ปีที่ 6 ฉบับที่ 37 เดือนพฤศจิกายน 2560
พนักงานจ้างตามภารกิจ
นางสาวอัญญารัตน์ โพธิ์เพิ่ม ตาแหน่งผู้ช่วยครู เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป สังกัด โรงเรียน อบจ.เชียงราย
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววรรนิสา มูลมวล ตาแหน่งผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา สังกัด โรงเรียน อบจ.เชียงราย
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจตุพร เสาร์จันทร์ ตาแหน่งผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา สังกัด โรงเรียน อบจ.เชียงราย
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยวัง ตาแหน่งผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา สังกัด โรงเรียน อบจ.เชียงราย
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวยุวรัตน์ ปู่ดี ตาแหน่งผู้ช่วยครู เอกสังคมศึกษา สังกัด โรงเรียน อบจ.เชียงราย
สานักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสาหรับตาแหน่งที่กาหนด
เป็นตาแหน่งผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สายงานที่เริ่มต้นจากปฏิบัติงาน
นางสาวภัท รานิษฐ์ ศิริวรรณะสถาน ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุร การปฏิบัติงาน เลื่อ นและแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง
ในระดับ ที่ สูง ขึ้น ตาแหน่ง เจ้าพนัก งานธุร การชานาญงาน สัง กั ดส านัก ปลัดองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัด องค์ก ารบริห าร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติร าชการเพื่ อ ก าหนดประโยชน์ตอบแทนอื่ นเป็นกรณี พิเศษ ประจ าปี 2560 ณ ห้ อ งประชุมยอแสงธรรม ชั้น 2
อบจ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ข้าราชการกองการเจ้าหน้าที่ เข้า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานพิธีหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (หลังเก่า) อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย และคณะผู้บริหาร
ได้ให้โอวาทและมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่พนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา อบจ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 กองการเจ้าหน้าที่กาหนดให้มีการประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ประจาเดือนพฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประกาศหลักเกณฑ์เกีย่ วกับจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัด มีห น้าที่ ดาเนินการให้เ ป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเร็ว มีอัธยาศัยไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชานอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จ จริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559
นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประธานกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย

ผัก 5 อย่าง

ขึ้นชื่อว่าเป็น “ผักสด” ย่อมดีต่อสุขภาพอยู่แล้ว เพราะคุณค่าทางสารอาหารอยู่ครบ
ไม่สูญเสียไประหว่างทาอาหารผ่านความร้อน แต่ก็ยังมีผักสด ผักดิบ ที่ไม่เหมาะสาหรับ
บางคนที่อาจมีปัญหาสุขภาพในบางด้าน หรือผักสดบางชนิดอาจมีอันตรายแฝงอยู่ใน
แบบที่เราไม่ทันคาดคิด วันนี้จึงได้นาข้อมูลจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มาให้ได้รับทราบดังนี้

ห้าม!ทานดิบ

1. ถั่วงอกกับเชือ้ แบคทีเรียปนเปือ้ น
ถั่วงอกดิบพบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียอย่าง ซาลโมเนลลา หรืออีโคไล ซึ่งไม่ใช่แค่บ้านเราท่านั้น ที่ต่างประเทศก็พบการปนเปื้อน
ของเชื้อโรคเช่นกัน เมื่ อทาการเพาะถั่วงอก ความชื้นและอุณหภูมิของถั่วงอกในการเจริญเติ บโต เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อโรค
เช่นเดียวกัน แต่หากเรานามาปรุงผ่านความร้อน เชื้อเหล่านี้ก็จะถูกทาลาย เราจึงสามารถทานถั่วงอกได้ปลอดภัยมากขึ้น
2. กะหล่ากับสารกอยโตรเจน
คนที่ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ไฮโปไทรอยด์ หรื อ การท างานของต่ อ มไทรอยด์ ทางานต่ ากว่ า ปกติ หากรั บ ประทานผั ก ที่มี ก อยโตรเจน
เช่น กะหล่าปลี หรือกะหล่าดอก สารกอยโตรเจน จะเข้าไปยับยั้งการดูดซึมไอโอดีน ยิ่งทาให้ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนได้น้องลงไปกว่าเดิมอีก
ดังนั้นควรทานผักเหล่านี้โดยทาไปปรุงให้ผ่านความร้อนจะดีกว่า แต่คนปกติทานได้ไม่มีปัญหา จะมีเรื่องกังวลแค่สารฆ่าแมลงที่อาจตกค้างได้
เท่านั้น อาจจะต้องล้างให้สะอาด โดยแยกออกมาเป็นใบๆ ก้านๆ
3. หน่อไม้ และมันต่างๆ กับสารไซยาไนด์
มันฝรั่ง มันสาปะหลัง และหน่อไม้ดิบ อาจมีสารไซยาไนด์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายถึงขั้นเสียชีวิตได้ สารไซยาไนด์จะสลายหายไปได้
ต้องผ่านความร้อนโดยการต้มนานมากกว่า 10 นาทีขึ้นไป
4. ถั่วฝักยาวกับสารปนเปื้อน
บางคนอาจเคยมีอาการท้องอืดหลังทานถั่วฝักยาวดิบ อาจเป็นที่ระบบลาไส้ของแต่ละคนมากกว่า แต่เรื่องที่ต้องระมัดระวังจริง ๆ คือ
ถั่วฝักยาว เป็นกลุ่มพืชที่มีการใช้ยากาจัดศัตรูพืชสูง ซึ่งอาจทาให้ตัวถั่วฝักยาวเองดูดซึมสารเหล่านั้นเข้าไปด้วย ปกติสารเหล่านี้ จะต้องใช้เวลา
จนกว่าจะสลายไปราว ๆ 7 วัน แต่กว่าจะถึงมือเรา เราไม่อาจทราบได้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไรแล้ว
หากถั่วฝักยาวมารับประทานเอง ควรล้างให้สะอาด เอามือถูถั่วฝักยาวซ้าๆ และอาจต้องมีการแช่น้าทิ้งไว้ด้วย เพราะเป็นพืชที่มีการดูด
ซึมสารพิษตกค้างจากยากาจัดศัตรูพืชค่อนข้างมาก
5. ผักโขมกับกรดออกซาลิก
กรดออกซาลิกในผักโขม อาจเข้าไปขัดขวางกระบวนการทางร่างกายที่จะดึงเอกแคลเซียม และธาตุเหล็กไปใช้ แม้ว่าเราจะทานอาหารที่
มีแคลเซียม และธาตุเหล็ก แต่หากเราทานผักโขมเข้าไปด้วย อาจทาให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียม และธาตุเหล็กได้น้อยลง ดังนั้นถ้าเป็นไปได้
ควรหลีกเลี่ยงในการทานพร้อมกัน
วิธที านผักอย่างปลอดภัย
เราต่างมีข้อกังวลกับผักในเรื่องของสารตกค้างจากสารเคมี ยาฆ่าแมลง และยากาจัดศัตรูพืช วิธีลดความเสี่ยง คือ การล้างผัก ให้สะอาด
โดยอาจแช่น้าทิ้งไว้ 10 นาทีก่อนล้างอีกครั้ง ส่วนเรื่องของแบคทีเรีย การล้างผักให้สะอาดนั้นไม่สามารถลดแบคทีเรียที่ถูก ดูดซึมเข้าไปในผักได้
วิธีแก้ไขง่าย ๆ คือ นาไปปรุงอาหารผ่านความร้อน เชื้อแบคทีเรียส่วนใหญ่จะสลายไปเมื่อผ่านความร้อนที่เหมาะสม เท่านี้ก็จะทาให้เราทานผักได้
อย่างปลอดภัย

ที่มา : http://www.sanook.com/health/6221/

