
 
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เกี่ยวกับพนักงานจ้าง อบจ. 

 

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

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.ค. ๒๕๔๗ บังคับใช้ ๑ ก.ค. ๒๕๔๗) 
- แก้ไขข้อ ๕ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๒ วรรคสอง(ตามประกาศฯ ลว. ๑ มิย. ๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๒๘(๓) (ตามประกาศฯ ลว. ๒๒ กย. ๕๔) 
- แก้ไขข้อ ๑ วรรคแปด,ข้อ๗,ข้อ๑๒-๑๕,ข้อ๑๗,ข้อ๒๘-๓๓,ข้อ๓๘-๓๙,                 
ข้อ๔๔-๔๕,ข้อ๖๑-๖๒ และ ข้อ๖๕ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๕ สค. ๕๗) 
- แก้ไขข้อ ๑๙(๘) (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ ธค. ๕๗) 
- แก้ไขข้อ ๔๘ วรรคสอง,ข้อ ๕๑ วรรคสอง (ตามประกาศฯ ลว. ๑๗ กค. ๕๙) 
- แก้ไขข้อ ๔๑ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๑ พย. ๕๙) 

๔ ๒๕-๕๒ 

 

๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานผู้เช่ียวชาญพิเศษขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑ มิ.ย.๒๕๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๕ วรรคหนึ่ง,ข้อ ๑๒ วรรคสอง ของประกาศฯ ลว. ๑๒ กค. ๔๗ 

๖ ๑๗-๑๘ 

 
๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม) 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ส.ค. ๒๕๔๙ ใช้บังคับ ๑๙ ก.ค. ๒๕๔๙) 

๗ ๔๐-๔๑ 

 
๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง ก าหนดสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๕๔ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๔) 
- แก้ไขข้อ ๖ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๓ พค. ๖๒) 

๑๑ ๖-๑๓ 

 
๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๒) 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๔ ใช้บังคับ ๑ เม.ย. ๒๕๕๔) 
- แก้ไขข้อ ๒๘(๓) ของประกาศฯ ลว. ๑๒ กค. ๔๗ 
- ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๕ สค. ๕๗) 
- แก้ไขข้อ ๒๘(๓) (ตามประกาศฯ ลว. ๑๕ สค. ๕๗) 

๑๑ ๓๘-๓๙ 

 
 
 
 



- ๒ - 
 

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

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๓) 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗) 
- ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ของประกาศฯ ลว. ๒๒ กย. ๕๔ 
- แก้ไขข้อ ๑ วรรคแปด,ข้อ๗,ข้อ๑๒-๑๕,ข้อ๑๗,ข้อ๒๘-๓๓,ข้อ๓๘-๓๙,                 
ข้อ๔๔-๔๕,ข้อ๖๑-๖๒ และ ข้อ๖๕ ของประกาศฯ ลว. ๑๒ กค. ๔๗ 
- แก้ไขข้อ ๒๘(๓) ของประกาศฯ ลว. ๒๒ กย. ๕๔ 
- ยกเลิกบัญชีแนบท้ายประกาศฯ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๙ กย. ๕๘) 
- แก้ไขข้อ ๓๑,ข้อ ๓๙ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๑ พย. ๕๙) 

๑๔ ๕๕-๗๑ 

 

๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๗) 
- แก้ไขข้อ ๑๙(๘) ของประกาศฯ ลว. ๑๒ กค. ๔๗ 

๑๕ ๑ 

 
๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๕) 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๗) 
- แก้ไขบัญชีอัตราค่าตอบแทนฯ ของประกาศฯ ลว. ๑๕ สค. ๕๗ 

๑๕ ๑๑๗ 

 
๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๖) 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ ก.ค. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๗) 
- แก้ไขข้อ ๔๘ วรรคสอง , ข้อ ๕๑ วรรคสอง ของประกาศฯ ลว. ๑๒ กค. ๔๗ 

๑๖ ๑๐๔ 

 
๑๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี ๗) 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙) 
- แก้ไขข้อ ๓๑ , ข้อ ๓๙ ของประกาศฯ ลว. ๑๕ สค. ๕๗ 
- แก้ไขข้อ ๔๑ ของประกาศฯ ลว. ๑๒ กค. ๔๗ 

๑๖ ๑๐๙-๑๑๗ 

 
 
 
 
 
 



- ๓ - 
 

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

เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ๙ ธ.ค. ๒๕๖๑) 
- แก้ไขข้อ ๖ ของประกาศฯ ลว. ๑๐ กพ. ๕๔ 

๑๘ ๕ 

 
๑๒ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ระเบียบการแต่งกายและ

เครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย         
พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ๗ ม.ค. ๒๕๖๒) 

๑๘ ๑๙๐-๑๙๑ 

 
 


