ปีที่ 6 ฉบับที่ 36 เดือนตุลาคม 2560
ข้าราชการที่โอนมารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายนรินทร์ หล้าตัน ตาแหน่งผู้อานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) สังกัดกองช่าง เทศบาล
ตาบลป่าแงะ อาเภอป่าแดด มาดารงตาแหน่งผู้อานวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นักบริหารงานช่าง
ระดับกลาง) สังกัดสานักการช่าง
นายสุปินะ จันระวังยศ ตำแหน่งพนักงำนคุมประพฤติปฏิบตั ิกำร สังกัดสถำนพินจิ และคุ้มครองเด็กและเยำวชน
จังหวัดนครพนม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน กระทรวงยุติธรรม มาดารงตาแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม
ปฏิบัติการ สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกาญจนา ธรรมสา ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน สังกัดฝ่ำยอำนวยกำร สำนักงำนพัฒนำ
ชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร กรมกำรพัฒนำชุมชน มาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด
สานักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายนิยม สิทธิ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัดสานักการช่าง

นายธวัชชัย สมณะ
พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดสานักการช่าง

นายราชารัตน์ นาวัน
พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดสานักการช่าง

นายกมนดนัย ทิพละ
พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธวัชชัย สมสวัสดิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดสานักการช่าง

นางอภินห์พร ทิพย์ประเสริฐ
พนักงานจ้างทั่วไป
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

การพระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีเ่ ชิดชูยงิ่ ช้างเผือก
และเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์อนั มีเกียรติยศยิง่ มงกุฎไทย และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจาปี 2559 และประจาปี 2560
กรมส่ง เสริม การปกครองท้ อ งถิ่น ได้แ จ้ง รายชื่อผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น สมาชิก สภาท้ องถิ่น ข้าราชการ และลูก จ้างประจ า
สังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ที่ ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่ เชิดชูยิ่ง ช้างเผือกและเครื่องราชอิส ริยาภรณ์
อัน มี เ กี ยรติ ย ศยิ่ง มงกุ ฎไทย เหรี ย ญจั ก รพรรดิม าลา และเครื่อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ อั น มี เ กี ย รติย ศยิ่ ง มงกุ ฎ ไทย ชั้ น สายสะพาย
ประจาปี 2559 และประจาปี 2560
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มีผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ดังนี้
1. นายสมชาติ วัฒนากล้า ตาแหน่งผู้อานวยการสานักการช่าง ชั้นตราที่ได้รับ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ม.) ตามประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 47 ข วันที่ 28 กันยายน 2560 ลาดับที่ 1825 หน้า 121
2. สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนจัง หวัดเชียงราย จานวน 22 ราย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ต.ช. จานวน 2 ราย/ จ.ช. จานวน 2 ราย และ จ.ม. จานวน
18 ราย)
3. ข้าราชการ จ านวน 107 ราย ได้รับ พระราชทานเครื่องราชอิ ส ริยาภรณ์อันเป็น ที่ เ ชิดชูยิ่ง ช้างเผื อกและเครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย (ท.ช. จานวน 12 ราย/ ท.ม. จานวน 35 ราย/ ต.ช. จานวน 11 ราย/ ต.ม. จานวน 45 ราย/
จ.ม. จานวน 3 ราย และ บ.ม. จานวน 1 ราย)
4. ข้าราชการ จานวน 11 ราย ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)
ทั้งนี้จึงขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ และลูกจ้างประจาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ มา ณ โอกาสนี้ด้วย และหากบุคลากรท่านใดมีความประสงค์
ต้องการทราบรายละเอียดในลาดับที่ 2 – 4 ว่ามีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกาศตามราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 134 ตอนที่ 52ข ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สามารถตรวจดูรายชื่อได้ที่ www.dla.go.th (ในส่วนของหนังสือราชการ สถ.)

เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ข้าราชการ พนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นพยุง
ตามโครงการ “พยุงธรรม ค้าไทย ถวายองค์ราชิน”ี ณ บริเวณริมรัวโดยรอบพืนทีล่ านกีฬา ด้านหลังส้านักงาน อบจ.เชียงราย

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ข้าราชการและพนักงานจ้าง กองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายพ่อ
ณ บริเวณโดยรอบส้านักงาน อบจ.เชียงราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ข้าราชการและพนักงานจ้างกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานงานมุทิตาจิตแก่บุคลากร
ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติและเกษียณอายุราชการ ประจ้าปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชัน 2 อบจ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ข้าราชการและพนักงานจ้างกองการเจ้าหนทีไ่ ด้ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน
จากทศบาลต้าบลป่าแงะ และส้านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดก้าแพงเพชร
ในการรับโอนข้าราชการเพื่อมาสังกัด อบจ.เชียงราย จ้านวน 3 ราย ณ ห้องประชุมสภา อบจ. ชัน 4 อบจ.เชียงราย

สรุปสาระสาคัญเกีย่ วกับ

ร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
ด้วยขณะนี้กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เ ปิดรับฟังความคิ ดเห็นเกี่ยวกับร่ างพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ก่อนที่จะตราเป็นกฎหมาย ซึ่งได้เปิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ผ่านทางช่องทางดังนี้
 ทางไปรษณีย์ โดยสามารถร่วมเสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตอบแบบสอบถามแล้ว ส่งกลับมายังกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th หน่วยงานภายใน สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น MENU แบบสอบถามร่าง พ.ร.บ.บุคคล
 เว็บเพจ (Facebook) LOCAL HR LAW
 โทรศัพท์มือถือ โดยการสแกน QR Code 
เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับบุคลากรท้องถิ่นโดยตรง กองการเจ้าหน้าที่จึงได้สรุปประเด็นสาคัญในร่า งพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมานาเสนอ ซึ่งทุกท่านสามารถที่จะศึกษารายละเอียดตามร่างที่ได้ส่งไปยังทุกส่วนราชการแล้ว และสามารถเสนอความคิดเห็นตาม
ช่องทางต่าง ๆ ได้ตามความสะดวก ทั้งนี้สาระสาคัญในประเด็นที่เปิดรับฟังความคิดเห็นพอสังเขป ดังนี้
ข้อ 3 กาหนดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นลูกจ้างหรือพนักงานจ้าง
จะสูงกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายไม่ได้
ข้อ 4 องค์กรบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่วนจัง หวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตาบล และเมืองพัทยา
มีเพียงองค์กรเดียว คือ คณะกรรมการข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)
ข้อ 8 ในระดั บ จัง หวัด ให้ มีค ณะอนุ กรรมการข้ าราชการส่ วนท้องถิ่ นจัง หวัด (อ.ก.ถ.จัง หวัด ) มี องค์ ป ระกอบเป็ นแบบไตรภาคี
ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ข้อ 10 กาหนดให้ ก.ถ. มีอานาจสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ 11 กาหนดให้ ก.ถ. มีอานาจสอบคัดเลือก คัดเลือกตาแหน่งบริหารท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา
ข้อ 13 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจสั่งบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การลงโทษทางวินัยและการให้ออกจาก
ราชการ หรือการอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เว้นแต่ การย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ให้เป็นอานาจของผู้บริ หาร
ท้องถิ่นและปลั ดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ดังต่อไปนี้ (1) ผู้บริห ารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจสาหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญตาแหน่ ง
ประเภทบริหารท้องถิ่นที่ดารงตาแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจสาหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ
ตาแหน่ งประเภทบริ หารท้อ งถิ่นที่ด ารงต าแหน่ง รองปลั ดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น และต าแหน่ ง
ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ทั้งนี้ ตามที่ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอ (3) ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจสาหรับข้า ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ดารงตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือตาแหน่งที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้นไป ทั้งนี้ ตามที่ปลัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอ (4) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจสาหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ดารงตาแหน่งอื่นนอกจากตาแหน่งตาม
(1) (2) และ (3)
ข้อ 14 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถโอนสับเปลี่ยนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างประเภทโดยความสมัครใจได้
ข้อ 15 วินัย การรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย บัญญัติรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ข้อ 17 กาหนดอัตราส่วนของอัตรากาลังพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีชื่ อตาแหน่งซ้าซ้อนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องมีจานวน
ไม่เกินร้อยละ 25 ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 18 กาหนดวาระการด ารงต าแหน่ งปลัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ด ารงต าแหน่ง ในแต่ ละองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
แต่ละแห่งไม่เกิน 4 ปี

6 โรค ! ต้องระวัง
ทีม่ าพร้อม

ฤดูหนาว!

เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจะเป็นช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูกาล ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะมีอากาศที่เย็นลงจากเดิม และในบางพืนที่อาจจะเย็นลง
โดยเฉียบพลัน ท้าให้อุณหภูมิภายในร่างกายต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรับกับอุณหภูมิภายนอก จากสภาวะอากาศแบบนีจึงท้าให้เกิดโรค
ได้ง่ายกว่าปกติ โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กวัยก้ าลังโต ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีอาการป่วยหรือสุขภาพไม่แข็งแรง โดยจะต้องระมัดระวัง 6 โรค
ที่มากับหน้าหนาว ดังนี
1. ไข้หวัด พบได้ทุกฤดูกาล แต่ในหน้าหนาวจะเป็นได้ง่าย และบ่อยขึ้นมากกว่าปกติถึง 2 เท่า เกิดจากเชื้อไวรัสที่ทาให้เกิดโรคในทางเดิน
หายใจที่พบมากคือเชื้อไรโนไวรัส อาการที่พบคือ คัดจมูก น้ามูกไหล ไอ จาม คันคอ เริ่มมีไข้ หนาวสั่น ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยตามตัว
2. ไข้หวั ดใหญ่ อาจรุนแรงถึ งขั้ นเสีย ชีวิต โรคนี้ เ กิ ดจากการติ ดเชื้อของระบบทางเดิ นหายใจอย่ างเฉี ยบพลั น ต้นเหตุคื อ เชื้ อไวรั ส
อินฟลูเอ็นชา อาการที่พบ คือ หนาวสั่น ไข้ขึ้นสูง เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและศีรษะอย่างรุนแรง อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้ วย
3. โรคปอดบวม คือ ภาวะปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสที่มีมากเกินไป จนทาให้มีหนองและสารปนเปื้อนอย่างอื่นในถุงลม
ซึ่งเชื้อมักจะอยู่ในน้าลายและเสมหะ สามารถแพร่กระจายเมื่อไอ จาม หรือการสาลักน้าลาย เศษอาหาร และน้าย่อย ผู้ป่วยมักมีอาการไอ จาม
เสมหะมาก แน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออก คัดจมูก มีไข้ สูงเกิน 2 วัน โรคปอดบวมมักจะพบหลังจากการเป็นไข้หวัดเรื้อรัง หรือในคนที่เป็นโรค
หอบหืด ซึ่งพบบ่อยในฤดูหนาว โดยเฉพาะกับกลุ่มคนชราและเด็กเล็กอายุระหว่าง 5-10 ขวบ
4. หัด เป็ นโรคที่เกิ ดจากเชื้อไวรัสรูบี โอราไวรั ส พบได้มากในจมู กและลาคอ อาการของโรคคล้ายไข้ห วัด คือมีไข้ก่อนแล้วจึงมีน้ามู ก
มักไอแห้งตลอดเวลา ตาและจมูกจะแดง ในเด็กจะมีไข้สูงประมาณ 3-4 วันแล้วจึงขึ้นผื่นแดงๆ ที่หลังหู ลามไปยังหน้าและร่างกาย สังเกตได้ว่าจะมี
ตุ่มใส ๆ ขึ้นในปาก กระพุ้งแก้ม และฟันกรามบน ซึ่งจะเป็นตุ่มที่เกิดเฉพาะในโรคหัดเท่านั้น และจะขึ้นอย่างรวดเร็วภายใน 24 ชม. พอผื่นออกได้
ประมาณ 2-3 วัน อาการก็จะดีขึ้นเรื่อย ๆ เพียงแต่สิ่งที่ต้องระวังคือโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม อุจจาระร่วง สมองอักเสบ และหูชั้ นกลางอักเสบ
5. โรคอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเชื้อโรต้าไวรัส และมักพบในเด็กอายุต่ากว่า 5 ขวบ เพราะกาลังเป็นวัยเรียนรู้ ชอบหยิบของ
เข้าปาก พบได้มากในช่วงเดือน ต.ค. – ก.พ. อาการของโรคคือถ่ายเหลว มีไข้และอาเจียนร่วมด้วย มักมีก้นแดง หากรุนแรงอาจมีเลือดหรือจมูก
เลือดปน
6. ไข้สุกใส เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อวาริเซลลาไวรัส ติดต่อได้โดยการสัมผัสตุ่มน้าใสโดยตรง การสัมผัสของใช้ หรือสูดลมหายใจเอาละออง
ของตุ่มน้าเข้าไป พบมากในเด็กวัยเรียนที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี โดยเฉพาะในเด็กอายุ 5 ขวบ ขึ้น ไป ในผู้ใหญ่จะพบได้น้อยกว่า และมักจะเกิดกับผู้ที่
ยังไม่เคยเป็ นโรคนี้มาก่อน สาหรับคนที่เ คยเป็นแล้วก็ จะไม่กลับมาเป็ นอีก โรคสุกใสจะมาในช่วงปลายฤดู หนาวเดือน ม.ค. -มี.ค. แต่ก็พบได้
ประปรายตลอดทั้งปี อาการที่พบคือ มีไข้ต่าๆ เบื่ออาหาร ปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการคล้า ยไข้หวัดใหญ่ แต่มีผื่นหรือตุ่มขึ้นและมีอาการคัน
หลังจากนั้นจะแห้งแล้วตกสะเก็ดไปเองใน 5-10 วัน และอาการไข้ก็จะเริ่มค่อยๆ ดีขึ้น
ทั้งนี้ จึงแนะนาให้ดูแลตัวเองเป็นพิเศษ ทาร่างกายให้อบอุ่น ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ออกกาลังกายสม่าเสมอ กินอาหารที่มีประโยชน์
ครบทั้ง 5 หมู่ รั กษาความสะอาด ไม่ ดื่ มแอลกอฮอล์ เพื่อให้ ร่า งกายของเราแข็ง แรง ต้ า นทานโรคร้ ายและโรคแทรกซ้ อนต่ าง ๆ ได้ อย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
ทีม่ า : http://pr.moph.go.th/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=88964

