
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย เกี่ยวกับงานวินัย 
 

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

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕ ใช้บังคับ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๕) 
- แก้ไขข้อ ๕๘ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๙ กย. ๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๓๓ วรรคห้า,ข้อ ๓๓ วรรคหก,ข้อ ๓๓ วรรคเจ็ด,ข้อ ๖๑ วรรคสอง  
(ตามประกาศฯ ลว. ๒๗ กค. ๕๐) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๐ มค. ๕๙) 

- - 

 

๒ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๔๘  
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๘ ใช้บังคับ ๑๙ ก.ย. ๒๕๔๘) 
- แก้ไขข้อ ๕๘ ของประกาศฯ ลว. ๒๔ มค. ๔๕ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๐ มค. ๕๙) 

๖ ๓๓ 

 
๓ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม)  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๐ ใช้บังคับ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๐) 
- แก้ไขข้อ ๓๓ วรรคห้า,ข้อ ๓๓ วรรคหก,ข้อ ๓๓ วรรคเจ็ด,ข้อ ๖๑ วรรคสอง  
ของประกาศฯ ลว. ๒๔ มค. ๔๕ 
- แก้ไขข้อ ๖๑ วรรคสอง (ตามประกาศฯ ลว. ๗ มิย. ๕๑) 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๐ มค. ๕๙) 

๘ ๗ 

 

๔ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (แก้ไขเพิ่มเติม) (ฉบับที่  ๔)           
พ.ศ.๒๕๕๑  
(ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ ๗ มิ.ย. ๒๕๕๑) 
- แก้ไขข้อ ๖๑ วรรคสอง ของประกาศฯ ลว. ๒๗ กค. ๕๐ 
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๐ มค. ๕๙) 

๙ ๑ 

 
๕ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับท่ี ๕)  
(ประกาศ ณ วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๕๗ ใช้บังคับ ๘ ก.ค. ๒๕๕๗) 
- เพิ่มข้อ ๒๗ วรรคสอง , หมวด ๒ ส่วน ๑/๑ ข้อ ๒๙/๑ - ข้อ ๒๙/๑๕               
ของประกาศฯ ลว. ๒๔ มค. ๔๕  
- ยกเลิกประกาศฯ ท้ังฉบับ (ตามประกาศฯ ลว. ๒๐ มค. ๕๙) 

๑๔ ๑-๔ 

 
 
 
 
 



- ๒ - 

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

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘) 

๑๕ ๑๑๙ 

 
๗ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.๒๕๕๙ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกประกาศฯ ๕ ฉบับ (ลว. ๒๔ มค. ๔๕ , ลว. ๒๗ กค. ๔๗ , ลว. ๑๙ 
กย. ๔๘ , ลว. ๗ มิย. ๕๑ และ ลว. ๗ กค. ๕๗) 
- แก้ไขข้อ ๒๘ , เพิ่มข้อ ๒๘/๑ (ตามประกาศฯ ลว. ๑๔ สค. ๖๒) 
- แก้ไขข้อ ๗ วรรคสาม , ข้อ ๘๔ วรรคสี่ และเพิ่มข้อ ๒๓/๑ (ตามประกาศฯ 
ลว. ๑๒ กพ. ๖๓) 

๑๖ ๕-๔๙ 

 

๘ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกประกาศฯ ลว. ๒๔ มค. ๔๕ 
- เพิ่มข้อความ ข้อ ๔ “ลดขั้นเงินเดือน” (ตามประกาศฯ ลว. ๑๒ กพ. ๖๓) 

๑๖ ๕๐-๖๘ 

 
๙ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.๒๕๕๙ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๙) 
- ยกเลิกประกาศฯ ลว. ๒๔ มค. ๔๕ 

๑๖ ๖๙-๗๙ 

 
๑๐ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๖๒ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ ใช้บังคับ ๑ ส.ค. ๒๕๖๒) 
- แก้ไขข้อ ๒๘ , เพิ่มข้อ ๒๘/๑ ของประกาศฯ ลว. ๒๐ มค. ๕๙ 

๑๘ ๑๑๘-
๑๑๙ 

 
๑๑ ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบรหิารสว่นจังหวัด  จังหวัดเชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับท่ี ๓)            
พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ บังคับใช้ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓) 
- แก้ไขข้อ ๗ วรรคสาม , ข้อ ๘๔ วรรคสี่ และเพิ่มข้อ ๒๓/๑ ของประกาศฯ 
ลว. ๒๐ มค. ๕๙ 

๑๙ ๑-๔ 

 



- ๓ - 
 

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

เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ 
(ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๓ บังคับใช้ ๓ ก.พ. ๒๕๖๓) 
- เพิม่ข้อความ ข้อ ๔“ลดขั้นเงินเดือน”ของประกาศฯ การให้ออกจากราชการฯ 
ลว. ๒๐ มค. ๕๙ 

๑๙ ๕-๙ 

 
 


