ปีที่ 6 ฉบับที่ 38 เดือนธันวาคม 2560
สำนักงำนประกั นสั ง คม (สปส.) เชิ ญชวนผู้ป ระกั นตนใช้ สิทธิทำฟัน กรณีถ อนฟัน อุด ฟัน ขู ด หินปูน และผ่ ำฟันคุด ปี ล ะ
900 บำท/คน/ปี ภำยใน 31 ธันวำคมนี้ ก่อนเสียสิทธิในปี พ.ศ.2560 โดยเลขำธิกำร สปส. ย้ำว่ำผู้ประกันตนใช้สิทธิทำฟันได้ปีต่อปี
หำกไม่ใช้สิทธิในปีนี้เท่ำกับเสียโอกำสในกำรดูแลสุขภำพในช่องปำก
นำยสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม กระทรวงแรงงำน กล่ำวว่ำ สำนักงำนประกันสังคมเล็งเห็นปัญหำ
สุขภำพในช่องปำก เป็ นปัจจัย สำคัญ ในกำรลดทอนประสิ ทธิภำพกำรทำงำน ส่ง ผลต่อปัญหำสุ ขภำพทำงกำยและบุคลิ กภำพของ
ผู้ประกันตน โดยได้มีกำรเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมมำอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันสำนักงำนประกันสังคมได้เพิ่มอัตรำค่ำบริกำร
ทำงกำรแพทย์กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่ำฟันคุด ให้แก่ผู้ประกันตนเท่ำที่จ่ำยจริงตำมควำมจำเป็นแต่ไม่เกิน 900 บำท/คน/ปี
(จำกเดิม 600 บำทต่อคนต่อปี)
สำนักงำนประกันสัง คมขอย้ำเตือนผู้ประกันตนที่ ยังไม่ได้ใช้ สิทธิกรณีทันตกรรม กรณีอุดฟัน ถอนฟัน ขูดหิ นปูน ผ่ ำฟันคุ ด
ประจำปี 2560 สำมำรถขอรับบริกำรในคลินิก หรือสถำนพยำบำลเอกชน หรือสถำนพยำบำลของรัฐ ภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 2560
เนื่ อ งจำกสิ ทธิ ป ระโยชน์ ก รณี ทันตกรรมเป็ น สิ ทธิ ปี ต่ อปี หำกไม่ ใช้ สิ ทธิ ในปี นี้เ ท่ำ กั บ เสี ย โอกำสในกำรดู แ ลสุ ข ภำพในช่ องปำก
อีกทั้งเพื่อสุขภำพในช่องปำกที่ดีควรพบทันตแพทย์อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอปีละอย่ำงน้อย 1-2 ครั้ง
ปัจจุบันนี้ผู้ประกันตนสำมำรถใช้บัตรประชำชนเป็นหลักฐำนเข้ำรับบริกำรกรณีทันตกรรมกับสถำนพยำบำลโดยไม่ต้องสำรอง
จ่ำยเงิน วงเงิ นไม่ เกิน 900 บำท/คน/ปี แยกเป็นสถำนพยำบำลเอกชน/คลินิก จำนวน 1,143 แห่ ง สถำนพยำบำลรั ฐทั่วประเทศ
โดยสังเกตป้ำยสติ๊กเกอร์ที่ระบุว่ำ สถำนพยำบำลแห่งนี้ให้บริกำรผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม “ทำฟัน” ไม่ต้องสำรองจ่ำย
เลขำธิกำรสำนักงำนประกันสังคม กล่ำวในตอนท้ำยว่ำ ส่วนกรณีผู้ประกันตนเข้ำรับบริกำร กรณีทันตกรรมในสถำนพยำบำล
ที่ไม่ได้ทำควำมตกลงเรื่องกำรเบิกจ่ำย ผู้ประกันตนสำมำรถนำหลักฐำนประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ พร้อมสำเนำสมุด
บัญ ชีธนำคำรของผู้ป ระกันตน มำยื่นต่อสำนักงำนประกั นสั งคมพื้นที่/ จัง หวั ด / สำขำทั่วประเทศ มำยื่นขอรับ ประโยชน์ทดแทน
ตำมกฎหมำยประกันสังคมได้ภำยใน 2 ปีนับแต่วันที่เข้ำรับบริกำรที่ระบุไว้ในใบรับรองแพทย์
สำหรับจังหวัดเชียงรำย รำยชื่อสถำนพยำบำลที่ทำควำมตกลงกับสำนักงำนประกันสังคมในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตน ได้แก่
1. ศูนย์ทันตกรรมแอลดีซี สำขำเชียงรำย ที่ตั้ง 292 ม.26 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
โทร.053-754-062
2. สำนักงำนทันตแพทย์ศุภมงคล
ที่ตั้ง 90/3 ถ.พหลโยธิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
โทร. 053-719-040
3. โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ศรีบุรินทร์
ที่ตั้ง 111/5 ถ.เอเชีย 1 ต.สันทรำย อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
โทร. 053-910-999
4. ศรินทิพย์ทันตแพทย์
ที่ตั้ง 1051/48 ถ.สนำมบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงรำย 57000
โทร. 053-752-363

กำรเลื่อนและแต่งตั้งข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งที่กำหนดเป็น
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงำนที่มีประสบกำรณ์สำยงำนประเภทวิชำกำรระดับปฏิบัติกำรเลื่อนและแต่งตั้งเป็นระดับชำนำญกำรและ
สำยงำนประเภททั่วไประดับปฏิบัติงำนเลื่อนและแต่งตั้งเป็นระดับชำนำญงำน
นำยศุภกร รุ้งคมชำญ ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดกำรงำน
ทั่วไป ระดับชำนำญกำร สังกัดสำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
นำงสำววิภำ แสนชัย ตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคล ระดับปฏิบัติกำร เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยำกร
บุคคล ระดับชำนำญกำร สังกัดกองกำรเจ้ำหน้ำที่

นำงสำวอมรรัตน์ ฑีฆำยุ ตำแหน่งนักจัดกำรงำนทั่วไป ระดับปฏิบัติกำร เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดกำรงำน
ทั่วไป ระดับชำนำญกำร สังกัดสำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
นำงเกวลิน กล้ำหำญ ตำแหน่งนักวิชำกำรคลัง ระดับปฏิบัติกำร เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำรคลัง ระดับ
ชำนำญกำร สังกัดกองคลัง
นำงนัฐิ ร ำภรณ์ ศรีสุค นธ์ ตำแหน่ง นั ก วิชำกำรเงิ นและบั ญ ชี ระดับ ปฏิบั ติก ำร เลื่อนและแต่ ง ตั้ง ให้ ดำรงต ำแหน่ ง
นักวิชำกำรเงินและบัญชี ระดับชำนำญกำร สังกัดกองคลัง
นำงณฐมน จันทร์หลวง ตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร ระดับปฏิบัติงำน เลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้ำพนักงำน
ธุรกำร ระดับชำนำญงำน สังกัดกองป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2560 กองกำรเจ้ำหน้ำที่ได้ดำเนินโครงกำรพัฒนำองค์กรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่ำงบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย ประจำปีงบประมำณ 2561 ในหัวข้อเรื่อง “ควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริหำรงำน
บุคคลของ อบจ.เชียงรำย และกำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงำนบุคคลในยุคปัจจุบัน” ณ ห้องประชุมธรรมปัญญำ ชั้น 2 อบจ.เชียงรำย

กำรสัมภำษณ์ผู้เข้ำรับกำรประเมินในกำรคัดเลือกข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย เพื่อปรับปรุงตำแหน่งข้ำรำชกำร
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขัน้ สูงในสำยงำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและสำยงำนนิติกำร เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560
ณ ห้องประชุมเก้ำจอม ชั้น 3 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

กำรประเมินสอบสัมภำษณ์ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยเพื่อเลื่อนและแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งที่ก ำหนดเป็นตำแหน่ งผู้ปฏิ บัติที่มีประสบกำรณ์ สำยงำนประเภทวิ ชำกำรนัก วิชำกำรศึก ษำระดับ ปฏิ บัติกำร
เพื่ อ เลื่อ นและแต่ งตั้ งเป็นนั ก วิ ชำกำรศึ ก ษำระดั บชำนำญกำร เมื่ อ วั นที่ 12 ธั นวำคม 2560 ณ ห้ องประชุ มเก้ ำจอม ชั้น 3
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2560 ข้ำรำชกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่ เข้ำร่วมพิธีรื้อถอนพระเมรุมำศจำลอง เพื่อจัดพิธีถวำยดอกไม้จันทน์
ในงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร ณ สนำมบินฝูงบิน
416 (สนำมบินเก่ำ) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย
เรือ่ ง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การคบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย
เรือ่ ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือก กรณีมเี หตุพเิ ศษทีไ่ ม่ตอ้ งสอบแข่งขัน
สาหรับพนักงานจ้างทีป่ ฏิบตั หิ น้าในสถานศึกษา เพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ เป็นข้าราชการครู
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
---------------------ด้ วยบทบั ญ ญั ติ ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจักรไทย พุทธศั กรำช 2560 มำตรำ 27 กำหนดให้ บุ ค คลย่ อมเสมอกั น
ในกฎหมำย มีสิทธิ และเสรีภำพและได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน กำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่ำจะเป็น
ควำมแตกต่ำงในเรื่องสถำนะของบุคคลจกกระทำมิได้ และมำตรำ 251 กำหนดให้กำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ตำมที่กฎหมำยบัญญัติซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรม
ดังนั้น เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เป็นไปดำม
ระบบคุ ณ ธรรม มี ค วำมเหมำะสม และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 13 (3)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกำศคณะกรรมกำรกลำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เรื่อง ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เรื่อง มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกำรคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษ
ที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2560 และคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่ อวันที่
30 ตุลำคม 2560 จึงให้มีประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย เรื่อง ยกเลิ ก
ประกำศคณะกรรมกำรข้ ำ รำชกำรองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ วนจัง หวัด จั ง หวั ด เชี ย งรำย เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ กำรคั ด เลื อ ก
กรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด”
ข้อ 2 ประกำศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย ดังต่อไปนี้
3.1 ให้ยกเลิกประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับกำรคัดเลือก กรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2558 ประกำศ ณ วันที่ 26 สิงหำคม 2558
3.2 ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับกำรคัดเลือก กรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงำนจ้ำงที่ปฏิบัติหน้ำที่ในสถำนศึกษำ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ ำรำชกำร
ครูองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ประกำศ ณ วันที่ 22 เมษำยน 2559
ข้อ 4 กำรใดที่ได้ดำเนินกำรตำมประกำศในข้อ 3 ก่อนประกำศฉบับนี้มีผลใช้บงั คับให้ดำเนินกำรต่อไปตำมประกำศเดิม
จนกว่ำจะแล้วเสร็จ
ประกำศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560
นำยณรงค์ศักดิ์ โอสถธนำกร
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงรำย
ประธำนกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย

การดืม่

ตามเวลาทีเ่ หมาะสม

ช่วยบารุงอวัยวะในร่างกาย

กำรดื่มนมอยู่ เ ป็นประจำเป็นเรื่องที่ดีต่อสุข ภำพอย่ ำ งแน่นอน แต่จะดื่ มนมอย่ ำ งไรให้ร่ำ งกำยได้ประโยชน์ มำกที่สุ ด
โดยสมำรถเลือกดื่มนมในช่วงเวลำที่เหมำะสมดังต่อไปนี้
ช่วงเช้ำระหว่ำงเวลำ ตี 5 ถึง 7 โมงเช้ำ
เป็นช่วงที่ลำไส้ใหญ่เริ่มทำงำน กำรดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลำนี้จึงเหมำะสมที่สุด เพรำะจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวจะไปช่วย
กระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงำนได้ดียิ่งขึ้น
ช่วงเวลำ 7 โมงเช้ำ ถึง 9 โมงเช้ำ
เป็นเวลำที่กระเพำะอำหำรเริ่มทำงำน และร่ำงกำยเริ่มต้องกำรพลังงำนเพื่อนำไปใช้ในกิจวัตรประจำวัน ช่วงเวลำนี้
ควรดื่มนมพำสเจอร์ไรส์ หรือนมรสมอลต์จะดีที่สุด
ช่วงเวลำ 9 โมงเช้ำ ถึงเที่ยง
เป็นช่วงเวลำที่สมองเริ่มต้องกำรกระตุ้นอย่ำงเต็มที่ กำรดื่ม โยเกิร์ตไขมันต่ำ จะช่วยกระตุ้นสมองได้ดีที่สุด
ช่วงเวลำเที่ยงตรง จนถึงบ่ำย 3 โมง
เป็นช่วงเวลำกำรทำงำนของระบบย่อยอำหำร ของกระเพำะกับลำไส้เล็ก กระเพำะจะเริ่มหลั่งกรดออกมำในเวลำนี้
กำรดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลำนี้จะไปช่วยให้ลำไส้เล็กย่อยและดูดซึมอำหำรได้ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญควรดื่มหลังอำหำร
ช่วงเวลำบ่ำย 3 โมง ถึง 5 โมงเย็น
เป็นช่วงเวลำกำรทำงำนของกระเพำะปัสสำวะ ควรเลือกดื่มนมเปรี้ยวอีกครั้ง เพื่อไปช่วยกระตุ้นให้กระเพำะปัสสำวะ
ขับของเสียออกจำกร่ำงกำยได้ดียิ่งขึ้น
ช่วงเวลำ 5 โมงเย็น ถึง 3 ทุ่ม
เป็นช่วงเวลำของกำรกระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือด และเยื้อหุ้มหัวใจ ร่ำงกำยกำลังต้องกำร วิตำมินซีกับวิตำอี
สูงมำก แต่ในขณะเดียวกันเรำก็ไม่ควรทำนอำหำรในมื้อนี้หนักเกินไป เพรำะฉะนั้นกำรเลือกดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลำนี้
จึงเป็นอีกช่วงเวลำที่เหมำะสมที่สุด
ช่วงสุดท้ำยของวัน หรือตั้งแต่ 3 ทุ่ม ถึง 5 ทุ่ม
เป็นช่วงเวลำที่ร่ำงกำยต้องกำรควำมอบอุ่น และแคลเซียม เพรำะฉะนั้นกำรดื่มนมอุ่น ๆ ในเวลำนี้จึงเหมำะสมที่สุด
และเป็นช่วงเวลำที่ร่ำงกำยดูดซึมแคลเซียมได้ดีที่สุดอีกด้วย ด้วยควำมปำรถนำดีค่ะ
ที่มา : https://www.kidteung.com/เรือ่ งน่ารู/้ ดืม่ นมตามเวลาทีเ่ หมาะสม.html

