
    

 

 

 

 

  

           

          ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 35 เดือนกันยายน 2560   

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถ่ินประเภทอื่น ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภท
อ านวยการท้องถ่ินหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงานเทียบเคียงได้กับต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถ่ิน                     
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถ่ิน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
พนักงานส่วนท้องถ่ินประเภทอื่น ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถ่ินหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่งมีลักษณะงาน
เทียบเคียงได้กับต าแหน่งประเภทอ านวยการต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง) 
โดยก าหนดวันรับสมัคคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 7 – 28 สิงหาคม 2560 และได้ด าเนินการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560
ไปแล้วนั้น 

ขณะนี้ได้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนฯ ซึ่งเป็นผู้มีคะแนนสอบได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60            
ในแต่ละภาค ทั้งนีส้ามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ http://www.chiangraipao.go.th  

 
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จานวน 3 ราย ดังนี้ 
 

นายวัฒนา ทันเรือน      
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
 
นายศุภชัย เจริญสุข      
ต าแหน่ง นายช่างส ารวจอาวุโส     
สังกัด ส านักการช่าง 
 
 
นายวิสูตร์ เจริญพาณิชย์  
ต าแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส     
สังกัด ส านักการช่าง 

 

 



 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ข้าราชการ และพนักงานจ้างกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์              
ของทุกสัปดาห์ ในเวลา 08.39 น. ณ ลานเสาธง ด้านหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ต้ังแต่วันจันทร์ที่ 4 
กันยายน 2560 เป็นต้นไป 

การจัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life) หัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการท างาน” เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเข้าร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอ าเภอ เพ่ือร่วมถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท              
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560        
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

กองการจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานรวบรวมเอกสารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปี 2560 เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประเมินฯ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 
2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  



 
      

 

การแตง่กายในเครือ่งแบบปฏบิตัริาชการ (ชดุสีกาก)ี 

ของขา้ราชการ พนกังานองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย 
  เน่ืองด้วยกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น                                           
พ.ศ.2509 ได้ก าหนดให้มีการก าหนดเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเคร่ืองแบบน้ี
ขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน และสอดส่องควบคุมการแต่งเคร่ืองแบบให้เป็นไปตามกระทรวงน้ี  
  ขณะน้ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้ มีการจัดกิจกรรม เชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ทุกวันจันทร์ของ                                                           
ทุกสัปดาห์ ในเวลา 08.39 น. ณ ลานเสาธง ด้านหน้าส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560           
เป็นต้นไป ดังน้ันกองการเจ้าหน้าที่จึงขอยกการแต่งกายในเคร่ืองแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) มาไว้ในจดหมายข่าว HR NEWS ฉบับที่ 35 
เดือนกันยายน 2560 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบและถือเป็นแบบมาตรฐานการแต่งกายใน
ลักษณะเดียวกัน ดังน้ี  
  1. เครื่องแบบกากีคอพับ (แขนยาว/แขนสั้น) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สุภาพบุรุษ 
 เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี 
 กางเกงขายาวสีกากี 
 เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทอง 

      มีรูปครุฑดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัวเข็มขัด ไม่มีเข็มส าหรับ
      สอดรู 

 รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า    
     หรือสีน้ าตาล 
 ถุงเท้าสีด าหรือสีน้ าตาล สีเดียวกับรองเท้า 
 ป้ายชื่อ มีลักษณะพื้นสีด ากว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร 

      ยาวไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร มี 2 บรรทัด บรรทัดแรกระบุ
      ชื่อ – สกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้า บรรทัดที่สองระบุต าแหน่ง
        ปัจจุบันติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋า   

 เคร่ืองหมายสังกัด ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมี
      ลักษณะท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปตราราชสีห์    

     (ห้ามเคลือบพลาสติก) ติดบริเวณปกคอเสื้อทั้งสองข้าง
      หันเข้าหากัน ส่วนเข็มองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดที่
      อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อที่ไหล่  ประดับอินทรธนูสี
      เดียวกับเสื้อ 

 ประดับแพรแถบย่อของเคร่ืองอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อ      
     เบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า 

 

สุภาพสตร ี
 เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี 
 กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี 
 เข็มขัดท าด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะ    
     สีทอง มีรูปครุฑดุนนูนอยู่ก่ึงกลางหัวเข็มขัด ไม่มี    
     เข็มส าหรับสอดรู 
 รองเท้าหนังหุ้มส้น หรือวัตถุเทียมหนังสีด า หรือสีน้ าตาล    
     แบบปิด ปลายเท้าไม่มีลวดลาย         
     สูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร 
 ป้ายชื่อ มีลักษณะพื้นสีด ากว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร  

ยาวไม่เกิน 7.5เซนติเมตร มี 2 บรรทัด บรรทัดแรกระบุ
ชื่อ – สกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้า บรรทัดที่สองระบุต าแหน่ง
ปัจจุบัน ติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋า   

 เคร่ืองหมายสังกัด ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมี    
ลักษณะท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปตราราชสีห์         
(ห้ามเคลือบพลาสติก) ติดบริเวณปกคอเสื้อทั้งสองข้างหัน
เข้าหากัน ส่วนเข็มองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดที่อกเสื้อ
ด้านขวาเหนือป้ายชื่อที่ไหล่ ประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ 

 ประดับแพรแถบย่อของเคร่ืองอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อ 
     เบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า 
 



 
      

  
  2. เครื่องแบบสีกากีคอแบะ 

สุภาพบุรุษ 
 เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากีแขนสั้น 

   กางเกงขายาวสีกากี 
 รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หรือวัตถุเทียมหนังสีด า หรือสีน้ าตาล 
 ถุงเท้าสีด าหรือสีน้ าตาล สีเดียวกับรองเท้า 

    ป้ายชื่อ มีลักษณะพื้นสีด ากว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 7.5  
     เซนติเมตร มี 2 บรรทัด บรรทัดแรกระบุชื่อ – สกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้า        
     บรรทัดที่สองระบุต าแหน่งปัจจุบันติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋า   
 เครื่องหมายสังกัด ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมีลักษณะ        

ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปตราราชสีห์  (ห้ามเคลือบพลาสติก)  
ติดที่ปกคอแบะด้านหน้าทั้งสองข้างหันเข้าหากัน ส่วนเข็มองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายช่ือที่ไหล่ประดับ
อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ 

 ประดับแพรแถบย่อของเครื่องอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือ
      กระเป๋า 

 
สุภาพสตร ี
 เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากีแขนสั้น 

    กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี 
    รองเท้าหนังหุ้มส้น หรือวัตถุเทียมหนังสีด า หรือสีน้ าตาลแบบปิด 
        ปลายเท้าไม่มีลวดลาย สูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร 

 ป้ายชื่อ มีลักษณะพื้นสีด ากว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 7.5  
     เซนติเมตร มี 2 บรรทัด บรรทัดแรกระบุชื่อ – สกุล ไม่ต้องมีค าน าหน้า        
     บรรทัดที่สองระบุต าแหน่งปัจจุบันติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋า   

    เครื่องหมายสังกัด ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมีลักษณะ        
ท าด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปตราราชสีห์  (ห้ามเคลือบพลาสติก)  
ติดที่ปกคอแบะด้านหน้าทั้งสองข้างหันเข้าหากัน ส่วนเข็มองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายช่ือที่ไหล่ประดับ
อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ 

 ประดับแพรแถบย่อของเครื่องอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนอืกระเป๋า 
 
 
 
 
 

      
 

Credit รูปภาพจาก https://www.facebook.com/byfong 
(By-Fong_Uniform จ าหน่ายชุดขา้ราชการและชุดพระราชทาน)  

 
 



 
 

 
       
 
 

ประกาศองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงาย 

เรือ่ง เชดิชเูกยีรตขิา้ราชการ พนกังานจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัเชยีงราย  

ผูม้คีุณธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการและใหบ้รกิารประชาชนดเีดน่ ประจ าป ี2560 

***************** 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดท าโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2560 
  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปี 2560 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้ว จึงประกาศให้
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 
  1. นายวัฒนา ทันเรือน ต าแหน่งผู้อ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นข้าราชการดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 
2560 (ข้าราชการประเภทบริหารท้องถ่ิน/อ านวยการท้องถ่ิน/ผู้บริหารสถานศึกษา) 
  2. นายวิโรจน์  จงตระกูล ต าแหน่งวิศวกรโยธาช านาญการ และนางปัทมา  สมประสงค์ ต าแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาช านาญการ เป็นข้าราชการดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ข้าราชการประเภทวิชาการ) 
  3. นางชนาภา  สร้อยนาค  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน และนายศุภชัย  เจริญสุข  
ต าแหน่งนายช่างส ารวจอาวุโส เป็นข้าราชการดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 (ข้าราชการประเภททั่วไป) 
  4. ส.อ.สงกรานต์  ยั่งยืน ต าแหน่งครูช านาญการ (คศ.2) เป็นข้าราชการดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ 2560 
(ข้าราชการประเภทบุคลากรทางการศึกษา) และนายอภิชาต  ละอองเอก ต าแหน่งผู้ช่วยครู (พนักงานจ้างประเภทบุคลากรทาง
การศึกษา) 
  5. นายสมชาย  ฝุ่นวัง  ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายพิทักษ์  มะโนหาญ ต าแหน่งพนักงาน                
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และนายพรชัย  เทพผง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นพนักงานจ้างดีเด่น ประจ าปี
งบประมาณ 2560 (ประเภทลูกจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  6. นางสาวพัชรินทร์  มีอาหาร  ต าแหน่งคนงานทั่วไป (ประเภทคนงานทั่วไป) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ  ณ  วันที่ 19  กันยายน พ.ศ.2560 

 
บรรเจิด ภูสมศร ี

รองปลัดองค์ก ารบรหิารส่วนจงัหวัด รักษาราชการแทน 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที ่

น ายกองค์ก ารบรหิารส่วนจงัหวัดเชียงราย 

 

 
      
 
 

 



 
 

10 สญัญาณรา่งกายบอกวา่คุณเปน็โรค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      แหลง่ที่มา : http://theicon.global/posts/7N1s50 

 

 
กองการเจา้หนา้ที ่องค์การบริหารสว่นจงัหวดัเชียงราย 

521 หมูท่ี ่6 ถนนศนูยร์าชการฝั่งหมิน่ ต าบลรมิกก อ าเภอเมอืงเชยีงราย จังหวดัเชยีงราย 57100 

โทรศพัท ์0 5317 5352 โทรสาร 0 5317 5340 

สัญญาณจาก ริ้วรอย 
ร่องลึกบนใบหน้า อาจบ่งบอกได้ว่าเร่ิม

มีโรคเกี่ยวกับกระดูกพรุน 
 

สัญญาณจาก เล็บขาว 

เล็บเป็นร่อง เล็บสีเขียวคล้้า อาจบ่งบอกได้ว่า

เร่ิมมีโรคเกี่ยวกับตับและไตผิดปกติ, โรคหืด, 

โรคถุงลมโปร่งพอง สัญญาณจาก เท้าบวม 

อาจบ่งบอกได้ว่าเร่ิมมีโรคเกี่ยวกับหัวใจ 

สัญญาณจาก ปากเหม็น 

อาจบ่งบอกได้ว่าเร่ิมมีโรคเกี่ยวกับหัวใจ

และกระดูกผิดปกติ 
 

สัญญาณจาก ปื้นสีด้าหลังคอ 

อาจบ่งบอกได้ว่าเร่ิมมีโรคเกี่ยวกับเบาหวาน 

สัญญาณจาก ผื่นผีเส้ือบนใบหน้า 

อาจบ่งบอกได้ว่าเร่ิมมีโรคเกี่ยวกับ              

แพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง หรือโรคพุ่มพวง 

สัญญาณจาก ผมร่วงมาก 

อาจบ่งบอกได้ว่าเร่ิมมีโรคเกี่ยวกับ

ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ 

 

สัญญาณจาก ริมฝีปากแห้ง  
อาจบ่งบอกได้ว่าเร่ิมมีโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ 

และโรคโจเกรม 

สัญญาณจาก ตาเหลือง 

อาจบ่งบอกได้ว่าเร่ิมมีโรคเกี่ยวกับตับ          

หรือถุงน้้าดีผิดปกติ 

สัญญาณจากไฝเปลี่ยนสี 

มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจบ่งบอกได้ว่า

เร่ิมมีโรคเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนัง 
 


