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วารสารเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการด�าเนินงาน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดเชียงราย	และ 

เผยแพร่สาระความรู ้ต่างๆ	โดยการบริหารงานและ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
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สารจากรองนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สวัสดีพี่น้องชาว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่าน 
 ใน เดื อนนี้ เ ดื อนกันยายน เป ็น เดื อนสุดท ้ ายของ
ปีงบประมาณ 2558 ในการด�าเนินงานโครงการต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณ 2558 นั้น
ก็ได้ครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน ตามท่ีกฎหมายได้ก�าหนดอ�านาจ
หน้าทีไ่ว้ และมอีกีกจิกรรมทีส่�าคญัคอื กจิกรรมวนัเยาวชนแห่งชาติ 
วนัเยาวชนแห่งชาตไิด้เริม่มข้ึีนครัง้แรก เมือ่วนัที ่20 กนัยายน 2528 
หลังจากท่ีองค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปี
เยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตร ี
จึงได้มีมติก�าหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชน 
แห่งชาติ เนื่องจากเป็นวนัคล้ายวนัพระราชสมภพในพระบาทสมเดจ็ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 
กันยายน พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  
ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 และ 
พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยัง 
ทรงพระเยาว์
 เยาวชน หมายถงึ คนในวยัหนุม่สาว คอืผูท้ีม่อีายุระหว่าง 
15 - 25 ปี นบัแต่ปี พ.ศ. 2528 เยาวชนของชาต ิได้รบัการส่งเสรมิ 
และพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชน
และพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกัน 
ทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจาก
การพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหน
และอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จัก
การอดออมและประหยัดรวมทั้งการบ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน ์
ต ่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงส่งเสริมกิจกรรม
และการด�าเนิการของการสนับสนุน สร้างเสริมศักยภาพของเด็ก 
และเยาวชนจงัหวัดเชยีงรายเพือ่เป็นก�าลงัหลกัในการพัฒนาประเทศ
ต่อไป

นางสาววรัชยา  โกแสนตอ
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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	 คณะผู้บริหาร	อบจ.	พบปะอาจารย์ที่ปรึกษาและน้องๆ	นักศึกษาฝึกงานจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร	์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย	ที่ได้เข้ามาฝึกประสบการณ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ท่ีห้องเก้าจอม 
อบจ.เชียงราย

	 นางสาววรชัยา		โกแสนตอ	รองนายก	อบจ.รกัษาราชการ	นายก	อบจ.เชยีงรายแถลงต่อสภาฯในการประชมุ
สภาองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงราย	เนือ่งจากสิน้ปีงบประมาณประจ�าปี	2558	ซ่ึงทาง	ผูบ้ริหารฯ	มคีวามจ�าเป็น
ต้องขอให้สภาฯให้ความเหน็ชอบในการกนัเงนิฯ	และแก้ไขเปลีย่นแปลงข้อบัญญัต.ิ	อบจ.	เพือ่ให้สอดคล้องกบันโยบาย
และงบประมาณ	เพื่อใช้บริหารและโครงการต่าง	ๆ 	ในการให้บริการสาธารณแก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย
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 เป็นการประยกุต์ทางวทิยาศาสตร์ 
ท่ีปัจจุบันมีการพูดถึงกันมาก	และถือได้ว่า 
เป ็น เทคโนโลยี ท่ีมีความส�าคัญในการ 
เปลี่ยนแปลงโลกในอดีตและปัจจุบันเป็น 
อย ่างมาก	หากเราจะเห็นส่ิงต ่างๆ	อยู ่
รอบตัวเรานั้นเกิดจากสิ่งที่เล็กรวมตัวกัน
ท�าให้เกิดสิ่งใหม่หรือมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่ง
ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า	“อะตอม”	โดย
อะตอมจะมีการเรียงตั วกันในรูปแบบ 
ต่างๆ	ท�าให้เกิดสิ่งของขึ้นมาเป็นรูปร่าง 
และมีคุณสมบัติท่ีแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็น 
หนังสือ	โต๊ะ	ปากกา		ดินสอ	น�้า	หรือส่ิงอื่น 
ที่เป็นสสาร	การที่เราพบว่าสสารเหล่านั้น 
เกิดจากการเรียงตัวของอะตอมท�าให้เรา
คิดค ้นน�าอะตอมมาประกอบเป ็นสสาร 
ที่มีคุณสมบัติใหม่	โดยอะตอมมีขนาดที่เล็ก 
มากไม่สามารถมองเห็น	ได้ด้วยตาเปล่า 
จ�าเป ็นท่ีจะต้องใช ้เครื่องมือที่ เหมาะสม 
ในการน� าอะตอม	มาเรี ยงตั ว กันใหม ่ 
ถึงแม้ว ่าในอดีต	เราจะรู ้จักอะตอมหรือ 
ท่ีเรียกว่าโมเลกุลมานานแล้วก็ตาม	แต่ยัง 
ไม่สามารถท�าไปใช้หรือว ่าเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างในระดับโมเลกุลให้ได้คุณสมบัต ิ
และสสารตวัใหม่เพยีงแค่น�าแร่ธาตมุาผสมกนั 
หรือว่า	ย่อส่วนให้มีขนาดที่เล็กลงเท่านั้น		
อย่างเช่นไมโครซิฟ	ซึ่งมีข้อจ�ากัดมาก	ส่ง
ผลท�าให้คิดค้นน�าโมเลกุลมาจัดเรียงท�าให้
เกิดวัสดุใหม่ที่มีขนาดเล็กลงและมีคุณสมบัติ
ใหม่ทีด่ขีึน้กว่าเดมิ	เมือ่ครัง้บรษิทั	IBM	ได้น�า 
กล้องจุลทรรศน์ที่สามารถมองเห็นการ
เคลื่อนท่ีของอะตอม	และสามารถที่จะ
ก�าหนดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลนั้นได  ้
เป็นแนวคิดต้นแบบในการน�าโมเลกุลมา
ควบคุมและจัดเรียงใหม่	โดยใช้โมเลกุล
สามารถจดัเรยีงได้ตามต้องการและเทีย่งตรง
 นาโน	คือ	อัตราส ่ วน	1	ใน
พันล้าน		หรือเท่ากับ	เมตร	เราจึงพูดกัน 
ท่ัวไปว่านาโนเมตร	เป็นการเรียงตัวในระดับ 
โมเลกุลมาจัดเรียง	10	ตัว	เพ่ือให้สสารท่ีมี
คุณสมบัติใหม่ที่ดีและสามารถท�าให้มีขนาด 
เล็กมาก	เหมาะสมกับการน�าไปใช้ประโยชน์
ตามต้องการเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์		ผ้า
นาโน	หุ่นยนต์นาโน	โดยการน�าเอาโมเลกุล
มาจดัเรยีงทาเคมแีละกลศาสตร์ผสมผสานกนั

	 ตัวอย่าง	นาโนเทคโนโลยีนาโน
เทคโนโลยีได้น�ามาประยุกต์เพื่อไปใช้งาน
ในด ้านต ่างๆ	ได ้มากมายและยังมีการ 
คิดค ้นจนสามารถได ้อุปกรณ์ที่ เกิดจาก
นาโนเทคโนโลยีไว้มากมาย	มีส่วนช่วยให้ 
ชีวิตประจ�าของมนุษย ์สะดวกสบายขึ้น 
ตัวอย่างเช่น	วัสดุนาโน	เป็นการสร้างวัสด ุ
ขึ้นมาใหม่หรือว ่าเปลี่ยนแปลงวัสดุ เดิม 
โดยการสร้างและควบคุมที่น้อยกว่า	100 
นาโนเมตร	ท�าให้มีวัสดุที่ดี	แข็งแรงทนทาน	
มีขนาดเล็กลงมาก	เหมาะส�าหรับการใช้
งานที่มีรูปแบบต่างกัน	เช่น	ช้ินส่วนรถยนต์ 
เครื่องบิน	ยานอวกาศ	วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
เซลามิก	ท่อนาโนคาร์บอนเป็นวัสดุตัวน�า 
ไฟฟ้าหรือกิ่งตัว	มีขนาดที่เล็ก	ที่สามารถ
น�าไปประกอบกับอุปกรณ์ทรอนิกส์	หุ่นยนต ์
นาโน	หุ่นยนต์สามารถที่จะท�างานและได้รับ 
พลงังานจากโปรตนีทีร่่างกายคนเราใช้เพือ่ใช้ 
ในการรักษาโรคต ่างๆ	ในระดับ	RAN 
	 ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี	
ประโยชน์ของนาโนน้ันสามารถที่จะน�าไปใช้
ในด้านต่างๆ	อย่างกว้างขวาง	ท�าให้มนุษย์ม ี
ความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ	และช่วย
น�าไปพัฒนาชีวิต		วิทยาศาสตร์		การแพทย	์	
การขนส่ง	คอมพิวเตอร์	มีขนาดเล็กลงและ 
ท�างานท่ีรวดเรว็		ประหยดัพลงังาน		การใช้ 
นาโนเทคโนโลยีมาผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ท� า ให ้คอมพิ ว เตอร ์ท� างานได ้ อย ่ างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	ท�าให้มีขนาดเล็กลง 
ใช้พลังงานน้อยลง	ท�าให้มีขนาดและราคา 
ที่ลดลง	รักษาโรคและอาการต่างๆ	มีการน�า 
เอานาโนเทคโนโลยีมาสร้างหุ่นยนต์ขนาด
เล็กมาก	โดยสามารถเข้าไปในร่างกายผ่าน 

กระแสเลือด	หุ ่นยนต์จะท�าหน้าท่ีหาจุด 
บกพร่องในระดับเซลล์		จะเข้าไปตรวจสอบ 
และท�าลายเซลล์ที่ผิดปกติในร่างกายยาน
ยนต์และอวกาศ	ในด้านวัสดุที่มีความเบา 
ช ่วยลดพลังงานในการขับเคลื่ อนของ 
เครื่องยนต ์	ลดแรงเสียดทาน	มีความ 
แข็งแรงและทนทานมากข้ึน	ในรถยนต์ได้น�า 
มาเป็นวัสดุของเครื่องยนต์ในการสันดาป
ภายในโดยใช ้พลังงานน้อยและมีความ 
แข็งแรงเมือ่เกดิอุบติัเหตุในด้านวทิยาศาสตร์	
การน�านาโนเทคโนโลยีมาใช้งานด้านอปุกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้มีการค้นคว้าอะไร
หลายอย่างได้มากข้ึนและช่วยให้งานวจิยัได้ดี 
และมีความแม่นย�า	จึงท�าให้วิทยาศาสตร ์
มีความก้าวหน้าไป	ทั้งเคมี	ชีววิทยา	และ
อื่นๆ
	 สิง่แวดล้อม	ช่วยให้คิดค้นอปุกรณ์
ทีป่ระหยดัพลงังานลดใช้ทรพัยากรและมีการ 
ปรับปรุงในอุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช  ้
ในการก�าจัดมลพิษวัสดุอุปกรณ์	ท�าให้เกิด 
วัสดุอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในชีวิต 
ประจ�าวันได ้มากมาย	เพื่อให ้มีคุณภาพ 
ทีด่ขีึน้	มขีนาดเลก็ลง	มคีวามแขง็แรงมากข้ึน 
และมีคุณสมบัติที่ที่เหมาะสมกับการน�าไป 
ใช้งาน	อย่างเช่น	ผ้านาโน	เป็นผ้าที่ระบาย
อากาศได้และไม่มีกลิ่นอับไม่สะสมแบคทีเรีย		
พลาสติกที่มีความแข็งแรงและขนาดเบา		
เป็นต้น

นำโน
เทคโนโลยี



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 6 กองคลัง

วำรสำรเดือนกันยำยน 2558
สรุปรำยรับ-รำยจ่ำย ปีงบประมำณ 2558 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2558
สรุปรำยรับจริง

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2558

รายได้จัดเก็บเอง :
          หมวดภาษีอากร 49,056,553.02 บาท
          หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  8,017,653.25 บาท
          หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 7,070,135.12 บาท
          หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,691,590.00 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       หมวดภาษีจัดสรร 533,376,328.23 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           หมวดเงินอุดหนุน 303,177,622.73 บาท
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์
          หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 11,539,000.00 บาท
                                           รวมรายรับทั้งส้ิน 913,928,882.35 บาท

สรุปรำยจ่ำยจริง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ณ วันที่ 31 สิงหำคม 2558

งบกลาง 60,444,987.57 บาท
 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) 10,787,603.00 บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจ�า) 92,500,285.00 บาท
 ค่าตอบแทน 4,042,057.63 บาท
 ค่าใช้สอย 332,435,110.58 บาท
 ค่าวัสดุ 29,036,457.04 บาท
 ค่าสาธารณูปโภค  9,492,490.76 บาท
 เงินอุดหนุน 34,393,900.00 บาท
 ค่าครุภัณฑ์ 1,575,928.98 บาท
 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  26,918,800.00 บาท

 รายจ่ายอื่น  -

 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 601,627,620.56 บาท



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 7กองส่งเสริมสุขภำพชีวิต

กองส่งเสริมคุณภำพชีวิต
 จัดโครงกำรอบรมพัฒนำศักยภำพกลุ่มพัฒนำสตรีจังหวัดเชียงรำย เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง

ศักยภำพในกำรด�ำเนินงำน ด้ำนกำรพัฒนำสตรีในจังหวัดเชียงรำย ให้เกิดควำมเข้มแข็ง

ณ อำคำรคชสำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 8 กองป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

กองป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
อบจ.เชียงรำย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัย และผู้ยำกไร้

ตำมโครงกำรช่วยเหลือผู้ประสบสำธำรณภัยและผู้ยำไร้ในจังหวัดเชียงรำย
โดยมีสมำชิกสภำ อบจ.เชียงรำย เป็นผู้มอบ



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 9กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
อบจ.เชียงรำย ร่วมกับ ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

และสภำเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงรำย 
โครงกำรฝึกอบรมเพื่อพัฒนำเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงรำย 

“แรงบันดำลในกำรใช้ชีวิตของเด็กและเยำวชนในสังคม”
เนื่องในวันเยำวชนแห่งชำติ ประจ�ำปี 2558  ณ อำคำรคชสำร องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย
 โดยมีกิจกรรมกำรเสวนำในหัวข้อต่ำงๆจำกผู้ที่ท�ำงำนด้ำนเด็กและเยำวชน ด้ำนกีฬำ ด้ำนกำรบันเทิง

ให้ควำมรู้และแนะน�ำ รวมถึงเล่ำถึงประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินชีวิต



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 10 กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
อบจ.เชียงรำย ร่วมกับส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงรำย

และสภำเด็กและเยำวชนจังหวัดเชียงรำย
จัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ จิตอำสำ เนื่องในวันเยำวชนแห่งชำติปี 2558 
ณ โรงเรียนเชียงรำยปัญญำนุกุล โดยมีกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้

กำรสันทนำกำร กำรมอบควำมบันเทิง ให้กับน้องๆเด็กพิเศษ



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 11กองกำรเจ้ำหน้ำที่

กองกำรเจ้ำหน้ำที่ จัดอบรมกำรพัฒนำศักยภำพในกำรท�ำงำน
โดยมีวิทยำกรให้ควำมรู้ในเรื่องกำรพัฒนำบุคลิกภำพ
กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน

กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ด้ำนภำษำต่ำงประเทศเพื่อกำรสื่อสำร
ณ ห้องประชุมธรรมปัญญำ อบจ.เชียงรำย



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 12

กลุ่ม Green offfiice อบจ.เชียงรำย 
จัดกิจกรรมกำรออกก�ำลังกำยก่อนกำรท�ำงำน ทุกวันพุธของสัปดำห์

เพื่อเสริมสร้ำงกำรออกก�ำลังกำย สุขภำพแข็งแรง
สร้ำงควำมสำมัคคี โดยได้รับควำมร่วมมือจำก ข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง

ของ อบจ.เชียงรำย ร่วมกิจกรรม



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 13กองกิจกำรสภำ อบจ.

 นางสาววรัชยา โกแสนตอ รองนายก อบจ.เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 

จากส�านักงานท้องถ่ินจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทอง 

ทั้งน้ี ดร.เกียรติคุณ จันแก่น ผู้อ�านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.เชียงราย ได้รับเกียรติเป็นผู้

บรรยายข้อมูลด้านการจัดการศึกษา และการบริหารบ้านเมืองที่ดี ณ ห้องธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ.เชียงราย



อบจ.เชียงราย 
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ อบจ.เชียงราย

 14 กองกำรเจ้ำหน้ำที่

       เพื่อปรับเพิ่มเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราวส�าหรับ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ�า 

และพนักงานจ ้างขององค ์กรปกครองส ่วนจังหวัด 

ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และระเบียบกระทรวง 

การคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราว

ของข้าราชการ และลูกจ้างประจ�าของส่วนราชการ 

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 โดยอนุโลม ดังนี้

1. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง

ประจ�า และพนักงานจ้างตามภารกิจ ท่ีได้ก�าหนดให้

คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษา

ระดับต�่ากว่าปริญญาตรี ให้ข ้าราชการหรือพนักงาน 

ส่วนท้องถิน่ ลกูจ้างประจ�า และพนกังานจ้างซ่ึงบรรจุหรือ 

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว ที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้าง

หรือค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท ให้ได้รับเงิน

เพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวม

กับเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกิน 

13,285 บาท

2. กรณีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ลกูจ้างประจ�า และพนักงานจ้างตามภารกิจ ตามข้อ 2

ได ้ รับอัตราเงินเดือนหรือค ่าจ ้างหรือค ่าตอบแทน 

รวมกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวแล้วไม่ถึงเดือนละ 

10,000 บาท ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้างตามภารกิจนั้นได้รับเงิน

เพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้าง

หรือค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท

3. ให้พนักงานจ้างทั่วไปที่ได้ก�าหนดให้คุณสมบัติ

เฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนั้นต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับ 

ต�่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างท่ัวไปซึ่งบรรจุหรือ 

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวที่มีค่าตอบแทนไม่ถึง 

เดอืนละ 10,000 บาท ให้ได้รบัเงินเพิม่การครองชพีชัว่คราว

เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ 10,000 บาท 

     พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจ�าต�าแหน่งข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 พระราชบัญญติันีใ้ห้ใช้บงัคบัต้ังแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2557 เป็นต้นไป
 มาตรา 5 ในวาระเร่ิมแรก ให้ปรับเงินเดือนของ        
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีทีไ่ด้รับอยูเ่ดิมเข้าสู่อตัราในบญัชแีนบท้าย
พระราชบัญญัตินี้ และให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที ่
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพซ่ึงได้รับเงินเดือนในอันดับ 
ครูผู้ช่วย อันดับ คศ.1 และอันดับ คศ.2 ที่ได้รับเงินเดือน 
ไม่สูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้รับเงินเดือนในอัตรา 
ที่ สู งกว ่ าอัตราที่ ได ้ รับอยู ่ เ ดิมตามบัญชีแนบท ้ าย 
พระราชบัญญัตินี้อีกร ้อยละสี่ของเงินเดือนที่ ได ้รับ 
อยู่ในกรณีที่การปรับเงินเดือนดังกล่าวท�าให้มีเศษไม่ถึง 
สบิบาทให้ปรบัตวัเลขเงนิเดอืนดงักล่าวเพิม่ขึน้เป็น สบิบาท

 มาตรา 6 ในกรณีที่ก.ค.ศ.ยังมิได ้ปรับอัตรา 
เ งินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ�าต�าแหน่ง 
ของข ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ม ี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อให้เข้าสู ่อัตราตามบัญชี 
เงินเดือนแบบช่วงที่ก�าหนดเงินเดือนขั้นต�่าขั้นสูงได ้ 
เป็นเหตุให้ยังคงต้องใช้บัญชีอัตราเงินเดือนแบบขั้นอยู่ 
ซึง่ท�าให้ไม่เป็นการสอดคล้องกบัอตัราเงนิเดอืนขัน้ต�า่ขัน้สงู 
ตามมาตรา 5 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้รับเงินเดือนตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก�าหนด และให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ซึง่ได้รบัเงินเดอืนในอนัดบัครูผูช่้วย อนัดบั คศ.1 และอนัดบั 
คศ.2 ที่ได้รับเงินเดือนไม่สูงกว่าชั้นสูงของอันดับ คศ.2 
ได้รับเงินเดือนในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราเงินเดือนที่ได้รับ 
อยู่เดิมอีกหนึ่งขั้น และเมื่อได้ด�าเนินการตามมาตรานี้แล้ว 
ให้ถือว่าเป็นการด�าเนินการตามมาตรา 5          

 ประกำศ ก.จ.จ.เชียงรำย เร่ือง หลักเกณฑ์กำรให้ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้รับเงินเพ่ิม
กำรครองชีพชั่วครำว (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 สิงหำคม 2558 ใช้บังคับตั้งแต่วันที ่
1 ตุลำคม 2557 เป็นต้นไป 
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 ผู ้บริหำร อบจ.เชียงรำย ร ่วมงำนเป ิดศูนย์บันดำลไทย 
ไร่เชิญตะวัน โดยกระทรวงวัฒนธรรมและได้รับเกียรติจำกท่ำนปลัด
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธำนในพิธีเปิดร่วมด้วยท่ำน ว.วชิรเมธ ี
อำจำรย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และข ้ำรำชกำรสังกัดกระทรวง
วัฒนธรรม หัวหน้ำส่วนรำชกำร เข้ำร่วมอย่ำงคับคั่ง

 นำงสำววรัชยำ  โกแสนตอ รองนำยก อบจ.รักษำรำชกำรแทน นำยก อบจ.เชียงรำย 
ร่วมกำรประชุมสัมมนำพระสังฆำธิกำร ระดับเจ้ำคณะต�ำบล รองเจ้ำคณะต�ำบล เลขำนุกำรเจ้ำคณะ
ต�ำบลเพื่อพัฒนำสมรรถนะพระธรรมวิทยำกรค่ำยพัฒนำคุณธรรมส�ำหรับนักเรียนและอบรม 
ส่งเสริมผู้สืบทอดพิธีกรรมทำงศำสนำและควำมเชื่อประเพณีท้องถิ่น ณ พุทธมณฑล
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 นำงสำววรัชยำ  โกแสนตอ รองนำยก อบจ. รักษำรำชกำรแทนนำยก อบจ.เชียงรำย 
พร้อมด้วย นำยวิสิษฐ์  เตชะธีรำวัฒน์ รองนำยก อบจ.เชียงรำย ส�ำรวจเส้นทำงกำรสัญจร
ไปมำของพี่น้องต�ำบลห้วยสัก เนื่องจำกได้รับร้องเรียนจำกพี่น้องชำวบ้ำน ส.อบจ.เชียงรำย 
นำยก อปท. ตัวแทนชำวบ้ำน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อน ซึ่งก็ได้เห็นถึงควำม 
เดือดร้อนของพ่ีน้องประชำชน หลังจำกนี้กองช่ำง อบจ.จะได้เข้ำบูรณซ่อมแซมผิวทำงจรำจร
เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนพี่น้องประชำชนต่อไป
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โรงเรียนแห่งกำรสอนคิด : นิเทศกำรสอน Thinking School (วิชำดนตรี ม.2)
 กำรนิเทศครูผู ้สอน ครูณัฐดนัย เชำว์ยุทธ ได้รับกำรนิเทศกำรสอนและให้ก�ำลังใจในกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนตำมรปูแบบ Thinking School ในวนัที ่1 ธนัวำคม 2558 ส�ำหรบัวชิำดนตร ีม.2/7 สิง่ที่
ครูท�ำได้ดีคือ กำรตั้งค�ำถำมที่หลำกหลำยและออกแบบให้คิดร่วมกันเป็นกลุ่มซ่ึงมีสิทธิ์ตอบด้วยกำรยกมือ
(พร้อมยืนข้ึน) ครูสร้ำงบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำรตอบ “ผิดไม่ว่ำกัน ขอให้ตอบ” โดยถือเป็นกำรแบ่งปัน 
ข้อแนะน�ำในกำรออกแบบห้องเรียนแห่งกำรคิดทั้งระบบ
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	 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิด	โดยใช้	mind	map	และ	creative	thinking 
ครูน�้าผึ้ง	สาธรรม	จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส�าหรับนักเรียนชั้น	ม.4/7	ห้อง	GSM	โรงเรียนองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงรายโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในคาบเรียนคณิตศาสตร์เม่ือวันที่	15	
กนัยายน	2558	ทีผ่่านมา	เพือ่ให้นกัเรียนได้แลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยผ่านกระบวนการเรยีนการสอน	Thinking	
School	โดยเครื่องมือการสอนคิดวันนี้คือ	mind	map	และ	creative	thinking
นักธุรกิจน้อยร้อยล้ำน
	 ดร.ศราวุธ	สุตะวงค์	ผอ.รร.	อบจ.เชียงราย	ประธานเปิดโครงการอบรมนักธุรกิจน้อยร้อยล้าน 
Citizen	Empowerment	Program	(CEP)	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ระหว่างวันที ่
17-18	กันยายน	2558	ณ	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ 
การอนุรักษ์และเพาะพันธุ์แมลงปีกแข็ง	อ.แม่สรวย	จ.เชียงราย	และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
อ.แม่ลาว	จ.เชียงราย
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	 โรง เรี ยนมั ธยมเทศบาล	6	นครอุดรธาน ี
และโรงเรียนเทศบาล	2	มุขมนตรี	สังกัดเทศบาลนคร
อุดรธานี	น�าโดยผู ้บริหาร	คณะครู	และคณะกรรมการ 
สถานศกึษา	ศึกษาดงูานเพือ่ศกึษาแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
จากการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน	และการพัฒนา 
ภายใต้การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการ 
พัฒนาท ้องถิ่ น	ในวันที่ 	18	กันยายน	2558	ณ 
ห ้องประชุมดอยหลวง	ชั้ น	2	อาคารวิทยบริการ 
โ ร ง เ รี ยนองค ์ ก า รบริ ห ารส ่ วน จั งหวั ด เ ชี ย ง ร าย 
โดยถือเป ็นการร ่วมพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน 
การสอนให้กับผู ้ เรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้าง 
ความสัมพันธ ์อันดีระหว ่ างสถานศึกษา	ให ้ กับครู 
และบุคลากร	ซึ่งท่านผู้อ�านวยการ	ดร.ศราวุธ	สุตะวงค์	
ให้การต้อนรบัและพาเยีย่มชมบรรยากาศการเรยีนการสอน
ในห้องเรียนจริง
	 แบ ่ งป ันประสบการณ ์	การสอนคิด	อบจ .
นครราชสีมา	และ	อบจ.ขอนแก่น	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัย
ศิลปากร	แบ ่งป ันประสบการณ์	การสอนคิด	อบจ.
นครราชสีมา	และอบจ.ขอนแก่น	ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ศิลปากร	
	 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา	และสังกัดโรงเรียนองค ์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น	ร่วมกบัอาจารย์มหาวทิยาลยัศลิปากร	
ท่าน	ผศ.ดร.มาเรียม	นิลพันธ์ุ	เข้าศึกษาดูงานเพื่อศึกษา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน	และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ	
ในวันท่ี	14	กันยายน	2558	ณ	ห้องประชุมดอยหลวง	
ชั้น	2	อาคารวิทยบริการ	โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย	โดยถือเป็นการร่วมพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนและเพื่อเป็นการส่งเสริม
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา	ให้กับครูและ
บุคลากร	ซึ่งท่านผู้อ�านวยการ	ดร.ศราวุธ	สุตะวงค์	ให้การ
ต้อนรับและพาเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนใน
ห้องเรียนจริง

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษำดูงำน ล�ำดับที่ 487- 488 จำกโรงเรียนเทศบำล 2 มุขมนตรี
และ โรงเรียนมัธยมเทศบำล 6 นครอุดรธำนี สังกัดเทศบำลนครอุดรธำนี
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