
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เกี่ยวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบจ. 
 

ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๗) 
- ให้น ามาตรฐานก าหนดต าแหน่งและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของพนักงานครู
เทศบาลมาใช้โดยอนุโลม 

๔ ๑๘ 

 
๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและบุคลากรสนับสนุนการสอน (พนักงานจ้างตามภารกิจ) ที่สังกัด
สถานศึกษา 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙ บังคับใช้ ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙) 
- แก้ไข ๓. และ ๔. (ตามประกาศฯ ลว. ๒๖ ส.ค. ๕๘) 

๗ ๓๑ - ๓๔ 

 
๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙ บังคับใช้ ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙) 
- ให้น ามาตรฐานการบริหารงานบุคคลพนักงานครูเทศบาลมาใช้โดยอนุโลม 

๗ ๓๕ 

 
๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกสังกัดเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศึกษาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙ บังคับใช้ ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙) 
 

๗ ๓๖ - ๓๘ 

 
๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย เรื่อง ก าหนดต าแหน่ง

อื่นที่เทียบเท่าตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งพนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเทศบาล 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ เม.ย. ๒๕๕๘) 

๑๕ ๖๑ - ๖๒ 

 
๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลอืก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันส าหรบั
พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘ บังคับใช้ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๘) 
- แก้ไข ข้อ ๓.๔.๗ และข้อ ๔.๓.๗ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๒ เม.ย. ๕๙) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๙ พ.ย. ๖๐) 

๑๕ ๙๖ 

 



- ๒ - 
 

ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่  ๒)                
พ.ศ.๒๕๕๘ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘ บังคับใช้ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๘) 
- แก้ไข ๓. และ ๔. ของประกาศฯ ลว. ๓๑ พ.ค. ๔๙ 

๑๕ ๑๑๐ 

 
๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘ บังคับใช้ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘) 
 

๑๕ ๑๒๐ 

 
๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดจ านวนต าแหน่งศึกษานิเทศก์
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙ บังคับใช้ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙) 

๑๖ ๙๗ 

 
๑๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันส าหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙ บังคับใช้ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙) 
- แก้ไข ข้อ ๓.๔.๗ และข้อ ๔.๓.๗ ของประกาศฯ ลว. ๒๖ ส.ค. ๕๘ 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๙ พ.ย. ๖๐) 

๑๖ ๙๘-๙๙ 

 
๑๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับต าแหน่งข้าราชการครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ ส.ค. ๒๕๕๙ บังคับใช้ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 

๑๖ ๑๐๕-๑๐๘ 

 
๑๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้อง
สอบแข่งขันส าหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้ง  เป็นข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๐ บังคับใช้ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐) 

๑๗ ๑-๒ 

 



- ๓ - 
 

ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
๑๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณี ที่ได้รับ
คุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.จ. รับรอง 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ บังคับใช้ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑) 

๑๗ ๖-๘ 

 
๑๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ บังคับใช้ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑) 

๑๗ ๒๑-๔๐ 

 
๑๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ บังคับใช้ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑) 
- แก้ไข ข้อ ๓,๕ วรรคหนึ่ง และ ๙ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๓ พ.ค. ๖๒) 
 

๑๗ ๔๑-๔๕ 

 
๑๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สายงานการสอน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒ บังคับใช้ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒) 
- แก้ไข ข้อ ๓,๕ วรรคหนึ่ง และ ๙ ของประกาศฯ ลว. ๑๖ ก.ค. ๖๑ 

๑๘ ๖-๙ 

 
๑๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ บังคับใช้ ๑ ต.ค. ๒๕๖๑) 
- ยกเลิกประกาศฯ (การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ) ลว. ๒๐ มค. ๕๙ , ประกาศฯ           
ลว. ๒๑ สค. ๖๑ และประกาศฯ (การก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือนฯ) ลว .๒๐ มค. ๕๙ เฉพาะในส่วนท่ีบังคับใช้กับข้าราชการครูฯ 

๑๘ ๑๕-๒๖ 

 
๑๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ บังคับใช้ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒) 
- ยกเลิกประกาศฯ (การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ) ลว.  ๒๐ มค. ๕๙               
เฉพาะในส่วนท่ีบังคับใช้กับข้าราชการครูฯ 

๑๘ ๒๗-๘๙ 

 



- ๔ - 
 

ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
๑๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่าง
เข้มข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ด ารงต าแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแล
เด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก ก่อนแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งครู           
พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ บังคับใช้ ๑ เม.ย. ๒๕๖๒) 

๑๘ ๙๐-๑๑๗ 

 
 


