ปีที่ 5 ฉบับที่ 33 เดือนกรกฎาคม 2560

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ประเภทพนักงานจ้างทัว่ ไป
ตาแหน่งคนงานทั่วไป
จานวน 5 อัตรา
ลักษณะงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สานักการช่าง
จำนวน 3 อัตรำ
- ปฏิบัติหน้ำที่กำรใช้แรงงำนกำรออกหน่วยบริกำรขุดเจำะบ่อบำดำล ในเขตพื้นที่ 18 อำเภอ จำนวน 2 อัตรำ
- ปฏิบัติหน้ำที่ใช้แรงงงำนด้ำนบริกำรอำคำรสถำนที่ เช่น งำนจัดสถำนที่ต่ำง ๆ งำนรัฐพิธี รำชพิธี ประเพณีเตรียมงำน
ประชุมสัมมนำต่ำง ๆ งำนสนับสนุนกิจกรรมของส่วนรำชกำรอ่ำน ๆ แรงงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตำมที่ได้รับมอบหมำย จำนวน 1 อัตรำ
2. สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติหน้ำที่สนำมกีฬำกลำงจังหวัดเชียงรำย ด้ำนกำรใช้แรงงำน เก็บกวำดขยะ ตัดหญ้ำ ดูแลวัสดุและทรัพย์สิน
งำนอำนวยควำมสะดวก ด้ำนกำรบริกำรหรืองำนสนับสนุนต่ำง ๆ และงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมำย
3. กองพัสดุและทรัพย์สิน
จำนวน 1 อัตรำ
- ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรใช้แรงงำน งำนดูแลและบำรุงรักษำรถยนต์ รถจักรยำนยนต์ งำนทำควำมสะอำดห้องทำงำน
งำนรับ-ส่งเอกสำรภำยในและนอกองค์กร งำนช่วยเหลือในกำรปฏิบัติหน้ำที่ธุรกำร งำนเลี้ยงรับรอง และงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและงำนที่
ได้รับมอบหมำย
หำกมีข้อสงสัยสำมำรถสอบถำมเพิ่มเติมได้ที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบริห ำรส่ วนจังหวัด เชีย งรำย โทร. 0 5317 5319
หรือดำวน์โหลดเอกสำรได้ทำงเว็บไซต์ http://www.chiangraipao.go.th
ทั้ง นี้ผู้ประสงค์ จะสมั ครให้สมัค รด้ วยตนเองที่องค์ กำรบริห ำรส่วนจังหวัด เชีย งรำย ตั้ งแต่วันที่ 19 – 27 กรกฎำคม 2560
ในวันและเวลำรำชกำร

ข้าราชการพลเรือนสามัญที่โอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นำยเมธี ฑีฆำยุ ตำแหน่งนำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน สังกัดส่วนประสำนงำนและบริหำรจัดกำรลุ่มน้ำป่ำสัก สำนักงำน
ทรัพยำกรน้ำภำค 2 กรมทรัพยำกรน้ำ มำดำรงตำแหน่งนำยช่ำงโยธำปฏิบัติงำน สังกัดสำนักกำรช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดเชียงรำย

นายวิรัตน์ วงศ์มา ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ เลื่อนและแต่งตั้งเป็นนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ สังกัด
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นางสาวรัตนาภรณ์ เขื่อนเชียงสา ตาแหน่งนักวิชาการคลังปฏิบัตกิ าร เลื่อนและแต่งตั้งเป็นนักวิชาการคลังชานาญการ สังกัดกองคลัง
สิบโทกฤชณัท เสียงใส ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลื่อนและแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สังกัดกองพัสดุ
และทรัพย์สิน
นางสาวสุภาภรณ์ วันดี ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เลื่อนและแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สังกัดกองการ
เจ้าหน้าที่

เมื่ อวั นที่ 26-27 มิ ถุ นายน 2560 กองการเจ้า หน้า ที่ไ ด้ จัด โครงการฝึ กอบรม หั วข้ อ “ความปลอดภัย การใช้
และบารุงรักษาเครื่องจักรกล อบจ.เชียงราย” ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา และศูนย์เครื่องจักรกลดอยเขาควาย อบจ.
เชียงราย

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 บุคลากรกองการเจ้าหน้า ที่ได้เข้ าร่วมกิจกรรมฮอมบุญ หล่อเทีย นพรรษา และสืบสาน
ประเพณีอันดีงามให้ดารงคงอยู่กับท้องถิ่นต่อไป ณ สานักงาน อบจ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทักษะ
การประกอบอาชีพการฝึกอบรมทาดอกไม้จันทน์ ณ อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม"วัน Big Cleaning Day อบจ.เชียงราย"
ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณโดยรอบสานักงาน อบจ.เชียงราย

เมื่อ วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ ได้ เข้าร่วมกิจกรรม "เพาะดอกดาวเรืองถวายพ่ อ ปลูกพุ ทธรั กษา
ถวายย่ า" เพื่อ เตรียมกล้าพันธุ์ ปลูกดอกไม้สีเหลือ ง ถวายพ่อ น้อ มร าลึกในพระมหากรุ ณาธิคุณหาที่ สุดมิไ ด้ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 และเพื่ อ เป็น การเฉลิ ม พระเกี ย รติ แ สดงความจงรั ก ภั ก ดี และส านึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี ณ สวนไม้งามริมนากก

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจา
****************************************************

ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจั งหวัด จังหวัดเชียงรำย ลงวันที่ 20 มกรำคม 2559 เรื่อง หลัก เกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 ข้อ 11 (1) ก่อนเริ่ ม
รอบกำรประเมินหรือในช่ ว งเริ่ ม รอบกำรประเมินให้องค์ กำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ดประกำศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ำรประเมิ นผลกำรปฏิ บัติง ำน
ให้ข้ำรำชกำรในสังกัดทรำบโดยทั่วกัน
อำศั ยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 และมำตรำ 22 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติร ะเบี ยบบริ ห ำรงำนบุ ค คลส่ ว นท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542
ประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย ลงวั นที่ 20 มกรำคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
หลัก เกณฑ์และวิธี กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรองค์ก ำรบริหำรส่ว นจัง หวัด พ.ศ. 2559 ข้ อ 11 (1) และมติค ณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำยในกำรประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 31 พฤษภำคม 2560 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชี ยงรำยจึ ง ได้ ป ระกำศหลั กเกณฑ์ แ ละวิ ธี กำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติรำชกำรของข้ ำ รำชกำร องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด ข้ ำ รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และลูกจ้ำงประจำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยสำหรับรอบกำรประเมิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ครั้งที่ 2 (1 เมษำยน - 30 กันยำยน 2560) ดังนี้
1. กำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของข้ ำ รำชกำรองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ดเชี ย งรำยให้ ค ำนึ ง ถึ ง ระบบกำรบริ ห ำรผลงำน
(Performanace Management) โดยมีองค์ประกอบกำรประเมินและสัดส่วนคะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1.1 ผลสัมฤทธิ์ของงำน (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70) ให้ประเมินผลจำกปริมำณผลงำน คุณภำพของงำน ควำมรวดเร็วหรือตรงตำม
เวลำที่กำหนด หรือควำมประหยัด หรือควำมคุ้มค่ำของกำรใช้ทรัพยำกร
1.2 พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร (ร้อยละ 30) ให้ประเมินจำกสมรรถนะหลัก สมรรถนะประจำผู้บริหำร และสมรรถนะประจำ
สำยงำนตำมมำตรฐำนกำหนดตำแหน่งที่ ก.จ.กำหนด
2. หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี กำรประเมิ นผลสั ม ฤทธิ์ ข องงำน และพฤติ ก รรมกำรปฏิ บั ติรำชกำรหรือสมรรถนะ ให้ เป็ นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรข้ ำรำชกำรองค์กำรบริห ำรส่ว นจั ง หวั ด จัง หวัดเชี ยงรำย ลงวั นที่ 20 มกรำคม 2559 เรื่ อง หลั กเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ ยวกั บ
หลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2559 กำหนด ได้แก่
2.1 กำรประเมินผลสั มฤทธิ์ ข องงำน เป็นกำรจัดท ำข้ อตกลงระหว่ำ งผู้ ป ระเมิ นกับ ผู้รับ กำรประเมิน เกี่ ยวกั บกำรมอบหมำย
โครงกำร/งำน/กิจกรรมในกำรปฏิบัติรำชกำร โดยกำรกำหนดตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำน และค่ำเป้ำหมำย
2.2 พฤติ กรรมกำรปฏิ บั ติ รำชกำรหรื อ สมรรถนะ เป็ นกำรระบุ จ ำนวนสมรรถนะที่ ใ ช้ ใ นกำรประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติร ำชกำร
ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก 5 ด้ำน สมรรถนะประจำสำยงำน 3 ด้ำน และสมรรถนะประจำผู้บริหำร 4 ด้ำน สำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึ กษำท้ องถิ่ นในระบบตำแหน่ง “ระบบวิทยฐำนะ” สมรรถนะตำมสำยงำน ให้อนุโลมใช้ส มรรถนะประจ ำสำยงำน ตำมหลักเกณฑ์
และเงื่ อนไขกำรประเมิ นผลงำนข้ ำ รำชกำรครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำเพื่อให้ มีห รื อเลื่ อนวิ ท ยฐำนะมำปรั บเป็ นตั ว ชี้ วัดในกำรประเมิ น
ตำมควำมเหมำะสม ตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.9/ว 4 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2559
3. ระดับผลกำรประเมิน ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยให้จัดกลุ่มคะแนนผล
กำรประเมินเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น ดีมำก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง โดยมีเกณฑ์คะแนนแต่ละระดับให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรกลำง
ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำหนดโดยอนุโลม
4. ลูกจ้ำงประจำให้นำแนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตำมหนังสือสำนักงำน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 11
ลงวันที่ 30 กันยำยน 2559 มำใช้ในกำรดำเนินกำร
5. แบบประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำน ให้ น ำแบบประเมิ นผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของข้ ำ รำชกำรองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด ตำมที่
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย กำหนดโดยอนุโลม
ประกำศ ณ วันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
บรรเจิด ภูสมศรี
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รักษำรำชกำรแทน
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
****************************************************

ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้ ำ รำชกำรองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ด เชี ย งรำย ลงวั น ที่ 11 พฤศจิ ก ำยน 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 7) ข้อ 39 (3) (ก) ช่วงเริ่มรอบกำรประเมินให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำหนดหลักเก ณฑ์
และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำง
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 15 และมำตรำ 22 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกำศ
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจั งหวัด จังหวัดเชียงรำย ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง
(ฉบับที่ 7) ข้อ 39 (3) (ก) และมติคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำยในกำรประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 31
พฤษภำคม 2560 องค์กำรบริหำรส่ว นจังหวัดเชี ยงรำยจึง ได้ประกำศหลัก เกณฑ์ และวิ ธีกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติรำชกำรของพนักงำนจ้ำ ง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยสำหรับรอบกำรประเมิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 (1 เมษำยน - 30 กันยำยน 2560) ดังนี้
1. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยให้ประเมินจำกผลงำนและคุณลักษณะ
ในกำรปฏิบัติงำนที่ต้องรับผิดชอบของพนักงำนจ้ำงผู้นั้นในรอบกำรประเมินนั้น โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของำน และพฤติกรรมในกำรปฏิบัติงำน
มีสัดส่วนของผลสัมฤทธิ์ของงำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
(1) กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของงำน ให้พิจำรณำจำกองค์ประกอบ ดังนี้
(ก) ปริมำณผลงำน
(ข) คุณภำพผลงำน
(ค) ควำมรวดเร็วหรือควำมตรงต่อเวลำ
(ง) กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
(2) กำรประเมินพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำน ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำยกำหนดสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของงำน และระบุพฤติกรรมบ่งชี้ที่พึงประสงค์ของแต่ละสมรรถนะ แล้วให้ประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกใน
กำรปฏิบัติงำนจริงของพนักงำนจ้ำงเปรียบเทียบกับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้ที่กำหนด โดยให้นำสมรรถนะของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดที่คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำหนด มำใช้สำหรับกำรประเมินพนักงำนจ้ำงโดยอนุโลม ดังนี้
พนักงำนจ้ำงทั่วไป ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร ในระดับ 1
พนั ก งำนจ้ ำ งตำมภำรกิจ ไม่ รวมถึ งพนั ก งำนจ้ ำงตำมภำรกิจ ส ำหรั บ ผู้ มีทั ก ษะ ให้ ประเมิ นสมรรถนะหลั ก 5 สมรรถนะ
และสมรรถนะประจำสำยงำนอย่ำงน้อย 3 สมรรถนะ เช่นเดียวกันกับข้ำรำชกำรองค์กำรบริห ำรส่วนจังหวัดในลักษณะงำนเดียวกัน โดยกำหนด
ระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร ในระดับปฏิบัติงำน หรือระดับปฏิบัติกำรแล้วแต่กรณี
พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจสำหรับผู้มีทักษะ ให้ประเมินสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/
ต้องกำร ในระดับ 2
พนั ก งำนจ้ ำ งผู้ เชี่ ยวชำญพิ เศษ ให้ ป ระเมิ นสมรรถนะหลั ก 5 ด้ ำ น และสมรรถนะประจ ำสำยงำน 3 สมรรถนะ ได้ แ ก่
ควำมเข้ำใจพื้นที่และกำรเมืองท้องถิ่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์ สร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์ท้องถิ่น โดยกำหนดระดับสมรรถนะที่คำดหวัง/ต้องกำร
ในระดับ 3
2. ระดั บผลกำรประเมิ น ในกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติง ำนพนัก งำนจ้ ำงองค์ก ำรบริห ำรส่ว นจั งหวัดเชียงรำยให้ จัดกลุ่ ม
คะแนนผลกำรประเมิ นเป็ น 5 ระดั บ ได้ แ ก่ ดี เ ด่ น ดี ม ำก ดี พอใช้ และต้ องปรั บ ปรุ ง โดยมี เ กณฑ์ ค ะแนนแต่ ล ะระดั บ ให้ เ ป็ นไปตำมที่
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงรำย กำหนด
3. แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ให้ใช้ตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตำม
ตั ว อย่ ำ งแนบท้ ำ ยประกำศคณะกรรมกำรข้ ำ รำชกำรองค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด จั ง หวั ดเชี ย งรำย ลงวั น ที่ 11 พฤศจิ ก ำยน 2559
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงำนจ้ำง (ฉบับที่ 7)
ประกำศ ณ วันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
บรรเจิด ภูสมศรี
รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รักษำรำชกำรแทน
ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้ำที่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเชียงรำย

จำกจดหมำยข่ำวกองกำรเจ้ำหน้ำที่ ฉบับที่ 32 เดือนมิถุนำยน 2560 ในคอลัมน์ “คุณธรรมกำกับใจ วินัยกำกับงำน”
ได้กล่ำวถึงวินัยกำรเป็นข้ำรำชกำรและพนักงำนจ้ำง ตำมประกำศคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัด
เชียงรำย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและกำรรักษำวินัยและกำรดำเนินกำรทำงวินัย พ.ศ.2559 ลงวันที่ 20 มกรำคม
2559 ซึ่งได้กล่ำวไปแล้วจำนวน 6 ข้อ ตำมประกำศฯ หมวด 2 วินัยและกำรรักษำวินัยในข้อ 5-11 นั้นในฉบับนี้จึงขอเพิ่มเติมอีก 6
ข้อ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติงำน ดังนี้
ข้อ 12 ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร
กำรเปิดเผยควำมลับของทำงรำชกำร อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ข้อ 13 ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้องปฏิบัติตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ ซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำร
โดยชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบของทำงรำชกำร โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง แต่ถ้ำเห็นว่ำกำรปฏิบัติตำมคำสั่ง นั้นจะทำให้
เสียหำยแก่รำชกำร หรือจะเป็นกำรไม่รักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร หรือเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้ว ยกฎหมำย ต้องเสนอควำมเห็น
เป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทบทวนคำสั่งนั้น และเมื่อได้เสนอควำมเห็นแล้ว ถ้ำผู้บังคับบัญชำยืนยันให้ปฏิบัติตำมคำสั่ง
เดิมเป็นหนังสือ ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติตำม
กำรขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ ซึ่งสั่งในหน้ำที่รำชกำรโดยชอบด้วยกฎหมำยและระเบียบ
ทำงรำชกำร อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผิดวินัยย่ำงร้ำยแรง
ข้อ 14 ข้ำ รำชกำร พนัก งำนจ้ ำงองค์ก ำรบริห ำรส่ วนจัง หวัด ต้องปฏิบั ติ ร ำชกำรโดยมิ ใ ห้เ ป็ นกำรกระท ำกำรข้ำ ม
ผู้บังคับบัญชำเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำ หรือได้รับอนุญำตเป็นพิเศษชั่วครั้งครำว
ข้อ 15 ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้องไม่รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ กำรรำยงำนโดยปกปิด
ข้อควำมซึ่งควรต้องแจ้ง ถือว่ำเป็นกำรรำยงำนเท็จด้วย
กำรรำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบัญชำ อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง
ข้อ 16 ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้องถือและปฏิบัติตำมระเบียบและแบบธรรมเนียมของทำง
รำชกำร
ข้อ 17 ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้องอุทิศเวลำของตนให้แก่รำชกำรจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่
รำชกำรมิได้
กำรละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำที่รำชกำรโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อันเป็นเหตุให้เสียหำยแก่รำชกำรอย่ำงร้ำยแรง หรือละทิ้ง
หน้ำที่รำชกำรติดต่อในครำวเดียวกันเป็นเวลำนำนเกินกว่ำสิบห้ำวันโอยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติกำรณ์อันแสดงถึง
ควำมจงใจไม่ปฏิบัติตำมระเบียบของทำงรำชกำร เป็นควำมผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง

แก้ปญั หา ผมร่วงผมบาง
ด้วยวิธที างธรรมชาติ
การแก้ปัญหา ผมร่วงผมบาง ด้วยวิธีทางธรรมชาติด้วยตนเองมีมากมายหลายวิธี ซึ่งบางวิธีก็ง่า ยและสะดวกเพีย งแค่
ผู้ที่กาลังอยู่ในภาวะ ผมร่วง, ผมร่วงเป็นวง, คันหัวผมร่วง, ผมร่วงเยอะ และ ผมร่วงหนักมาก เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
บางอย่างดังนี
1. สระผมอย่างถูกวิธี ที่ถูกต้องคือไม่ควรสระเกินวันละ 1 ครั้ง ก่อนกำรสระผมด้วยแชมพู ควรล้ำงผมด้วยน้ำเปล่ำก่อนจะลง
แชมพูทุกครั้ง เพื่อช่วยชำระล้ำงสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนบนเส้นผมออกไปก่อน แล้วจึงใช้แชมพูสระผมทำควำมสะอำดอย่ำงล้ำลึก
ต่อไป ขณะสระผมก็ไม่ควรขยี้ผมหรือเกำหนังศีรษะแรงๆ เนื่องจำกอำจทำให้เกิดบำดแผลจนเกิดกำรติดเชื้อของหนังศีรษะได้
ควรเปลี่ยนมำสระผมด้วยวิธีนวดหนังศีรษะแทน โดยกำรใช้ปลำยนิ้วนวดเป็นวงกลมเบำตอนสระผม วิธีนี้นอกจำกจะช่วยถนอม
เส้นผมและหนังศีรษะ ยังช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นด้วย
2. นวดหนังศีรษะด้วยนามันเอสเซนเชียล 2- 3 หยด เมื่อซึมเข้ำสู่หนังศีรษะจนทั่ว ให้ห่อผมด้วยพลำสติกหรือผ้ำชุบน้ำอุ่นโดย
บิดให้หมำดๆ ทิ้งไว้ประมำณ 1-2 ชั่วโมง แล้วล้ำงออกด้วยน้ำอุ่นกับแชมพูอ่อน ทำเป็นประจำจะช่วยให้รูขุมขนชุ่มชื่นขึ้น
3. หลีกเลี่ยงความเครียด ควำมเครียดเป็นปัจจัยหลักอีกอย่ำงที่ทำให้หลำยคนมีอำกำร ผมร่วงผมบำง ดังนั้นเรำจึงจำเป็นต้องหำ
วิธีคลำยเครียดให้ตัวเองอยู่เสมอ ไม่ว่ำจะเป็นกำรทำกิจกรรมต่ำงๆ อำทิ ดูหนัง ฟังเพลง อ่ำนหนังสือ นวดตัว เข้ำสปำ ไปจนถึง
กำรนั่งสมำธิทำจิตใจให้สบำย เพื่อปรับฮอร์โมนในร่ำงกำยให้สมดุลเป็นปกติ
4. ดูแลสุขภาพตัวเอง หำกไม่อยำกมีอำกำร ผมร่วง ต้องพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกำยอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้ ร่ำงกำยได้
ซ่อมแซมหนังศีรษะและช่วยเพิ่มกำรไหลเวียนของเลือดให้ทั่วร่ำงกำย
5. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ถูกสุขลักษณะ เพิ่มกำรรับประทำนโปรตีน โดยเฉพำะโปรตีนจำกถั่วเหลืองหรือ
นมถั่วเหลือง ถ้ำสำมำรถกินได้วันละ 1 ลิตรเส้นผมจะงอกใหม่เร็วมำก เพิ่มอำหำรพวกผักใบเขียว สลัด จมูกข้ำวสำลี และธัญพืช
รับประทำนงำขำว 1 กำมือทุกวันตอนเช้ำ พร้อมทั้งรับประทำนโยเกิร์ต 1 ถ้วยทุกวัน จะช่วยเพิ่มสำรอำหำรทำให้รำกผมและเส้น
ผมแข็งแรงขึ้น นอกจำกนี้ยังต้องดื่มน้ำให้เพียงพอหรือดื่มไม่น้อยกว่ำวันละ 2 ลิตร รวมถึงควรเลิกทำนอำหำรที่ใส่ผงชูรส งดกำร
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ด้วย
นอกจำกนี้ผู้ที่กำลังประสบภำวะ ผมขำดหลุดร่วงผมบำง ควรใช้ เซรั่มบำรุงผม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของ CG210 ควบคู่
ไปด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรรักษำ ฟื้นฟู และกำรบำรุงสภำพเส้นผมให้กลับมำดีกว่ำเดิม

แหล่งที่มา : http://www.cg210thailand.com/my-hair-cycle/CG210-knowledgebase/Hair-loss-solutions.html
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521 หมู่ที่ 6 ถนนศูนย์ราชการฝัง่ หมิน่ ตาบลริมกก อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0 5317 5352 โทรสาร 0 5317 5319

