ปีที่ 6 ฉบับที่ 41 เดือนมีนาคม 2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนให้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริการ ตาแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (นักบริหาร
งานทั่วไป ระดับต้น) โดยกาหนดรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ 5 – 23 มีนาคม 2561 โดยให้ผู้ที่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก Download
ใบสมั ค รและเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ องได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.chiangraipao.go.th/ และให้ ยื่ นสมั ค รตามแบบที่ ก าหนด พร้ อ มเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ
หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 5317 5319
สานั กงานประกั นสั งคมได้ป รับ รูป แบบใหม่ โดยสามารถให้ ผู้ป ระกันตนตรวจสอบข้ อมู ลของตนเองได้โ ดยการลงทะเบีย นสมัค ร
เป็นสมาชิกเว็บไซต์ประกันสังคม ซึ่งการใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์สานักงานประกันสังคมมีขั้นตอนการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ ดังนี้
1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เว็บไซต์สานักงานประกันสังคมได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main และคลิกสมัครสมาชิก
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์
3. ยืนยันตัวตน ด้วยรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS
4. สมัครสมาชิกสาเร็จ
หลังจากสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์สานักงานประกันสังคมแล้ว สามารถลงชื่อเข้าใช้ได้ที่ (login) https://www.sso.go.th/wpr/main
เพื่อตรวจสอบสิทธิประโยชน์ ดังนี้
• ตรวจสอบการใช้สิทธิรักษาพยาบาล
• ตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบ
• เปลี่ยนสถานพยาบาล

พนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย
นางสาวสโลชา อริยพฤกษ์ ตาแหน่งผู้ช่วยครู เอกภาษาอังกฤษ สังกัดโรงเรียน อบจ.เชียงราย สานักการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

การเลื่อนและแต่งตั้งตั้งข้าราชการ อบจ. ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น จานวน 2 ราย คือ
1. นางสาวสุมิตตรา คาผกา ตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
สังกัดสานักปลัด อบจ.
2. นางสาวกนกวรรณ อินปันส่วน ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

สังกัดฝ่ายสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อ – สกุล :
นางสาวธนัชญา วงศ์ชัย
ตาแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏเชียงราย
ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันราชภัฏเชียงราย
ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานการขอลาออกจากราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง อบจ.
งานสรรหาและเลื อกสรรบุ ค คลเพื่อแต่ ง ตั้ ง เป็ นพนั กงานจ้า ง อบจ. งานขอรั บ บ าเหน็ จ บ านาญของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจาของ อบจ. งานต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง งานสรรหาคนพิการและรายงาน
การจ้างงานคนพิการ และงานการจัดความรู้ (Knowledge Management)

ชื่อ – สกุล :
สิบเอกภายุภัคค์ เสนางาม
ตาแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานการเลื่อนระดับข้ าราชการ อบจ. งานประโยชน์ตอบแทนอื่ น งานคัดเลือกบุคคล
ให้ ไ ด้ รั บ เงิ น เพิ่ มส าหรั บ ต าแหน่ ง ที่มี เ หตุ พิ เ ศษ งานออกหนั ง สื อ รั บ รองบุ ค คล งานรวบรวมเอกสาร
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) และงานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน Work
Manual ของกองการเจ้าหน้าที่

สังกัดฝ่ายวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม

สังกัดฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร

ชื่อ – สกุล :
นางปริณดา แดงจันทร์ตา
ตาแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) สถาบันราชภัฏเชียงราย
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานเลขานุการ ก.จ.จ.เชียงราย งานเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน ก.จ.จ.และคณะอนุกรรมการ
ต่าง ๆ งานติด ตามระเบีย บหนั งสือสั่งการเกี่ย วกับ การบริ หารงานบุค คลจากเว็บ ไซต์ กรม งานวางระบบ
ควบคุมภายในของกองการเจ้าหน้าที่ งานการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
งานด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร และงานควบคุม กฎหมาย กฎระเบียบ และหนังสือสั่งการ
ของกองการเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ข้าราชการและพนั กงานจ้างกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิ ธีเปิดมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย
“ กาดประชารัฐเจี ยงฮาย ถนนสายวั ฒนธรรม ตลาดต้อ งชม” ณ ลานธรรม ลานศิ ลป์ ถิ่นพญามังราย อาเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ข้าราชการและพนักงานจ้างกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมกองประจาเดือน ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

วันนี้ 16 มีนาคม 2561 ตัวแทนกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT โดยได้
ร่วมพูดคุยในหัวข้อ “โครงการฝึกอบรม ระเบียบและขั้นตอนการเข้ารับการฝึ กอบรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ดาเนินการประเมินข้าราชการ อบจ. จานวน 2 ราย เพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในระดับชานาญการ ณ ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

“คัมภีรน์ ักวินยั มืออาชีพ”
ในจดหมายข่าวฉบั บที่ 40 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สาคัญเพื่อระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติต น
ตามคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ซึ่งเป็ นการรวบรวมไว้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 โดยส่วนมาตรฐานวินัย อุ ทธรณ์และร้ องทุกข์ กรมส่งเสริ ม
การปกครองท้องถิ่น และในจดหมายข่าวฉบับนี้จึงขอเพิ่มเติมอีก 3 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ดังนี้

หัวข้อ/ ประเด็น
6. การจัดเวรรักษาราชการ
ประจาสถานที่ราชการ

ขอบเขต/ เนื้อหา

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ/ คาอธิบาย

6.1ให้ ผู้ บัง คั บบั ญ ชาคอย (1) ถ้าปรากฏว่า เวรละทิ้งหน้าที่ให้ถือเป็น
สอดส่องตรวจตรา
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(2) หากเกิดอัคคีภัยเป็นทั้งวินัยและอาญา

กฎหมาย/ มาตรฐาน/ มติ/
แนวทาง/ หนังสือที่เกี่ยวข้อง

6.1 หนั ง สื อ กรมเลขาธิ ก าร ครม.
ด่วนมาก ที่ น.ว. 101/ว2495 ลงวันที่
18 เม.ย. 95 ในคู่ มื อการด าเนิ นการ
ทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น หน้า 323
6.2 หากละทิ้ ง หน้ าที่ เ วร (1) ให้นายก อปท. ดาเนินการทางวินัย
6.2 หนั ง สื อ สานั ก เลขาธิ ก าร ครม.
ถือเป็นความผิดทางวินัย (2) นายก อปท. พิจารณาโทษให้เหมาะสมกับ ที่ นร 0201/ว 103 ลงวันที่ 4 มิ.ย. 28
ความผิด
ในคู่มือการดาเนินการทางวินัย หน้า 197
หมายเหตุ หนั ง สื อข้ อ 6.2 เป็ นหลั ก
และข้อ 6.1 เป็นส่วนประกอบโดยต้อง
พิจารณาข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป
7. ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวร
ซึ่ ง เป็ น หน้ า ที่ ที่ ผู้ บั ง คั บ 7.1 โดยไม่มีเหตุอันสมควร
7.หนั ง สือสานั กงาน ก.พ. ที่ นร 0709.2/
รักษาการณ์ในวันหยุดราชการ บัญชามอบหมาย
7.2 ถือว่าผิดวินัย ฐาน
ป 370 ลงวันที่ 21 มิ.ย.38 ในหนังสือ
(1) ขัดคาสั่งผู้บังคับบัญชา และ
ตอบข้ อหารื อเกี่ ยวกับ วินัย ข้าราชการ
(2) ละทิ้งหน้าที่ราชการ
พลเรือน ต.ค. 40 หน้า 142
8. การอยู่ เ วรรั ก ษาสถานที่ ให้ จั ด สตรี ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ 8.1 ตามหนังสือสานักเลขาธิการ ครม. ที่ สร 8. หนั ง สื อ สานั ก งาน ก.พ. ที่ นร
ราชการของสตรี
เฉพาะในเวลากลางวัน
0205/058 ลง 19 เม.ย. 36
0709.2/580 ลงวั นที่ 4 ก.ค. 40 ใน
8.2 เว้นแต่ผู้มีหน้าที่โดยเฉพาะที่จะต้อง
หนั ง สื อ ตอบข้ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ วิ นั ย
ปฏิบัติในเวลากลางคืนเท่านั้น เช่น
ข้าราชการพลเรือน ต.ค. 40 หน้า 287
แพทย์ พยาบาล เป็นต้น

ในฉบับหน้ามาต่อกันในประเด็นต่อไปนะคะ

ขี้ลมื บ่อยต้องฟัง! 11 เทคนิคช่วยจา ไม่หงุดหงิดกับอาการขีล้ มื อีกต่อไป
1. จดบันทึกช่วยจา
การจดบันทึกลงสมุดที่มีวันที่กากับ หรือแพลนเนอร์ จะทาให้เราวางแผนเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ควรจดเบอร์โทรศัพท์
ของเพื่อน ครอบครัว ที่อยู่ รวมไปถึงข้อมูลสุขภาพ เผื่อเวลาฉุกเฉินจะได้หยิบขึ้นมาใช้ได้ การทาแบบนี้จะเป็นการทบทวนความจาได้ดีเลยทีเดียว
2. พูดกับตัวเองดังๆ
ลองพูดดัง ๆ ออกมาในห้องน้า หรือหน้ากระจก หลายๆ ครั้งว่า วันนี้คุณจะทาอะไรบ้าง เพื่อเป็นการเตือนสติตัวเอง ถ้ากลัวจะลืมอีกก็ให้อัดเสียง
แล้วพกติดตัวไว้ หากลืมก็แค่หยิบขึ้นมาเปิดฟังใหม่
3. ติดโน้ต
เขียนสิ่งที่จะต้องทา รวมไปถึงนัดต่าง ๆ ลงกระดาษโน้ต หรือ Post-it สีแล้วแปะไว้ที่กระดาน ตู้เย็น ประตูห้อง หรือที่ ๆ คุณต้องเห็นเป็นประจา
ทุกครั้งที่เห็นโน้ตก็จะทาให้คุณนึกขึ้นได้ว่าคุณจะต้องทาอะไร แอบกระซิบทริคเล็ก ๆ อีกอย่างหนึง่ ให้ลองเลือกกระดาษที่มีสีสันดูจะช่วยให้สมอง
ของคุณจดจาได้ดียิ่งขึ้น
4. เก็บข้าวของให้เป็นที่
การวางของสะเปะสะปะ นอกจากจะหาไม่เจอแล้ว จะยิ่งทาให้เราลืมได้ง่ายอีกด้วย เพราะฉะนั้นคุณควรจะเก็บหรือวางของสิ่ง ๆ นั้นไว้ในที่ที่
ควรอยู่ หรือที่ ๆ มองเห็นง่าย เพื่อก่อนออกจากบ้านจะได้ไม่ลืมหยิบมันติดไป
5. อย่าจับปลาหลายมือ
ไม่ควรทาอะไรหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน เช่น คุยโทรศัพท์ และดูโทรทัศน์ไปพร้อม ๆ กัน เพราะจะทาให้คุณไม่มีสมาธิมากเพียงพอที่จะจดจา
6. ปฏิบัติตัวเป็นกิจวัตร
การทาอะไรซ้า ๆ จะช่วยให้สมองจาได้โดยไม่ต้องพยายาม เช่น ถ้าคุณอ่านหนังสือยังไม่จบแต่ต้องลุกไปทาอย่างอื่น ให้คุณวางหนังสือไว้ที่ใด
ที่หนึ่งเป็นประจา แล้วสมองจะสั่งการโดยอัตโนมัติว่าจะต้องไปหยิบหนังสือมาอ่านต่อจากที่ใด
7. ใช้ทริคช่วยจา
ลองใช้ทริคช่วยจา ประเภทเพลง คาคล้องจอง หรือคาย่อต่าง ๆ เหมือนที่ตอนเด็ก ๆ เราชอบท่องกัน เช่น เช่น ฟ-ส-น-ม (ทาฟัน-เอาหนังสือไป
คืนเพื่อน-เติมน้ามันรถ-จ่ายค่ามือถือ) วิธีนี้จะใช้ได้ดีมากในกรณีที่คุณจะต้องทาหลายอย่างในหนึ่งวัน
8. ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม
สมองจะจาอะไรได้ช้าลงเมื่ออายุมากขึ้น เพราะฉะนั้นให้ทาอะไรช้าลงหน่อย ถ้าพูดเร็ว ทาเร็ว ก็จะทาให้สมองจดจาเรื่องราวเหล่านั้นไว้ไม่ทัน
9. ร่างกายแข็งแรง
การดูแลตัวเองให้แข็งแรงก็จะทาให้ความจาแข็งแรงไปด้วย เพราะฉะนั้นต้องทานอาหารให้ครบ นอนให้เพียงพอ ดูแลตัวเองให้ดี
10. บริหารสมองบ้าง
ทากิจกรรมที่แตกต่างไปบ้าง เช่น ดูหนัง เล่นเกม อ่านหนังสือ เล่นดนตรี ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยให้สมองได้ออกกาลังกาย เมื่อสมองแอคทีฟ
ก็จะคิดอะไรได้เร็ว รวมถึงความจาได้ด้วย
11. เข้าใจความถนัดของตัวเอง
คนเราแต่ละคนที่ความถนัดไม่เหมือนกัน บางคนจาได้ดีเมื่อได้มองเห็น (จดบันทึก) บางคนจาได้ดีกว่าเมื่อได้ยินเสียง (พูดดังๆ/ อัดเทป) แต่ก็มี
บางคนจะจาได้ก็ต่อเมื่อได้ลงมือปฏิบัติหรือมีประสบการณ์ร่วม (เขียน/ ทา) ลองสังเกตดูว่าคุณจาได้ดีกับวิธีการไหน แล้วเลือกวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุดสาหรับตัวคุณเอง แต่ถ้าจะให้ดี ใช้ทั้ง 3 วิธีสลับกันก็จะช่วยให้สมองได้ฝึกทักษะมากขึ้น

แหล่งทีม่ า : https://health.mthai.com/howto/health-care/19886.html

