ปีที่ 6 ฉบับที่ 40 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นายสุรชัย ศรีธิเดช ตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชานาญงาน สังกัดเทศบาลตาบลป่าอ้อดอนชัย
มาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชานาญงาน สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวอาพรรณ์ ดวงเกิด ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สังกัดเทศบาลตาบลเวียง มาดารง ต าแหน่ ง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

นายชาลี ชัยอนุพันธ์
ตาแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ
สังกัดสานักการช่าง

นายบัณฑิต ใจธรรม
ตาแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ
สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวณฐพร นวลตา
ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบตั ิการ
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวศรัณรัตน์ กอบคา
ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบตั ิงาน
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

นายนิติศักดิ์ เรือนสอน
ตาแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
สังกัดโรงเรียน อบจ.เชียงราย
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธนรัตน์ กุลศรี
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย กลุ่มวิชาเคมี
สังกัดโรงเรียน อบจ.เชียงราย
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาววิลาสินี เทพเสนา
ตาแหน่งครูผชู้ ่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา
สังกัดโรงเรียน อบจ.เชียงราย
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

สังกัดฝ่ายสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อ – สกุล :
นางสาวกัญญาณัฐ ไชยลังกา
ตาแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันราชภัฏเชียงราย
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานการโอนย้าย การรับโอนข้า ราชการครู อบจ. งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู อบจ.
งานทะเบี ย นประวัติ (ก.พ.๗) งานตรวจสอบประวัติ แ ละวุฒิ การศึ กษาของข้ า ราชการ อบจ. ที่บ รรจุ
และแต่งตั้งใหม่ งานการรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีกองการเจ้าหน้าที่

ชื่อ – สกุล :
นางวราภรณ์ ผางคา
ตาแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (แขนงวิชาการบัญชี) สถาบันราชภัฏเชียงราย
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานการเลื่อนขั้นเงินเดือน /ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน ข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ.
ลูกจ้างประจา และพนั กงานจ้า ง งานประเมินผลการปฏิบั ติง านข้ าราชการ อบจ. ข้า ราชการครู อบจ.
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง งานเบิกจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ถึงแก่ความตาย งานรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของข้าราชการและพนักงานจ้าง
กองการเจ้าหน้าที่

สังกัดฝ่ายวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม

สังกัดฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร

ชื่อ – สกุล :
นายชัยวุฒิ สมุดความ
ตาแหน่ง :
นิติกรชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานการจั ด ท าประกาศหลั ก เกณฑ์ และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงานบุ ค คล
ตามที่สานักงาน ก.จ. กาหนด งานดาเนิ นการทางวินัย งานการทาส านวนไต่ส วน ส านวนการสอบสวน
ทางวินัย งานตรวจสอบหรื อการสื บ สวน การสอบสวน การแสวงหาข้ อเท็จ จริ ง เกี่ ย วกั บ วินัย บุ ค ลากร
งานการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล งานการพิจารณา และตรวจสอบคาอุทธรณ์
หรื อ ค าโต้ แ ย้ ง งานคณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละการร้ อ งทุ ก ข์ งานทะเบี ย นประวั ติ ข อง
ผู้ถูกดาเนินการทางวินัย

เมื่ อวั นที่ 22 มกราคม 2561 อบจ.เชียงราย โดยนายบรรเจิ ด ภู สมศรี รองปลัด อบจ.เชียงราย ร่ว มต้ อ นรั บนายนิ เวศ นาใจ
ตาแหน่ งนายช่างโยธาชานาญงาน สังกั ดเทศบาลตาบลแม่ สาย โอนมารั บราชการตาแหน่ ง นายช่างโยธาชานาญงาน สัง กั ด
สานักการช่าง อบจ.เชียงราย พร้อมคณะ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัด อบจ.เชียงราย พร้อมด้วย รองปลัด อบจ.เชียงราย ผู้อานวยการสานัก
ผู้อานวยการกองทุกกอง และหัวหน้าฝ่า ย ได้ร่วมต้อนรับและกล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการใหม่ที่มารายงานตัว จานวน 7 ท่าน
และข้าราชการโอนย้าย จานวน 2 ท่าน ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2

เมื่ อ วั นที่ 12 กุ มภาพั น ธ์ 2561 และวั นที่ 16 กุ มาพั นธ์ 2561 หั ว หน้ า ฝ่า ยส่ง เสริ มและพั ฒ นาบุค ลากร และข้า ราชการ
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง

เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั นธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวไพรวรรณ์ อารี ย์ ต าแหน่ ง หั ว หน้ า ฝ่ ายสรรหาและบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง
รักษาราชการแทน ผู้ อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ในรายการ CRPAO NEWS
REPORT

ความรูท้ จี่ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น
----------------------

ในฉบับที่แล้วเราได้กล่าวถึงความรู้ที่จาเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริห ารงานบุ คคลส่วนท้องถิ่ น ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เรื่อง กาหนดมาตรฐานกลางการบริ หารงานบุ ค คลส่ วนท้องถิ่ น
(ฉบับที่ 4) และการศึกษาว่าตามตาแหน่งของเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้าง โดยสามารถดูได้จากมาตรฐานกาหนดตาแหน่งของเรา
ในฉบั บนี้ เ ราจะกล่ าวถึ ง การพัฒ นาความรู้ ข องเราได้ อย่ า งไร เพื่อความก้ า วหน้ า ในเส้ นทางอาชี พของเราไปสู่ ส ายงานบริ ห าร/
อานวยการ หรือเพื่อพัฒนาความรู้นาไปใช้ในการปฏิบั ติงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เช่น ในสายงานนิติกร ซึ่งอาจเติบโตได้ในสานงาน มีเงินประจา
ตาแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะในปัจจุบัน ซึ่งมากกว่าสายงานอานวยการในตาแหน่งหัวหน้าฝ่าย อาจไม่ต้องการเปลี่ยนสายงานเป็นสายบริหาร/
อานวยการ ก็อาจจะต้องพัฒนาความรู้ของตนเช่นกัน เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงานสอบข้อเท็จจริง/ สอบความรับผิดทางละเมิด ในเรื่องต่าง ๆ
ซึ่งอาจครอบคลุมงานหลาย ๆ ด้าน เป็นต้น
การพัฒ นาความรู้ ในขั้นต่อมาดั งกล่า วข้ างต้น ผู้เ ขี ย นมี กรอบแนวคิด มาจากประกาศคณะอนุ กรรมการสรรหาข้ าราชการ อบจ.
ให้ดารงตาแหน่ง สายงานผู้บริหาร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
ซึ่งได้กาหนดรายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาเพื่อเป็นกรอบการประเมินภาคความรู้ความสามารถไว้ 10 หัวข้อ ดังนี้
1. ความรู้เรื่องกฎหมาย
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(3) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(5) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
(6) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
(7) พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(8) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
(9) พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
(10) พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(11) กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ความรู้เรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
(1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(4) ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผนชาติ แผนภาค แผนกลุ่มจังหวัด แผนจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
(1) กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(2) เทคนิคในการควบคุมและติดตามผล
(3) มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(4) การกาหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล

5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
(1) ทฤษฏีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน (Division of work) การจัดกลุ่มงาน (Departmentalization)
การกระจายอ านาจหน้ า ที่( Distribution of Authority) การประสานงาน (Co-ordination) กระบวนการั ด การความรู้ (Knowledge
Management Process)
(2) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
(1) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
(2) การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
(1) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(2) กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกาลังคนภาครัฐ
(3) มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(4) หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
(1) ประเทศไทย 4.0
(2) ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(3) สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต
(4) ความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น
9. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
หลักการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
10. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการบริหารราชการด้านการงบประมาณ ด้านการเงินการคลัง
(2) การบริหารราชการแนวใหม่
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ท่ า นจะได้ พั ฒ นาความรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ ง เพื่ อ ความก้ า วหน้ า ในเส้ น ทางอาชี พ
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และเป็นบุคลากร/ ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพขององค์กรต่อไป

“คัมภีรน์ ักวินยั มืออาชีพ”
จากคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทาขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการรวบรวมไว้ ณ วันที่ 5
พฤษภาคม 2559 โดยส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองการเจ้าหน้าที่เห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์ เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและพนักงานจ้าง จึงขอยกเฉพาะ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สาคัญเพื่อระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติตนมาบางส่วน โดยในฉบับนี้ขอนาเสนอประเด็น ดังนี้
หัวข้อ/ ประเด็น

ขอบเขต/ เนื้อหา

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ/ คาอธิบาย

กฎหมาย/ มาตรฐาน/ มติ/
แนวทาง/ หนังสือที่เกี่ยวข้อง

1. การลงโทษกรณี ป ลอมลายมื อชื่ อ ถือเป็นความผิดวินัย ให้ ล งสถานโทษปลดออกหรื อไล่ ออกจาก 1.หนังสือสานักเลขาธิการ ครม. ที่ นร
เพื่อนราชการหาประโยชน์
อย่างร้ายแรง
ราชการ
0203/ว 22 ลง ก.พ.32 ในคู่ มือการ
ด าเนิ น การทางวิ นั ย พนั ก งานส่ ว น
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 หน้า 190
2. การเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ เป็ น ความผิ ด ทาง 2.1 ให้พิจารณารายละเอียดพฤติการณ์เป็น 2. หนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.ที่ นร
เดินทางและเงินอื่นในทานองเดียวกัน วินัย
ราย ๆ ไป
0709.2/ว 8 ลง 26 ก.ค.36 ในคู่ มือ
เป็นเท็จ
2.2 ถ้ าเจตนาทุ จริ ต ฉ้ อโกงแน่ ชั ด ผิ ด ฐาน การดาเนินการทางวิ นัยพนักงานส่วน
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ท้องถิ่น พ.ศ.2545 หน้า 230
2.3 ต้ อ งลงโทษทางวิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรง
(ปลด/ไล่)
3. การปฏิบัติงานล่าช้า
เป็ น ความผิ ด ทาง 3.1 งานคั่งค้าง หรือล่าช้า
3. หนังสือกรมเลขาธิการ ครม. ที่ นว
วินัย
2.2 เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
293/2495 ลง 27 พ.ย. 95 ในคู่ มือ
2.3 และไม่มีเหตุผลอันสมควร
การดาเนินการทางวิ นัยพนักงานส่วน
3.4 ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษตามควร ท้องถิ่นฯ หน้า 214
แก่กรณี
4. การลงโทษกรณีข้าราชการใช้เวลา เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้ ง า น 4.1 นับเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
4. หนั ง สื อ กรมสารบั ญ ครม.ที่ นว.
ราชการไปหาความสาราญส่วนตัว
ในหน้าที่คั่งค้าง
4.2 ควรให้ พิจารณาลงโทษสถานหนัก คื อ 264/2498 ลง 15 ธ.ค. 98 ในคู่ มื อ
ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ เพื่อมิใ ห้ การด าเนิ นกรทางวิ นั ย พนั กงานส่ ว น
เป็นเยี่ยงอย่าง
ท้องถิ่นฯ หน้า 210
5. เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ใช้เวลาราชการไป เป็ น ความผิ ด ทาง ให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชากวดขันมิ ใ ห้มีการใช้ เ วลา 5. หนังสือสานักเลขาธิการ ครม. ที่ สร
ประกอบอาชีพส่วนตัว
วินัย
ราชการไปประกอบอาชีพส่วนตัว
0203/ว037 ลง 1 มี .ค. 21 ในคู่ มื อ
การดาเนินการทางวิ นัยพนักงานส่วน
ท้องถิ่นฯ หน้า202

ในฉบับหน้ามาต่อกันในประเด็นต่อไปนะคะ

อาหารที่ควรทานก่อนมีประจาเดือน
แนะนาอาหารทีค่ วรทานก่อนมีประจาเดือน เพือ่ ช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ของผู้หญิง
1. เส้นใย
อาหารที่มีเส้นใยสูงประเภทผัก/ ผลไม้ จะช่วยลดฮอร์โมนเอสโตรเจนที่รังไข่ผลิตออกมาในระหว่างที่มีรอบเดือน
หรือก่อน 7 วัน/ หลัง 7 วัน เมื่อฮอร์โมนเอสโตรเจนผลิตออกมาในปริมาณที่ สมดุลก็จะช่วยลดอาการปวดเกร็งช่องท้องในขณะมี
ประจาเดือน ทั้งยังช่วยลดอาการหงุดหงิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและยังช่วยปรับสมดุลร่างกายได้เป็นอย่างดี
2. แมกนีเซียม
อาหารที่มีแมกนีเซียมสูง เช่น ไข่ องุ่น แอปเปิ้ล แครอท ธัญพืช แอลมอนด์ เมล็ดฝักทอง เมล็ดทานตะวัน ผักตาลึง
และสับปะรด
3. โปรตีน
อาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น ปลา โปรตีนจากเนื้อปลาจะช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเสียระหว่างมีประจาเดือน
4. คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน
เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโอ๊ต ถั่ว มัน ขนมปังโฮลวีต อาหารกลุ่มนี้ จะช่วยลดอาการหงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน ซึมเศร้า
วิตกกังวล และอ่อนเพลีย
5. น้าเต้าหู้
ในน้าเต้าหู้จะมีส ารชนิดหนึ่ง ที่ ช่วยต้านฮอร์โ มนเพศหญิงได้อย่างอ่อน ๆ และยัง ช่วยลดอาการหงุดหงิดไปด้วย
พร้อม ๆ กัน
6. แคลเซียม
อาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น ปลาตัวเล็ก แคลเซียม จะทางานควบคู่ไปกับวิตามินบี 12 จะช่วยลดอารมณ์แปรปรวน
ซึมเศร้า และตะคริวได้เป็นอย่างดี
7. น้าเปล่า
น้าเปล่าจะช่วยลดอาการตั วบวมระหว่างมี ร อบเดือนได้เ ป็ นอย่า งดี เพราะจะช่ว ยขับ สารโซเดี ยม หรือเกลื อ
ออกจากร่างกาย
แหล่งทีม่ า : https://www.kidteung.com/เรือ่ งน่ารู/้ อาหารก่อนมีประจาเดือน.html

