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สารจากรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

	 สวสัดค่ีะท่านผูอ่้านทกุท่าน			สบืเนื่องจากส�านักงานคณะ
กรรมการการกระจายอ�านาจ	ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
ได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	 
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	เมื่อวัน
ที่	8	ตุลาคม	2557	เพ่ือท�าหน้าที่ก�าหนดเกณฑ์ช้ีวัดและแนวทาง
การการตรวจสอบประเมินผลการด�าเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น
อย่างเต็มท่ี	และจัดสรรเงินอุดหนุนเพ่ือเป็นรางวัลส�าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น	ในการน�ามาพัฒนาจังหวัด	ท้องถิ่น	และ
ปรับปรุงระบบการบริหารการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ
	 เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย	ได้รับรางวัลท่ี	3		จากรางวัลอันน่าภาคภูมิใจด้งกล่าว			 
ในด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	ที่มีการบริหารจัดการ
ทีด่ปีระจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	จากการส่งผลงาน	“การท�าผวิ
จราจรโดยใช้ดินซีเมนต์ผสมน�้ายาโพลิเมอร์”	
	 โดยเมื่อวันที่	22	มิถุนายน	2558ณ	อาคารหอประชุม
กรมประชาสัมพันธ์	กรุงเทพมหานครหม่อมหลวงปนัดดา	ดิศกุล	 
รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ีได้มอบรางวลัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	
2556	ซึง่ดฉินั	นางสาววรัชยา		โกแสนตอ	รองนายกองค์การบรหิาร
ส่วนจงัหวดัเชยีงราย	ได้เป็นตวัแทนเข้ารบัรางวลัจากผลงาน	“การ
ท�าผวิจราจรโดยใช้ดนิซเีมนต์ผสมน�า้ยาโพลเิมอร์”	ซึง่เป็นผลงานที่
จะสามารถน�ามาพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง
ภายในจังหวัด		โดยปรับพ้ืนทางเพื่อรองรับการขยายตัวของการ

ลงทุนภายในจังหวัดและการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	
ซึ่งค�านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชน	ที่จะใช้ถนนที่มี
ความปลอดภยัเป็นเส้นทางสญัจรและขนส่งผลผลติทางการเกษตร	
ทั้งยังช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนอีกทางหนึ่ง		สามารถลดต้นทุน
ในการก่อสร้างถนนและเพ่ิมระยะทางได้มากขึ้นในสัดส่วนงบ
ประมาณที่มีอย่างจ�ากัดสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ในการใช้เป็นเส้นทางสัญจรและการล�าเลียงผลผลิตทางการเกษตร
รกัษาสิง่แวดล้อมเพราะใช้วสัดทุีม่อียูใ่นพืน้ที	่	ประหยดัค่าใช้จ่ายใน
การขนส่ง	อีกทั้งยังเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยการจ้าง
แรงงานในพื้นที่	
	 ในปี น้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ที่ ได ้รับรางวัล	 
การบริหารจัดการที่ดี	ประจ�าปีงบประมาณ	2556	จ�านวน	57	
รางวลั	โดยแต่ละท้องถิน่ทีไ่ด้รบัรางวลัต้องได้รบัการประเมนิผลการ
ปฏบิตังิาน	จากด้านความโปร่งใส	ด้านการมส่ีวนร่วมของประชาชน	
ด้านนวัตกรรม	ด้านความพึงพอใจ
	 วารสารฉบับน้ียังมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับพี่น ้อง 
ทุกท่าน		ทีมงานผู้จัดท�าขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ให้ความสนใจ		 
หากมีข้อผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมา	ณ	ที่น้ี		และขอถือ
โอกาสน้ี		ส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้อ่านทุกท่าน		ขอให้ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย		และผลแห่งความดีท่ีท่านได้กระจ�าจงเป็นผล
ส่งดลบลัดานให้ทกุ	ๆ 	ท่าน		มคีวามสขุทัง้กายและใจ		แล้วพบกนัใหม่
ฉบับหน้า		สวัสดีค่ะ

นางสาววรัชยา  โกแสนตอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด		รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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สาระน่ารู้ ส�านักปลัด อบจ.

	 เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน	สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและมีฝนตกหนักติดต่อกัน

เป็นช่วงๆ	ท�าให้เกิดภาวะน�้าท่วมฉับพลันได้	และท�าให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันตรายเส่ียงถึงชีวิต	จึงขอ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการเดินทางในช่วงฤดูฝน	ดังนี้

							 1.ฟังพยากรณ์อากาศ	เพ่ือคาดเดา	เช่น	ฝนจะตก	ก็จะต้องเตรียมร่ม	เส้ือกันฝน	หรือเลือก

เสื้อผ้าที่เหมาะสม	เพื่อหลีกเลี่ยง	อันตรายหรือความเสี่ยงที่อาจเกิดกับสุขภาพ

							 2.	ไม่ควรสวมใส่	หรือพกพาโลหะ	ที่เป็นส่ือให้เกิดฟ้าผ่า	เพราะผิวหนังที่เปียก	หรือโลหะ

บางชนิดจะเป็นตัวล่อฟ้าท�าให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่าน	อาจเกิดอันตรายถึงชีวิตได้

							 3.	ตรวจสอบสภาวะพื้นที่ที่จะเดินทางไปในช่วงนั้นๆ	ว่ามีสภาวะเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติหรือ

ไม่	เช่น	ดินถล่ม	น�้าป่าไหลหลาก	เพราะเหตุการณ์ทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา	จึง

ควรตรวจสอบข้อมูลและเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง

							 4.	เตรียมอุปกรณ์เมื่อต้องลุยน�้า	หากต้องเดินทางไปในที่น�้าท่วมขัง	ควรสวมรองเท้ายาง

หรือรองเท้าบู๊ต	เพื่อป้องกันเชื้อโรคที่ปะปนในน�้าท่วมขัง	และใช้ไม้เป็นเครื่องมือช่วยสัมผัสระหว่าง	

เดินว่ามีหลุมลึก	หรือสิ่งแปลกปลอมใดๆ	ใต้น�้าท่วมขังหรือไม่	

							 5.	ตรวจเช็ค	ความพร้อมของพาหนะก่อนการเดินทาง	อย่าประมาท	หรือมองข้ามความ

ปลอดภัย	เพราะหากมีอุปกรณ์ส่วนใด	ของยานพาหนะช�ารุด	จะท�าให้เกิดอุปสรรคในการเดินทาง	

และอาจเกิดอุบัติเหตุ	เช่น	ที่ปัดน�้าฝนหมดอายุ	ยางรถเสื่อมสภาพ

ที่มา:	หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เตรียมความพร้อม 
  ก่อนเดินทางฤดูฝน

ส�านักปลัด อบจ.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
 นางสาววรัชยา  โกแสนตอ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการ 
ท่ีดี ประจ�าปี 2556 โดยได้รับมอบจาก หม่อมหลวงปนัดดา  ดศกุล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 
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สรุปรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สรุปรายรับจริง
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สรุปรายจ่ายจริง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

รายได้จัดเก็บเอง :

										หมวดภาษีอากร	 44,587,176.35	 บาท

										หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาต	 7,264,717.92	 บาท

										หมวดรายได้จากทรัพย์สิน																																								 5,944,762.84	 บาท

										หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		 						1,645,040.00	 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

											หมวดภาษีจัดสรร	 491,568,250.86	 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

											หมวดเงินอุดหนุน			 			303,177,622.73	 บาท

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

										หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	 																									8,553,000.00	 บาท

																											รวมรายรับทั้งสิ้น	 												862,740,570.70	 บาท

งบกลาง	 58,195,103.77	 บาท

												เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	 9,867,863.00	 บาท

เงินเดือน(ฝ่ายประจ�า)	 83,056,057.00	 บาท

												ค่าตอบแทน	 3,730,981.13	 บาท

												ค่าใช้สอย	 324,723,442.25	 บาท

												ค่าวัสดุ	 27,601,398.12				บาท

												ค่าสาธารณูปโภค	 8,858,982.68	 บาท

												เงินอุดหนุน	 32,399,300.00	 บาท

												ค่าครุภัณฑ์	 1,503,928.98	 บาท

												ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	 19,427,800.00	 บาท

	 รายจ่ายอื่น	 -

                   รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                    569,364,856.93 บาท

กรกฎาคม 2558

กองคลัง
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สรุปรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

สรุปรายรับจริง
ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สรุปรายจ่ายจริง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดท�าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจ�าปีงบประมาณ 2558

	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่	ร่วมกบั	องค์การบรหิาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย	จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายจัดท�าแผน

และงบประมาณทางการศกึษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	ระดบัประเทศ	ระหว่างวนัที	่2-6	

กรกฎาคม	2558	ณ	โรงแรมดสุติไอส์แลนด์	รสีอร์ทเชยีงราย

กองแผนและงบประมาณ
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โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดท�าแผนและงบประมาณ
ทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจ�าปีงบประมาณ 2558

	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู ้ในเรื่อง 

การ จัดท� าแผนและงบประมาณทางการศึกษา 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ให้แก ่วิทยากร

และเครือข่ายการจัดการศึกษาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท ้องถิ่น	 เพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเ ร่ือง 

การจัดท�าแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	และเพื่อจัดกิจกรรมฝึก

ศึกษาการจัดท�าแผนและงบประมาณทางการศึกษา	

กองแผนและงบประมาณ



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 9

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปีงบประมาณ 2558

	 กองช่างด�าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	พ้ืนที่	หมู ่ที่	3	ต�าบลแม่ฟ้าหลวง	อ�าเภอ 

แม่ฟ้าหลวง	ถึง	หมู่ที่	7	เขตเทศบาลต�าบลสายน�้าค�า	อ�าเภอแม่จัน	จังหวัดเชียงราย	โดยใช้งบประมาณ	

1,000,000	บาท	(หนึ่งล้านบาทถ้วน)เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจร

กองช่าง
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โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคณะศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยนานาชาติศตวรรษใหม่ 

New Century International College 1(NCIC) 
จากมณฑลเจียงซู สาธาณรัฐประชาชนจีน

มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน
ปีงบประมาณ 2558

	 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัยนานาชาติศตวรรษใหม	่จัดโครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม	โดยนกัเรยีนโรงเรยีนองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย	จดัการแสดงทางวัฒนธรรมของล้านนาไทย	

และตวัแทนนกัศกึษาจากมหาวทิยาลยันานาชาตศิตวรรษใหม่	แสดงวัฒนธรรมของประเทศจนี	ณ	ห้องประชมุธรรม

ปัญญา	อบจ.เชียงราย

กองการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม
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มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน
ปีงบประมาณ 2558

	 กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	ภัยธรรมชาติ	ผู้ด้อยโอกาส	

เพื่อเป็นการช่วยเหลือในการครองชีพตามระเบียบของทางราชการ	โดยมีผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย	ร่วมมอบในเขตพื้นที่	อ�าเภอแม่จันและอ�าเภอเทิง

กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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ความเครียด
     เกิดจากอะไร?

ทราบหรือไม่ว่า

	 “ความเครียด”	เกดิจากการหดตวัของกลา้มเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของร่างกาย		ซึ่งทุกคน

จ�าเป็นต้องมอียู่เสมอในการด�ารงชีวติ	เช่น	การทรงตวั	เคลือ่นไหวทัว่ๆ	ไป	ทกุครัง้ทีเ่ราคดิหรอืมอีารมณ์บางอย่าง

เกิดขึ้นจะ	ต้องมีการหดตัว	เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อแห่งใดแห่งหนึ่งในร่างกายเกิดข้ึนควบคู่เสมอ	ความเครียด

เกิดจาก	สิ่งกระตุ้นที่ท�าให้เกิดการปรับตัว	และถ้าไม่สามารถปรับตัวได้จะท�าให้เกิดความเครียด

สาเหตุที่ท�าให้เกิดความเครียด
 สุขภาพและการเจ็บป่วย	ทั้งรุนแรงและ 

ไม่รุนแรงท�าให้เกิดความเครียดได้	การพักผ่อนไม ่

เพียงพอ	ฯลฯ

 	ผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง	เวลาที่มีเรื่อง

ต่างๆ	เข้ามากระตุ้นก็จะท�าให้เกิดความเครียดได้ง่าย	

หรือเป็นผู้ที่วิตกกังวลง่าย	ขาดทักษะใน	การปรับตัว

 	มีสิ่งที่กระตุ้นให้เกิดความบกพร่องใน

เรื่องของการปรับตัว	ขาดผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือ	

ถ้ามีผู้ที่ให้ความช่วยเหลือก็จะท�าให้ความเครียดลด

น้อยลงไป	มีสิ่งมากระตุ้นมากเกินความสามารถของ

ตนเอง	ความขัดแย้งในครอบครัว	ฯลฯ

วิธีการขจัดความเครียดที่เกิดขึ้น
พิจารณาจาก 3 สาเหตุ ได้แก่
 	การก�าจัดสาเหตุที่เกิดขึ้น	เช่น	ปัญหา

สุขภาพร่างกาย

 	การปรับสภาพจิตใจของตัวเราเอง	รู้จัก

ปรับเข้ากับปัญหา	ยอมรับในสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้

  ถ้ามีภาระงานมากจนรับไม่ไหว	ควร

ท�างานให้น้อยลง	รู ้จักแบ่งเวลาในการท�างานและ 

แบ่งเวลาให้กับตัวเอง

วิธีการผ่อนคลายความเครียด
	 ควรออกก�าลังกายเป็นประจ�าและสม�า่เสมอ	

หางานอดิเรกท�าส�าหรับผู้ที่มีภาระงานประจ�ามาก 

ควรให้เวลากับตวัเองบ้าง	จดัเวลาให้เหมาะสม	หาท่ี 

ปรกึษาหรอืเพือ่นเพือ่รบัฟังหรอืช่วยตดัสนิใจในบาง

เรื่อง	รวมทั้งยอมรับในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	

เป็นต้น

วิธีการคลายเครียด
	 ทางด้านจิตวิทยาถือว่าความเครียดก็เป็นสิ่ง 

ที่ดี	ช่วยให้เรามีการตื่นตัวอยู ่เสมอ	มีการป้องกัน 

ตัวเอง	และปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลา		ถ้าเราไม่มี

ความเครียดเลยก็จะไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน

ทางดี	แต่ถ้าจะไม่ให้เกดิความเครยีดคงจะเป็นไปไม่ได้	

จึงควรแบ่งเวลาหาเวลาให้กับ

กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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	 วันนี้ขอกล่าวถึงเรื่อง	“ระเบียบกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการของเจ้าหน้าท่ี 

ท้องถิ่น	พ.ศ.2555	และแก้ไขเพ่ิมเติม	ฉบับท่ี	2	พ.ศ.2558”	และ	“ระเบียบ	กระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	พ.ศ.2557”

       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย

ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.

2555 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2558

การเดินทางไปราชการ
ข้อ 8 สิทธิที่จะได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

	 เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ	หรือ
วนัทีอ่อกจากราชการแล้วแต่กรณ	ีโดยให้ผูท้ีม่อี�านาจพจิารณาอนุมตัิ
การเดินทางไปราชการ	ดังนี้
	 (1)	ผู ้ว ่าราชการจังหวัด	เป็นผู้อนุมัติการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้องถิ่น
	 การขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ	ต้องขอ
อนุมัติล่วงหน้าก่อนเดินทางไปราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน	และ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
ได้รับแจ้ง		หากพิจารณาไม่อนุมัติให้แจ้งเหตุผลการไม่อนุมัติด้วย	
และผูบ้รหิารท้องถิน่หรอืประธานสภาท้องถิน่สามารถอทุธรณ์ค�าสัง่ 
ได้ตาม	พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.2539
	 กรณทีีก่ระทรวงมหาดไทย	หรอืกรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถ่ิน	แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือประธานสภาท้องถิ่นเดินทาง
ไปราชการ	ประชุม	อบรมหรือสัมมนา	ให้ถือว่าได้รับอนุมัติให้เดิน
ทางไปราชการแล้ว	โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัดอีก	 
เพียงแต่แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
	 กรณผีูบ้รหิารท้องถิน่หรอืประธานสภาท้องถิน่มภีารกจิที่
ต้องปฏิบัติเป็นการต่อเนื่องหรือเป็นการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับงาน 
สังคม	ประเพณี	วัฒนธรรม	นอกเขตจังหวัด	ภายใน	1	วันท�าการ	 
ให้สามารถด�าเนนิการได้โดยไม่ต้องขออนมุตัต่ิอผู้ว่าราชการจงัหวดัก่อน
	 (2)	ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไปราชการ
ของรองนายก	อบจ./รองนายก	ทต./รองนายก	อบต./ที่ปรึกษา
นายก	อบจ./ที่ปรึกษานายก	ทต./ที่ปรึกษานายก	อบต./เลขานุการ
นายก	อบจ./เลขานุการนายก	ทต./เลขานุการนายก	อบต./
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น	รวมถึงลูกจ้าง	พนักงานจ้าง
ของ	อปท.
	 (3)	ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้อนุมัติการเดินทางไป
ราชการของสมาชิกสภาท้องถิ่น	โดยต้องมีค�ารับรองจากผู้บริหาร
ท้องถิ่นว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะเบิกจ่ายได้

อตัราค่าเบีย้เลีย้งในลกัษณะเหมาจ่ายในราชอาณาจกัร

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ห้องพักคนเดียว

(บาท:วัน:คน)

ระดับ	1-8	หรือต�าแหน่งที่เทียบเท่า	 240

ระดับ	9	หรือต�าแหน่งที่เทียบเท่า 270

อัตราค่าเช่าที่พักในราชอาณาจักร
(1) กรณีเลือกเบิกจ่ายในลักษณะจริง

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ห้องพัก

คนเดียว

(บาท:วัน:คน)

ห้องพักคู่

(บาท:วนั:คน)

ระดับ	1-8หรือต�าแหน่งที่เทียบเท่า
(พักรวมกันสองคนขึ้นไปต่อหนึ่งห้อง)

1,500 850

ระดับ	9	หรือต�าแหน่งที่เทียบเท่า 2,200 1,200

ระดับ	10	หรือต�าแหน่งที่เทียบเท่า 2,500 1,400

(2) กรณีเลือกเบิกในลักษณะเหมาจ่าย 

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ห้องพักคนเดียว

(บาท:วัน:คน)

ระดับ	1-8	หรือต�าแหน่งที่เทียบเท่า	 800

ระดับ	9	หรือต�าแหน่งที่เทียบเท่า 1,200

หมายเหตุ : 
	 1.การเดนิทางไปราชการเป็นหมูค่ณะของเจ้าหน้าทีท้่องถิน่ 
ระดับ	1-9	ต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ
	 2.การเดินทางไปราชการในท้องที่ที่มีค่าครองชีพสูงหรือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว	ให้ผู้บริหารท้องถิ่นใช้ดุลพินิจพิจารณาอนุมัติ
ให้เบกิจ่ายค่าเช่าทีพ่กัสงูกว่าอตัราทีก่�าหนดเพิม่ขึน้อกีไม่เกนิร้อยละ 
ยี่สิบห้า
	 3.ค่าเช่าห้องพักคนเดียว	หมายความว่า	ค่าใช้จ่ายในการ
เช่าห้องพักหนึ่งห้องท่ีสถานที่พักแรมเรียกเก็บ	กรณีผู้เช่าเข้าพัก
เพียงคนเดียว
	 4.ค่าเช่าห้องพักคู่	หมายความว่า	ค่าใช้จ่ายในการเช่า 
ห้องพักที่สถานที่พักแรมเรียกเก็บกรณีผู้เช่าเข้าพักรวมกันตั้งแต่
สองคนขึ้นไป

กองการเจ้าหน้าที่  
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อตัราเบีย้เลีย้งเดนิทางไปราชการต่างประเทศช่ัวคราว

และค่าใช้จ่ายอื่น
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ห้องพักคนเดียว

(บาท:วัน:คน)

ระดับ 1-8 หรือต�าแหน่งที่เทียบเท่า 2,100

ระดับ 9 หรือต�าแหน่งที่เทียบเท่า 3,100

อตัราค่าเช่าทีพ่กัเดนิทางไปราชการต่างประเทศชัว่คราว
ข้าราชการ ประเภท	

ก.
ประเภท	

ข.
ประเภท	

ค.
ประเภท	

ง.
ประเภท	

จ.

ระดับ	1-8	
หรือต�าแหน่ง
ที่เทียบเท่า

ไม่เกิน	
7,500

ไม่เกิน
5,000

ไม่เกิน	
3,100

เพิ่ม
ขึ้นจาก
ประเภท	
ก.	อีกไม่
เกินร้อย
ละ	40

เพิ่ม
ขึ้นจาก
ประเภท	
ก.	อีกไม่
เกินร้อย
ละ	25

ระดับ	9	หรือ
ต�าแหน่ง
ที่เทียบเท่า

ไม่เกิน	
10,000

ไม่เกิน
7,000

ไม่เกิน
4,500

เพิ่มขึ้น
จาก

ประเภท	
ก.	อีกไม่
เกินร้อย
ละ	40

เพิ่ม
ขึ้นจาก
ประเภท	
ก.	อีกไม่
เกินร้อย
ละ	25

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ห้องพักคนเดียว
(บาท:วัน:คน)

ห้องพักคู่
(บาท:วัน:คน)

ระดับ	1-8หรอืต�าแหน่ง
ที่เทียบเท่า	

เหมาจ่ายได้ไม่เกิน	
2,000

เหมาจ่ายได้ไม่เกิน	
3,500

ระดบั	9	หรอืต�าแหน่งที่
เทียบเท่า

เหมาจ่ายได้ไม่เกิน	
3,000

เหมาจ่ายได้ไม่เกิน	
4,500

หมายเหตุ : ประเภท	ก.	ข.	ค.	ง.	จ.	คือ	ประเทศ	รัฐ	เมือง	ที่จะเดิน

ทางไปราชการต่างประเทศ	(สามารถสอบถามเพิม่เตมิได้ทีก่องการ

เจ้าหน้าที่)

อัตราการเบิกเงินค่ารับรองในลักษณะเหมาจ่าย
ข้าราชการ ประเภท	

ก.

ประเภท	

ข.

ประเภท	

ค.

ประเภท	

ง.

ประเภท	

จ.

ระดับ	1-8	

หรือต�าแหน่ง

ที่เทียบเท่า

ไม่เกิน	

7,500

ไม่เกิน

5,000

ไม่เกิน	

3,100

เพิ่ม

ขึ้นจาก

ประเภท	

ก.	อีกไม่

เกินร้อย

ละ	40

เพิ่ม

ขึ้นจาก

ประเภท	

ก.	อีกไม่

เกินร้อย

ละ	25

ระดับ	9	หรือ

ต�าแหน่ง

ที่เทียบเท่า

ไม่เกิน	

10,000

ไม่เกิน

7,000

ไม่เกิน

4,500

เพิ่ม

ขึ้นจาก

ประเภท	

ก.	อีกไม่

เกินร้อย

ละ	40

เพิ่ม

ขึ้นจาก

ประเภท	

ก.	อีกไม่

เกินร้อย

ละ	25

             ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้

จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ

เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 ข้อ 9	การจัดฝึกอบรม	การเดินทางไปจัดการฝึกอบรม

และเข้ารบัการฝึกอบรม	การเดนิทางไปดงูาน	ทัง้ในประเทศหรอืต่าง

ประเทศ	ตามทีก่�าหนดในโครงการหรอืหลกัสตูรการฝึกอบรมต้องได้

รบัอนุมตัจิากผู้มอี�านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้

จ่ายในการเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท้่องถิน่	โดยให้พจิารณา

อนุมัติเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อ	อปท.	

นั้นตามจ�านวนที่เห็นสมควร

 ข้อ 10	ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือผู้สังเกตการณ์ท่ีเข้า

รับการฝึกอบรมหรือเข้าร่วมสังเกตการณ์ที่หน่วยงานของรัฐหรือ

หน่วยงานอ่ืนจัดการฝึกอบรม	จัดท�ารายงานผลการเข้ารับการ

ฝึกอบรม หรือเข้าร่วมสังเกตการณ์เสนอผู้มีอ�านาจอนุมัติตามข้อ	

9	ภายในหกสิบวัน  นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานที่ปฏิบัติ

ราชการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 ข้อ 12 โครงการหรือหลักสูตรการฝึกอบรมที่	อปท.	จัด

หรือจัดร่วมกับหน่วยงานอื่น	ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น	

เพื่อเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตามระเบียบน้ี		ให้	อปท.	ที่จัดการฝึกอบรม

เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้	ดังต่อไปนี้

(1)	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม

(2)	ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม

(3)	ค่าวัสดุ	เครื่องเขียน

(4)	ค่าประกาศนียบัตร

(5)	ค่าถ่ายเอกสาร	ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์

(6)	ค่าหนังสือส�าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

(7)	ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร

(8)	ค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ	ในการอบรม

(9)	ค่ากระเป๋าหรอืสิง่ทีใ่ช้บรรจเุอกสารส�าหรบัผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรม

(10)	ค่าของสมนาคุณในการดูงาน

(11)	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

(12)	ค่าสมนาคุณวิทยากร

(13)	ค่าอาหาร

(14)	ค่าเช่าที่พัก

(15)	ค่ายานพาหนะ

(16)	ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ�าเป็นในการฝึกอบรม

กองการเจ้าหน้าที่  
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บัญชีหมายเลข 1
อัตราค่าอาหารในการฝึกอบรม		(บาท	:	วัน	:	คน)

ระดับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ	
รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ในประเทศ ใน
ต่าง

ประเทศ
จัดครบ
ทุกมื้อ

จัดไม่ครบ	
ทุกมื้อ

1.การฝึกอบรมประเภท	ก. ไม่เกิน	700 ไม่เกิน	500 ไม่เกิน	
2,500

2.การฝึกอบรมประเภท	ข.	และ
การฝึกอบรมบุคคล	ภายนอก

ไม่เกิน	500 ไม่เกิน	300 ไม่เกิน	
2,500

ระดับการฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่เอกชน

ในประเทศ ใน
ต่าง

ประเทศ
จัดครบ
ทุกมื้อ

จัดไม่ครบ	
ทุกมื้อ

1.การฝึกอบรมประเภท	ก. ไม่เกิน	
1,000

ไม่เกิน	
700

ไม่เกิน	
2,500

2.การฝึกอบรมประเภท	ข.	และ
การฝึกอบรมบุคคล	ภายนอก

ไม่เกิน	
800

ไม่เกิน	
600

ไม่เกิน	
2,500

อัตราค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่มในการฝึกอบรม  

(บาท	:	ครึ่งวัน	:	คน)

ระดับ
การ

ฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

ในประเทศ ในต่างประเทศ

อาหารว่าง
และ

เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม

อาหารว่าง
และ

เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม

ทุกระดับ ไม่เกิน	35 ไม่เกิน	10 ไม่เกิน	50 ไม่เกิน	20

ระดับ
การ

ฝึกอบรม

การฝึกอบรมในสถานที่ของเอกชน

ในประเทศ ในต่างประเทศ

อาหารว่าง
และ

เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม

อาหารว่าง
และ

เครื่องดื่ม
เครื่องดื่ม

ทุกระดับ ไม่เกิน	50 ไม่เกิน	20 ไม่เกิน	100 ไม่เกิน	40

บัญชีหมายเลข 2
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในประเทศ   

(บาท	:	วัน	:	คน)

ระดับการฝึกอบรม ค่าเช้าห้องพักคนเดียว ค่าเช่าห้องพักคู่

1.การฝึกอบรมประเภท	ก.	 ไม่เกิน	2,000 ไม่เกิน	1,100

2.การฝึกอบรมประเภท	ข.และการ

ฝึกอบรมบุคคล	ภายนอก

ไม่เกิน	1,200 ไม่เกิน	750

บัญชีหมายเลข 3
อัตราค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรมในต่างประเทศ

	(บาท	:	วัน	:	คน)

ระดับ

การฝึกอบรม

ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค.

พักคน

เดียว
พักคู่

พักคน

เดียว
พักคู่

พักคน

เดียว
พักคู่

1.การฝึกอบรม

ประเภท	ก.

ไม่เกิน	

8,000

ไม่เกิน	

5,600

ไม่เกิน	

5,600

ไม่เกิน	

3,900

ไม่เกิน	

3,600

ไม่เกิน	

2,500

2.การฝึกอบรม

ประเภท	 ข.					

แ ล ะ ก า ร ฝ ึ ก	

อบรมบุ คคล	

ภายนอก

ไม่เกิน	

6,000

ไม่เกิน

4,200

ไม่เกิน	

4,000

ไม่เกิน

2,800

ไม่เกิน	

2,800

ไม่เกิน	

1,700

บัญชีหมายเลข 4
อัตราการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม  

(บาท	:	วัน	:	คน)

ประเภท อัตรา

1.	ค่าลงทะเบียน	รวมค่าอาหารว่าง		และเครื่องดื่ม ไม่เกิน	400

2.	ค่าลงทะเบยีน	รวมค่าอาหาร	ค่าอาหารว่างและเครือ่งดืม่ ไม่เกิน	600

บัญชีหมายเลข 5
การเบิกจ่ายค่าอาหารให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการฝึก

อบรมบุคคลภายนอก  

(บาท	:	วัน	:	คน)

การจัดอาหาร อัตรา

1.การฝึกอบรมที่ไม่จัดอาหารทั้ง	3	มื้อ ไม่เกิน	240

2.การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้	2	มื้อ ไม่เกิน	80

3.การฝึกอบรมที่จัดอาหารให้	1	มื้อ ไม่เกิน	160

การเบกิจ่ายค่าทีพ่กัให้แก่ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมในการฝึกอบรม

บุคลากรภายนอก  

(บาท	:	วัน	:	คน)

กรณีไม่จัดที่พักให้ อัตรา

ให้เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ไม่เกิน	500

กองการเจ้าหน้าที่  
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กิจกรรม

	 เมื่อวันที่	17	กรกฎาคม	2558	

เดก็ชายภเูบศวร์	สขุติาวธุ	และเด็กหญงิภร

ภทัร	พลเย่ียม	นกัเรยีนระดบัชัน้ปฐมวัยได้

เข้าร่วมการแข่งขันทายสิเสียงอะไรเนื่อง

ในงานทกัษtวิชาการ	ครัง้ที	่13	จงัหวดัแพร่	

ผลการแข่งได้รับรางวัลเหรียญเงินอันดับ	

9	จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด	64	ทีม

	 ตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลง
ไทยลูกทุ่งพร้อมแดนส์เซอร์	ระดับมัธยม	การ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ	มหกรรมการจัดการ
ศึกษาภาคเหนือ	ครั้งที่	13	ณ	จังหวัดแพร่	ซึ่ง
จัดในระหว่างวันที่	16-18	กรกฎาคม	2558	
ฝึกสอนและควบคุมโดย	ครูประภัสสร	แก้วศรี	
,	ครูสรณัฐ	แก้วศรี	,	ครูฤทัยรัตน์	แดนครอง	
ท�าให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2	เหรียญ
ทอง		ดร.ศราวธุ	สตุะวงค์	ผูอ้�านวยการโรงเรียน
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงรายอ�านวยการ
แสดงนี้

	 ตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดร้องเพลง

พระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา			ระดับมัธยมต้น	

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ	มหกรรมการ

จดัการศกึษาภาคเหนือ	ครัง้ที	่13	ณ	จงัหวดัแพร่	

ซึ่งจัดในระหว่างวันที่	16-18	กรกฎาคม	2558	

ฝึกสอนและควบคุมโดย	ครูประภัสสร	แก้วศรี	,	

ครสูรณฐั	แก้วศร	ี,	ครฤูทยัรตัน์	แดนครอง	ท�าให้

ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ล�าดับที่	8	ดร.ศราวุธ	 

สุตะวงค์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย	อ�า	นวยการแสดง

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชยีงราย
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อบรมโครงงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 14-22 กรกฎาคม 2558 

ณ วัดถ�้าผาคอก อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

	 อ.พรชัย	สุริสาง	ผู ้ควบคุมวงดนตรี		น�า 

นักดนตรีวงดนตรีลูกทุ่ง	แสดงดนตรีวันงานต่อต้าน

ยาเสพติดณ	ศาลากลางจังหวัดเชียงราย



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 18

	 ดร	ศราวุธ	สุตะวงค์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	มอบเหรียญรางวัล	จากการ 

แข่งขันกีฬาแห่งชาติ	ครั้ง	ที่	44	จังหวัดอุตรดิตถ์		ระหว่างวันที่	20-29	มิถุนายน	58		

	 ท่านรองพัฒนา	สวยงาม	มอบเหรียญและ 

ให้ก�าลังใจนักฬายิงปืน	5	เหรียญ	กีฬายิงปืน	นร.อบจ.

ชร.	จากกีฬาแห่งชาติภาค	5	อุตรดิตถ์เกมส์

	 ท ่านรองพัฒนา	สวยงาม	รองผู ้อ�านวยการ

โรงเรียนรอบรางวัล	 	 ห ้องเรียนที่ตกแต ่งสวยงาม		 

วันต่อต้านยาเสพติด	26	มิถุนายน58

	 ตัวแทน	ลส.สามัญรุ่นใหญ่	ม.3		ร่วมงาน 

วนันสถาปาณาลกูเสอื	1	ก.ค	58		ณ	โรงเรยีนสามคัคี

วิทยาคม	
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	 นักเรียนสภานักเรียน	โรงเรียนอบจ	เชียรงาย	เปิดค่ายกิจกรรมสภานักเรียน		เพ่ือเรียนรู้”วิถีประชาธิปไตย 

และจิตอาสา”ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและประเทศชาติ		ณ	ค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย			ระหว่างวันที่	2-3	

มิถุนายน	58

	 ท่านผู้อ�านวยการโรงเรียน(ดร	ศราวุธ	สุตะวงค์)		เปิดและให้โอวาทสภานักเรียน	ก่อนเดินทางนอกสถานศึกษา	

ไปค่ายลูกเสือจังหวัดเชียงราย		จัดดืจกรรมเปิดค่ายโครงการสภานักเรียน			ระหว่างวันที่	2-3	มิถุนายน	58

	 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดท�าแผนและงบ

ประมาณการศึกษาของ	อปท.	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2558	ในวันท่ี	3	กรกฎาคม	2558	ณ	ห้องประชุมดอยหลวง	

โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ถือเป็นการแลกเปลี่ยนนโยบายการศึกษาเพื่อน�าสู่การพัฒนาการศึกษา	

โดยมีท่าน	ผอ.ดร.ศราวุธ	สุตะวงค์	ให้การต้อนรับและขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาบรรลุสู่เป้าหมาย
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