ์ 2560 ครบ 3
บา้นโป่งแดง พาน นายธาดา  ยาวงัเสน บา้นเหมืองง่า สพป.เชียงราย เขต 2  9 กุมภาพนัธ์ 2560 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

3 บา้นสนัตน้ดู่ พาน นายเจริญศกัดิ  คาํพุฒ บา้นจาํผกักดูทรายทอง สพป.เชียงราย เขต 2  21 กรกฎาคม 2558 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

4 ป่าแดงวิทยา พาน นายเอก  กนกพิชญก์ุล บา้นป่าส้าน สพป.เชียงราย เขต 2  9 กุมภาพนัธ์ 2560 ครบ 4



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

5 พานพสกสวสัดิ พาน นายเอก  กนกพิชญก์ุล บา้นป่าส้าน สพป.เชียงราย เขต 2  9 กุมภาพนัธ์ 2560 ครบ 2
พานพสกสวสัดิ พาน นายชยั  สนักวา๊น บา้นโป่งแดง สพป.เชียงราย เขต 2  30 พฤศจิกายน 2558 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

6 สนักลางวิทยา พาน นายศรีวรรณ  เชือเมืองพาน พานพสกสวสัดิ สพป.เชียงราย เขต 2  2 ตุลาคม 2561 ครบ 1
สนักลางวิทยา พาน นายเอก  กนกพิชญก์ุล บา้นป่าส้าน สพป.เชียงราย เขต 2  9 กุมภาพนัธ์ 2560 ครบ 1
สนักลางวิทยา พาน นายอิภิสิทธิ  ดาํรงไทย ชุมชนบา้นทุ่งป่าแดด สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

7 อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที 68) พาน นายเอก  กนกพิชญก์ุล บา้นป่าส้าน สพป.เชียงราย เขต 2  9 กุมภาพนัธ์ 2560 ครบ 5



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

8 ทุก ร.ร.ใน อ.พาน ทีมีนกัเรียน 70 คนขึนไป ยกเวน้กนัดาร พาน จ.ส.อ.สงวน  มาลยั บา้นสิบสอง สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

9 ทุก ร.ร.ใน สพป.เชียงราย เขต 2 ยกเวน้ ร.ร.พืนทีห่างไกล 
กนัดาร ยากลาํบาก ร.ร.ท่าก๊อพลบัพลาพิทยา และยกเวน้ 
ร.ร.ใน ต.วาวี อ.แม่สรวย

พาน นายดุสิต  สุขสบาย บา้นขนุแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6  21 มิถุนายน 2559 ครบ ถา้ไม่ได้



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

อ.แม่สรวย
1 เจดียห์ลวงพิทยา แม่สรวย นางณัฐรภา  สุภาอินทร์ บา้นป่าตึงงาม สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 3

เจดียห์ลวงพิทยา แม่สรวย นายปฐมทศัน์  อวดห้าว บา้นป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ) สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 3
เจดียห์ลวงพิทยา แม่สรวย นายทรงวฒุิ  บุญงาม บา้นดอนสลี สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 2
เจดียห์ลวงพิทยา แม่สรวย นายรักษช์ยั  ฉตัรเงิน บา้นผาแดงหลวง สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 3
เจดียห์ลวงพิทยา แม่สรวย นายดุสิต  สุขสบาย บา้นขนุแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6  21 มิถุนายน 2559 ครบ 3



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

2 ชุมชนบา้นสนัจาํปา แม่สรวย นายสวง  กองจกัร บา้นดอยชา้ง สพป.เชียงราย เขต 2  19 มกราคม 2558 ครบ 1
ชุมชนบา้นสนัจาํปา แม่สรวย นางศิริรัตน์  เขือนข่าย บา้นปางหลวง สพป.เชียงราย เขต 2  22 ธันวาคม 2559 ครบ 2
ชุมชนบา้นสนัจาํปา แม่สรวย นายดุสิต  สุขสบาย บา้นขนุแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6  21 มิถุนายน 2559 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

3 ท่าก๊อพลบัพลาพิทยา แม่สรวย นายปฐมทศัน์  อวดห้าว บา้นป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ) สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 1
ท่าก๊อพลบัพลาพิทยา แม่สรวย นายทรงวฒุิ  บุญงาม บา้นดอนสลี สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 1
ท่าก๊อพลบัพลาพิทยา แม่สรวย นางศิริรัตน์  เขือนข่าย บา้นปางหลวง สพป.เชียงราย เขต 2  22 ธันวาคม 2559 ครบ 1
ท่าก๊อพลบัพลาพิทยา แม่สรวย นายกลมไกร  พนัแพง บา้นทุ่งกวาง สพป.เชียงราย เขต 3  22 ธันวาคม 2559 ครบ 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

4 บา้นดอนสลี แม่สรวย นายรักษช์ยั  ฉตัรเงิน บา้นผาแดงหลวง สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

5 บา้นดอยชา้ง แม่สรวย นายเกรียงไกร  ฟูธรรม บา้นป่าบงทา้วแก่นจนัทน์ สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 1
บา้นดอยชา้ง แม่สรวย นางณัฐรภา  สุภาอินทร์ บา้นป่าตึงงาม สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 1
บา้นดอยชา้ง แม่สรวย นายกลมไกร  พนัแพง บา้นทุ่งกวาง สพป.เชียงราย เขต 3  22 ธันวาคม 2559 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

6 บา้นป่าบงทา้วแก่นจนัทน์ แม่สรวย นายรักษช์ยั  ฉตัรเงิน บา้นผาแดงหลวง สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

7 บา้นป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ) แม่สรวย นายดุสิต  สุขสบาย บา้นขนุแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6  21 มิถุนายน 2559 ครบ 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

8 บา้นป่าตึงงาม แม่สรวย นายชาญณรงค ์ อมรศิริสิงขร บา้นทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5  1 มีนาคม 2562 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

9 บา้นแม่ตาํ แม่สรวย นายอุดม  บุญทา บา้นห้วยเฮีย สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 1
บา้นแม่ตาํ แม่สรวย นายกลมไกร  พนัแพง บา้นทุ่งกวาง สพป.เชียงราย เขต 3  22 ธันวาคม 2559 ครบ 3



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

10 บา้นห้วยหญา้ไซ แม่สรวย นายบุญชยั  เขือนข่าย บา้นศรีกองงาม สพป.เชียงราย เขต 3  22 ธันวาคม 2559 ครบ 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

11 ห้วยนาํขุน่วิทยา แม่สรวย นายอุดม  บุญทา บา้นห้วยเฮีย สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

12 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย นางณัฐรภา  สุภาอินทร์ บา้นป่าตึงงาม สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 2
อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย นายบุญชยั  เขือนข่าย บา้นศรีกองงาม สพป.เชียงราย เขต 3  22 ธันวาคม 2559 ครบ 1
ตําแหน่ง  รองผู้อาํนวยการสถานศึกษา

1 อนุบาลแม่สรวย แม่สรวย นายไมตรี  หาญแกว้ บา้นห้วยหญา้ไซ สพป.เชียงราย เขต 2  13 มิถุนายน 2554 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

13 ทุก ร.ร.ใน อ.แม่สรวย ขยายโอกาส แม่สรวย นายทรงวฒุิ  บุญงาม บา้นดอนสลี สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 3
14 ทุก ร.ร.ใน อ.แม่สรวย พืนราบ แม่สรวย นายรักษช์ยั  ฉตัรเงิน บา้นผาแดงหลวง สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 4

15
ทุก ร.ร.ใน สพป.เชียงราย เขต 2 ยกเวน้ ร.ร.พืนทีห่างไกล 
กนัดาร ยากลาํบาก ร.ร.ท่าก๊อพลบัพลาพิทยา และยกเวน้ 
ร.ร.ใน ต.วาวี อ.แม่สรวย

แม่สรวย นายดุสิต  สุขสบาย บา้นขนุแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6  21 มิถุนายน 2559 ครบ ถา้ไม่ได้

16 ทุก ร.ร.ใน อ.แม่สรวย แม่สรวย นายชาญณรงค ์ อมรศิริสิงขร บา้นทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5  1 มีนาคม 2562 ครบ ถา้ไม่ได้



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

อ.เวยีงป่าเป้า
1 บา้นปางอ่ายห้วยชมภู เวียงป่าเป้า นางพฒันา  กิติลือ บา้นป่าแงะ สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 1

บา้นปางอ่ายห้วยชมภู เวียงป่าเป้า นายสมบุญ  เสาร์ปา บา้นดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป.เชียงราย เขต 2  7 พฤศจกิายน 2557 ครบ 2
บา้นปางอ่ายห้วยชมภู เวียงป่าเป้า นายรชฎ  อินคาํ แม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 1
บา้นปางอ่ายห้วยชมภู เวียงป่าเป้า นายปรีชา นิธิเจริญ บา้นหวัฝาย สพป.เชียงราย เขต 2  9 กมุภาพันธ์ 2560 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

2 บา้นป่าแงะ เวียงป่าเป้า นายชาญณรงค ์ อมรศิริสิงขร บา้นทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5  1 มีนาคม 2562 ครบ 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

3 บา้นป่าจนั เวียงป่าเป้า นายพงษศ์กัดิ  ภทัรพาณิชยก์ุล บา้นป่าตึง สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 1
บา้นป่าจนั เวียงป่าเป้า นายรชฎ  อินคาํ แม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

4 บา้นโป่งนก เวียงป่าเป้า นายปฐมทศัน์  อวดห้าว บา้นป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ) สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 2
บา้นโป่งนก เวียงป่าเป้า นายสราวธุ พรมเทพ บา้นสนัสลี สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

5 บา้นสนัมะเคด็สนัขีเหลก็หวัฝายพฒันา เวียงป่าเป้า นายสุรินทร์  กิติลือ บา้นห้วยโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 1
บา้นสนัมะเคด็สนัขีเหลก็หวัฝายพฒันา เวียงป่าเป้า นายรชฎ  อินคาํ แม่ตะละวิทยา สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 3



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

6 บา้นสนัสลี เวียงป่าเป้า นายถวิล  วงษา บา้นห้วยหินลาดใน สพป.เชียงราย เขต 2  1 พฤษภาคม 2561 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

7 บา้นฮ่างตาํ เวียงป่าเป้า นายสิทธิศกัดิ  สมใจมาก บา้นสนัมะเคด็สนัขีเหล็กหวัฝายพฒันา สพป.เชียงราย เขต 2  25 ธันวาคม 2556 ครบ 2
บา้นฮ่างตาํ เวียงป่าเป้า นางพฒันา  กิติลือ บา้นป่าแงะ สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 2
บา้นฮ่างตาํ เวียงป่าเป้า นายสมบุญ  เสาร์ปา บา้นดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป.เชียงราย เขต 2  7 พฤศจกิายน 2557 ครบ 1



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

8 ปางมะกาดวิทยา เวียงป่าเป้า นายปรีชา นิธิเจริญ บา้นหวัฝาย สพป.เชียงราย เขต 2  9 กมุภาพันธ์ 2560 ครบ 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

9 ป่างิววิทยา เวียงป่าเป้า นายสิทธิศกัดิ  สมใจมาก บา้นสนัมะเคด็สนัขีเหล็กหวัฝายพฒันา สพป.เชียงราย เขต 2  25 ธันวาคม 2556 ครบ 3
ป่างิววิทยา เวียงป่าเป้า นางปรานอม  จรเกตุ บา้นป่าจนั สพป.เชียงราย เขต 2  1 พฤศจกิายน 2550 ครบ 1
ป่างิววิทยา เวียงป่าเป้า นายสุรินทร์  กิติลือ บา้นห้วยโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 2
ป่างิววิทยา เวียงป่าเป้า นายสราวธุ พรมเทพ บา้นสนัสลี สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 3



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

10 แม่ตะละวิทยา เวียงป่าเป้า นายปรีชา นิธิเจริญ บา้นหวัฝาย สพป.เชียงราย เขต 2  9 กมุภาพันธ์ 2560 ครบ 3



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

11 อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า นายชูชาติ  ชยัศรี บา้นฮ่างตาํ สพป.เชียงราย เขต 2  23 พฤศจิกายน 2552 ครบ 1
อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า นายสิทธิศกัดิ  สมใจมาก บา้นสนัมะเคด็สนัขีเหล็กหวัฝายพฒันา สพป.เชียงราย เขต 2  25 ธันวาคม 2556 ครบ 1
อนุบาลเวียงป่าเป้า เวียงป่าเป้า นายสราวธุ พรมเทพ บา้นสนัสลี สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 2



ปฏิบตัิหนา้ทีโรงเรียนนี คุณสมบตัิตามเกณฑ์ ลาํดบัที ความเห็น
ที ขอยา้ยไปดาํรงตาํแหน่ง อาํเภอ ชือ-สกุล โรงเรียน สงักดั ตงัแต่วนัที หนงัสือ ก.ค.ศ. ทีขอลง กรรมการ

สถานศึกษา
ตําแหน่ง  ผู้อาํนวยการสถานศึกษา

รายชือผูย้นืคาํร้องขอยา้ย สายผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา
ระหวา่งวนัที 1-15 สิงหาคม 2563

ยนืภายใน สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

12 ทุก ร.ร.ใน ต.เวียง ต.ป่างิว ต.สนัสลี อ.เวียงเป่าเป้า ยกเวน้
พืนทีกนัดาร/พืนทีพิเศษ

เวียงป่าเป้า นายสราวธุ พรมเทพ บา้นสนัสลี สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 4

13 ทุก ร.ร.ใน ศูนยเ์วียงกาหลง-วนาเทวี ยกเวน้ ร.ร.ดงป่าส้าน
ใหม่เจริญ บา้นป่าจนั บา้นห้วยหินลาดใน และบา้นป่าตึง

เวียงป่าเป้า นายสุรินทร์  กิติลือ บา้นห้วยโป่ง สพป.เชียงราย เขต 2  1 มีนาคม 2562 ครบ 3

ทุก ร.ร.ใน ศูนยเ์วียงกาหลง-วนาเทวี ยกเวน้ ร.ร.ดงป่าส้าน
ใหม่เจริญ บา้นป่าจนั บา้นห้วยหินลาดใน และบา้นป่าตึง

เวียงป่าเป้า นางพฒันา  กิติลือ บา้นป่าแงะ สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 3

14 ทุก ร.ร.ใน ศูนยส์นัสลี-ศรีเวียง (โรงเรียนขยายโอกาส) 
ยกเวน้พืนทีพิเศษ ทุรกนัดาร

เวียงป่าเป้า นายปฐมทศัน์  อวดห้าว บา้นป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ) สพป.เชียงราย เขต 2  11 พฤศจิกายน 2559 ครบ 4

15 ทุก ร.ร.ใน สพป.เชียงราย เขต 2 ยกเวน้ ร.ร.พืนทีห่างไกล 
กนัดาร ยากลาํบาก / ร.ร.ท่าก๊อพลบัพลาพิทยา และยกเวน้ 
ร.ร.ใน ต.วาวี อ.แม่สรวย

เวียงป่าเป้า นายดุสิต  สุขสบาย บา้นขนุแม่นาย สพป.เชียงใหม่ เขต 6  21 มิถุนายน 2559 ครบ ถา้ไม่ได้

16 ทุก ร.ร.ใน อ.เวียงป่าเป้า พืนราบ เวียงป่าเป้า นายชาญณรงค ์ อมรศิริสิงขร บา้นทุ่ง สพป.เชียงใหม่ เขต 5  1 มีนาคม 2562 ครบ ถา้ไม่ได้
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เล่มท่ี ๑  
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่ 10/๒๕๖3 
วันอังคารที่ 20 ตุลาคม ๒๕๖3 

เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ (ชั้น 2) 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ 0 5371 9484 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  คร้ังที่  10/๒๕๖3 (20 ตุลาคม  2563) 

 ๑ 
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
ครั้งที่  10/๒๕63 

วันอังคารท่ี  20 ตุลาคม  ๒๕63   เวลา 13.30 น. เปนตนไป 
ณ หองประชุมพญาพิภักด์ิ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

****************** 
ผูมาประชุม 

1. นายประจญ  ปรัชญสกุล ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย                           ประธานกรรมการ 
2. นางสารภี  แดนวงศ รักษาการฯ ศึกษาธิการภาค 16 กรรมการ 
3. นางพรมาดา  วงศหวัน ผูแทนสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ กรรมการ 

 การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นายศรเพชร  บุญอิ่ม ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 
5. นายสมบูรณ  ธรรมลังกา ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
6. นายสุรศักด์ิ  อุทธวัง    ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครู-   กรรมการ 

 และบุคลากรทางการศึกษา 
7. นายพัฒนา  สิทธิสมบัติ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายอาสา  เมนแยม ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายวิรัตน  พานิช ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. นายรัชกฤช  สถิรานนท ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายพิรุณ  บรรดิ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กรรมการและเลขานุการ 
13. นางภัทพิชชา  ไชยรินทร ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล ศธจ.เชียงราย ผูชวยเลขานุการ 
14. นางเกษณี  สีไพร นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เชียงราย ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
1. นางสาวพรรณี  เวียงโอสถ ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ติดภารกิจ 
2. ผศ.ดร.ศรชัย  มุงไธสง ผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายอรรณพ  จูจันทร รองผูอำนวยการ สพม.36 
2. นายสมพงษ  บุตรวัน รองผูอำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 4 
3. นายเรืองชัย  ตามรภาค ผูอำนวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา สพม.36 
4. นางยุพิน  จันทะสินธุ ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 
5. นางสุพิชญา  ฤทธิ์รักษา ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 
6. นางพรนาถ  เดชโภชน ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 4 
7. นางบุญญธิดา  คชรักษ ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล สพม.36 
8. นายธิติวุฒิ  วิริยาวุฒิ นิติกร  ศธจ.เชยีงราย 
9. นายกฤชนัท  เทพนิล นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 

10. นางสาวทวีพร  วงศวะลังศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 
11. นายธนายุตม  ศิรภัทรธนานันท นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 
12. นายอาทิตย  วงศสวาง นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 4 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย  คร้ังที่  10/๒๕๖3 (20 ตุลาคม  2563) 

 ๒ 
13. นายศุภชัย  กันทะเนตร นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 4 
14. นางสาวอำนวยพร  ตุงคบุรี นักทรัพยากรบุคคล สพม.36 
15. นางณัฐชญา  กองสุเรือง นักทรัพยากรบุคคล สพม.36 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 ประธานฯ ที่ประชุมกลาวเปดประชุม ทั้งนีไ้ดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 มอบนโยบายเรื่องการสรางโรงเรียนรวมพัฒนา  (Partnership School)   โดยใหดึงหรือการสรางความ
โดดเดน ความเปนเลิศ ของแตละโรงเรียน แตละแหงออกมา เชน ดานกีฬา ดานศิลปะ ดานดนตรี ดานคุณธรรม+
จริยธรรม ฯลฯ และใหดำเนินการ put the ring man on the right job โดยใหครูที ่มีความสามารถแตละดาน
ดังกลาว ไปอยูในสถานศึกษาน้ันๆ คือสถานศึกษาแตละแหงในจังหวัดเชียงรายไมตอง แขงกัน เพ่ือสนองความตองการ
ของผูปกครองในแตละดาน เพราะแตละโรงเรียนก็จะมีความเปนเลิศ คือ ดานวิชาการ (โดยแยกเปน วิทยาศาสตร 
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร) ดานกีฬา ดานศิลปะ ดานดนตรี ดานสาขาวิชาชาง ฯลฯ คือแบบวาไมตองแขงขันกัน    
แยงกัน  ใหมีสถานศึกษากระจายอยูตามเขตตางๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยใหดำเนินการวาจะสามารถใชงบจังหวัด
เชียงรายในการดำเนินการจัดอบรม การพัฒนา เสริมสราง ประสิทธิภาพ การเรียนรู  รวมกันของบุคลากรทาง
การศึกษาในแตละสังกัดในจงัหวัดเชียงรายอยางไร อยาไปแยกวาเปนสถานศึกษาสังกัดอะไร โดยใหดำเนินการรวมกัน
ภายใตบริบทของ กศจ.เชียงราย  

วาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่ 21 กันยายน ๒๕63 
มติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 มีมติ

รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไมมี-  

 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครัง้ท่ี  10/๒๕๖3 (20 ตุลาคม 2563) 

๑๓๒ 
8) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

 คำขอ ขออนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพม.36 สพป.
เชียงราย เขต 1- เขต 4 

 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ 
1. มาตรา 53 และมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
2. คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เรื ่อง การยาย
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2563  
 6. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เรื ่อง การยาย
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2563 
 5. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1898  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563  เรื่อง สำรวจตำแหนง
วางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ...ขอให สพท.สงวนตำแหนงจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนกวา สพฐ. จะมีหนังสือแจงจัดสรรคืน ยกเวนตำแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา (ผูอำนวยการสถานศึกษา และรองผูอำนวยการสถานศึกษา) ที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คน ขึ้ นไป   
ซึ่งไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือไมอยูในแผนการควบรวมสถานศึกษา ใหแตงตั้ง
บุคคลในอัตราวางดังกลาวไดทันที โดยใหถือวา คปร. อนุมัติการจัดสรรคืนใหแลว...  
 6. มติ กศจ.เชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อนุมัติการกำหนด
สัดสวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา ที่จะใชรับยายหรือท่ีจะใชในการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือกฯ  

 รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สพม.36 
  สพม. 36  มีตำแหนงผู บริหารสถานศึกษา ที ่คาดวาจะวางดวยเหตุเกษียณอายุราชการ เมื ่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และอยูในเงื่อนไขที่ สพฐ. กำหนดใหสามารถแตงตั้งบุคคลในอัตราวางดังกลาวได และ
ตำแหนงที่วางจากเหตุอื่นๆ  ดังนี้ 
ประเภทสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 4 อัตรา ดังนี้ 
1. ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 2 อัตรา 

ที ่ โรงเรียน เลขที่ตำแหนง/
เลขที่เบิกจายตรง 

จำนวนนักเรียน 
ขอมูล 

20 ก.ค. 63 
ขนาด ร.ร. 

ตามเกณฑยายฯ 
หมายเหตุ 

1 ดำรงราษฎรสงเคราะห 51327 
/0413315 

2,654 ขนาดใหญพิเศษ เกษียณอายรุาชการ 
30 ก.ย. 2563 

2 เวียงปาเปาวิทยาคม 52084 
/0414431 

1,097 ใหญ เกษียณอายรุาชการ 
30 ก.ย. 2563 

 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครัง้ท่ี  10/๒๕๖3 (20 ตุลาคม 2563) 

๑๓๘ 
สพป.เชียงราย เขต 2 
 1. สพป.เชียงราย เขต 2 มีตำแหนงวางสายงานบริหารสถานศึกษา จำนวน 10 อัตรา ซึ ่งวางจากการ
เกษียณอายุราชการ และวางจากการยาย ดังน้ี 
ตำแหนง ผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 10 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน ตำแหนง 
เลขท่ี/จายตรง 

จำนวน 
นักเรียน ขนาด อำเภอ หมายเหตุ 

1 ปาแงะวิทยา 3065/0051390 221 เล็ก ปาแดด  
2 สันกลางวิทยา 3390/0051529 177 เล็ก พาน  
3 อนุบาลแมลาว 714/0052947 125 เล็ก แมลาว  
4 ชุมชนบานสันจำปา 4942/0052000 538 กลาง แมสรวย  
5 ทากอพลับพลาพิทยา 5166/0052215 236 เล็ก แมสรวย  
6 บานโปงนก 2455/0052601 294 เล็ก เวียงปาเปา  
7 ปางอายหวยชมพู 6081/0052722 127 เล็ก เวียงปาเปา  
8 ปางิ้ววิทยา 5910/0052914 316 เล็ก เวียงปาเปา  
9 อนุบาลเวียงปาเปา 5791/0052822 603 กลาง เวียงปาเปา  

10 บานปางมะขามปอม 6897/0052598 24 เล็ก เวียงปาเปา วางจากการยาย 
สพป.เชียงราย เขต 2  จำนวน  10  อัตรา ขอกำหนดสัดสวน  5 ตอ 5 

 2. ผูบริหารสถานศึกษาและรองผูบริหารสถานศึกษา ยื่นคำรองขอยายประจำป 2563 และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ดังน้ี 
  ผูบริหารสถานศึกษา 
  2.1 ยื่นคำรองขอยายภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   จำนวน   29  ราย 
  2.2 ยื่นคำรองขอยายมาจากตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา   จำนวน   4    ราย 
      รวมมีผูขอยายทั้งสิ้น  จำนวน   33  ราย 
การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

       1. สพป.เชียงราย เขต 2 ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นคำรองขอยายทั้งภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
จากตางเขตพ้ืนที่การศึกษา แลวจำนวน 33 ราย มีคุณสมบัติครบทุกราย และเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่ผูประสงคขอยายไปดำรงตำแหนงระบุไว ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563 เรียบรอยแลว 
        2. สพป.เชียงราย เขต 2 ไดแตงตั ้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดตัวชี ้วัดและคะแนนในการ
ประเมินตามองคประกอบการประเมินศักยภาพของผูประสงคขอยาย ตำแหนง ผูบริหารสถานศึกษา ประจำป  พ.ศ.
2563 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามคำสั่ง ที่ 284/2563 ลงวันที่ 9 
กันยายน 2563  

 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันจันทรที่ 12 ตุลาคม 
2563  ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แลว           
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครัง้ท่ี  10/๒๕๖3 (20 ตุลาคม 2563) 

๑๓๙ 
การยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 

ที ่ โรงเรียน ตำแหนง 
เลขที ่

ขนาด/
จำนวน 
นักเรียน 

รับยาย โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

ขนาด/
จำนวน 
นักเรียน 

หมายเหตุ 

1 อนุบาลแมลาว 
อ.แมลาว 

714 
(0052947) 

ขนาดเล็ก
125 

 

จ.ส.อ.สมจิตร 
หวายคำ 

บานดงมะดะ/
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

ขนาดเล็ก 
71 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงโรงเรียน
อนุบาลแมลาวเปนลำดับที ่1 
2.เปนผูขอยายเพียงรายเดียว 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

1.1 วางหลังจากการยาย 
บานดงมะดะ 
อ.แมลาว 

705 
(0052937) 

ขนาดเล็ก
71 

 

นางสาวดอกรัก 
สมบัตหิลาย 

บานหนองเกา
หอง/สพป.
เชียงราย เขต 2 
 

ขนาดเล็ก 
31 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงโรงเรียน
บานดงมะดะ เปนลำดับที ่1 
2.เปนผูขอยายเพียงรายเดียว 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

2 ปาแงะวิทยา 
อ.ปาแดด 

3065 
(0051390) 

ขนาดเล็ก 
221 

นายดุสติ 
สุขสบาย 

บานขุนแมนาย/
สพป.เชียงใหม 
เขต 6 

ขนาดเล็ก 
48 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ทกุ ร.ร.
ใน สพป.เชียงราย เขต 2 
2.เปนผูขอยายเพียงรายเดียว 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

3 สันกลางวิทยา 
อ.พาน 

3390 
(0051529) 

ขนาดเล็ก 
177 

นายศรีวรรณ 
เชื้อเมืองพาน 

พานพสกสวัสดิ์/
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

ขนาด
กลาง 
796 

 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.สัน
กลางวิทยา เปนลำดับที ่1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

3.1 วางหลังจากการยาย 
พานพสกสวัสดิ ์
อ.พาน 

556 
(0051590) 

ขนาด
กลาง 
796 

นายชัย สันกวาน บานโปงแดง/
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

ขนาดเล็ก 
153 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.พา
นพสกสวัสดิ์ เปนลำดับที ่1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

3.2 วางหลังจากการยาย 
บานโปงแดง 
อ.พาน 

3288 
(0051498) 

ขนาดเล็ก 
153 

นายธาดา 
ยาวังเสน 

บานเหมืองงา/
สพป.เชียงราย 
เขต 2 
 

ขนาดเล็ก 
42 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.บาน
โปงแดง เปนลำดับที่ 1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

4 ทากอพลับพลา
พิทยา 
อ.แมสรวย 

5166 
(0052215) 

ขนาดเล็ก 
236 

นางศิริรัตน 
เข่ือนขาย 

บานปางหลวง/
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

ขนาดเล็ก 
35 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.ทากอ
พลับพลาพิทยา เปนลำดับที่ 1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

4.1 วางหลังจากการยาย 
บานปางหลวง 
อ.แมสรวย 

5181 
(0052236) 

ขนาดเล็ก 
35 

นายชาญณรงค 
อมรศิรสิิงขร 

บานทุง/สพป.
เชียงใหม เขต 5 

ขนาดเล็ก 
44 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที ่ทกุ ร.ร.ใน 
อ.แมสรวย 
2.เปนผูขอยายเพียงรายเดียว 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

5 ชุมชนบานสันจำปา 
อ.แมสรวย 

4942 
(0052000) 

ขนาด
กลาง 
538 

นายสวง 
กองจักร 

บานดอยชาง/
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

ขนาด
กลาง 
595 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.
ชุมชนบานสันจำปา 
เปนลำดับที่ 1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

5.1 วางหลังจากการยาย 
บานดอยชาง 
อ.แมสรวย 

5230 
(0052491) 

ขนาด
กลาง 
595 

นายเกรียงไกร 
ฟูธรรม 

บานปาบงทาว
แกนจันทน/สพป.
เชียงราย เขต 2 

ขนาดเล็ก 
98 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.บาน
ดอยชาง เปนลำดับที ่1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

5.2 วางหลังจากการยาย 
บานปาบงทาวแกน
จันทน 
อ.แมสรวย 

4926 
(0051985) 

ขนาดเล็ก 
98 

นายรักษชัย 
ฉัตรเงิน 

บานผาแดงหลวง/
สพป.เชียงราย 
เขต 2 

ขนาดเล็ก 
61 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.บาน
ปาบงทาวแกนจันทน เปนลำดับที่ 1 
2.เปนผูขอยายเพียงรายเดียว 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครัง้ท่ี  10/๒๕๖3 (20 ตุลาคม 2563) 

๑๔๐ 

ที ่ โรงเรียน ตำแหนง 
เลขที ่

ขนาด/
จำนวน 
นักเรียน 

รับยาย โรงเรียนเดิม/
สังกัด 

ขนาด/
จำนวน 
นักเรียน 

หมายเหตุ 

6 บานโปงนก 
อ.เวียงปาเปา 

2455 
(0052601) 

ขนาดเล็ก 
294 

นายสราวุธ 
พรมเทพ 

บานสันสลี/สพป.
เชียงราย เขต 2 

ขนาดเล็ก 
48 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.บาน
โปงนก เปนลำดับที ่1 
2.เปนผูมี คะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

6.1 วางหลังจากการยาย 
บานสันสล ี
อ.เวียงปาเปา 

5769 
(0052565) 

ขนาดเล็ก 
48 

นายถวิล 
วงษา 

บานหวยหินลาด
ใน/สพป.เชียงราย 
เขต 2 

ขนาดเล็ก 
22 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.บาน
สันสลี เปนลำดับที่ 1 
2.เปนผูขอยายเพียงรายเดียว 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

7 ปาง้ิววิทยา 
อ.เวียงปาเปา 

5910 
(0052914) 

ขนาดเล็ก 
316 

นางปรานอม 
จรเกต ุ
 

บานปาจั่น/สพป.
เชียงราย เขต 2 

ขนาดเล็ก 
91 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.ปาง้ิว
วิทยา เปนลำดับที่ 1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

7.1 วางหลังจากการยาย 
บานปาจั่น 
อ.เวียงปาเปา 

5985 
(0052696) 

ขนาดเล็ก 
91 

นายพงษศักด์ิ 
ภัทรพาณิชยกลุ 

บานปาตึง/สพป.
เชียงราย เขต 2 

ขนาดเล็ก 
83 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.บาน
ปาจั่น เปนลำดบัที่ 1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

8 อนุบาลเวียงปาเปา 
อ.เวียงปาเปา 

5791 
(0052822) 

ขนาด
กลาง 
603 

นายชูชาติ 
ชัยศรี 

บานฮางต่ำ/สพป.
เชียงราย เขต 2 

ขนาดเล็ก 
229 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.อนุ
บาลเวียงปาเปา เปนลำดับที ่1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

8.1 วางหลังจากการยาย 
บานฮางต่ำ 
อ.เวียงปาเปา 

5896 
(0052902) 

ขนาดเล็ก 
229 

นายสมบญุ 
เสารปา 

บานดงปาสานใหม
เจริญ/สพป.
เชียงราย เขต 2 

ขนาดเล็ก 
69 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.บาน
ฮางต่ำ เปนลำดับที่ 1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

9 บานปางอายหวยชมภ ู
อ.เวียงปาเปา 

6081 
(0052722) 

ขนาดเล็ก 
127 

นางพัฒนา 
กิติลือ 

บานปาแงะ/สพป.
เชียงราย เขต 2 

ขนาดเล็ก 
38 

1.ระบุขอยายไปดำรงตำแหนงที่ ร.ร.บาน
ปางอายหวยชมภ ู
เปนลำดับที่ 1 
2.เปนผูมีคะแนนประเมินเปนลำดับที่ 1 
3.มีความรูความสามารถเหมาะสม 

 
 ตำแหนงวางหลังจากการยายผูบริหารสถานศึกษา ตำแหนง ผูอำนวยการสถานศึกษา ขอความเห็นชอบ
นำไปใชบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกฯ ของ กศจ.เชียงราย ตามสัดสวน 5 อัตรา 

ที ่ โรงเรียน เลขที่
ตำแหนง เลขที่จายตรง ขนาด จำนวนนักเรียน หมายเหตุ 

1 บานผาแดงหลวง 
อ.แมสรวย 

5140 0052463 เล็ก 61 คน  

2 บานหวยหินลาดใน 
อ.เวียงปาเปา 

3114 0052648 เล็ก 22 คน  

3 บานปาแงะ  
อ.เวียงปาเปา 

5992 0052802 เล็ก 38 คน  

4 บานปางมะขามปอม 
อ.เวียงปาเปา 

6897 0052598 เล็ก 24 คน  

5 บานหนองเกาหอง 
อ.แมลาว 

784 0052984 เล็ก 37 คน  

 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครัง้ท่ี  10/๒๕๖3 (20 ตุลาคม 2563) 

๑๔๑ 
 ประเด็นนำเสนอเพื่อพิจารณา 

 1. ขออนุมัติการยายผูบริหารสถานศึกษา ใหดำรงตำแหนงที่วาง 
 2. ตำแหนงวางหลังการยาย ขออนุมัตินำไปใชบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกฯ ของ กศจ.
เชียงราย ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชี และยกเลิกบัญชีผู
ไดรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ป 2561 ประกาศ 
ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562  
 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่  10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563      

ไดมีมตอินุมัต ิตามประเด็นที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครัง้ท่ี  10/๒๕๖3 (20 ตุลาคม 2563) 

๑๔๗ 
 การวิเคราะหและความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฝายเลขานุการฯ ) 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดตรวจสอบแลว ปรากฏวาขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา ผูยื่นคำรองขอยาย เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงขออนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผูบริหารสถานศึกษา ให อกศจ.เชียงราย 
พิจารณาใหความอนุมัติ ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต เพ่ือนำเสนอ กศจ.เชียงราย พิจารณาตอไป 

2. สมควรใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดำเนินการออกคำส่ังยายและแตงตั้ง ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเรียบรอยแลว         

3. สมควรใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาวางจากการยายประกาศ
ตำแหนงวางเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาที่ประสงคยายยื่นคำรองขอยายตอไป 

 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันจันทรที่ 12 ตุลาคม 
2563  ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แลว           
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาตอไป 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
1. ขออนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 5 เขต

พื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอ กศจ.เชียงราย พิจารณาตอไป โดยใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดำเนินการออกคำส่ังยายและแตงตั้ง  

2. ขออนุมัติเปนหลักการใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหนงวางหลังการยายเพิ่มเติม    
หากครบกำหนดตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด แลวไมมีผูยื่นคำรองขอยาย ใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจง
ตำแหนงวางดังกลาว เพ่ือขอบรรจุแตงตั้งตอไป 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่  10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563      
ไดมีมตอินุมัต ิตามประเด็นที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครัง้ท่ี  10/๒๕๖3 (20 ตุลาคม 2563) 

๑๔๘ 
9) การกำหนดสัดสวนตำแหนงวางเพื่อใชในการยาย และการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก เพื่อประกาศ

ตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา 

 คำขอ ขออนุมัติกำหนดสัดสวนตำแหนงวางเพ่ือใชในการยาย และการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก เพ่ือประกาศ
ตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1  สพป.เชียงราย เขต  2 สพป.เชียงราย เขต 3 
และ สพป.เชียงราย เขต 4 

 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
2. คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2563  เรื ่อง การยาย
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2563 
 5. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1898  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563  เรื่อง สำรวจตำแหนง
วางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สพป.เชียงราย เขต 1 
 ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการยายผู บริหาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 
ซึ่งกำหนดใหผูบริหารสถานศึกษาท่ีดำรงตำแหนงในสถานศึกษาปจจุบันมาแลวไมนอยวา 12 เดือน (นับระยะเวลาการดำรง
ตำแหนงถึงวันที่ 15 สิงหาคม) หากประสงคขอยาย ใหยื่นคำรองขอยายในระหวางวันที่ 1 - 15 สิงหาคม  ของทุกป และ
ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตนสังกัดนำคำรองขอยายระหวางจังหวัด พรอมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เสนอขออนุมัติตอ กศจ. แลวสงใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปเดียวกัน    
(คำรองขอยายระหวางเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในจังหวัดเดียวกัน ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงคำรองขอยายพรอม
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาของผู ขอยาย  ถึงสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาปลายทาง ภายในวันที่           
31 สิงหาคม ของปเดียวกัน)   

 ขอ ง การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางเพื่อใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผู ไดรับ
คัดเลือก 

 (1)  ให กศจ. พิจารณากำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่จะใชรับยาย และที่จะใชบรรจุและแตงตั้ง
จากบัญชีผูไดรับคัดเลือก ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา ใหเทากันหรอืตางกันไดไมเกิน 1 ตำแหนง  

 กรณีไมมีผูไดรับคัดเลือกข้ึนบัญชีรอการบรรจุและแตงตั้ง ใหกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่จะใช
รับยายและท่ีจะใชสำหรับการคัดเลือก ใหเทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 ตำแหนง   

 (2) การกำหนดสัดสวนของตำแหนงวาง ตองไมระบุชื่อของสถานศึกษาที่จะใชในการรับยายหรือที่จะใชใน
การบรรจุและแตงตั้ง โดยใหนำตำแหนงวางทั้งหมดมาพิจารณายายจากผูประสงคขอยายใหแลวเสร็จกอน และตอง
เหลือตำแหนงวางที่จะใชบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือกหรือที่จะใชสำหรับการคัดเลือก  เทากับสัดสวนที่
กำหนดไว 

 (3) กรณีมีตำแหนงวางเพียง 1 ตำแหนง ให กศจ. พิจารณาวาจะใชรับยายหรือ ใชบรรจุและแตงตั้งจาก
บัญชีผูไดรับคัดเลือก หรือใชสำหรับคัดเลือก ไดตามความเหมาะสม 
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๑๕๑ 
สพป.เชียงราย เขต 2 
หลักการพิจารณาจัดสรร  

ให สพท. และ สศศ. ดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปน้ี  

1. ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา จัดสรรใหโรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้  
1.1 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป ซึ่งไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือไมอยูในแผนการควบรวมสถานศึกษา  
1.2 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนนอยกวา 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต (จังหวัดสตูล ยะลา 

ปตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย และในพื้นที่พิเศษ 
เส่ียงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพ้ืนที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอ กับประเทศเพ่ือนบาน  

1.3 โรงเรียนการศึกษาเพื ่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห และโรงเรียน ตามโครงการ
พระราชดำริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project หรือโครงการหนึ่งตำบล
หน่ึงโรงเรียนคุณภาพ  

1.4 ตำแหนงที่เหลือจากการจัดสรร ตามขอ 1.1, 1.2 และ 1.3 ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ. รายงานสงคืน สพฐ.) 
 สพป.เชียงราย เขต 2 ไดรับการจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ี
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2563 ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา และอยูในเงื ่อนไขที่ สพฐ. 
กำหนดใหสามารถแตงตั้งบุคคลในอัตราวางดังกลาวได จำนวน 2 อัตรา และตำแหนงวางหลังจากการยาย จำนวน 6 
อัตรา รวมจำนวน  8  อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เลขที่ตำแหนง/เลขที่
เบิกจายตรง 

จำนวนนักเรียน 
ขอมูล 

10 ก.ค. 63 

ขนาด ร.ร. 
ตามเกณฑ

ยายฯ 
หมายเหตุ 

1 บานสักพัฒนา 2995/0051352 103 เล็ก หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคณุภาพ 
(คืนเกษียณ 2563) 

2 บานหวยมวง 5803/0052767 116 เล็ก พื้นที่สูงในถ่ินทุรกันดาร และ
ยากลำบาก (คืนเกษียณ 2563) 

3 บานเหมืองงา 3485/0051633 42 เล็ก วางหลังจากการยาย 

4 บานดงปาสานใหมเจรญิ 5961/0052675 69 เล็ก วางหลังจากการยาย 

5 บานปาตึง 1984/0052643 83 เล็ก วางหลังจากการยาย 

6 บานปางหก 5186/0052240 23 เล็ก วางหลังจากการยาย (ชร.1 รับยาย) 

7 ริมวัง 1 3784/0051788 32 เล็ก วางหลังจากการยาย (ชร.3 รับยาย) 

8 บานแมโมงเยา 5073/0052326 76 เล็ก วางหลังจากการยาย (ชร.3 รับยาย) 

 การวิเคราะหและความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฝายเลขานุการฯ ) 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาแลวสมควรเห็นชอบใหกำหนดสัดสวนตำแหนงวางเพื่อใช
ในการยาย เพ่ือประกาศตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา โดยใหดำเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด 
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๑๕๒ 
 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันจันทรที่ 12 ตุลาคม 

2563  ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แลว           
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาตอไป 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 1. ขออนุมัติ กำหนดสัดสวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา ที่จะใชรับยายหรือท่ีจะใชในการแตงตั้งจาก
บัญชีผูไดรับคัดเลือก ในอัตราที่เทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 ตำแหนง  ดังนี้ 
          สพป.เชียงราย เขต 2 จำนวน  8  อัตรา ขอกำหนดสัดสวน  4 ตอ 4 
 2. ขออนุมัติประกาศตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 8 อัตรา และดำเนินการตามข้ันตอนวิธีการ 
ที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ กำหนดทุกขั้นตอน 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่  10/2563 เมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563      
ไดมีมตอินุมัต ิตามประเด็นที่เสนอ 
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9F'4' ) 1 & 1% ! vë * #

"5CNB@MGLK #   
/$ " % $ # ,



nÇb`ÜvÉuxÅå~ÜuhXÉvu§ÉuçxÅçi£]iÇ§]Y§ÉvÉYXÉv[väçxÅnâ[xÉXvkÉ]XÉvzáX{É |Éu]ÉmnvÖ}Év|jÉmzáX{É

|Ç]XÇh |ÑmÇX]ÉmåYiqà§mkÜ£XÉvzáX{ÉovÅjtzáX{Éå`Üu]vÉu åYi õ

çmnk§Éu[Ñ|Ç£]|ÑmÇX]ÉnzáX{ÉlÖXÉv^Ç]}yÇhå Ǜu]vÉu kÜ£
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( =

}tÉuå}iâ 0 " è}§|ÇnåoxÜ£um~ÇivÉå]Ömåhà~mXÇniÑç}m£]kÜ£èY§vÇnu§ÉukâXvÉu

õ' u§ÉuiÉt[Ñv§~]Y~Y~]imå~]kâXvÉu
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 29   ธันวาคม  2563 
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2563 
เรียน ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 – เขต 4 และ 
 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

สิ่งที่สงมาดวย  สำเนารายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2563    จำนวน 1 ชุด 
ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

เชียงราย ครั้งที่ 12/๒๕63  เมื่อวันศุกรที่ 18 ธันวาคม ๒๕63 ไปแลว นั้น 
   บัดนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดจัดทำรายงานการประชุมดังกลาว เรียบรอยแลว          
จึงไดจัดสงรายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 12/2563 รายละเอียดปรากฏ    
ตามสิ่งที่สงมาดวยพรอมน้ี 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

 

(นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา) 
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมบริหารงานบุคคล 
โทรศัพท 0 5371 9481 
โทรสาร 0 5371 9483 
นางเกษณี   สีไพร (ผูประสานงาน (โทรศัพท) 0 8678 26573) 
 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
57/33     หมูที่ 22     ต.รอบเวียง 
อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย  57000 



 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่ 12/๒๕๖3 
วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖3 

เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ (ชั้น 2) 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ 0 5371 9484 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18  ธันวาคม  2563) 
 ๑ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่  12/๒๕63 
วันศุกรที ่ 18  ธันวาคม  ๒๕63   เวลา 13.30 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมพญาพิภักด์ิ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

****************** 
ผูมาประชุม 

1. นายประจญ  ปรัชญสกุล     ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย                       ประธานกรรมการ 
2. นางสารภี  แดนวงศ   (แทน) ศึกษาธิการภาค 16 กรรมการ 
3. นายสุรพล  วงศหวัน     ผูแทนสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ กรรมการ 

     การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นายปริวิชญ  ไชยประเสริฐ  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     กรรมการ 
5. นางมนตณภัครณ  ธีรตระกูล  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 
6. ผศ.ดร.วรินทรีย  เยาวธานี     ผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
7. นายพัฒนา  สิทธิสมบัติ  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
8. นายอาสา  เมนแยม     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
9. นายวิรัตน  พานิช     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. นายรัชกฤช  สถิรานนท     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายพิรุณ  บรรดิ     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา     ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กรรมการและเลขานุการ 
13. นางภัทพิชชา  ไชยรินทร     ผูอำนวยการกลุมบริหารงานบุคคล ศธจ.เชียงราย ผูชวยเลขานุการ 
14. นางเกษณี  สีไพร     นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เชียงราย ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
1. นายสมบูรณ  ธรรมลงักา ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ติดราชการ 
2. นายสุรศักด์ิ  อุทธวัง    ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครู-  ติดราชการ 

 และบุคลากรทางการศึกษา 
3. นายอภิวัฒน  กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ติดราชการ 
4. นายศุภกร  วงศปราชญ ผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุธีรัตน  อริเดช รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 
2. นายสมพงษ  บุตรวัน รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 
3. นายเรืองชัย  ตามรภาค ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษา สพม.36 
4. นายกริช  มากกุญชร ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
5. นางยุพิน  จันทะสินธุ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 
6. นางสุพิชญา  ฤทธิ์รักษา ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 
7. นางพรนาถ  เดชโภชน ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 4 
8. นางบุญญธิดา  คชรักษ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพม.36 
9. นายธิติวุฒิ  วิริยาวุฒิ นิติกร  ศธจ.เชียงราย 

10. นายกฤชนัท  เทพนิล นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18  ธันวาคม  2563) 
 ๒ 

11. นายศุภชัย  กันทะเนตร นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 4 
12. นายกิติโรจ  บอคำเขียว เจาพนักงานธุรการ สพป.เชียงราย เขต 1 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 
 ประธานฯ ที่ประชุมกลาวเปดประชุม ทั้งนีไ้ดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี  ๑  เร่ืองที่ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
1. สถานการณโควิด-19 จังหวัดเชียงราย ใหระมัดระวัง เนื่องจากมีเขตติดตอประเทศเพื่อนบาน และมี

คนที่อาศัยอยูใกลชายแดน อ.แมสาย อ.เชียงแสน ที่ไปทำงานสถานบันเทิงในประเทศเพื่อนบาน แลว ลักลอบเขามาใน
ประเทศไทย เชียงราย ติดเชื้อมา ตอนน้ีกักตัวท่ีโรงพยาบาล และครบกำหนด quarantine (การกักไวอยางเขมงวดเพ่ือ
ปองกันการแพรของเชื้อโรค) แลว ตอนนี้เชียงรายมีรถพระราชทานตรวจหาเชื้อชีวนิรภัย จำนวน 3 คัน ที่ใหบริการ
ตรวจหาเชื้อฟรี ชาวเชียงรายอยาไดกลัว แตขอใหตระหนักถึงโควิด-19 และสรางความม่ันใจในมาตรการปองกันฯ ดังนี้ 

1) ลางมือบอยๆ โดยใชสบูและน้ำ หรือเจลลางมือท่ีมีสวนผสมหลักเปนแอลกอฮอล 
2) รักษาระยะหางที่ปลอดภัยจากผูที่ไอหรือจาม 
3) สวมหนากากอนามัยเมื่อเวนระยะหางไมได  
4) ไมสัมผัสตา จมูก หรือปาก 
5) ปดจมูกและปากดวยขอพับดานในขอศอกหรือกระดาษชำระเม่ือไอหรือจาม 
6) เก็บตัวอยูบานเมื่อรูสึกไมสบาย 
7) หากมีไข ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย 

2. เนนย้ำนโยบายการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ในเรื่อง การกระจุกตัวของนักเรียนในโรงเรียน
ขนาดใหญๆ ในจังหวัดเชียงราย ทำอยางไรใหกระจายไปตามพื้นที่โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย ควรมีการสรางครู ก 
ขึ้นมาเพื่อใหมีการตอยอดในโรงเรียน โรงเรียน partnership โรงเรียนพัฒนาแบบคูขนาน การทำอยางไรไมใหเกิด
อุบัติเหตุกับรถรับสงนักเรียน การสรางโรงเรียนกีฬารักบี้ฟุตบอลในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย  เราควรท่ีจะ
ให ผอ.แตละเขตพ้ืนที่การศึกษา ผอ.กศน. ผอ.อาชีวศึกษา ฯลฯ มารวมกันพิจารณาขับเคลื่อนนโยบายดังกลาวดวย  

3. แนะนำผูบริหารใหม 
3.1 นายพิรุณ  บรรดิ  ไดรับคัดเลือกใหเปน ผูอำนวยการสำนักงาน สกสค.เชียงราย ใหมอีกวาระ  
3.2 นางมนตณภัครณ  ธีรตระกูล โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม อำเภอเทิง ไดรับมอบหมายจากสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปนกรรมการในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แทน นางสาวพรรณี  
เวียงโอสถ ที่หมดวาระ  

4. นายอาสา  เมนแยม ผูทรงคุณวุฒิ ไดแจงความคืบหนาคดีที่นายสุวิทย  บุษรากุล กับพวกรวม 2 คน 
(นายวรพจน  อุนบาน และนางวาสนา  คำวัง) ฟองคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 11 ราย โดยไดนัดไตสวน
มูลฟอง วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นั้น อัยการไดเลื่อนการนัดไตสวนมูลฟอง เปนที่ 10 กุมภาพันธ 
2564  

วาระท่ี  2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ๒๕63 
มติ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 มีมติ

รับรองรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 -ไมมี-  
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18 ธันวาคม 2563) 
๑๔๖ 

6) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

 คำขอ ขออนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา สังกัด  สพป.เชียงราย 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพป.เชียงราย เขต 4 

 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ 
1. มาตรา 53 และมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
2. คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2563  เรื ่อง การยาย
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2563  
 5. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เรื ่อง การยาย
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2563 
 6. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1898  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563  เรื่อง สำรวจตำแหนง
วางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ...ขอให สพท.สงวนตำแหนงจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนกวา สพฐ. จะมีหนังสือแจงจัดสรรคืน ยกเวนตำแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา (ผูอำนวยการสถานศึกษา และรองผูอำนวยการสถานศึกษา) ที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คน ขึ้นไป   
ซึ่งไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือไมอยูในแผนการควบรวมสถานศึกษา ใหแตงตั้ง
บุคคลในอัตราวางดังกลาวไดทันที โดยใหถือวา คปร. อนุมัติการจัดสรรคืนใหแลว...  

7. ประกาศ สพฐ. เรื ่อง รายละเอียดตัวชี ้วัดและคะแนนในการประเมินตามองคประกอบการปร ะเมิน
ศักยภาพของผูประสงคขอยาย ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (การยายกรรีปกติ) ประจำป 2563 

8. มติ กศจ.เชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติการ
กำหนดสัดสวนตำแหนงวางผูอำนวยการสถานศึกษา ในภาพรวมของจังหวัด ที่จะใชรับยายหรือท่ีจะใชในการแตงตั้งจาก
บัญชีผูไดรับคัดเลือกฯ จำนวน 10 ตอ 10 

9. มติ กศจ.เชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติการ
กำหนดสัดสวนตำแหนงวางรองผูอำนวยการสถานศึกษา ในภาพรวมของจังหวัด ที่จะใชรับยายหรือท่ีจะใชในการแตงตั้ง
จากบัญชีผูไดรับคัดเลือกฯ จำนวน 2 ตอ 2 

10. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

 รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
สพป.เชียงราย เขต 1   

ตำแหนง รองผูอำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 2 อัตรา คือ  

ที ่ โรงเรียน เลขที่ตำแหนง/เลขที่
เบิกจายตรง 

จำนวนนักเรียน 
ขอมูล 

20 ก.ค. 62 
ขนาด ร.ร. 

ตามเกณฑยายฯ 
หมายเหตุ 

1 อนุบาลเชียงราย 4539/0050116 2,072 ใหญพิเศษ  
2 อนุบาลเชียงราย 74/0050114 2,072 ใหญพิเศษ  



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18 ธันวาคม 2563) 
๑๔๗ 

มติ กศจ.เชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติเปน
หลักการหากประกาศตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษาตามกำหนดเรียบรอยแลวไมมีผูยื่นคำรองขอยายไปดำรงตำแหนง 
ใหบรรจุผูคัดเลือกไดจากบัญชีของ กศจ.เชียงราย  

สพป.เชียงราย เขต 1  มีตำแหนงวางที่ไมมีผูยื่นคำรองขอยาย ตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศกึษา ดังนี้ 
ที ่ โรงเรียน ตำแหนง

เลขที ่ ขนาด จำนวน
นักเรียน หมายเหตุ 

1 อนุบาลเชียงราย 4539 ใหญพิเศษ 2,072 ขอบรรจุจากบัญชีของ กศจ.เชียงราย 
2 อนุบาลเชียงราย 74 ใหญพิเศษ 2,072 ขอบรรจุจากบัญชีของ กศจ.เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18 ธันวาคม 2563) 
๑๔๘ 

สพป.เชียงราย เขต 2 
1. ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 20 

ตุลาคม 2563 ไดอนุมัติใหกำหนดสัดสวนของตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษาที่วาง (เพิ่มเติม) จำนวน 8 อัตรา 
(กำหนดสัดสวน 4 ตอ 4) โดยใหนำตำแหนงวางท้ังหมดมาใชในการพิจารณายายจากผูประสงคขอยายใหแลวเสร็จกอน 
และตองเหลือตำแหนงวางเพ่ือใชในการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเทากับสัดสวนที่กำหนดไว จำนวน
ไมนอยกวาที่กำหนดสัดสวนไว  

2. สพป.เชียงราย เขต 2 ไดประกาศตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตามประกาศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ฉบับลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยใหขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา ยื่นคำรองขอยาย(เพิ่มเติม) ไดจนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  
จำนวน 8 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ ตำแหนงเลขที่ 
/จายตรง จำนวนนักเรียน ขนาด 

1 บานสักพัฒนา ปาแดด 2995/0051352 103 เล็ก 
2 บานหวยมวง เวียงปาเปา 5803/0052767 116 เล็ก 
3 บานเหมืองงา พาน 3485/0051633 42 เล็ก 

4 บานดงปาสานใหมเจริญ เวียงปาเปา 5961/0052675 69 เล็ก 

5 บานปาตึง เวียงปาเปา 1984/0052643 83 เล็ก 

6 บานปางหก แมสรวย 5186/0052240 23 เล็ก 

7 ริมวัง 1 พาน 3784/0051788 32 เล็ก 

8 บานแมโมงเยา แมสรวย 5073/0052326 76 เล็ก 

3. มติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 12 
พฤศจิกายน 2563 ไดอนุมัติใหกำหนดสัดสวนของตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษาที่วาง (เพิ่มเติม) จำนวน 2 อัตรา 
(กำหนดสัดสวน 1 ตอ 1) โดยใหนำตำแหนงวางทั้งหมดมาใชในการพิจารณายายจากผูประสงคขอยายใหแลวเสร็จกอน 
และตองเหลือตำแหนงวางเพ่ือใชในการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเทากับสัดสวนที่กำหนดไว จำนวน
ไมนอยกวาที่กำหนดสัดสวนไว  

4. สพป.เชียงราย เขต 2 ไดประกาศตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ตามประกาศ     
สพป.เชียงราย เขต 2  ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  โดยใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
บริหารสถานศึกษา ยื่นคำรองขอยาย(เพ่ิมเติม) ไดจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ เลขที่ตำแหนง 
/จายตรง จำนวนนักเรียน ขนาด 

1 ปางมะกาดวิทยา เวียงปาเปา 6122/0052811 89 เล็ก 
2 บานมังกาลา แมสรวย 5236/0052304 101 เล็ก 

ขอเท็จจริง  
        1. สพป.เชียงราย เขต 2 ไดประชาสัมพันธตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาวาง(เพิ่มเติม)  รอบที่ 1 
ระหวางวันที่ 26 ตุลาคม – 9 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศ สพป.เชียงรายเขต 2 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563     
(8 อัตรา) และรอบที่ 2 ระหวางวันที่ 13 - 30 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศ สพป.เชียงรายเขต 2 ลงวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2563 (2 อัตรา) 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18 ธันวาคม 2563) 
๑๔๙ 

2. มีผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ยื่นคำรองขอยาย(เดิม) คงเหลือ จำนวน 15 ราย ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม ขอยายไปโรงเรียน หมาย
เหตุ 

1 นายเอก  กนกพิชญกุล บานปาสาน 1.สันกลางวิทยา 
2.พานพสกสวัสดิ์ 
3.บานโปงแดง 
4.ปาแดงวิทยา 
5.อนุบาลพาน(ปากวาวมิตรภาพที่ 68)  

 

2 นายอภิสิทธิ์  ดำรงไทย ชุมชนบานทุงปาแดด 1.สันกลางวิทยา  
3 นายเจริญศักดิ์  คำพุฒ บานจำผักกูดทรายทอง 

(ชรก.สันตนดู) 
1.บานสันตนดู  

4 จ.ส.อ.สงวน  มาลัย บานสิบสอง 1.บานถ้ำ 
2.ทุก ร.ร.ใน อ.พาน ที่มีนักเรียน 70 
คนข้ึนไป ยกเวนกันดาร 

 

5 นางณัฐรภา  สุภาอินทร บานปาตึงงาม 1.บานดอยชาง 
2.อนุบาลแมสรวย 
3.เจดียหลวงพิทยา 

 

6 นายปฐมทัศน  อวดหาว บานปาถอนฯ 1.ทากอพลับพลาพิทยา 
2.บานโปงนก 
3.เจดียหลวงพิทยา 
4.ทุก ร.ร.ใน ศูนยสันสลี-ศรีเวียง (ขยาย
โอกาส) ยกเวน ร.ร.ในพ้ืนที่พิเศษ 
ทุรกันดาร 

 

7 นายทรงวุฒิ  บุญงาม บานดอนสลี 1.ทากอพลับพลาพิทยา 
2.เจดียหลวงพิทยา 
3.ขยายโอกาสทุก ร.ร.ใน อ.แมสรวย 

 

8 นายอุดม  บุญทา บานหวยเฮี้ย 1.บานแมต๋ำ 
2.หวยน้ำขุนวิทยา 

 

9 นายสิทธิศักดิ ์ สมใจมาก บานสันมะเค็ดสัน
ขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 

1.อนุบาลเวียงปาเปา 
2.บานฮางต่ำ 
3.ปางิ้ววิทยา 

 

10 นายสุรินทร  กิติลือ บานหวยโปง 1.บานสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 
2.ปางิ้ววิทยา 
3.ทุก ร.ร.ใน ศูนยเครือขายเวียงกาหลง 
-วนาเทวี ยกเวน ร.ร.ดงปาสานใหมเจริญ 
บานปาจั่น บานหวยหินลาดใน และบาน
ปาตึง 

 

11 นายรชฎ  อ่ินคำ แมตะละวิทยา 1.บานปางอายหวยชมภู 
2.บานปาจั่น 
3.บานสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18 ธันวาคม 2563) 
๑๕๐ 

ที ่ ชื่อ – สกุล โรงเรียนเดิม ขอยายไปโรงเรียน หมาย
เหตุ 

12 นายปรีชา  นิธิเจริญ บานหัวฝาย 1.บานปางอายหวยชมพู 
2.ปางมะกาดวิทยา 
3.แมตะละวิทยา 

 

13 นายกลมไกร  พันแพง บานทุงกวาง/สพป.
เชียงราย เขต 3 

1.บานดอยชาง 
2.ทากอพลับพลาพิทยา 
3.บานแมต๋ำ 

 

14 นายบุญไชย  เขื่อนขาย บานศรีกองงาม/สพป.
เชียงราย เขต 3 

1.อนุบาลแมสรวย 
2.บานหวยหญาไซ 

 

15 นายไมตรี  หาญแกว บานหวยหญาไซ 1.อนุบาลแมสรวย รอง 
ผอ.ร.ร. 

2. มีผูบริหารสถานศึกษา ยื่นคำรองขอยาย(เพ่ิมเติม)  จำนวน 1 ราย ดังนี้ 
ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหนง/สังกัด ขอยายไปดำรงตำแหนง 
1 นางรุงจิตร ลือยศ ผอ.ร.ร.ชุมชนบานสันมะคา / 

สพป.เชียงราย เขต 2 
1.โรงเรียนบานสักพัฒนา 
 

 สพป.เชียงราย เขต 2 ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำขอมูลประกอบการพิจารณากำหนดรายละเอียดการ
พิจารณายายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัด  สพป.เชียงราย เขต 2 
ตามคำส่ังฯ สพป.เชียงราย เขต 2 ที่ 284/2563 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 
 

รายละเอียดผูย่ืนคำรองยายไปดำรงตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา(ตามประกาศฯ) 

ที ่ โรงเรียน จำนวน
นักเรียน ผูประสงคขอยาย โรงเรียนเดิม 

คะแนนรวมตาม
รายละเอียด
องคประกอบ 

หมายเหตุ 

1 บานสักพัฒนา 
สอนระดับอนุบาล1-ป.6 

   103 นางรุงจิต ลือยศ ชุมชนบานสันมะคา 
(นร. 85 คน) 
เปดสอนระดับ
อนุบาล – ป.6 

86.07 เปนผูขอยาย
เพียงรายเดียว 
 
 

2 ปางมะกาดวิทยา 
สอนระดับอนุบาล1-ม.3 

89 นายปรีชา นิธิเจริญ บานหัวฝาย 
(นักเรียน 159 คน) 
เปดสอนระดับ
อนุบาล – ป.6 
 

80.50 เปนผูขอยาย
เพียงรายเดียว 
 

 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18 ธันวาคม 2563) 
๑๕๑ 

 สพป.เชียงราย เขต 2 จึงขอเสนอการพิจารณารับยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการยายและองคประกอบตามประกาศฯ ดังนี้  

ที ่ โรงเรียน ตำแหนง 
เลขที่ พิจารณารับยาย โรงเรียนเดิม 

คะแนนรวมตาม
รายละเอียด
องคประกอบ 

1 บานสักพัฒนา 
 (วางจากผลการเกษียณอายุราชการ)  

2995 นางรุงจิต ลือยศ ชุมชนบานสันมะคา  
สพป.เชียงราย เขต 2 

86.07 

โรงเรียนชุมชนบานสันมะคา อ.ปาแดด มีแผนจะถายโอนไปสังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
2 ปางมะกาดวิทยา 

 
6122 นายปรีชา นิธิเจริญ บานหัวฝาย 

สพป.เชียงราย เขต 2 
80.50 

 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2563  
ไดตรวจสอบและกลั ่นกรองเรื ่องดังกลาวขางตน กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แลว           
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาตอไป ดังนี้ 

1. การยายผูบริหารสถานศึกษา ใหดำรงตำแหนงที่วาง 

ที ่ โรงเรียน ตำแหนง
เลขที่ 

จำนวน
นักเรียน ผูประสงคขอยาย โรงเรียนเดิม หมายเหตุ 

1 บานสักพัฒนา 
สอนระดับอนุบาล1-ป.6 

2995    103 นางรุงจิต ลือยศ ชุมชนบานสันมะคา 
(นร. 85 คน) 
เปดสอนระดับ
อนุบาล – ป.6 

เปนผูขอยาย
เพียงรายเดียว 
 
 

2 ปางมะกาดวิทยา 
สอนระดับอนุบาล1-ม.3 

6122 89 นายปรีชา นิธิเจริญ บานหัวฝาย 
(นักเรียน 159 คน) 
เปดสอนระดับ
อนุบาล – ป.6 

เปนผูขอยาย
เพียงรายเดียว 
 

2. ตำแหนงวางหลังการยาย ขออนุมัตินำไปใชบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือกฯ ของ กศจ.
เชียงราย ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน อำเภอ ตำแหนงเลขที่ 
/จายตรง จำนวนนักเรียน ขนาด 

1 บานหวยมวง เวียงปาเปา 5803/0052767 116 เล็ก 
2 บานเหมืองงา พาน 3485/0051633 42 เล็ก 
3 บานดงปาสานใหมเจริญ เวียงปาเปา 5961/0052675 69 เล็ก 
4 บานปาตึง เวียงปาเปา 1984/0052643 83 เล็ก 
5 บานปางหก แมสรวย 5186/0052240 23 เล็ก 
6 ริมวัง 1 พาน 3784/0051788 32 เล็ก 
7 บานแมโมงเยา แมสรวย 5073/0052326 76 เล็ก 
8 บานมังกาลา แมสรวย 5236/0052304 101 เล็ก 

 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18 ธันวาคม 2563) 
๑๕๖ 

 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2563  
ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื ่องดังกลาวขางตน กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แลว           
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาตอไป 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
1. ขออนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 เขต

พื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอ กศจ.เชียงราย พิจารณาตอไป โดยใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดำเนินการออกคำส่ังยายและแตงตั้ง  

2. ขออนุมัติเปนหลักการใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประกาศตำแหนงวางหลังการยายเพ่ิมเติม หาก
ครบกำหนดตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด แลวไมมีผูยื่นคำรองขอยาย ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจงตำแหนง
วางดังกลาว เพื่อขอบรรจุแตงตั้งตอไป 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันศุกรที่ 18 ธันวาคม  2563 
ไดมีมตอินุมัต ิตามประเด็นที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18 ธันวาคม 2563) 
๑๖๐ 

8)  การกำหนดสัดสวนตำแหนงวางเพื่อใชในการยาย และการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก เพื่อประกาศ
ตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา 

 คำขอ  ขออนุมัติการกำหนดสัดสวนตำแหนงวางเพื ่อใชในการยาย และการแตงตั ้งจากบัญชีผู ไดร ับคัดเลือก           
เพ่ือประกาศตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา สังกัด  สพป.เชียงราย เขต 2 เขต 3 และ สพป.เชียงราย เขต 4 

 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
2. คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เรื ่อง การยาย
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2563 
 5. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1898  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563  เรื่อง สำรวจตำแหนง
วางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการยายผู บริหาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 
ซึ่งกำหนดใหผูบริหารสถานศึกษาท่ีดำรงตำแหนงในสถานศึกษาปจจุบันมาแลวไมนอยวา 12 เดือน (นับระยะเวลาการดำรง
ตำแหนงถึงวันที่ 15 สิงหาคม) หากประสงคขอยาย ใหยื่นคำรองขอยายในระหวางวันที่ 1 - 15 สิงหาคม  ของทุกป และ
ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตนสังกัดนำคำรองขอยายระหวางจังหวัด พรอมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เสนอขออนุมัติตอ กศจ. แลวสงใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปเดียวกัน    
(คำรองขอยายระหวางเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในจังหวัดเดียวกัน ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงคำรองขอยายพรอม
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาของผู ขอยาย  ถึงสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาปลายทาง ภายในวันที่           
31 สิงหาคม ของปเดียวกัน)   

 ขอ ง การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางเพื่อใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผู ไดรับ
คัดเลือก 

 (1)  ให กศจ. พิจารณากำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่จะใชรับยาย และท่ีจะใชบรรจุและแตงตั้ง
จากบัญชีผู ไดรับคัดเลือก ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา ใหเทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 
ตำแหนง  

 กรณีไมมีผูไดรับคัดเลือกข้ึนบัญชีรอการบรรจุและแตงตั้ง ใหกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่จะใช
รับยายและท่ีจะใชสำหรับการคัดเลือก ใหเทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 ตำแหนง   

 (2) การกำหนดสัดสวนของตำแหนงวาง ตองไมระบุชื่อของสถานศึกษาที่จะใชในการรับยายหรือที่จะใชใน
การบรรจุและแตงตั้ง โดยใหนำตำแหนงวางทั้งหมดมาพิจารณายายจากผูประสงคขอยายใหแลวเสร็จกอน และตอง
เหลือตำแหนงวางที่จะใชบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือกหรือที่จะใชสำหรับการคัดเลือก  เทากับสัดสวนที่
กำหนดไว 

 (3) กรณีมีตำแหนงวางเพียง 1 ตำแหนง ให กศจ. พิจารณาวาจะใชรับยายหรือใชบรรจุ และแตงตั้งจาก
บัญชีผูไดรับคัดเลือก หรือใชสำหรับคัดเลือก ไดตามความเหมาะสม 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  12/๒๕๖3 (18 ธันวาคม 2563) 
๑๖๑ 

 (4) ตำแหนงวางที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยายเสร็จสิ้นแลว ใหดำเนินการตามขอ 1.1 ขอ 1.2 และ      
ขอ 1.3 ยกเวนตำแหนงวางที่ไดกำหนดเปนสัดสวนของการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผู ไดรับคัดเลือก หรือที่จะใช
สำหรับการคัดเลือกไวเดิม  

ทั้งนี้ ใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขนาดของสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียน 
เปน 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ และกำหนดองคประกอบการประเมิน
ศักยภาพของผูประสงคขอยายกรณีปกติ ประกอบดวย ความรูความสามารถ ประสบการณ ผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในหนาที่  วิสัยทัศน การประพฤติตน ภูมิลำเนา และความอาวุโสตามหลักราชการ แลวประกาศใหทราบโดย
ทั่วกันกอนกำหนดการสงคำรองขอยาย 
หลักการพิจารณาจัดสรร  

ให สพท. และ สศศ. ดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปน้ี  

1. ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา จัดสรรใหโรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้  
1.1 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป ซึ่งไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือไมอยูในแผนการควบรวมสถานศึกษา  
1.2 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนนอยกวา 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต (จังหวัดสตูล ยะลา 

ปตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย และในพื้นที่พิเศษ 
เส่ียงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพ้ืนที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอ กับประเทศเพ่ือนบาน  

1.3 โรงเรียนการศึกษาเพื ่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห และโรงเรียน ตามโครงการ
พระราชดำริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project หรือ โครงการหนึ่ง
ตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ  

1.4 ตำแหนงที่เหลือจากการจัดสรร ตามขอ 1.1, 1.2 และ 1.3 ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ. รายงานสงคืน สพฐ.) 

สพป.เชียงราย เขต 2 

 สพป.เชียงราย เขต 2 มีตำแหนงวางหลังจากการยาย จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน ตำแหนง
เลขที่ 

จำนวนนักเรียนขอมูล 
10 ก.ค. 63 

ขนาด ร.ร. 
ตามเกณฑยายฯ หมายเหตุ 

1 บานหัวฝาย 5028 159 เล็ก วางหลังจากการยาย 
กำหนดสัดสวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา ที่จะใชรับยายหรือที่จะใชในการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับ

คัดเลือก ในอัตราที่เทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 ตำแหนง  ดังนี้ 
   สพป.เชียงราย เขต 2  จำนวน  1  อัตรา ขอกำหนดสัดสวน  1 ตอ 0 
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 การวิเคราะหและความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฝายเลขานุการฯ ) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีตำแหนง

ผูบริหารสถานศึกษาวางจึงขออนุมัติกำหนดสัดสวนของตำแหนงวางเพื่อใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับ
คัดเลือก เปนไปหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให กศจ. พิจารณากำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่
จะใชรับยาย และที่จะใชบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา 
ใหเทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 ตำแหนง ดังนี้ 

ที ่ สพท. 
จำนวนตำแหนงวางท่ีกำหนดสัดสวน 

หมายเหตุ รอง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา 
ยาย บรรจุ รวม ยาย บรรจุ รวม 

1 สพป.เชียงราย เขต 1 - - -   -  
2 สพป.เชียงราย เขต 2 - - -   1 
3 สพป.เชียงราย เขต 3 - - -   1 
4 สพป.เชียงราย เขต 4 - - -   5 
 ภาพรวมของจังหวัดเชยีงราย - - - 4 3 7  

 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันศุกรที่ 4 ธันวาคม 2563  
ไดตรวจสอบและกลั ่นกรองเรื ่องดังกลาวขางตน กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แลว           
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาตอไป 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 1. ขออนุมัติกำหนดสัดสวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา ที่จะใชรับยายหรือที่จะใชในการแตงตั้งจาก
บัญชีผูไดรับคัดเลือก ในอัตราที่เทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 ตำแหนง    โดยขอกำหนดสัดสวนตำแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา กำหนดสัดสวน  4 ตอ 3 ดังนี้ 
ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา 

ที ่ สพท. 

จำนวนตำแหนงวางท่ี
กำหนดสัดสวน หมายเหตุ ผอ.สถานศึกษา 

ยาย บรรจุ รวม 
1 สพป.เชียงราย เขต 1 - - -  
2 สพป.เชียงราย เขต 2 - - 1 
3 สพป.เชียงราย เขต 3 - - 1 
4 สพป.เชียงราย เขต 4 - - 5 
 ภาพรวมของจังหวัดเชยีงราย 4 3 7  

 
 2. ขออนุมัติประกาศตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา หลังการยาย และดำเนินการ ตามข้ันตอนวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. และ สพฐ กำหนดทุกขั้นตอน 

3. ขออนุมัติเปนหลักการ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย  ไดดำเนินการประกาศ
ตำแหนงวาง  เมื่อครบกำหนดการยื่นคำรองขอยายแลว ไมมีผูประสงคยื่นคำรองขอยาย ใหนำตำแหนงวางดังกลาว     
ไปใชบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 12/2563  เมื่อวันศุกรที่ 18 ธันวาคม  2563 
ไดมีมตอินุมัติ ตามประเด็นที่เสนอ 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศกึษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่ 1/๒๕๖4 
วันศุกรท์ี่ 15 มกราคม ๒๕๖4 

เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ (ชั้น 2) 
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

โทรศัพท์ 0 5371 9484 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  1/๒๕๖4 (15 มกราคม 2564) 
 ๑ 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

ครั้งที่  1/๒๕64 
วันศุกรที ่ 15 มกราคม ๒๕64   เวลา 13.30 น. เปนตนไป 

ณ หองประชุมพญาพิภักด์ิ  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 

****************** 
ผูมาประชุม 

1. นายประจญ  ปรัชญสกุล     ผูวาราชการจังหวัดเชียงราย                       ประธานกรรมการ 
2. นายพีระพงษ  ชมภูพิทักษ  รักษาราชการแทน ศึกษาธิการภาค 16 กรรมการ 
3. นายสุรพล  วงศหวัน     ผูแทนสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ กรรมการ 

     การศึกษาตามอัธยาศัย 
4. นายปริวิชญ  ไชยประเสริฐ  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา     กรรมการ 
5. นายสมบูรณ  ธรรมลังกา  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
6. นายสุรศักดิ์  อุทธวัง  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการขาราชการครู-     กรรมการ 

  และบุคลากรทางการศึกษา 
7. นางมนตณภัครณ  ธีรตระกูล  ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน   กรรมการ 
8. ผศ.ดร.วรินทรีย  เยาวธานี     ผูแทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กรรมการ 
9. นายพัฒนา  สิทธิสมบัติ  ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10. นายอาสา  เมนแยม     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
11. นายวิรัตน  พานิช     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
12. นายรัชกฤช  สถิรานนท     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
13. นายพิรุณ  บรรดิ     ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
14. นายวิญู  สันติภาพวิวัฒนา     ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กรรมการและเลขานุการ 
15. นายอภิวัฒน  กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ผูชวยเลขานุการ 
16. นางเกษณี  สีไพร     นักทรัพยากรบุคคล ศธจ.เชียงราย ผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชุม  
1. นายศุภกร  วงศปราชญ ผูทรงคุณวุฒิ  ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นายอรรณพ  จูจันทร รอง ผอ.สพม.36 
2. นายกริช  มากกุญชร ผอ.กลุมพัฒนาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
3. นางยุพิน  จันทะสินธุ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 2 
4. นางสุพิชญา  ฤทธิ์รักษา ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 3 
5. นางบุญญธิดา  คชรักษ ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล สพม.36 
6. นายธิติวุฒิ  วิริยาวุฒ ิ นิติกร  ศธจ.เชียงราย 
7. นายกฤชนัท  เทพนิล นักทรัพยากรบุคคล สพป.เชียงราย เขต 1 
8. นางสาวอำนวยพร  ตุงคบุรี นักทรัพยากรบุคคล สพม.36 
9. นายกิติโรจ  บอคำเขียว เจาพนักงานธุรการ สพม.36 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  1/๒๕๖4 (15 มกราคม 2564) 
๑๓๗ 

 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 
2564  ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แลว           
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาตอไป 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 1. ขออนุมัติใหโอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 
38 ค.(2) รายนางสาวสุภาวดี  ตันใจ ตำแหนงนักวิชาการศึกษาระดับชำนาญการ ตำแหนงเลขที่ อ 38 เลขที่ตำแหนง     
จายตรง 4501612 อัตราเงินเดือน 29,420 บาท  สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 ไปดำรงตำแหนงและอัตราเงินเดือนที่ใช
รับโอน คือ นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ ตำแหนงเลขท่ี ชร.1016 อัตราเงินเดือน 27,090 บาท กลุมบริหารงาน
บุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ ทั้งนี้ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ 
2564 
 2. ขออนุมัติเปนหลักการ หากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีคำสั่งรับโอนขาราชการราย
ดังกลาวแลว ใหศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ลงนามคำสั่งใหโอนและอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

(เอกสารแนบ หนาที่  138-139) 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันศุกรที่ 15 มกราคม 2564           

ไดมีมตอินุมัต ิตามประเด็นที่เสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  1/๒๕๖4 (15 มกราคม 2564) 
๑๕๔ 

6) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา 
 คำขอ ขออนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงราย 

เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ สพป.เชียงราย เขต 4 

 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ 
1. มาตรา 53 และมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
2. คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เรื ่อง การยาย
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2563  
 5. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3566 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  เรื ่อง การยาย
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2563 
 6. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1898  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563  เรื่อง สำรวจตำแหนง
วางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ...ขอให สพท.สงวนตำแหนงจากผลการ
เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จนกวา สพฐ. จะมีหนังสือแจงจัดสรรคืน ยกเวนตำแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา (ผูอำนวยการสถานศึกษา และรองผูอำนวยการสถานศึกษา) ที่มีนักเรียนตั้งแต 120 คน ขึ้นไป   
ซึ่งไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือไมอยูในแผนการควบรวมสถานศึกษา ใหแตงตั้ง
บุคคลในอัตราวางดังกลาวไดทันที โดยใหถือวา คปร. อนุมัติการจัดสรรคืนใหแลว...  

7. ประกาศ สพฐ. เรื ่อง รายละเอียดตัวชี ้วัดและคะแนนในการประเมินตามองคประกอบการประเมิน
ศักยภาพของผูประสงคขอยาย ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (การยายกรณีปกติ) ประจำป 2563 

8. มติ กศจ.เชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติการ
กำหนดสัดสวนตำแหนงวางผูอำนวยการสถานศึกษา ในภาพรวมของจังหวัด ที่จะใชรับยายหรือท่ีจะใชในการแตงตั้งจาก
บัญชีผูไดรับคัดเลือกฯ จำนวน 10 ตอ 10 

9. มติ กศจ.เชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติการ
กำหนดสัดสวนตำแหนงวางรองผูอำนวยการสถานศึกษา ในภาพรวมของจังหวัด ที่จะใชรับยายหรือท่ีจะใชในการแตงตั้ง
จากบัญชีผูไดรับคัดเลือกฯ จำนวน 2 ตอ 2 

10. ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  1/๒๕๖4 (15 มกราคม 2564) 
๑๖๓ 

 การวิเคราะหและความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฝายเลขานุการฯ ) 
1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายไดตรวจสอบแลว ปรากฏวาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา ผูยื่นคำรองขอยาย เปนผูมีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กำหนด จึงขออนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผูบริหารสถานศึกษา ให อกศจ.เชียงราย 
พิจารณาใหความเห็นชอบ ตามท่ีสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทั้ง 5 เขต เพ่ือนำเสนอ กศจ.เชียงราย พิจารณาตอไป 

2. สมควรใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดำเนินการออกคำส่ังยายและแตงตั้ง ทั้งนี้เมื่อดำเนินการเรียบรอยแลว         

3. สมควรใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาวางจากการยายประกาศ
ตำแหนงวางเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาท่ีประสงคยายยื่นคำรองขอยายตอไป 

4. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 
2564  ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
แลว มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาตอไป 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
1. ขออนุมัติการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 เขต

พื้นที่การศึกษา เพื่อนำเสนอ กศจ.เชียงราย พิจารณาตอไป โดยใหผูมีอำนาจตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม ดำเนินการออกคำส่ังยายและแตงตั้ง  

2. ขออนุมัติเปนหลักการใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศตำแหนงวางหลังการยายเพิ่มเติม   
หากครบกำหนดตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กำหนด แลวไมมีผู ยื ่นคำรองขอยาย ใหสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา          
แจงตำแหนงวางดังกลาว เพ่ือขอบรรจุแตงตั้งตอไป 
 
 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันศุกรที่ 15 มกราคม 2564     

ไดมีมตอินุมัต ิตามประเด็นที่เสนอ โดยใหมีผลต้ังแตวันท่ี 15 มกราคม 2564 เปนตนไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  1/๒๕๖4 (15 มกราคม 2564) 
๑๖๔ 

7)  การกำหนดสัดสวนตำแหนงวางเพื่อใชในการยาย และการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก เพื่อประกาศ
ตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา 

 คำขอ  ขออนุมัติกำหนดสัดสวนตำแหนงวางเพ่ือใชในการยาย และการแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก เพ่ือประกาศ
ตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา สังกัด  สพป.เชียงราย เขต 2 เขต 3 และ สพป.เชียงราย เขต 4 

 กฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑฯ ที่เกี่ยวของ 
1. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
2. คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การ

ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ 
 3. หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 4. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3564 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  2563  เรื ่อง การยาย
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ป พ.ศ. 2563 
 5. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 1898  ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563  เรื่อง สำรวจตำแหนง
วางจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 6. หนังสือ สพฐ. ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5719  ลงวันที่ 25 กันยายน 2563  เรื่อง การจัดสรร
อัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 รอบที่ 2 ซึ่งไดกำหนดแนวปฏิบัติ การดำเนินการจัดสรรอัตราขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 รายละเอียดประกอบการพิจารณา 
 ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการยายผู บริหาร สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2563 
ซึ่งกำหนดใหผูบริหารสถานศึกษาท่ีดำรงตำแหนงในสถานศึกษาปจจุบันมาแลวไมนอยวา 12 เดือน (นับระยะเวลาการดำรง
ตำแหนงถึงวันที่ 15 สิงหาคม) หากประสงคขอยาย ใหยื่นคำรองขอยายในระหวางวันที่ 1 - 15 สิงหาคม  ของทุกป และ
ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตนสังกัดนำคำรองขอยายระหวางจังหวัด พรอมความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เสนอขออนุมัติตอ กศจ. แลวสงใหสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปลายทางภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของปเดียวกัน    
(คำรองขอยายระหวางเขตพ้ืนที่การศึกษาภายในจังหวัดเดียวกัน ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สงคำรองขอยายพรอม
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาของผู ขอยาย ถึงสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาปลายทาง ภายในวันที่           
31 สิงหาคม ของปเดียวกัน)   
 ขอ ข การกำหนดประเภทสถานศึกษา 

1) ใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดสถานศึกษาเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
1) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
2) สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3) สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 ขอ ง การกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางเพ่ือใชในการยายและการแตงต้ังจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก 
 (1)  ให กศจ. พิจารณากำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่จะใชรับยาย และท่ีจะใชบรรจุและแตงตั้ง

จากบัญชีผู ไดรับคัดเลือก ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา ใหเทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 
ตำแหนง  
 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  1/๒๕๖4 (15 มกราคม 2564) 
๑๖๕ 

 กรณีไมมีผูไดรับคัดเลือกข้ึนบัญชีรอการบรรจุและแตงตั้ง ใหกำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่จะใช
รับยายและท่ีจะใชสำหรับการคัดเลือก ใหเทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 ตำแหนง   

 (2) การกำหนดสัดสวนของตำแหนงวาง ตองไมระบุชื่อของสถานศึกษาที่จะใชในการรับยายหรือที่จะใชใน
การบรรจุและแตงตั้ง โดยใหนำตำแหนงวางทั้งหมดมาพิจารณายายจากผูประสงคขอยายใหแลวเสร็จกอน และตอง
เหลือตำแหนงวางที่จะใชบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือกหรือที่จะใชสำหรับการคัดเลือก  เทากับสัดสวนที่
กำหนดไว 

 (3) กรณีมีตำแหนงวางเพียง 1 ตำแหนง ให กศจ. พิจารณาวาจะใชรับยายหรือ ใชบรรจุและแตงตั้งจาก
บัญชีผูไดรับคัดเลือก หรือใชสำหรับคัดเลือก ไดตามความเหมาะสม 

 (4) ตำแหนงวางที่เกิดขึ้นภายหลังจากการยายเสร็จสิ้นแลว ใหดำเนินการตามขอ 1.1 ขอ 1.2 และ      
ขอ 1.3 ยกเวนตำแหนงวางที่ไดกำหนดเปนสัดสวนของการบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก หรือที่จะใช
สำหรับการคัดเลือกไวเดิม  

ทั้งนี้ ใหสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดขนาดของสถานศึกษาตามจำนวนนักเรียน 
เปน 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ และกำหนดองคประกอบการประเมิน
ศักยภาพของผูประสงคขอยายกรณีปกติ ประกอบดวย ความรูความสามารถ ประสบการณ ผลงานที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานในหนาที่  วิสัยทัศน การประพฤติตน ภูมิลำเนา และความอาวุโสตามหลักราชการ แลวประกาศใหทราบโดย
ทั่วกันกอนกำหนดการสงคำรองขอยาย 
หลักการพิจารณาจัดสรร  

ให สพท. และ สศศ. ดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรอัตราวางจากผลการเกษียณอายุราชการ  เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปน้ี  

1. ตำแหนงผูบริหารสถานศึกษา จัดสรรใหโรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้  
1.1 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต 120 คนขึ้นไป ซึ่งไมอยูในแผนการถายโอนใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน หรือไมอยูในแผนการควบรวมสถานศึกษา  
1.2 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนนอยกวา 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต (จังหวัดสตูล ยะลา 

ปตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ไดแก อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบายอย และในพื้นที่พิเศษ 
เส่ียงภัย ทุรกันดาร ชนกลุมนอย เกาะ ภูเขา และพ้ืนที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดตอ กับประเทศเพ่ือนบาน  

1.3 โรงเรียนการศึกษาเพื ่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห และโรงเรียน ตามโครงการ
พระราชดำริ หรือเปนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนรวมพัฒนา (Partnership School Project หรือ โครงการหนึ่ง
ตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ  

1.4 ตำแหนงที่เหลือจากการจัดสรร ตามขอ 1.1, 1.2 และ 1.3 ใหสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ. รายงานสงคืน สพฐ.) 

 รายละเอียดประกอบการพิจารณา 

สพม.36 

 สพม.36 มีตำแหนงวางหลังจากการยาย จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน ตำแหนง
เลขที่ 

จำนวนนักเรียนขอมูล 
10 ก.ค. 63 

ขนาด ร.ร. 
ตามเกณฑยายฯ 

หมายเหตุ 

1 แมลาววิทยาคม 51441/ 
0415127 

586 กลาง วางหลังจากการยาย 

 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ครั้งที่  1/๒๕๖4 (15 มกราคม 2564) 
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สพป.เชียงราย เขต 2 
 สพป.เชียงราย เขต 2 มีตำแหนงวางหลังจากการยาย จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน ตำแหนง
เลขท่ี 

จำนวนนักเรียนขอมูล 
10 ก.ค. 63 

ขนาด ร.ร. 
ตามเกณฑยายฯ 

หมายเหตุ 

1 บานขุนลาว 6114/ 
0052760 

29 เล็ก ยายไป สพป.เชียงราย เขต 1  

   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 
2563 ไดมีมติใหตัดโอนตำแหนงและอัตราเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหา ร
สถานศึกษา ตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 ตำแหนง ดังนี้ 

ที ่ ตำแหนง/สังกัดใหม เลขที่ตำแหนง/
เลขที่เบิกจายตรง 

จำนวน ขนาด หมายเหตุ 

1 รองผูอำนวยการ
สถานศึกษา/ 
โรงเรียน 
หวยน้ำขุนวิทยา 

3694/ 
0051735 

743 ใหญ คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 2 ท่ี 410/2563 สั่ง ณ 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2563 

สพป.เชียงราย เขต 3 
 สพป.เชียงราย เขต 3  มีตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา วางหลังจากการยาย   จำวน  3 อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เลขท่ีตำแหนง/
เลขที่เบิกจายตรง 

จำนวนนักเรียน 
ขอมูล 

20 ก.ค. 63 
ขนาด ร.ร. 

ตามเกณฑยายฯ 
หมายเหตุ 

1 บานปายาง 5371/0053616 813 ขนาดใหญ  
2 บานขาแหยงพัฒนา 4435/0053241 167 ขนาดกลาง  
3 บานทุงกวาง 4803/0053391 58 ขนาดเล็ก  

สพป.เชียงราย เขต 4 
 สพป.เชียงราย เขต 4  มีตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา วางหลังจากการยาย   จำวน  2 อัตรา  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน เลขท่ีตำแหนง/
เลขที่เบิกจายตรง 

จำนวนนักเรียน 
ขอมูล 

20 ก.ค. 63 
ขนาด ร.ร. 

ตามเกณฑยายฯ 
หมายเหตุ 

1 บานผาแล 1729/0056274 95 เล็ก  
2 บานหนองเสา 6661/0055891 66 เล็ก  

 การวิเคราะหและความเห็นของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ฝายเลขานุการฯ ) 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ไดตรวจสอบแลวเห็นวา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีตำแหนง

ผูบริหารสถานศึกษาวางจึงขอความเห็นชอบกำหนดสัดสวนของตำแหนงวางเพ่ือใชในการยายและการแตงตั้งจากบัญชีผู
ไดรับคัดเลือก เปนไปหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 6 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563  เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการยายผูบริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให กศจ. พิจารณากำหนดสัดสวนของจำนวนตำแหนงวางที่
จะใชรับยาย และที่จะใชบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับคัดเลือก ในภาพรวมของจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา 
ใหเทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 ตำแหนง ดังนี้ 
ภาพรวมของจังหวัดเชียงราย 
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สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ที ่ สพท. 
จำนวนตำแหนงวางท่ีกำหนดสัดสวน 

รวม หมายเหตุ รอง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา 
1 สพม.36 - 1 1  
 ภาพรวม - 1 1  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ที ่ สพท. จำนวนตำแหนงวางท่ีกำหนดสัดสวน รวม หมายเหตุ รอง ผอ.สถานศึกษา ผอ.สถานศึกษา 
1 สพป.เชียงราย เขต 2 1 1 2  
2 สพป.เชียงราย เขต 3 - 3 3  
3 สพป.เชียงราย เขต 4 - 2 2  
 ภาพรวมของจังหวัดเชยีงราย 1 6 7  

 คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 
2564  ไดตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องดังกลาวขางตน กอนนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย แลว           
มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ เพ่ือใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พิจารณาตอไป 

 ประเด็นที่เสนอเพื่อพิจารณา 
 1. ขออนุมัติกำหนดสัดสวนตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา ที่จะใชรับยายหรือที่จะใชในการแตงตั้งจาก
บัญชีผู ไดรับคัดเลือก ในอัตราที่เทากันหรือตางกันไดไมเกิน 1 ตำแหนง  โดยขอกำหนดสัดสวนตำแหนงผูบริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมจังหวัด ตามประเภทสถานศึกษา ดังนี้ 

1) ประเภทสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
- ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา กำหนดสัดสวนเปน รับยาย 1 /บรรจุ 0 

2) ประเภทสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
- ตำแหนงผูอำนวยการสถานศึกษา กำหนดสัดสวนเปน รับยาย 3 /บรรจุ 3 
- ตำแหนงรองผูอำนวยการสถานศึกษา กำหนดสัดสวนเปน รับยาย 1 /บรรจุ 0 

 2. ขอความเห็นชอบประกาศตำแหนงวางผูบริหารสถานศึกษา หลังการยาย และดำเนินการ ตามข้ันตอน
วิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ กำหนดทุกขั้นตอน 

3. ขออนุมัติเปนหลักการ หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย  ไดดำเนินการประกาศ
ตำแหนงวาง  เมื่อครบกำหนดการยื่นคำรองขอยายแลว ไมมีผูประสงคยื่นคำรองขอยาย ใหนำตำแหนงวางดังกลาว    
ไปใชบรรจุและแตงตั้งจากบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันศุกรที่ 15 มกราคม 2564     
ไดมีมตอินุมัต ิตามประเด็นที่เสนอ   


























