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 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
การรับราชการทหาร
1.  ก�ำหนดเวลำแสดงตนลงบัญชีทหำรกองเกิน 

ชำยไทย 18 ปีต้องแสดงตนเพือ่ลงบญัชทีหำร

กองเกินในเดือน พฤศจิกำยนของปีท่ีอำยุย่ำง

เข้ำ 18 ปี 

2.  สถำนทีแ่สดงตนเพือ่ลงบญัช ีทหำรกองเกนิคอื

ท่ีว่ำกำรอ�ำเภอ หือกิ่งอ�ำเภอที่เป็นภูมิล�ำเนำ

ทหำร

 
หลักฐานที่ต้องน�าไปแสดง 
1.  สูติบัตร

2.  ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชนหรือใบแทน

3.  ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบิดำมำดำไม่ได้อยู่บ้ำน

เดียวกันกับผู้ขอลงทะเบียนบัชชีทหำรกองเกินให้

น�ำส�ำเนำทะเบียนบ้ำนของบิดำมำรดำมำด้วย)

4.  กรณีบิดำมำรดำเป็นบุคคลต่ำงด้ำวจะต้องน�ำใบ

ส�ำคญัประจ�ำตวัของบดิำมำรดำคนต่ำงด้ำวของบดิำ

มำรดำไปด้วย

5.  กรณเีปลีย่นชือ่-นำมสกุล จะต้องน�ำใบส�ำคญัเปล่ียน

ชื่อ-นำมสกุลไปแสดงด้วย

(ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมรส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น)
Chiangrai Clinic Center 1131 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์. 0-5317-5322  โทรสาร. 0-5317-5317

6.  กรณีบิดำมำรดำถึงแก่กรรมแล้ว ให้น�ำหลักฐำนใบ

มรณบัตรไปแสดงด้วย

โทษของการฝ่าฝ ืนไม ่ ไปลงบัญชีทหาร 
กองเกินภานในก�าหนดเวลา 
 บุคคลใดไม่มำลงบัญชีทหำรกองเกิน ต้อง

ระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือปรับไม่เกิน 

300 บำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
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สรุปรายรับจริง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
รายได้จัดเก็บเอง :

          หมวดภำษีอำกร  49,056,553.02

          หมวดค่ำธรรมเนียม ค่ำปรับและใบอนุญำต 8,017,653.25

          หมวดรำยได้จำกทรัพย์สิน                              7,070,135.12

          หมวดรำยได้เบ็ดเตล็ด  1,691,590.00

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           หมวดภำษีจัดสรร  533,376,328.23

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           หมวดเงินอุดหนุน    303,177,622.73

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์

 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์                                             11,539,000.00

  รวมรายรับทั้งสิน้                    913,928,882.35

สรุปรายจ่ายจริง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
         งบกลำง  60,444,987.57

        เงินเดือน(ฝ่ำยกำรเมือง) 10,787,603.00

  เงินเดือน(ฝ่ำยประจ�ำ)  92,500,285.00

  ค่ำตอบแทน  4,042,057.63

 ค่ำใช้สอย  332,435,110.58

 ค่ำวัสดุ  29,036,457.04   

 ค่ำสำธำรณูปโภค  9,492,490.76

 เงินอุดหนุน  34,393,900.00

 ค่ำครุภัณฑ์  1,575,928.98

 ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 26,918,800.00

 รำยจ่ำยอื่น -

   รวมรายจ่ายทัง้สิ้น                                    601,627,620.56

  

สรุปรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558
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 องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย ด�าเนนิงานโครงการ 

“Open House เปิดบ้าน อบจ.” ชิม ชม ช้อป สินค้า
ผลติภณัฑ์ชมุชนและท้องถ่ิน เชยีงรายขายด ีมุ่งสูก่ารสร้างแบรนด์ 
ด ีเชยีงราย สนิค้าทางการเกษตรกรรม จากกลุม่เครอืข่ายผูผ้ลติ 
และจ�าหน่ายในจังหวัดเชียงราย การแสดงภาพวาด ผลงานจาก
ศิลปินเชียงราย การอบรมให้ความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถ่ินกับ
การจดัการขยะอย่างยัง่ยนืเทดิไท้องค์ราชนิ ี83 พรรษา 83 เสวยีน 
ระหว่างวันท่ี 24-25 สิงหาคม 2558  ณ อาคารคชสาร องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
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จุดเริ่มต้น
 องค ์กำรบริหำรส ่วนจังหวัดเชียงรำย ได ้ร ่วมมือกับ 
นกัวชิำกำรจำก มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวทิยำลัยเทคโนโลยรีำช
มงคลล้ำนนำ วทิยำเขตเชยีงรำย ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำง
เสรมิสขุภำพ(สสส.)  สถำบันนโยบำยสำธำรณะ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
สภำวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง 
“กำรขับเคลื่อนชุมชนสู่ ZERO WASTE “ ตำมโครงกำรสัมมนำเชิง
วิชำกำรเพ่ือรับทรำบปัญหำสิ่งแวดล้อมและหำแนวทำงแก้ไขตำมพื้นที่
จังหวัดเชียงรำย และที่ประชุมได้น�ำประเด็น Chiang rai zero waste 
สร้ำงวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะ 
 จำกกำรประชุมครัง้นัน้ซึง่มผีูน้�ำชมุชน นำยกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของปัญหำกำรจัดกำรขยะ  
คณะกรรมกำร Chiang rai zero waste และองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดเชียงรำย จึงเกิดแนวควำมคิดกำรน�ำเสวียน เป็นสิ่งประดิษฐ์
พื้นบ้ำนที่ทุกครัวเรือนสำมำรถท�ำขึ้นเองได้ เป็นเครื่องมือที่สำมำรถ
ลดปริมำณขยะอินทรีย์จำกต้นทำงได้ทุกพื้นที่ เมื่อทุกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเห็นประโยชน์จำกเสวียนและมีกำรรณรงค์หรือสร้ำงแรง
จงูใจให้ทกุหมูบ้่ำนท�ำเสวยีน ก็สำมำรถลดปรมิำณขยะในพ้ืนทีไ่ด้กเ็ป็น
อีกิจกรรมที่สำมำรถน�ำชุมชนสู Zero waste ในระดับต่อไป 
 ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยจึงได้ด�ำเนิน
โครงกำรเร่ือง ภูมิปัญญำท้องถิ่นกับกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืนโดย
กำรมีส่วนร่วมจำกชมุชน เพือ่เทดิไท้องค์รำชนิ ี๘๓ พรรษำ ๘๓ เสวยีน  
มำใช้แก้ไขปัญหำขยะในชุมชน/ท้องถิ่น โรงเรียน วัด และเป็นเส้น
ทำงในกำรเข้ำสู่ชุมชน ZERO WASTE อย่ำงแท้จริง

วัตถุประสงค์
๑. เพือ่เป็นกำรจดักำรสิง่แวดล้อม โดยทีใ่ช้ภมิูปัญญำเป็นตวัขับเคลือ่น

กำรท�ำเสวียนในแต่ละครัวเรือน 
๒. เพื่อจัดกำรขยะอินทรีย์เป็นปุ๋ยเพื่อปรับสภำพดิน
๓. เพื่อเป็นกำรลดปัญหำหมอกควันที่เกิดจำกำรเผำไหม้ของเศษ 

กิ่งไม้ ใบไม้ วัชพืช เป็นต้น
๔. เพื่อเป็นกำรลดขยะอินทรีย์จำกต้นทำงในทุกพื้นที่ 

การด�าเนินโครงการ
๑. ควำมร่วมมือจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ผู้ปฏิบัติ 

และมหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ล้ำนนำ วิทยำเขตเชียงรำย นักวิชำกำร 

๒. ลงพ้ืนที่ให้ควำมรู้เรื่องประโยชน์ของเสวียนที่สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ขยะออกจำกระบบได้อย่ำงย่ังยืน แนะน�ำกำรท�ำเสวียน ในแต่ละ
พื้นที่ที่ตอบรับ

๓. จัดกำรประกวด สุดยอดเสวียนแห่งปี เพ่ือเป็นหมู่บ้ำนต้นแบบ 
เสวยีนภมูปัิญญำท้องถ่ินกับกำรจดักำรขยะอย่ำงย่ังยืน โดยชุมชน
มีส่วนร่วม

การขยายโครงการ
๑. ในปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๘ มีหมู่บ้ำนที่เข้ำร่วม จ�ำนวน ๑๐๕ 

หมู่บ้ำน และได้คัดเลือกให้เหลือ ๑๕ หมู่บ้ำน จำก ๑๕ ต�ำบล  
เพื่อประกวดสุดยอดเสวียนแห่งปี และเป็นหมู่บ้ำนต้นแบบฯ

๒. ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ จะได้ด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมทกุอ�ำเภอ 
โดยให้มีต�ำบลต้นแบบที่มีกำรจัดกำรขยะอย่ำงยั่งยืน เต็มพื้นที่

๓. ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐ จะด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน
ในจังหวัดเชียงรำย

ความส�าเร็จ
๑. หมู่บ้ำนที่เข้ำร่วมได้น�ำเสวียนมำประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ส่วนรวมของ

หมู่บ้ำน บ้ำนเรือน อย่ำงจริงจัง
๒. ต�ำบลหงำว ต�ำบลเชียงเค่ียน อ�ำเภอเทิง ได้ด�ำเนินกำรทกุหมูบ้่ำน
๓. อ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ได้ด�ำเนินกำรทัง้อ�ำเภอ เน่ืองด้วยวตัถปุระสงค์

สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์กำรพฒันำของอ�ำเภอแม่ฟ้ำหลวง ในเรือ่ง
ของกำรลดกำรเผำซึ่งเป็นสำเหตุของไฟป่ำ

๔. นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ได้ตระหนัก
ถึงควำมส�ำคัญของกำรก�ำจัดขยะอินทรีย์จำกต้นทำง ซ่ึงเกิดจำก
ชุมชนบ้ำนเรือน

๕. หลำยภำคส่วนในจังหวัดเชียงรำย ได้ให้ควำมสนใจและสนับสนุน
โครงกำรโดยกำรรณรงค์ เผยแพร่โครงกำรเพื่อด�ำเนินกำรต่อ

ภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือ Chiang rai Zero Waste
๑. องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย (งบประมำณ)
๒. มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง (นักวิชำกำร)
   ๒.๑ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ สถำบันกำรศึกษำและกำร

จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
   ๒.๒ ดร.พรรณนิภำ  ดอกไม้งำม ส�ำนักวิชำวิทยำศำสตร์

สุขภำพ
   ๒.๓ คุณพัทธยำพร  อุ่นโรจน์ นักวิจัย สถำบันกำรศึกษำ

และกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม
๓. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย
   ๓.๑ ดร.มงคลกร ศรีวิชัย คณะวิศวกรรมศำสตร์
๔. มูลนิธิสถำบันศึกษำนโยบำยสำธำรณะ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
   ๔.๑ ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.มิ่งสรรพ์  ขำวสอำด  

ประธำนมูลนิธิฯ
๕. ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ(สสส.)
   ๕.๑ ผศ.พัชร์พร  สุคนธสรรพ์  นักวิจัยอิสระ
๖. สภำวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรำย
   ๖.๑ คุณสลักจฤฎดิ์   ติยะไพรัช ประธำนสภำวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงรำย

เสวียน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

ด�าเนินการโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยนานาชาติศตวรรษใหม่ 

New Century International College 1(NCIC) จากมณฑลเจียงซู  สาธาณรัฐประชาชนจีน 
ณ ห้องประชุมธรมมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

ระหว่างสองประเทศตามบันทึกความร่วมเข้าใจ ในการแลกเปลี่ยนบุคลากร ศิลปวัฒนธรรม 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

ร่วมงาน มหกรรม To Be Number One
 จงัหวดัเชียงรายและให้เกยีรตมิอบรางวลั To Be Number One แดนซ์เซอร์ไซต์ 

ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านธรณีวิทยาและภัยพิบัติต่างๆ 
ณ โรงยิมเนเซี่ยม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ร่วมกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ 

เนือ่งในวโรกาสเฉลมิพระชนพรรษา 83 พรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ 
ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงรายและสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
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มีวิธีการอย่างไรบ้าง
 1. ก�ำหนดขอบเขต  คิดถึงพื้นที่ที่คุณอยำก

ระบำย คิดถึงคนที่มักดูดพลังงำนของคุณ งำนและ

หน้ำท่ีแบบไหนที่ท�ำให้คุณรู ้สึกเหนื่อย? ค�ำตอบ

ของคุณจะเป็นตัวก�ำหนดพื้นที่ในกำรสร้ำงขอบเขต          

กำรปฏิเสธมักไม่ง่ำยเสมอไปแต่ก็อำจมีวิธีที่นุ่มนวล

โดยไม่ท�ำร้ำยควำมรู้สึกคนอื่น ยกตัวอย่ำงเช่น เม่ือ

ปฏิเสธค�ำชวนคุณสำมำรถพูดได้ว่ำ “นี่จะต้องเป็น

งำนที่เย่ียมยอดมำกแน่ๆ แต่น่ำเสียดำยท่ีต้องปฏิเสธ  

ขอเป็นโอกำสหน้ำแล้วกัน” คุณควรให้เกียรติค�ำเชิญ

แต่ต้องยืนหยัดในควำมต้องกำรของตัวเองด้วย

 2. ชัดเจนในสิ่งที่ต้องกำร  บำงครั้งเรำก็ไล่

ตำมเป้ำหมำยผิดๆ ในชีวิต กำรไล่ตำมเป้ำหมำยที่ไม่

ได้อยูใ่นขอบเขตของควำมเป็นจริงจะท�ำให้คณุเหนือ่ย 

คุณจะตกอยู่ในวงจรแห่งควำมวุ่นวำยซึ่งไม่ได้มีควำม

หมำยใดๆ กลับมำ คุณจะไร้ควำมสดชื่น แถมยังรู้สึก

ไม่สบอำรมณ์อีกต่ำงหำก

 3. ทบทวนล�ำดับควำมส�ำคัญก่อนที่จะเริ่ม

ต้นวันใหม่ ดูรำยกำรที่ต้องท�ำและแบ่งออกเป็น 2 

ประเภทคอื “ด่วน” และ “ควรท�ำ”   ส่วนทีน่อกเหนือ

จำกนี้ให้ลองถำมตัวเองว่ำจ�ำเป็นต้องท�ำในวันนี้หรือ

ไม่ เลอืกรำยกำรทีส่�ำคญัออกมำ 3 อย่ำง หำกคณุท�ำ

เสร็จเรว็ก็สำมำรถกลบัไปทีร่ำยกำรและแก้ไขเพิม่เตมิ

ได้ สละเวลำเพียง 10 นำทีในทุกๆ เช้ำเพื่อวำงแผน

ประจ�ำวัน แล้วชีวิตของคุณก็จะเร่ิมต้นวันใหม่ด้วย

พลังอันเปี่ยมล้น

 4. ขีดเส้นตำยเล็กๆ ส�ำหรับตัวเอง  ถ้ำเริ่ม

ท�ำงำนด้วยควำมคิดที่ยังไม่รู ้ว่ำงำนน้ีจะจบลงเมื่อ

ไหร่ คุณก็คงจะปล่อยมันไปเรื่อยๆ ให้ลองก�ำหนด

เวลำไว้ในใจว่ำ “ฉันจะท�ำงำนนี้ให้เสร็จก่อนบ่ำย 2”         

กำรก�ำหนดระยะเวลำเป็นสิง่ส�ำคญัโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง 

ถ้ำคุณเป็นคนท่ีสำมำรถท�ำงำนใดๆ ในโลกได้ติดต่อ

กันเป็นเวลำหลำยชั่วโมง

 5. มีพื้นที่ส�ำหรับกำรดูแลตัวเองทุกวัน  

แนะน�ำให้รู้จักสละเวลำบำงช่วงในระหว่ำงวันอย่ำง

น้อย 30 นำทีส�ำหรับกำรออกก�ำลังกำย เพื่อให้

ร่ำงกำยแข็งแรงอยู่เสมอ และปลดปล่อยควำมคิดให้

ปลอดโปร่ง 

 6. ใช้เวลำกับญำติพ่ีน้อง จงอยู่ท่ำมกลำง

คนที่เข้ำใจคุณ สนับสนุนคุณ และต้องกำรที่จะเห็น

คุณก้ำวหน้ำ บำงครั้งชีวิตคนเรำก็อำจวุ่นวำยมำก

จนท�ำให้ลืมไปว่ำท้ำยที่สุดแล้วเรำจะต้องอยู่อย่ำง 

โดดเดี่ยวหำกเรำเลือกที่จะละเลยผู้คนรอบข้ำง โดย

เฉพำะกำรสำนสมัพนัธ์กบัญำตพิีน้่องให้แน่นแฟ้นเป็น

สิ่งที่ส�ำคัญมำก เพรำะพวกเขำรักคุณอย่ำงแท้จริง

ทราบหรือไม่ว่า  
“วิธีจัดการชีวิต ให้ราบรื่น
ทั้งการงานและชีวิตส่วนตัว”



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 14 -

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดงานวันวิทยาศาสตร์ ประจ�าปี 2558 
ณ ศูนย์การเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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คุณสมบัติ และเงื่อนไขขององค์กร 
 (1) องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัเชียงรำยต้องมวีงเงินคงเหลือ
จำกค่ำใช้จ่ำยเงินเดือน ค่ำจ้ำง และประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ก�ำหนด
ไว้ไม่สูงกว่ำร้อยละ 40 ของงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีท่ีขอรับกำร
ประเมิน
 (2) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดต้องได้รับผลคะแนนกำร
ประเมินมำตรฐำนกำรปฏิบัติรำชกำร (Core Team) ของกรมส่งเสริม
กำรปกครองท้องถิ่น ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำของปีที่ขอรับกำร
ประเมินทุกด้ำนๆ และไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 60
 (3) ในข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีต ้องม ี
งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของง
ประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีที่ขอรับกำรประเมิน
     ท้ังนี้ รำยจ่ำยเพื่อกำรพัฒนำ หมำยถึง รำยจ่ำยเพื่อ 
กำรลงทุน ประกอบด้วย ค่ำครุภัณฑ์ ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
 (4) องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัจะจ่ำยเงนิประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษได้ต้องด�ำเนินกำรจัดท�ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
ปิดบญัชรีำยรบั-รำยจ่ำยเสรจ็เรยีบร้อย และรำยงำนผลให้กบัหน่วยงำน
ต่ำงๆ ทรำบตำมที่ระเบียบกระทรวงมหำดไทยก�ำหนด
     ในกรณีองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดแห่งใดไม่ประสงค์จะ
ขอรับกำรประเมินหรือมีเหตุอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดที่ไม่อำจขอรับกำร 
ประเมนิได้ให้แจ้งเหตุผลและควำมจ�ำเป็นดังกล่ำวให้คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดทรำบด้วย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินประโยชน์ตอบแทน
อื่นเป็นกรณีพิเศษ
 (1) ผู้ซ่ึงได้รับกำรบรรจุและแต่งต้ังให้ปฏิบัติรำชกำรโดยได้
รบัเงินเดอืนจำกงบประมำณ งบบคุลำกร หมวดเงนิเดอืน ค่ำจ้ำงประจ�ำ 
และค่ำจ้ำงชั่วครำวขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย หรือจำก
เงนิงบประมำณหมวดเงนิอดุหนนุหมวดเงนิอดุหนนุทีร่ฐับำลจดัสรรให้
แก่องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั และองค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดัได้น�ำมำ
จ่ำยเป็นเงนิเดอืนของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนกังำนจ้ำงขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด

 (2) ต้องมีระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน ณ องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดที่ขอรับกำรประเมินแห่งนั้นไม่น้อยกว่ำ 8 เดือน
 (3) ข้ำรำชกำรหรอืลกูจ้ำงประจ�ำจะต้องเป็นผู้ท่ีมคีะแนนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนทั้งปี 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 (1 ตุลำคม ถึง 
31 มีนำคมของปีถัดไป) และครั้งที่ 2 (1 เมษำยน ถึง 30 กันยำยน
ของปีเดียวกัน) ส�ำหรับพนักงำนจ้ำงต้องเป็นผู ้ที่มีคะแนนผลกำร
ประเมนิกำรปฏบิติังำนทัง้ปีของปีงบประมำณทีข่อรบักำรประเมนิเฉลีย่
อยู่ในระดับดีขึ้นไป

กรจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
 ให้คณะกรรมกำรพจิำรณำจ่ำยเงนิน�ำวงเงนิทีไ่ด้มำพจิำรณำ
จัดสรรให้แก่ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ�ำ และพนักงำนจ้ำงองค์กำร
บรหิำรส่วนจงัหวดัด้วยควำมเป็นธรรม และโปร่งใสโดยให้พจิำรณำจ่ำย
ลดหล่ันกันตำมผลกำรเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทน 
ทั้งนี้จะต้องจ่ำยไม่เกินกว่ำอัตรำที่ก�ำหนดตำมผลคะแนนประเมิน โดย
แบ่งกลุ่ม ดังนี้
1 )  กลุ ่ มข ้ ำรำชกำรและลูกจ ้ ำงประจ� ำ แบ ่ ง เป ็น 3 ระดับ  
 ได้แก่
   - กลุ่มที่ 1 ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง 2 ขั้น
   - กลุ่มที ่2 ได้รบักำรเลือ่นข้ันเงนิเดือนหรอืค่ำจ้ำง 1.5 ข้ัน
   - กลุ่มที่ 3 ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง 1 ขั้น
2)  กลุ ่มพนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงผู ้ เชี่ยวชำญ 
 พิเศษ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
   - กลุ่มที่ 1 ได้รับกำรเลื่อนค่ำตอบแทนในระดับดีเด่น
   - กลุ่มที่ 2 ได้รับกำรเลื่อนค่ำตอบแทนในระดับดีมำก
   - กลุ่มที่ 3 ได้รับกำรเลื่อนค่ำตอบแทนในระดับดีเด่น
3)  กลุ่มพนักงำนจ้ำงทั่วไป แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
   - กลุ่มที่ 1 ได้รับผลคะแนนกำรประเมินในระดับดีเด่น
   - กลุ่มที่ 2 ได้รับผลคะแนนกำรประเมินในระดับดีมำก
   - กลุ่มที่ 3 ได้รับผลคะแนนกำรประเมินในระดับดีเด่น

วันนี้ขอกล่าวถึงเรื่อง 
“การก�าหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

อันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจ�าปี ส�าหรับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558”    

อัตราการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
✤ ตั้งแต่ 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน  ไม่เกิน 0.5 เท่ำของอัตรำเงิน

เดือนหรือค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทน

✤ ต้ังแต่ 85 คะแนน แต่ไม่ถึง 95 คะแนน  ไม่เกิน  1  เท่ำของอัตรำเงิน

เดือนหรือค่ำจ้ำงหรือค่ำตอบแทน

✤ ตัง้แต่ 95 คะแนนขึน้ไป  ไม่เกนิ 1.5 เท่ำของอตัรำเงนิเดอืนหรอืค่ำจ้ำง

หรือค่ำตอบแทน

 ทัง้นีห้ำกองค์กำรบริหำรส่วนจงัหวดัใดทีไ่ด้รับคะแนนประเมนิผล

ตั้งแต่ 95 คะแนนขึ้นไป และประสงค์จะจ่ำยเงินรำงวัลประจ�ำปี ในอัตรำไม่

เกนิ 1.5 เท่ำของอัตรำเงินเดอืนหรือค่ำจ้ำงค่ำตอบแทน จะต้องเสนอต่อคณะ

กรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ

 ให้น�ำฐำนอตัรำเงนิเดอืนหรอืค่ำจ้ำงหรอืค่ำตอบแทน  ณ วนัที ่30  

กันยำยนของปีงบประมำณที่ขอรับกำรประเมิน มำเป็นฐำนในกำรจ่ำยเงิน

ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
ร่วมกับจังหวัดเชียงราย สมาคมมวยหญิงในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จัดการแข่งขันชกมวยหญิง 12 สิงหา มหาราชินี  The Queen’s  warrior นักรบราชินี 
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ 

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม  
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