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สวัสดีชาวท้องถิ่นทุกท่าน

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ได้จัดท�า 

วารสารเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการด�าเนินงาน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดเชียงราย	และ 

เผยแพร่สาระความรู ้ต่างๆ	โดยการบริหารงานและ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3..

4..

6..

10..

11..

12..

13..

 14..

15..



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 3

วารสาร 

อบจ.เชียงราย
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4
ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน ตุลาคม 2558
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ต�าบลริมกก 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
โทรศัพท์ 0-5317-5303  www.chiangraipao.go.th

สารจากรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สวัสดีคะทุกท่าน
	 ตุลาคมถือเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่	
และยังมีวันส�าคัญมากมายในเดือนที่ทางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรม	รวมถึงการร่วมกิจกรรมกับหน่วย
งานต่างๆในจังหวัดเชียงราย	วันที่	13	ตุลาคม	ของทุกปี	ปวง
พสกนิกรชาวไทยต่างร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลท่ี	5	ท่ีทรงมีพระราช
กรณีกิจในการท�านุบ�ารุงศาสนา	การสร้างส่ิงอ�านวยการความ
สะดวก	อาทิ	รถไฟ	ให้กับประชาชน	และการเลิกทาสเป็นพระราช
กรณียกิจอันส�าคัญยิ่ง	ท่ีท�าให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญา
ว่า	“สมเด็จพระปิยมหาราช”	ด้วยพระองค์ทรงเห็นว่า	มีทาสใน
แผ่นดินเป็นจ�านวนมาก	และลูกทาสในเรือนเบ้ียจะสืบต่อการเป็น
ทาสไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด	ถ้าไม่มีเงินมาไถ่ตัว
เองแล้ว	ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิต	พระองค์จึงทรงมีพระทัยแน่ว
แน่ว่า	จะต้องเลิกทาสให้ส�าเร็จ	แม้จะเป็นเร่ืองยากล�าบาก	เพราะ
ทาสมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ	อีกท้ังเจ้านายท่ีเป็นใหญ่ในสมัยนั้น
มักมีข้ารับใช้	เมื่อไม่มีทาส	บุคคลเหล่านี้อาจจะไม่พอใจและก่อ
ให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาแล้ว	 

	 การปฏิรูประบบราชการ	 ในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้ตรา
ระเบียบการปกครองขึ้นใหม่	แยกหน่วยราชการออกเป็นกรม
กองต่างๆ	มีหน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะไม่ก้าวก่ายกัน	จากเดิมมี	6	
กระทรวง	คือ	กระทรวงมหาดไทย,	กระทรวงลาโหม,	กระทรวง
นครบาล,	กระทรวงวัง,	กระทรวงการคลัง	และกระทรวงเกษตราธิ
การ	ได้เพิ่มอีก	4	กระทรวง	รวมเป็น	10	กระทรวง	ได้แก่	กระทรวง
ธรรมการ	มหีน้าทีด่แูลเกีย่วกบักจิการของพระสงฆ์	และการศกึษา,	
กระทรวงยตุธิรรม	มหีน้าทีด่แูลเก่ียวกบัคดคีวามทีต้่องตดัสนิต่าง	ๆ 	,	 
กระทรวงโยธาธิการ	มีหน้าที่ดูแลตรวจตราการก่อสร้าง	การท�า
ถนน	ขุดลอกคูคลอง	งานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง	และกระทรวงการ 
ต่างประเทศ	มีหน้าที่ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ	
	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
วารสารฉบับนี้จะได้ให้ประโยชน์แก่ท่านและหน่วยงาน	พบกันใหม่
ฉบับหน้าคะ

นางสาววรัชยา  โกแสนตอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด		รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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 ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกก�าลัง

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะนี้ โดยในแต่ละปีจะ

มีมากถึง 20-50 ล้านตัน อาจเป็นเรื่องยากที่

จะนึกภาพปริมาณขยะที่มากมายมหาศาลเช่นนี้  

ให้ลองนึกภาพว่าถ้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้น 

ในแต่ละปีทั้งหมดถูกน�าใส่ตู้คอนเทนเนอร์บนขบวน

รถไฟ จะกลายขบวนรถไฟที่ยาวเท่าหนึ่งรอบโลก

ของเรา! ในปัจจบัุน ขยะอเิล็กทรอนกิส์คิดเป็นร้อยละ 

5 ของขยะแข็งในเขตเทศบาลท่ัวโลก เทียบเท่ากับ

ปริมาณขยะวัสดุห่อหุ้มที่เป็นพลาสติกทั้งหมด แต่

มีอันตรายมากกว่ามาก และไม่ใช่ประเทศพัฒนา

แล้วเท่าน้ันท่ีเป็นต้นตอของขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

เหล่าน้ี ในเอเชียเองก็มีการทิ้งขยะแบบนี้ประมาณ 

12 ล้านตันต่อปี

 ขยะอิเลก็ทรอนิกส์ได้กลายเป็นส่วนหนึง่ของ

ขยะแข็งในเขตเทศบาลทีเ่พิม่จ�านวนขึน้อย่างรวดเรว็

ทีสุ่ดในปัจจบุนั เพราะผูบ้รโิภคเปลีย่นโทรศพัท์มอืถอื 

คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ อุปกรณ์เคร่ืองเสียง และ 

พร้ินเตอร์บ่อยครั้งกว่าที่เคยเป็นมา โทรศัพท์มือถือ

และคอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดปัญหามากที่สุดเพราะ

มีการเปลี่ยนเครื่องใหม่บ ่อยท่ีสุด ในยุโรปขยะ

อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมจ�านวนขึ้นร้อยละ 3-5 ต่อปี ซึ่ง

เพ่ิมข้ึนรวดเร็วกว่าขยะอย่างอื่นถึง 3 เท่า และ

คาดการณ์กันว่าประเทศก�าลังพัฒนาจะผลิตขยะ

อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึนอีกถึง 3 เท่าภายใน 5 ปีข้าง

หน้า

คุณรู้ไหมว่ำ...
 อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของคอมพิวเตอร์ใน 

ประเทศพัฒนาแล้วลดลงจาก 6 ปีในพ.ศ. 2540 

เป็น 2 ปี ในพ.ศ. 2548 ในประเทศที่พัฒนาแล้ว  

โทรศัพท ์มือ ถือมี วงจรชี วิตสั้ นกว ่ า 2 ป ี ใน  

พ.ศ.2547มีการขายคอมพิวเตอร์ 183 ล้านเครื่อง  

เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.6 จากใน พ.ศ.2546 ใน พ.ศ. 

2547มีการขายโทรศัพท์มือถือ 674 ล้านเคร่ือง 

เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 จาก พ.ศ.  2546 ภายใน 

พ.ศ.2553 จะมีการใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ถึง 716  

ล้านเครื่อง  โดยจะมีผู ้ใช้คอมพิวเตอร์ใหม่ 178  

ล้านคนในจีน และ 80 ล้านคนในอินเดีย

ปัญหำขยะอิเล็กทรอนิกส์

ที่มา http://www.greenpeace.org/seasia/th/campaigns/toxics/electronics/e-waste-problem/
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 นำงสำววรัชยำ  โกแสนตอ รองนำยกอบจ.เชียงรำยรับรำงวัลอำสำสมัครดีเด่นด้ำนกำร 
ส่งเสริมวัฒนธรรม เนื่องในวันสังคมสงเครำะห์แห่งชำติและวันอำสำสมัครไทย จังหวัดเชียงรำย 
เทดิพระเกยีรต ิ115 ปี สมเดจ็พระศรนีครนิทรำ บรมรำชชนน ีณ ห้องประชมุธรรมลงักำศำลำกลำงจังหวัด
เชียงรำยในช่วงเช้ำ และช่วงบ่ำยประชุมร่วมกับประธำนอำสำสมัครป้องกันภัยฝ่ำยพลเรือน (อปพร.) 18 
อ�ำเภอเพือ่สรุปกจิกรรมในรอบปีงบประมำณทีผ่่ำนมำและวำงแนวทำงกำรจดักจิกรรมด้ำนกำรป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรภัยร่วมกัน

 นำงสำววรัชยำ โกแสนตอ รองนำยก อบจ.เชียงรำย พร้อมคณะ คณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร 
และพนักงำนจ้ำง สร้ำงสนำมเด็กเล่น Brain-Based Learning ให้กับโรงเรียนบ้ำนสองพี่น้อง ต�ำบลริมโขง 
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรำย
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 6 กองคลัง
สรุปรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ 2558 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2558

สรุปรำยรับจริง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2558
รายได้จัดเก็บเอง :
          หมวดภาษีอากร 3,904,484.72 บาท
          หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 1,076,576.92 บาท
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 0.00 บาท
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด          38,300.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           หมวดภาษีจัดสรร  39,961,291.86 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           หมวดเงินอุดหนุน                    0.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
          หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 0.00 บาท
                                           รวมรายรับทั้งสิ้น 44,980,653.50 บาท

สรุปรำยจ่ำยจริง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ณ วันที่ 30 ตุลำคม 2558
งบกลาง 1,181,835.03 บาท
 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)    919,740.00 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจ�า)              9,266,463.00 บาท
 ค่าตอบแทน                 108,680.00 บาท
 ค่าใช้สอย                                       1,368,093.66 บาท
 ค่าวัสดุ 0.00 บาท
 ค่าสาธารณูปโภค 465,678.87 บาท
 เงินอุดหนุน                             800,000.00 บาท
 ค่าครุภัณฑ์ 0.00 บาท
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 บาท
 รายจ่ายอื่น 0.00 บาท
 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 14,110,490.56 บาท



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 7

 นำยบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ในจังหวัดเชียงรำย ตรวจรำชกำร ณ ส�ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย เพื่อมอบนโยบำย 
ในกำรบริหำรงำนกำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันรวมถึงกำรบูรณำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชำชนในจังหวดัเชยีงรำย โดยเน้นเร่ืองปัญหำกำรขำดแคลนน�ำ้อปุโภค
และบริโภค กำรหำทำงกักเก็บน�้ำตำมแหล่งน�้ำธรรมชำติและกำรสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน กำรส่งเสริมอำชีพ 
กำรประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวของจังหวัดฯ ให้นักท่องเที่ยวได้มำเที่ยวตลอดทั้งปี ได้ทุกฤดู โดยใช้
ต้นทุนทรัพยำกรของจังหวัดที่มีอยู่เป็นตัวขำยโดยเฉพำะด้ำนธรรมชำติประเพณี วัฒนธรรมและชำติพันธุ์
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 นำงสำววรัชยำ  โกแสนตอ รองนำยก อบจ.รักษำรำชกำรแทน นำยก อบจ.เชียงรำย  
น�ำคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร อบจ.เชียงรำย ร่วมพิธีวำงพวงมำลำสักกำระพระบรมรำชำนุเสำวรีย์ 
รัชกำลที่ 5 เนื่องในวันคล้ำยวันศวรรคต ปวงพศกนิกรชำวต่ำงซำบซึ้งในพระมหำกรุณำธิคุณ 
ในพระรำชกรณียกิจที่พระองค์ทรงท�ำเพื่อประชำชนชำวไทย
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 จังหวัดเชียงรำย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ส�ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรำย สภำวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย จุมนุมเก๊ำผญำเจียงฮำย และ เครือข่ำยชำติพันธุ์
เชียงรำย 
 ขอเชิญชวนชาวเชียงรายทุกท่าน ร่วมงาน “สมโภชน์ ๗๗๗ ปี ชาตกาลพญามังรายมหาราช”เพื่อแสดงความ
จงรักภักดี ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และปลุกจิตส�านึกของอนุชนรุ่นหลัง ให้เกิดความภาคภูมิใจในบุรพระมหากษัตริย ์
พระผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย ในวาระโอกาส 777 ปี ชาตกาลพญามังรายมหาราช ระหว่างวันท่ี 23 ถึง 25 ตุลาคม 
2558 ณ ลานธรรมพญามังรายมหาราช (หน้าศาลากลางหลังเก่า) 
ภายในงานท่านจะได้พบกับ 
 - ขบวนไหว้สาพญามังรายมหาราชและขบวนแห่เครื่องสักการะจาก 18 อ�าเภอทั่วเมืองเชียงราย
 - ผ้าป่ามหากุศล 777 ปี ชาตกาลพญามังรายมหาราชนิทรรศการย้อนรอยพญามังรายมหาราช 
 - เสวนาเรื่อง “เชียงรายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดย จุมนุมเก๊าพญา 
 - การสาธิตกาดหมั้วครัวแลง พร้อม รับประทานอาหารบรรยากาศแบบล้านนา 
 - ช้อป ชิม เที่ยว สินค้าภูมิปัญญาพื้นเมืองเชียงราย จากผู้ค้า เชียงรายขายดี 
 - การแสดงวงดนตรีโฟล๊คซองและวงดนตรีชาติพันธุ์ 
 - การแสดง แสง สี เสียง ชุด “มหาราชมังรายนฤมิตร” และ
 - การฟ้อนเล็บ จาก ช่างฟ้อนจ�านวนกว่า 100 คน จากกลุ่มสตรีอ�าเภอแม่จัน 
 มาร่วมกันสืบสานคุณค่า เชิดชู และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพญามังรายมหาราช ในงาน “777 ปี ชาตกาล 
พญามังรายมหาราช” ระหว่างวันที่ 23 ถึง 25 ตุลาคม นี้ ณ ลานธรรมพญามังรายมหาราช (หน้าศาลากลางหลังเก่า)



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 10 กองส่งเสริมคุณภำพชีวิต
กองส่งเสริมคุณภำพชีวิต

จัดกำรแข่งขันคั่วโฮ๊ะ ซึ่งเป็นกำรน�ำอำหำรหลำยชนิดมำปรุงใหม่และแต่งเติมรสชำดตำมต้องกำร
โดยผู้แข่งขันเป็นตัวแทนจำกกลุ่มพัฒนำสตรีจำก 18 อ�ำเภอ มำแข่งขันกำรประกอบอำหำรพร้อมลีลำ

ในงำนสมโภชน์ 777 ปีชำตกำลพญำมังรำยมหำรำช ณ ลำนธรรมพญำมังรำยมหำรำช



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 11กองกำรเจ้ำหน้ำที่

คณะผูบ้รหิำร อบจ.เชยีงรำย ร่วมต้อนรบัข้ำรำชกำรทีโ่อนย้ำย และข้ำรำชกำรใหม่ มำสงักดัองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ณ ห้องประชุมธรรมปัญญำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 12 กองแผนและงบประมำณ

 1. ประคบดวงตาด้วยฝ่ามือ: ท่าแรก 

เริ่มกันง่ายๆ ในขณะที่นั่งท�างานอยู่แล้วรู้สึก 

ล้าสายตาข้ึนมา ให้ถูฝ่ามือทั้งสองข้างพอให้ 

เกิดความร้อนหน่อยๆ จากนั้นหลับตาแล้ว 

ท�ามือเป็นรูปทรงคล้ายถ้วยมาประคบดวงตา 

ทั้งสองข้าง ทิ้งไว้สักครู ่ ให้ไออุ่นจากฝ่ามือ 

คลายกล้ามเนือ้บรเิวณดวงตาทีเ่ครยีดเกรง็จาก

การเพ่งจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ

เป็นเวลานานๆ

 2. กะพริบตาทุก 4 วินาที : สาเหตุ

หลักอย่างหนึ่งที่ท�าให้เราเกิดความรู้สึกเพลีย

สายตา และท�าให้ตาแห้งแสบก็เป็นเพราะ

เราไม ่ยอมกะพริบตานั่นเอง ยิ่งในขณะที่

ใช ้สมาธิท�างานหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ 

ส่วนใหญ่ก็มักจะลืมกะพริบตาโดยไม่รู ้ตัว 

กันเลยทีเดียว ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่

ให้ตาแห้งจนต้องเพ่งสายตาท�างานมากขึ้น 

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็แนะน�าว่าควรกะพริบตาทุกๆ 

4 วินาที

 3. กลอกตาทุกๆ ชั่วโมง: อีกท่าบริหาร

สายตาง่ายๆ เพียงแค่หลับตา แล้วกลอกตา

เป็นวงกลมประมาณ 1 นาที เป็นอย่างต�่า 

นอกจากจะเป็นการพักเบรกสายตาจากแสง

และรังสีของคอมพิวเตอร์แล้ว ท่าบริหารท่านี้

ยังเหมือนการนวดดวงตาให้คลายความเกร็ง

ได้อีกด้วย

 4. กวาดสายตาระยะไกล: ผู้เชี่ยวชาญ

แนะน�าว่า ให้คณุบ�ารงุสายตาด้วยการถอยห่าง

ออกจากจอคอมพิวเตอร์เท่าที่ จะท�าได้ และ

ปรบัระยะโฟกสัสายตาด้วยตวัเองบ่อยๆ โดยวธิี

กแ็ค่ถอยออกไปอยูห่น้าประตหู้อง หรอืมมุไหน

ของห้องกไ็ด้ท่ีจะท�าให้คณุมองเหน็ภาพรวมของ

ห้องกว้างที่สุด แล้วกวาดสายตามองสิ่งของ

ต่างๆ ที่อยู่ในห้องเป็นแนววงกลม อาจจะไล่

มองจากทวี ีโซฟา โต๊ะท�างาน หน้าต่าง โมบาย 

หรืออื่นๆ เป็นต้น แค่นี้ก็เหมือนได้ยืดเส้น 

ยืดสายให้กล้ามเนื้อตาได้เยอะแล้วล่ะ

 5. ซิทอัพดวงตา: ในคราวที่รู ้สึกปวด

ตาจนร้อนกระบอกตาผ่าว ให้คุณหลับตา 

ลงแล้วเหลือบตาขึ้น - ลงสักพัก จากนั้นลืมตา 

ขึ้นแล ้วกวาดสายตามองผ่านๆ ประมาณ 

1 นาที  เสร็ จแล ้ ว เริ่ มยกใหม ่อี กครั้ ง 

แต ่ คราวนี้ ใ ห ้ หลั บตาแล ้ ว เหลื อบตา ไป 

ด้านซ้าย - ขวา ประมาณ 1 นาที จากน้ัน 

ลืมตาขึ้นแล้วมองผ่านๆ อีกรอบ เว้นระยะห่าง

สัก 2 - 3 นาท ีแล้วเริม่บรหิาร ตาใหม่อกีครัง้ 

สามารถท�าไปได้เรื่อยๆ จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น 

เพราะว่าดวงตานัน้เป็นอวยัวะส�าคญัทีส่ดุอย่าง

หนึ่งที่เราควรทะนุถนอมและดูแลเป็นอย่างด ี

การดูแลดวงตาที่ดีที่สุดนั้น ไม่ใช่การใช้งาน

ดวงตาหนักๆ แล้วค่อยมาหาวิธีผ ่อนคลาย 

แต่ควรเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานดวงตาใน 

แต่ละวัน จากหนักให้เบาลง เพ่ือยืดคุณภาพ

ของดวงตาให้อยู่กับเราไปนานๆ

วันนี้ขอน�ำเสนอ
“วิธีบริหำรดวงตำ คลำยล้ำ ลดปวด”
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 13กองกำรเจ้ำหน้ำที่

 1. นายวิวัฒน์  กณะบุตร ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต (นักบริหารงานทั่วไป 8) สังกัด 
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 2. นางพงษ์ศักดิ์  เงินพจน์  ต� าแหน ่งนายช ่ าง
เครื่องกล 6ว สังกัดกองช่าง
 3. นายศรีนวล  ช�านาญยา ต�าแหน่งพนักงาน 
ขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก สังกัดกองช่าง
 4. นายบุญเลิศ  เวียงค�า ต�าแหน่งพนักงาน 
ขับรถยนต์ สังกัดกองช่าง
 พนักงานจ้างตามภารกจิย้ายสบัเปลีย่นสงักดั
ส่วนราชการ
 1. อานนท ์  ผิวพรรณ ์ ต�าแหน ่งพนักงาน 
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ย้ายไปสังกัดกองช่าง

 ข้าราชการและพนกังานจ้างองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดเชยีงราย เกษยีณอายรุาชการ  
เนื่องจากมีอายุครบ หกสิบปีบริบูรณ์ จ�านวน 4 ราย ดังนี้

 2. นายกิตติพล  ทาจันดา ต�าแหน่ง พนักงาน 
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองช่าง ย้ายไปสังกัด 
กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ตารางการจัดเวทีการจัดความรู้  (Knowl-
edge Management)  
 ประจ�าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง การจัดท�า
แผนปฏิบัตริาชการประจ�าปี/การจดัท�ารายงานผลการปฏบิตัิ
งานประจ�าปี ซึ่งจะจัดในวันศุกร์ ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ขอเชญิส�านักปลดัฯ/ทกุกองเข้าร่วมในเวทแีลกเปลีย่นเรยีนรู้
นางสายใจ ไปรเวท ต�าแหน่งหัวหน้าฝ ่ายจัดหาพัสด ุ
(นักบริหารงานการคลัง ๖) เลื่อนและแต่งตั้งให้ด�ารง
ต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ (นักบริหาร
งานการคลัง ๗) สังกัดกองคลัง 

ข้อระเบียบ/ กฎหมาย/ สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 5)
 ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 
ได้มีมติให้ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 5) และให้ ก.จ.จ. ด�าเนินการดังนี้
 1. จัดท�าประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส�าหรับพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องกับประกาศมาตรฐานทั่วไปที่ ก.จ. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่ 5)...
 2. กรณ ีก.จ.จ. ประกาศหลักเกณฑ์และเงือ่นไขดงักล่าวมีเนือ้หาเช่นเดยีวกบัที ่ก.จ.จ. ได้ให้ความเหน็ชอบแล้ว มผีลให้ประกาศใช้บงัคบั
ได้ แต่หากประกาศหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขแตกต่างจากที่ ก.จ. ก�าหนด ให้เสนอ ก.จ. แล้วแต ่กรณีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงประกาศใช้
บังคับได้
 3. เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของ อปท. บังเกิดผลดีจึงขอให้ ก.จ.จ. ด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ได้รับหนังสือนี้
 4. แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง อปท. ดังนี้
 4.1 ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มในอัตราร้อยละ 4 ของค่าตอบแทนหากค�านวณแล้วมีเศษไม่ถึงสิบบาท ให้ปรับ
เพิ่มขึ้นเป็น 100 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 
 4.2 ปรับเพดานบัญชีค่าตอบแทนขั้นสูงของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 4  
และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
 **ทางกองการเจ้าหน้าทีไ่ด้ด�าเนนิการประกาศหลักเกณฑ์เกีย่วกบัพนกังานจ้าง (ฉบบัที ่๕) ลงวนัที ่29 กนัยายน 2558 เรยีบร้อยแล้ว

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรก�ำหนดจ�ำนวนต�ำแหน่งข้ำรำชกำรครูองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2558

 ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 
ได้มีมติเห็นชอบการก�าหนดต�าแหน่งและอัตราก�าลังในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ให้สอดคล้องกับมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ คู่มือ
การด�าเนินงานตามมาตรฐานของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของและให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและ 
คณะกรรมการเมืองพัทยา ด�าเนินการดังนี้
 1. จัดท�าประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับการก�าหนดจ�านวนต�าแหน่งข้าราชการหรอืพนกังานคร ูอบจ. เทศบาล อบต. และเมอืง
พทัยา ในศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ อบจ. เทศบาล อบต. และเมอืงพทัยา แล้วแต่กรณี ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานทัว่ไปทีค่ณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก�าหนด
 2. กรณีคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการเมืองพัทยาได้ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าว
มีเนื้อหาเช่นเดียวกับที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก�าหนด ถือว่าคณะกรรมการ กลางข้าราชการหรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว มีผลให้ประกาศใช้บังคับได้
 3. กรณคีณะกรรมการข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ และคณะกรรมการเมอืงพทัยาประกาศหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขแตกต่างจาก
ท่ีคณะกรรมการกลางข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถ่ินก�าหนดให้เสนอคณะกรรมการกลางข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิน่ พจิารณาให้
ความเห็นชอบก่อน จึงประกาศใช้บังคับได้
 4. เพือ่ให้การบรหิารงานบคุคลข้าราชการหรอืพนกังานครแูละบคุลากรทางการศกึษาท้องถิน่บงัเกดิผลด ีจงึขอให้คณะกรรมการข้าราชการ
หรอืพนกังานส่วนท้องถ่ิน และคณะกรรมการเมอืงพัทยาจดัท�าประกาศหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขดังกล่าวให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลา 45 วนั
 **ทางกองการเจ้าหน้าทีไ่ด้ด�าเนนิการประกาศหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการก�าหนดจ�านวนต�าแหน่งข้าราชการครอูงค์การบรหิารส่วนจงัหวดั 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ลงวันที่ 29 กันยายน 2558 เรียบร้อยแล้ว
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 14 กองป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
กองป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

ท�ำกำรซ้อมแผนอัคคีภัยเพื่อให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรรับมือกับอัคคีภัย โดยจะมีเหตุกำรณ์สมมุติ
และซ้อมกำรดับไฟเบื้องต้น โดยกำรให้ควำมรู้แก่เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนต่ำงๆ

ใน อบจ.เชียงรำย ณ บริเวณที่จอดรถด้ำนหลังส�ำนักงำน
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 15กองกิจกำรสภำ อบจ.

กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย สมัยวิสำมัญ สมัยที่ 3 ประจ�ำปี 2558
ณ ห้องประชุมสภำ ชั้น 4 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
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จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับ มหัศจรรย์แห่งบุปผา มนต์เสน่ห์แห่งล้านนา Miracle Flowers of LANNA 

“มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015” Chiang rai ASEAN Flower Festival 2015 

มหกรรมไม้ดอกที่ยิ่งใหญ่ ชมสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวและอุทยานกล้วยไม้นานาพันธุ์ 

การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ(พระทันตธาตุ)จากประเทศภูฏาน 

การแสดงพลุที่ตระการตา น�้าพุดนตรีประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสมเฉลิมพระเกียรติฯ 

อุโมงค์ไฟประดับเกลียวคลื่นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตื่นใจกับขบวนบุปผชาติทางน�้า 

ข่วงวัฒนธรรมล้านนาและอาเซียน เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน “เชียงรายขายดี”

 24 ธันวาคม 2558 ถึง 10 มกราคม 2559 ณ สวนไม้งามริมน�้ากก ใกล้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย 

อย่าลืมพบกันที่งาน มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 Chiang rai ASEAN Flower Festival 2015
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ครูนักเรียน เข้ำร่วม อบรมค่ำยพัฒนำสมำชิกทูบีฯระดับประเทศ
ณ เดอะไพน์รีสอร์ท จ.ปทุมธำนี

 โรงเรียนองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ต้อนรับคณะศึกษำดูงำนจำก มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย นักศึกษำปริญญำโท สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ เพื่อศึกษำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ต่อกำร
พัฒนำโรงเรียน ในวันท่ี 31 ตุลำคม 2558 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 อำคำรวิทยบริกำร โรงเรียน
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย โดยถือเป็นกำรแบ่งปันประสบกำรณ์กำรบริหำรสถำนศึกษำ ซึ่งท่ำน
ผู้อ�ำนวยกำร ดร.ศรำวุธ สุตะวงค์ ให้กำรต้อนรับและเป็นวิทยำกรน�ำทฤษฎีกำรบริหำรงำนสู่กำรปฏิบัติ
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 โรงเรยีนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชยีงราย จดัประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 
ประจ�าปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ท่ี 31 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมดอยหลวง ชั้น 2 อาคาร
วิทยบริการ โดยมีท่านมิตติ ติยะไพรัช ประธานกรรมการ ด�าเนินการประชุม ซึ่งถือเป็นการรับทราบ
นโยบายการบริหารงานและรบัฟังข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการจดัการศกึษาของโรงเรยีน

 ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู ้
บริหารโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย
คณะครูโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย เดินทาง
ไปศึกษาดูงาน EDUCA 2015 
ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี 
และสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี 
สีช่อง 3
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ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เดินทางศึกษาดูงาน ณ ส�านักพิมพ์มติชน

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเหมียงหยาง ประเทศจีน 
จัดท�าโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน ตามบันทึกข้อตกลงตามความร่วมมือ (MOU) 
โครงการแลกเปล่ียนนกัศกึษา อบจ.เชยีงราย ในวนัที ่9 มถุินายน 2558 ณ ห้องประชมุธรรมปัญญา 
อบจ.เชียงราย โดยมีผู้บริหาร อบจ.เชียงราย ร่วมพิธีต้อนรับนักศึกษารวมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียน 
คณะครูจาก 11 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีนักศึกษาชาวจีน จ�านวน 25 คน เข้ามาเป็นครู
สอนภาษาจีน ถือเป็นโอกาสและความโชคดีของชาวเชียงรายที่ทาง อบจ.เชียงราย ให้การสนับสนุน
และมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย
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