
 
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบจ. 

 

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

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๗ พ.ย. ๒๕๔๕ บังคับใช้ ๑ พ.ย. ๒๕๔๕) 

๑ -  

๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ถูกสั่ง
พักราชการ ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผู้ร้องทุกข์ ค าสั่งให้ออกจากราชการ 
ผู้อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ก.พ. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๖)  

๒ ๑-๓  

๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
ประกาศก าหนดการจัดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นพิเศษ ส าหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ก.พ. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๖)  
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๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือกของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๕ บังคับใช้ ๓ ธ.ค. ๒๕๔๕)  
- เพิ่มเติม (ตามประกาศฯ หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก 
ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(เพิ่มเติม) ลว.๖ พค. ๔๗) 

๒ ๗-๑๒  

๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์  การเลื่อนระดับ เพื่อแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง             
ที่สูงข้ึนในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ม.ค. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๕) 

๒ ๑๓-๓๖  

๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งผู้บริหาร  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๕ บังคับใช้ ๓ ธ.ค. ๒๕๔๕)  

๒ ๓๗-๓๘  

๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ระดับ ๙  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ม.ค. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๕)  
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๓๑ สค. ๔๗) 

๒ ๓๙-๕๑  
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ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการก าหนดงานที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรฐานก าหนด
ต าแหน่งและการก าหนดต าแหน่งที่มีลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้อง
เกื้อกูลกันของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ธ.ค. ๒๕๔๕ บังคับใช้ ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๕)  

๒ ๕๒-๖๐  

๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เพื่อรองรับเส้นทางความก้าวหน้าในต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานการเงินและบัญชี ๕  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ธ.ค. ๒๕๔๕ บังคับใช้ ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๕)  

๒ ๖๑-๖๒  

๑๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือลูกจ้างประจ ามาบรรจุ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือลูกจ้างประจ า กรณีการถ่าย
โอนบุคลากร ตาม พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ธ.ค. ๒๕๔๕ บังคับใช้ ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๕) 

๒ ๖๓-๖๔  

๑๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ธ.ค. ๒๕๔๕ บังคับใช้ ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๕) 
- แก้ไขข้อ ๑๐๑ และข้อ ๑๗๐ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- แก้ไขข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง และ๑๗๐ วรรคหนึ่ง (ตามประกาศฯ การบริหารงาน
บุคคลของอบจ. (ฉบับท่ี ๑๑)ลว ๑๑ พค. ๔๗) 

๒ ๖๕-๖๖  

๑๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
ประกาศก าหนดการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการ                
ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมในประเทศและการให้ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูแล หรือปฏิบัติการ
วิจัยในต่างประเทศ  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ก.พ. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๖)  

๒ ๖๗-๗๐  

๑๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
ประกาศก าหนดการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ ก.พ. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๒๐ ก.พ. ๒๕๔๖) 
- แก้ไขข้อ ๔ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ มค. ๕๘) 

๒ ๗๑-๗๔  

๑๔ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณี
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) หรือองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ร้องขอ  
(ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๖) 
- แก้ ไขข้อ ๑  และข้อ ๒  (ตามประกาศฯ การคัดเลือกข้าราชการอบจ.              
กรณีก.จ.จ. หรืออบจ. ร้องขอลว. ๑๒ กค. ๔๗) 

๓ ๑-๑๒  
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ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
๑๕ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง การโอน

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร้องขอ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๖) 
- แก้ไขข้อ ๒ (ตามประกาศฯ การโอนข้าราชการ อบจ. กรณี ก.จ.จ. หรือ อบจ.  
ร้องขอ ลว. ๑๒ กค. ๔๗) 

๓ ๑๓-๑๔  

๑๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสรรหาต าแหน่งผู้บริหารว่าง กรณี เกษียณ         
อายุราชการ  
(ประกาศ ณ วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๔๗) 

๓ ๑๕  

๑๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การก าหนดเกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
เงินเดือนในอันดับที่สูงข้ึน ๑ อันดับ  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๗) 

๓ ๑๖  

๑๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการยกเว้นคุณสมบัติส าหรับลูกจ้างประจ าที่
ถ่ายโอนจากส่วนราชการอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ าขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กรณีการถ่ายโอนบุคลากรตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๔๖ มีผลตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจ าโอนมาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นไป) 

๓ ๑๗-๑๘  

๑๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับ               
สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ม.ค. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๖ ม.ค. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๔ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๒ กค. ๔๗) 

๓ ๑๙  

๒๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและก าหนดค่าตรวจผลงานของ
คณะกรรมการการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด            
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ม.ค. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๖ ม.ค. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๒ กค. ๔๗) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๐ มิย. ๕๕) 

๓ ๒๐-๒๑  
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ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
๒๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด สายงานบริหาร  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ม.ค. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๖) 

๓ ๒๒-๒๓  

๒๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การปรับปรุงการก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สายงานบริหาร (เพิ่มเติม)  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๗) 

๓ ๒๔-๒๕  

๒๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๔๖ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๗ ต.ค. ๒๕๔๖) 

๓ ๒๖-๒๗  

๒๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดเง่ือนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นแก่ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๖) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๒ พค. ๔๙) 

๓ ๒๘-๓๑  

๒๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย  
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณานับหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในคุณสมบัติ เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ม.ค. ๒๕๔๗) 

๓ ๓๒  

๒๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดงานที่เกี่ยวข้องในต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ ๖ เพิ่มเติม 
(ประกาศ ณ วันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๖) 

๓ ๓๓  

๒๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดงานที่เกี่ยวข้องในต าแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ ๖ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๗) 

๓ ๓๔  
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๒๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ระดับ ๙ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๖  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๖) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๓๑ สค. ๔๗) 

๓ ๓๕-๓๖  

๒๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๖  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๖) 
- แก้ไขข้อ ๒๔๗ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๓ ๓๗-๓๘  

๓๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๔๖  
(ประกาศ ณ วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๗ ต.ค. ๒๕๔๖) 
- แก้ไขข้อ ๑๕๒ (๓) และ ข้อ ๑๘๐ วรรคสอง ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๓ ๓๙-๔๐  

๓๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๔๖ บังคับใช้ ๒๐ พ.ย. ๒๕๔๖) 
- แก้ไขข้อ ๑๕๗ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕  

๓ ๔๑  

๓๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๔๖  
(ประกาศ ณ วันที่ ๖ ม.ค.๒๕๔๗ บังคับใช้ ๖ ม.ค.๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๑๗๙ ทวิ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕  

๓ ๔๒  

๓๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๔๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๕ ก.พ.๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๑๙๑ (๗) (ข) ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- แก้ไขข้อ ๑๙๑ (๗) (ข) (ตามประกาศฯ ฉบับท่ี ๑๖ ลว. ๑ มิย. ๔๘) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ ตค. ๖๑) 

๓ ๔๓-๔๔  

๓๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๔๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๙๙ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๓ พย. ๔๗) 

๓ ๔๕  
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๓๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 

หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๔๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๒๐ เม.ย. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๑๕๙ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๓ ๔๖-๔๗  

๓๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๔๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๖ พ.ค. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๑๐๖ (๒) ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ การคัดเลือกส าหรับข้าราชการ อบจ. 
ลว. ๓ พย. ๔๗) 

๓ ๔๘-๕๗  

๓๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก ส าหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม)  
(ประกาศ ณ วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๖ พ.ค. ๒๕๔๗) 
- เพิ่มเติม ของประกาศฯ หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก คัดเลือก
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลว. ๒๖ พย. ๔๕ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ มค. ๕๘) 

๓ ๕๘-๕๙  

๓๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  
(ประกาศ ณ วันที่ ๖ พ.ค.๒๕๔๗ บังคับใช้ ๑ เม.ย. ๒๕๔๗) 

๓ ๖๐-๖๑  

๓๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
ค่าจ้าง  
(ประกาศ ณ วันที่ ๖ พ.ค.๒๕๔๗ บังคับใช้ ๑ เม.ย. ๒๕๔๗) 
- ยกเลิกบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างฯท้ายประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕               
ข้อ ๓๗๕ ให้น าบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างฯ ที่กระทรวงการคลังก าหนด             
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
- ยกเลิกบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า - ขั้นสูง ลูกจ้างฯ ท้ายประกาศฯ ลว.          
๗ พย. ๔๕ข้อ ๓๗๖ ให้น าบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ า - ขั้นสูงที่เลขานุการ กจ.
ก าหนดมาใช้โดยอนุโลม 
- แก้ไขข้อ ๑ และข้อ ๒ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๒ กย. ๕๔) 

๓ ๖๒-๖๓  
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๔๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด           
ให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม)  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๗)  
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ ตค. ๖๑)  
 

๔ ๑-๓  

๔๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (เพิ่มเติม)  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๒๕๔๗) 
- ก าหนดต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะ (เพิ่มเติม) ต าแหน่งในสายงานนิติการ 

๔ ๔  

๔๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๔๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๕๕ , ๗๖ , ๘๕ , ๕๔ และ ๑๕๒ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- แก้ไขข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง และ ๑๗๐ วรรคหนึ่ง ของประกาศฯ (ฉบับที่ ๒)            
ลว. ๓ ธค. ๔๕ 
- แก้ไขข้อ ๑๕๒ (ตามประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๕) ลว. ๕ เมย. ๔๘) 

๔ ๕-๘  

๔๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ.๒๕๔๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๑๙๒ (๗) (ข) ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- แก้ไขข้อ ๑๙๒ (๗) (ข) (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ มค. ๕๘) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ ตค. ๖๑) 

๔ ๙  

๔๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกรณีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) หรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้องขอ (เพิ่มเติม)  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๑ และข้อ ๒ ของประกาศฯ การคัดเลือกข้าราชการ อบจ. กรณี ก.จ.จ. 
หรือ อบจ. ร้องขอ ลว. ๓๐ มิย. ๔๖ 

๔ ๑๐-๑๑  

๔๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีคณะกรรมการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ร้องขอ (เพิ่มเติม) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๒ ของประกาศฯ การโอนข้าราชการ อบจ. กรณี ก.จ.จ. หรือ อบจ.  
ร้องขอ ลว. ๓๐ มิย. ๔๖ 

๔ ๑๒-๑๓  
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๔๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย             

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น          
ในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๔ ของประกาศฯ ลว. ๖ มค. ๔๖ 

๔ ๑๔-๑๕  

๔๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและก าหนดค่าตรวจผลงานของ
คณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(เพิ่มเติม) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๑.๑ และข้อ ๑.๒ ของประกาศฯ ลว. ๖ มค. ๔๗ 

๔ ๑๖-๑๗  

๔๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการเปลี่ยนอาชีพข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
และลูกจ้างประจ า  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.ค.๒๕๔๗) 

๔ ๑๙-๒๔  

๔๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง เงินท าขวัญข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๔๗ บังคับใช้ ๓๑ ส.ค.๒๕๔๗)  

๕ ๑  

๕๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การสั่งประจ ากรณีข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติ
หน้าท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระท าผิดกฎหมาย  
(ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๔๗) 

๕ ๒-๓  

๕๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ระดับ ๙ (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๔๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๔๗) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๓ มค. ๔๖ และประกาศฯ              
ลว. ๑๙ มิย. ๔๖ และใช้ให้ประกาศฯ ฉบับนี้แทน 
- ยกเลิกความในข้อ ๒ (ตามประกาศฯ ลว. ๗ สค. ๔๙) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๖ กพ. ๕๙) 

๕ ๔-๕  
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๕๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก เพื่อพิจารณา     
รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ประกาศ ณ วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๑๗๐ - ข้อ ๑๗๕ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- เพิ่มเติม ข้อ ๑๗๒ วรรคสอง (ตามประกาศฯ ลว. ๑๖ กค. ๖๑) 

๕ ๖-๗  

๕๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ พ.ย. ๒๕๔๗) 
- ยกเลิกความในส่วนที่ ๔ การคัดเลือก ข้อ ๑๐๒ - ข้อ ๑๐๗ ของประกาศฯ    
ลว. ๗ พย. ๔๕ และยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ ของประกาศฯ (ฉบับที่ ๑๐)               
ลว. ๖ พค. ๔๗ และใช้ให้ข้อความในประกาศฯ ฉบับนี้แทน 
- ยกเลิกข้อ ๑๐๕ (ตามประกาศฯ การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง           
ที่สูงข้ึนในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) ลว. ๒๖ สค. ๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๑๐๖ (๑) (ตามประกาศฯ ลว. ๒๐ เมย. ๕๒) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ มค. ๕๘) 

๕ ๘-๒๕  

๕๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนระดับ เพื่อแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่ง                
ที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (เพิ่ม เติม) ฉบับที่  ๓               
พ.ศ.๒๕๔๗ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๔๗) 

๕ ๒๖  

๕๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
เงินเดือนในอันดับที่สูงข้ึน ๑ อันดับ (เพ่ิมเติม) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๔๗) 

๕ ๒๗  

๕๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบคัดเลือกส าหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ พ.ย. ๒๕๔๗) 
- ยกเลิกความในส่วนที่ ๓ การสอบคัดเลือก ข้อ ๘๕ - ข้อ ๑๐๐ ของประกาศฯ 
ลว. ๗ พย. ๔๕ และให้ใช้ความในประกาศฯ ฉบับนี้แทน 

๕ ๒๘-๓๑  

๕๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบแข่งขันส าหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ พ.ย. ๒๕๔๗) 
- ยกเลิกความในส่วนที่ ๑ การสอบแข่งขัน ข้อ ๕๕ ,ข้อ ๕๗-๗๕ ของประกาศฯ 
ลว. ๗ พย. ๔๕ และให้ใช้ความในประกาศฯ ฉบับนี้แทน 
- แก้ไขข้อ ๖๘ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๙ มิย. ๔๘) 

๕ ๓๒-๓๗  
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 - แก้ไขข้อ ๗๒ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๖ สค. ๔๘) 

- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ (ตามประกาศฯ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
ข้าราชการ อบจ. ลว. ๓๑ พค. ๔๙) 

   

๕๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขันส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ พ.ย. ๒๕๔๗) 
- ยกเลิกความในส่วนที่ ๒ การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษ ข้อ ๗๖ ,ข้อ ๗๘-๘๔  
ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ และให้ใช้ความในประกาศฯ ฉบับนี้แทน 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๓ กพ. ๖๑) 

๕ ๓๘-๔๓  

๕๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๔๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๔๗) 

๕ ๔๔-๔๖  

๖๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ.๒๕๔๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๘ ให้มีผลตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ เป็นต้นไป) 
- แก้ไขข้อ ๔๔ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๖ ๑-๒  

๖๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๔๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๑๐๘ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๖ ๓-๔  

๖๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งที่เริ่มต้น
จากสายงานคุณวุฒิปริญญาตรี  
(ประกาศ ณ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๔๘) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑ มิย. ๕๓) 

๖ ๕-๖  

๖๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๔๘  
(ประกาศ ณ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๑๕๒ ของประกาศฯ (ฉบับท่ี ๑๑) ลว. ๑๒ กค. ๔๗ 
- แก้ไขข้อ ๑๕๒ และเพิ่มเติมข้อ ๑๕๒/๑ (ตามประกาศฯ ลว. ๘ กค. ๖๒) 

๖ ๗-๘  
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๖๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ.๒๕๔๘  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๑๙๑ (๗) (ข) (ง) ของประกาศฯ (ฉบับที่ ๗) ลว. ๕ กพ. ๔๗ 
- แก้ไขข้อ ๑๙๒ (๖) (ค) ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- แก้ไขข้อ ๑๙๑ (๗) (ง) และข้อ ๑๙๒ (๖) (ค) (ตามประกาศฯ ลว. ๑๐ กพ. ๔๙) 

๖ ๙-๑๔  

๖๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย              
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือรับโอนข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบ แข่งขันได้หรือ
ผู้สอบคัดเลือกได้ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๔ (ตามประกาศฯ ลว. ๓๑ พค. ๔๙) 

๖ ๑๕-๑๖  

๖๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๔๘  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๔๘) 

๖ ๑๙-๒๑  

๖๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบแข่งขันส าหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๖๘ ของประกาศฯ ลว. ๓ พย. ๔๗ 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ (ตามประกาศฯ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล   
เป็นข้าราชการ อบจ. ลว. ๓๑ พค. ๔๙) 

๖ ๒๒  

๖๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๔๘ ใช้บังคับ ๑๕ ส.ค. ๒๕๔๘) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๖ กพ. ๕๙) 

๖ ๒๓-๒๔  

๖๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการสอบแข่งขันส าหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม)  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ ส.ค. ๒๕๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๗๒ ของประกาศฯ ลว. ๓ พย. ๔๗ 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ (ตามประกาศฯ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล             
เป็นข้าราชการอบจ. ลว. ๓๑ พค. ๔๙) 

๖ ๒๕  

ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
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ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
๗๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวดัเชียงราย 

เรื่อง ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๔๘) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ ของประกาศฯ การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)  
ลว. ๑๒ กค. ๔๗  
- ยกเลิกประกาศฯ การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานและก าหนดค่าตรวจ
ผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานของข้าราชการ อบจ. เพื่อเลื่อน                
และแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)  
ลว. ๑๒ กค. ๔๘ 
- ยกเลิกข้อ ๑๐๕ ของประกาศฯ การคัดเลือกส าหรับข้าราชการ อบจ.  
ลว. ๓ พย. ๔๗ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ อบจ.
ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายงานนิติการ ลว. ๒๗ กย. ๕๐) 

๖ ๒๖-๒๙  

๗๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนในอันดับ                
ที่สูงข้ึน ๑ อันดับ  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๑ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๙ กย. ๕๗) 

๖ ๓๐-๓๑  

๗๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้สอบ 
แข่งขันได้ ผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือก (เพิ่มเติม) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๘) 
- เพิ่มเติมข้อ ๑๖๙ วรรค ๒ และวรรค ๓ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๖ ๓๒  

๗๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การแก้ไขประกาศก าหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๔๙) 
- แก้ไขข้อ ๒๓๖ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๗ ๑  

๗๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ด ารงต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (เพิ่มเติม)  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ ก.พ. ๒๕๔๙) 
- แก้ไขข้อ ๑๙๑ (๗) (ง) และข้อ ๑๙๒ (๖) (ค) ของประกาศฯ (ฉบับที่  ๑๖)             
ลว. ๑มิย. ๔๘ 
- แก้ไขข้อ ๑๙๑ (๗) (ง) และข้อ ๑๙๒ (๖) (ค)(ตามประกาศฯ ลว. ๒๐ มิย. ๕๕) 

๗ ๒-๓  
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ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
๗๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง ก าหนดให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข  
(ประกาศ ณ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๔๙) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๕ กพ. ๕๓) 

๗ ๔-๑๒  

๗๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดเง่ือนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๙ มีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๙            
เป็นต้นไป) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๒๐ พย. ๔๖ และให้ออกประกาศ
ฯ ตามความในประกาศฯ ฉบับนี้ 
- แก้ไข ๓.๒ (๒.๑) (ตามประกาศฯ ลว. ๕ ตค. ๕๕)  
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๗ เมย. ๕๘) 

๗ ๑๓-๑๗  

๗๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๙  
(ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ใช้บังคับ ๒๙ พ.ค. ๒๕๔๙) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ ของประกาศฯ การสอบแข่งขันส าหรับข้าราชการ
อบจ. ลว. ๓ พย. ๔๗ , ประกาศฯ การสอบแข่งขันส าหรับข้าราชการ อบจ. 
(เพิ่มเติม) ลว.๒๙ มิย. ๔๘ และประกาศฯ การสอบแข่งขันส าหรับข้าราชการ อบจ. 
(เพิ่มเติม) ลว. ๒๖ สค. ๔๘ 
- เพิ่มเติมความในข้อ ๑๙ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๗ กค. ๕๐) 
- แก้ไขข้อ ๒ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๔ กค. ๕๑) 
- เพิ่มเติมข้อ ๔ วรรคสี่ , แก้ไขข้อ ๑๐ และข้อ ๒๒ (ตามประกาศฯ การสอบ 
แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ อบจ. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๔)  
ลว. ๑๙ กย. ๕๑ 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๖ กย. ๕๕) 

๗ ๑๘-๒๘  

๗๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การย้ายหรือโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
หรือรับโอนข้าราชการพลเรือน หรือข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้สอบแข่งขันได้                 
หรือผู้สอบคัดเลือกได้ (เพิ่มเติม) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๔๙ ใช้บังคับ ๒๙ พ.ค. ๒๕๔๙) 
- แก้ไขข้อ ๔ ของประกาศฯ ลว. ๑ มิย. ๔๘ 

๗ ๒๙-๓๐  

๗๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  
(ประกาศ ณ วันที่ ๗ ส.ค. ๒๕๔๙) 
- ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศฯ การก าหนดต าแหน่งปลัดอบจ. ระดับ ๙ 
(เพิ่มเติม) ลว. ๓๑ สค. ๔๗ 

๗ ๓๙  
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ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 
๘๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับโอนลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการอื่นมาบรรจุ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้างช่ัวคราวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกรณีการถ่ายโอน
บุคลากร ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ม.ค. ๒๕๔๖ ใช้บังคับ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๔๕) 

๘ ๑-๒  

๘๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้มีสิทธิคัดเลือกส าหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (เพิ่มเติม)  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๔๙ 

๘ ๓  

๘๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิเศษให้แก่ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๔๙  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๔๙) 

๘ ๔-๕  

๘๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๐  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๐) 
- เพิ่มเติมความในข้อ ๑๙ ของประกาศฯ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล              
เป็นข้าราชการ อบจ. ลว. ๓๑ พค. ๔๙ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๖ กย. ๕๕) 

๘ ๖  

๘๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการน าคุณวุฒิปริญญาโทมาเทียบ              
เป็นประสบการณ์การบริหารเพื่อลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งบริหาร              
พ.ศ.๒๕๕๐  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๐) 

๘ ๘-๙  

๘๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิ เศษให้แก่
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
๒๕๕๐   
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๐) 

๘ ๑๐-๑๒  
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๘๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งทายาทของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ีพิเศษท่ีเสียชีวิต พ.ศ.๒๕๕๐  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๐) 

๘ ๑๓-๑๕  

๘๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น นอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๐ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๐) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ ของประกาศฯ การเลื่อนระดับเพื่อแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในสายงานด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเตมิ)  
ลว. ๒๖ สค. ๔๘ และให้ใช้ประกาศฯ นี้แทน 
- แก้ไข ๓.๒.๔ และ ๓.๒.๕ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๗ พย. ๕๔) 
- เพิ่มเติมข้อ ๔ และข้อ ๕ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๐ มยิ. ๕๕) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๙ กย. ๕๗) 

๘ ๑๖-๒๐  

๘๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ ง                 
การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๐ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ๑ ต.ค. ๒๕๕๐) 
- แก้ไขข้อ ๑๓๔ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๘ ๒๑-๒๒  

๘๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง แนวทางป้องกันการทุจริตการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๔ ธ.ค. ๒๕๕๐) 

๘ ๒๓-๒๕  

๙๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๑  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๔ ก.ค. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๑) 
- แก้ไขข้อ ๒ ของประกาศฯ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๙ ลว. ๓๑ พค. ๔๙) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๖ กย. ๕๕) 

๙ ๒  

๙๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณก่อนก าหนดของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๑) 
- เพิ่มเติมข้อ ๗.๕ วรรค ๒ และข้อ ๗.๗ วรรค ๒ (ตามประกาศฯ ลว.๒๐เมย.๕๒) 

๙ ๓-๗  
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๙๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการเลื่อนระดับเป็นกรณีพิ เศษให้แก่
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งบริหารที่เกษียณอายุ ราชการ             
เป็นระดับที่สูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๑) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๗ กค. ๕๙) 

๙ ๘-๑๐  

๙๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๑  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๑) 
- เพิ่มเติมข้อ ๔ วรรคสี่ , แก้ไขข้อ ๑๐ และข้อ ๒๒ ของประกาศฯ การสอบ 
แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ อบจ. พ.ศ.๒๕๔๙ ลว. ๓๑ พค. ๔๙  
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๖ กย. ๕๕) 

๙ ๑๑-๑๓  

๙๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการนับระยะเวลาทวีคูณในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ ๓๐ ส.ค. ๒๕๕๐) 

๙ ๑๔-๑๖  

๙๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณก่อนก าหนดของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๒ ใช้บังคับ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๒) 
- เพิ่มเติมข้อ ๗.๕ วรรค ๒ และข้อ ๗.๗ วรรค ๒ ของประกาศฯ ลว. ๑๕ สค. ๕๑ 

๙ ๑๗-๑๘  

๙๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๒  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๒ ใช้บังคับ ๒๐ เม.ย. ๒๕๕๒) 
- แก้ไขข้อ ๑๐๖ (๑) ของประกาศฯ ลว. ๓ พย. ๔๗ 

๙ ๑๙-๒๐  

๙๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๗) พ.ศ.๒๕๕๒  
(ประกาศ ณ วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๒ ใช้บังคับ ๓ ส.ค. ๒๕๕๒) 
- แก้ไขข้อ ๓๖๑ (๒) และข้อ ๓๖๒ วรรคหนึ่ง ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๙ ๒๑-๒๒  
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๙๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณก่อนก าหนดของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๓ ส.ค. ๒๕๕๒ ใช้บังคับ ๓ ส.ค. ๒๕๕๒) 

๙ ๒๓-๒๘  

๙๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการปรับต าแหน่งปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จาก ระดับ ๙ เป็นระดับ ๘ เป็นการเฉพาะคราว 
(ประกาศ ณ วันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๒ ใช้บังคับ ๔ ส.ค. ๒๕๕๒) 

๙ ๒๙-๓๑  

๑๐๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
ก าหนดต าแหน่งและเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ ของประกาศฯ ก าหนดให้ข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการ
สาธารณสุข ลว. ๕ เมย. ๔๙ 

๙ ๓๒-๔๕  

๑๐๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
ก าหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการจ่ายเงินตอบแทนเจ้าหน้าที่                
ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๓  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๕๓ ใช้บังคับ ๒๖ ก.พ. ๒๕๕๓) 
- แก้ไขข้อ ๔ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๓ กพ. ๖๑) 
 

๙ ๔๖-๙๓  

๑๐๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง 
ยกเลิกหลักเกณฑ์การคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานในต าแหน่งที่ เริ่มต้นจาก               
สายงานคุณวุฒิปริญญาตรี  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๕๓) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๕ เมย. ๔๘  

๑๐ ๑  

๑๐๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณก่อนก าหนดของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๕ ส.ค. ๒๕๕๓ ใช้บังคับ ๕ ส.ค. ๒๕๕๓) 

๑๐ ๒-๗  

๑๐๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษ ต าแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๓) 
- ยกเลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๓ ธค. ๕๕) 

๑๐ ๘-๕๒  
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๑๐๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓) 
- ยกเลิกข้อ ๒๐๔ - ข้อ ๒๑๙ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๐ มค. ๕๙) 

๑๑ ๑-๕  

๑๐๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพิ่ม 
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัตรเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓) 
- ยกเลิกบัญชีเงินเพิ่มคุณวุฒิฯ ท้ายประกาศฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๒ กย. ๕๔) 

๑๑ ๑๔-๒๕  

๑๐๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณก่อนก าหนดของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๔) 

๑๑ ๒๖-๓๐  

๑๐๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพิ่ม 
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัตรเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
(ฉบับท่ี ๒)   
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔) 
- ยกเลิกบัญชีเงินเพิ่มคุณวุฒิฯ ท้ายประกาศฯ ลว. ๒๗ พค. ๕๔ และให้ใช้บัญชี
ท้ายประกาศฯ น้ี 
- ยกเลิกบัญชีเงินเพิ่มคุณวุฒิฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๗ ธค. ๕๖) 
 

๑๑ ๓๑-๓๗  

๑๐๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การก าหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๒)  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔) 
- แก้ไขข้อ ๑ และข้อ ๒ ของประกาศฯ ลว. ๖ พค. ๔๗ 
- ยกเลิกบัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจ าฯ และบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้าง 
ขั้นต่ า-ขั้นสูง ลูกจ้างฯ ท้ายประกาศฯ น้ี (ตามประกาศฯ ลว. ๑๕ สค. ๕๗) 

๑๑ ๔๐-๕๙  

๑๑๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสายงาน นิติการ (ฉบับท่ี ๒) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ ๑๘ พ.ย. ๒๕๕๔) 
- แก้ไข ๓.๒.๔ และ ๓.๒.๕ ของประกาศฯ ลว. ๒๗ กย. ๕๐ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๙ กย. ๕๗) 

๑๑ ๖๐-๖๑  
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๑๑๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหาร และการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการ
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับท่ี ๒)  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ๒๓ มี.ค. ๒๕๕๕) 
- แก้ไขข้อ ๒๒๘ วรรคสอง และข้อ ๒๒๙ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๕ พย. ๖๓) 

๑๒ ๑-๒  

๑๑๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๕) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๖ สค. ๕๘) 

๑๒ ๓-๑๐  

๑๑๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และสายงาน นิติการ (ฉบับท่ี ๓) 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๕) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๖ มค. ๔๗ 
- เพิ่มเติมข้อ ๔ และข้อ ๕ ของประกาศฯ ลว. ๒๗ กย. ๕๐ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๙ กย. ๕๗) 

๑๒ ๑๑-๑๒  

๑๑๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับท่ี ๒) 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๕๕) 
- แก้ไขข้อ ๑๙๑ (๗) (ง) และข้อ ๑๙๒ (๖) (ค) ของประกาศฯ ลว. ๑๐ กพ. ๔๙ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ ตค. ๖๑) 

๑๒ ๑๓-๑๔  

๑๑๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงการเกษียณก่อนก าหนดของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
(ประกาศ ณ วันที่ ๔ ก.ค. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ๔ ก.ค. ๒๕๕๕) 

๑๒ ๑๕-๑๙  

๑๑๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดเง่ือนไขและวิธีการก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรณีพิเศษ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ๑ เม.ย. ๒๕๕๕) 
- แก้ไข ๓.๒ (๒.๑) ของประกาศฯ ลว. ๒๒ พค. ๔๙ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๗ เมย. ๕๘) 

๑๒ ๒๐  
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๑๑๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๕  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒ พ.ย. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ๓ พ.ย. ๒๕๕๕) 
- แก้ไขข้อ ๓๒๑ , เพิ่มเติมข้อ ๓๒๓/๑ ข้อ ๓๔๙/๑ และข้อ ๓๔๙/๒  
ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๑๒ ๒๑-๒๘  

๑๑๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มี           
เหตุพิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ ๒) 
(ประกาศ ณ วันที ่๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ๑๓ ธ.ค. ๒๕๕๕) 
- ยกเลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ของประกาศฯ ลว. ๒๑ ตค. ๕๓ 
- ยกเลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๒ มีค. ๕๘) 
 

๑๒ ๒๙-๗๒  

๑๑๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๕ 
(ประกาศ ณ วันที ่๖ ก.ย. ๒๕๕๕ ใช้บังคับ ๗ ก.ย. ๒๕๕๕) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๓๑ พค. ๔๙ , ประกาศฯ ลว. ๒๗ 
กค. ๕๐ , ประกาศฯ ลว. ๒๔ กค. ๕๑ และประกาศฯ ลว. ๑๙ กย. ๕๑ 
- แก้ไขข้อ ๘.๖ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๑ สค. ๕๖) 

๑๓ ๑-๘  

๑๒๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็น
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒)  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๑ ส.ค. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๖) 
- แก้ไขข้อ ๘.๖ ของประกาศฯ ลว. ๖ กย. ๕๕ 

๑๓ ๙-๑๐  

๑๒๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์
ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖  
(ประกาศ  ณ วันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ ๒๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 
- แก้ไขข้อ ๓๗ และเพิ่มเติมข้อ ๓๗/๑ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการ อบจ. ท้ายประกาศฯ (ตามประกาศ 
ลว. ๗ กค. ๕๗) 
- เพิ่มเติม ๑/๑ บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งฯ ท้ายประกาศฯ (ตามประกาศฯ 
ลว. ๑๖ กพ. ๕๙) 
- ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ท้ายประกาศฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๒ เมย. ๕๙) 

๑๓ ๑๑-๑๖  

๑๒๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพิ่ม 
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
(ฉบับท่ี ๓)  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๕) 

๑๓ ๑๗-๓๕  
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 - ยกเลิกบัญชีเงินเพิ่มคุณวุฒิฯ ของประกาศฯ ลว. ๒๒ กย. ๕๔ 

- ยกเลิกบัญชีเงินเพิ่มคณุวุฒิฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๕ สค. ๕๗) 
   

๑๒๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๖  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๗ ธ.ค. ๒๕๕๖ ใช้บังคับ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖) 
- ยกเลิกประกาศก าหนดมาตรฐานต าแหน่งลูกจ้าง อบจ. ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๑๓ ๓๖-๕๑  

๑๒๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๗  
(ประกาศ  ณ วันที ่๗ ก.ค. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖) 
- ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการ อบจ. ท้ายประกาศฯ  
ลว. ๒๐ กย. ๕๖ และให้ใช้บัญชีฯ ท้ายประกาศนี้แทน 
- ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนของข้าราชการ อบจ. ท้ายประกาศฯ (ตามประกาศ 
ลว. ๒๘ ธค. ๕๘) 

๑๔ ๕-๗  

๑๒๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดอัตราเงินเดือนและจ านวนเงินที่ปรับเพิ่ม 
ส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
(ฉบับท่ี ๔)  
(ประกาศ ณ วันที ่๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๖) 
- ยกเลิกบัญชีเงินเพิ่มคุณวุฒิฯ ของประกาศฯ ลว. ๒๗ ธค. ๕๖ 

๑๔ ๘-๔๗  

๑๒๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
ค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๓)  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖) 
- ยกเลิกบัญชีอัตราค่าจ้างและบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า-ขั้นสูง ลูกจ้างฯ 
ท้ายประกาศฯ ลว. ๒๒ กย. ๕๔ 
- ยกเลิกบัญชีอัตราค่าจ้างและบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ า-ขั้นสูง ลูกจ้างฯ 
ท้ายประกาศฯ ลว. ๒๘ ธค. ๕๘ 

๑๔ ๔๘-๕๔  

๑๒๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับเงินเดือนในอันดับท่ีสูงขึ้น 
๑ อันดับ พ.ศ.๒๕๕๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๑ เม.ย. ๒๕๕๗) 
- แก้ไขข้อ ๑ ของประกาศฯ ลว. ๒ กย. ๔๘ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๗ กค. ๕๙) 

๑๔ ๗๒-๗๓  
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๑๒๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงในสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๗ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับของประกาศฯ ลว. ๒๗ กย. ๕๐ , ประกาศฯ ลว. ๑๗ 
พย. ๕๔ และประกาศฯ ลว. ๒๐ มิย. ๕๕ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๔ สค. ๖๒) 

๑๔ ๗๔-๗๘  

๑๒๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การให้ลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารสว่นจังหวัดได้รับค่าอัตราค่าจ้างและ
จ านวนเงินที่ปรับเพิ่มส าหรับต าแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ. รับรองว่า
คุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.๒๕๕๗   
(ประกาศ ณ วันที่ ๓ พ.ย. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖) 

๑๔ ๗๙-๘๖  

๑๓๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๘)  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗) 
- เพิ่มเติมข้อ ๑๓/๑ และข้อ ๑๙๖/๑ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๑๔ ๘๗-๘๘  

๑๓๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ระดับ ๑๐ เป็นการเฉพาะราย  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธ.ค. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๗) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๗ กค. ๕๙) 

๑๔ ๘๙-๙๒  

๑๓๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๕๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘) 
- แก้ไขข้อ ๑๙๒ (๗) (ข) ของประกาศฯ ลว. ๑๒ กค. ๔๗ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ ตค. ๖๑) 

๑๕ ๒  

๑๓๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกาศ
ก าหนดการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘) 
- แก้ไขข้อ ๔ ของประกาศฯ ลว. ๒๘ กพ. ๔๗ 
 

๑๕ ๓  

     
     
     



- 23 - 
 
ที ่ ประกาศ ก.จ.จ.ชร. เล่ม หน้า หมายเหตุ 

๑๓๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๗ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘) 
- แก้ไขข้อ ๑๔ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๑๕ ๔  

๑๓๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพ.ศ.๒๕๕๗  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๘) 
- ยกเลิกส่วนที่ ๓ การคัดเลือก ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ , ยกเลิกประกาศฯ  
ทั้งฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๖ พค. ๔๗ และประกาศฯ ลว. ๓ พย. ๔๗ 

๑๕ ๕-๑๖  

๑๓๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษต าแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.) (ฉบับที่ ๓) 
(ประกาศ ณ วันที ่๑๒ มี.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๑๗ ก.ย. ๒๕๕๓) 
- ยกเลิกรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ลว. ๑๓ ธค. ๕๕ และให้ใช้รายละเอียด
ท้ายประกาศนี้แทน 

๑๕ ๑๗-๖๐  

๑๓๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการก าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณี
พิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ าปี ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘  
(ประกาศ ณ วันที ่๑๗ เม.ย. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ ลว. ๒๒ พค. ๔๙ และประกาศฯ ลว. ๕ ตค. ๕๕ 

๑๕ ๖๓-๘๙  

๑๓๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๕๘  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๐ พ.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๘) 

๑๕ ๙๐-๙๕  

๑๓๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว 
(ฉบับท่ี ๒) (ประกาศ ณ วันที ่๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๑ ต.ค. ๒๕๕๗) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๒๐ มิย. ๕๕ 

๑๕ ๑๑๕-
๑๑๖ 

 

๑๔๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๘  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๘)  
- แก้ไขข้อ ๒๔๖ วรรคสอง ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕  

๑๕ ๑๒๑  
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๑๔๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับ
เงินเดือน พ.ศ.๒๕๕๘  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๓ ธ.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกประกาศก าหนดการให้ข้าราชการ อบจ. ได้รับเงินเดือน ลว. ๑๘ กพ. ๔๕ 

๑๕ ๑๒๒-
๑๒๗ 

 

๑๔๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี ๔)  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗) 
- ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ท้ายประกาศฯ ลว. ๗ กค. ๕๗ และให้ใช้บัญชีท้าย
ประกาศนี้แทน 
- ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ท้ายประกาศฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๗ มีค. ๕๙) 

๑๕ ๑๒๘-
๑๒๙ 

 

๑๔๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๔)  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗) 
- ยกเลิกบัญชีอัตราค่าจ้างและบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า-ขั้นสูง ลูกจ้างฯ 
ท้ายประกาศฯ ลว. ๑๕ สค. ๕๗ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน 
- ยกเลิกบัญชีอัตราค่าจ้างและบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า-ขั้นสูง ลูกจ้างฯ 
ท้ายประกาศฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๕ กค. ๖๑) 

๑๕ ๑๓๐-
๑๓๖ 

 

๑๔๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการจัดท ามาตรฐานก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกประกาศ กจ. ลว. ๒๑ เมย. ๔๖ 

๑๕ ๑๓๗-
๑๖๓ 

 

๑๔๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๘  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘) 
- แก้ไขข้อ ๒ วรรคแรก ของประกาศ กจ. ลว. ๒๒ พย. ๔๔ 

๑๕ ๑๖๔-
๑๖๗ 

 

๑๔๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.๒๕๕๙  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- แก้ไขข้อ ๑๕๓ - ข้อ ๑๖๒ , เพิ่มเติมข้อ ๑๖๒/๑ และข้อ ๑๖๒/๒ ของประกาศฯ 
ลว. ๗ พย. ๔๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

๑๖ ๑-๔  
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๑๔๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการก าหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้น
เงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด และลูกจ้างประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกประกาศ กจ. ลว. ๑ กค. ๕๓ 

๑๖ ๘๐-๘๑  

๑๔๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกส่วนท่ี ๔ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของประกาศฯ  
ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- แก้ไขข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ (ตามประกาศฯ  
ลว. ๒๙ พค. ๖๓) 

๑๖ ๘๒-๘๕  

  ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙)  
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๑๐ กพ. ๕๔ 
- แก้ไขข้อ ๗ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๑ สค. ๖๑) 

๑๖ ๘๖-๙๐  

๑๕๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๙  
(ประกาศ ณ วันที ่๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๑๘ กพ. ๔๕ , ประกาศฯ ลว. ๓๑ 
สค. ๔๗ และประกาศฯ ลว. ๑๕ สค. ๔๘ 
- - แก้ไขข้อ ๕.๒,เพิ่มเติมข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๒ กพ. ๖๓) 

๑๖ ๙๑-๙๓  

๑๕๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี ๓)  
(ประกาศ ณ วันที ่๑๖ ก.พ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑๘ เม.ย. ๒๕๕๖) 
- เพิ่มเติม ๑/๑ บัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งฯ ท้ายประกาศฯ ลว. ๒๐ กย. ๕๖ 
- ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ท้ายประกาศฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๒ เมย. ๕๙) 

๑๖ ๙๔  

๑๕๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี ๕) 
(ประกาศ ณ วันที ่๗ มี.ค. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ เม.ย. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือนฯ ท้ายประกาศฯ ลว. ๒๘ ธค. ๕๘ และให้ใช้บัญชี
ท้ายประกาศนี้แทน 

๑๖ ๙๕-๙๖  
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๑๕๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและ
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับท่ี ๔)  
(ประกาศ ณ วันที ่๒๒ เม.ย. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกบัญชีอัตราเงินประจ าต าแหน่งฯ ท้ายประกาศฯ ลว. ๒๐ กย. ๕๖ และ
ประกาศฯ ลว. ๑๖ กพ. ๕๙ และให้ ใช้บัญ ชีอัตราเงินประจ าต าแหน่ งฯ          
ท้ายประกาศนี้แทน  

๑๖ ๑๐๐-
๑๐๒ 

 

๑๕๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง การยกเลิกหลักเกณฑ์ที่ไม่อาจใช้ในระบบจ าแนกต าแหน่งในระบบใหม่  
(ประกาศ ณ วันที ่๑๗ ก.ค. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๑๙ กย. ๕๑ , ประกาศฯ ลว. ๒๙ 
กย. ๕๗ และประกาศฯ ลว. ๑๕ ธค. ๕๗) 

๑๖ ๑๐๓  

๑๕๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ กรณีข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ผู้รับบ านาญ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างถึงแก่ความตาย 
พ.ศ.๒๕๖๑  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑) 

๑๗ ๓-๔  

๑๕๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑) 
- แก้ไขข้อ ๔ ของประกาศฯ ลว. ๒๕ กพ. ๕๓ 

๑๗ ๕  

๑๕๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มี เหตุพิ เศษที่ ไม่จ าเป็นต้อง
สอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๑  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๑) 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับ ของประกาศฯ ลว. ๓ พย. ๔๗ และประกาศ กจ. 
จ านวน ๒ ฉบับ ลว. ๑๘ กพ. ๔๕ 
 

๑๗ ๙-๑๖  

๑๕๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๖๑  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๕ ก.ค. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกบัญชีอัตราค่าจ้างและบัญชีก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า-ขั้นสูง ลูกจ้างฯ 
ท้ายประกาศฯ ลว. ๒๘ ธค. ๕๘ และให้ใช้บัญชีท้ายประกาศนี้แทน 

๑๗ ๑๗-๑๙  
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๑๕๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ประกาศ ณ วันที ่๑๖ ก.ค. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑) 
- เพิ่มเติม ข้อ ๑๗๒ วรรคสอง ของประกาศฯ ลว. ๓ พย. ๔๗ 

๑๗ ๒๐  

๑๖๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๑ใช้บังคับ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙) 
- แก้ไขข้อ ๗ ของประกาศฯ ลว. ๒๐ มค. ๕๙ 

๑๗ ๔๖-๔๗  

๑๖๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ประกาศ ณ วันที ่๑๙ ต.ค. ๒๕๖๑ ใช้บังคับ ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๑) 
- ยกเลิกข้อ ๑๘๗ - ข้อ ๑๙๒ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 
- ยกเลิกประกาศฯ ทั้งฉบับของประกาศฯ ลว. ๕ กพ. ๔๗ , ประกาศฯ ลว. ๑๖ 
มิย. ๔๗ , ประกาศฯ ลว. ๑๒ กค. ๔๗ , ประกาศฯ ลว. ๒๐ มิย. ๕๕ และ
ประกาศฯ ลว. ๑๙ มค. ๕๘ 
- แก้ไขข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ (ตามประกาศฯ ลว. ๙ ธค. ๖๒) 

๑๗ ๔๘-๖๑  

๑๖๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๖๑ 
(ประกาศ ณ วันที ่๘ ม.ค. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ๒ ม.ค. ๒๕๖๒) 
- แก้ไขข้อ ๑๕๒ และเพิ่มเติมข้อ ๑๕๒/๑ ของประกาศฯ ลว. ๕ เมย. ๔๘  

๑๘ ๒-๔  

๑๖๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย 
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่  ๗)          
พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ประกาศ ณ วันที ่๑๘ ก.ค. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ๑๙ ก.ค. ๒๕๖๒) 
- แก้ไข หมวด ๗ การโอน ข้อ ๑๖๓,ข้อ ๑๗๐,ข้อ ๑๗๘,ข้อ ๑๗๙,ข้อ ๑๗๙ ทวิ 
และหมวด ๘ การรับโอน ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๑๘ ๑๐-๑๔  

๑๖๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับของประกาศฯ ลว. ๒๙ กย. ๕๗ 

๑๘ ๑๒๐-
๑๘๖ 
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๑๖๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดต าแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ด ารง
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๒  
(ประกาศ ณ วันที ่๙ ธ.ค. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๒) 
- แก้ไขข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ ของประกาศฯ ลว. ๑๙ ตค. ๖๑ 

๑๘ ๑๘๗-
๑๘๙ 

 

๑๖๖ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับต าแหน่ง
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ บังคับใช้ ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๓) 
- แก้ไขข้อ ๕.๒ , เพิ่มเติมข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ของประกาศฯ ลว. ๑๖ กพ. ๕๙ 

๑๙ ๑๐-๑๕  

๑๖๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ บังคับใช้ ๑ เม.ย. ๒๕๖๓) 
- แก้ไขข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๓ ของประกาศฯ ลว. ๕๙ 

๑๙ ๑๖-๖๐  

๑๖๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้า
รับราชการ พ.ศ.๒๕๖๓  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๓ บังคับใช้ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๓) 
- ยกเลิกความในหมวด ๕ การบรรจุแต่งตั้ง ข้อ ๑๒๘ - ข้อ ๑๓๑ ของประกาศฯ 
ลว. ๗ พย. ๔๕ 

๑๙ ๖๑-๖๘  

๑๖๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
ต าแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ประกาศ ณ วันท่ี๘ ต.ค. ๒๕๖๓ บังคับใช้ ๙ ต.ค. ๒๕๖๓) 

๑๙ ๖๙-๗๒  

๑๗๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารและการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และกิจการ
อันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับท่ี ๖)  
พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๕ พ.ย. ๒๕๖๓ บังคับใช้ ๖ พ.ย. ๒๕๖๓) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับของประกาศฯ ลว. ๒๒ มีค. ๕๕ 
- ยกเลิกข้อ ๒๒๘ ข้อ ๒๒๙ ข้อ ๒๓๐ ข้อ ๒๓๑ (๑) ข้อ ๒๓๒ ข้อ ๒๓๓ และ 
ข้อ ๒๓๕ ของประกาศฯ ลว. ๗ พย. ๔๕ และให้ใช้ความในประกาศนี้แทน 

๑๙ ๗๓-๘๐  
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๑๗๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับเกี่ยวกับการก าหนดกอง ส านัก หรือส่วน
ราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๓ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๕ พ.ย. ๒๕๖๓ บังคับใช้ ๖ พ.ย. ๒๕๖๓) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับของประกาศฯ ลว. ๑๐ กพ. ๔๙ และประกาศฯ  
ลว. ๒๒ มีค. ๕๕ และให้ใช้ประกาศนี้แทน 

๑๙ ๘๑-๙๒  

 


