ปีที่ 5 ฉบับที่ 35 เดือนกันยายน 2560

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดารงตาแหน่งประเภท
อานวยการท้ อ งถิ่ น หรื อ ข้ าราชการประเภทอื่ น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะงานเที ย บเคี ย งได้กั บ ต าแหน่ ง ประเภทอ านวยการท้ อ งถิ่ น
และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อพิจารณารับโอน
พนัก งานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ซึ่งดารงตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่ นหรือข้าราชการประเภทอื่น ซึ่ง มีลัก ษณะงาน
เทียบเคียงได้กับตาแหน่งประเภทอานวยการตาแหน่งผู้อานวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง)
โดยกาหนดวันรับสมัคคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 7 – 28 สิงหาคม 2560 และได้ดาเนินการสอบสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 กัน ยายน 2560
ไปแล้วนั้น
ขณะนี้ได้ป ระกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือ กเพื่อพิจ ารณารับ โอนฯ ซึ่ง เป็นผู้มี คะแนนสอบได้ไม่ ต่ากว่าร้อยละ 60
ในแต่ละภาค ทั้งนีส้ ามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ http://www.chiangraipao.go.th
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 จานวน 3 ราย ดังนี้

นายวัฒนา ทันเรือน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สังกัด กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นายศุภชัย เจริญสุข
ตาแหน่ง นายช่างสารวจอาวุโส
สังกัด สานักการช่าง
นายวิสูตร์ เจริญพาณิชย์
ตาแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส
สังกัด สานักการช่าง

การจั ดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทางาน (Quality of work life) หัว ข้อ “การมีส่ว นร่ว มในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตในการทางาน” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ข้าราชการ และพนั ก งานจ้ างกองการเจ้ า หน้ าที่ ได้ เข้ าร่ ว มกิ จ กรรมเชิ ญธงชาติ แ ละร้ อ งเพลงชาติ ไ ทย ทุ ก วั น จั น ทร์
ของทุกสัปดาห์ ในเวลา 08.39 น. ณ ลานเสาธง ด้านหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4
กันยายน 2560 เป็นต้นไป

การเข้า ร่ ว มพิ ธี อั ญ เชิ ญ ดอกไม้ จั นทน์ ตั ว แทนของจั ง หวั ด และอ าเภอ เพื่ อ ร่ ว มถวายพระเพลิ งพระบรมศพพระบาท
สมเด็ จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุ ลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้ องสนามหลวง ในวันจั นทร์ ที่ 18 กั นยายน 2560
เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กองการจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการจัดประชุมคณะทางานรวบรวมเอกสารประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2560 เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจประเมิน ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน
2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเก้าจอม ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

การแต่งกายในเครือ่ งแบบปฏิบตั ริ าชการ (ชุดสีกากี)
ของข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
เนื่ อ งด้ ว ยกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบบเจ้ า หน้ า ที่ ส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ.2509 ได้กาหนดให้มีการกาหนดเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น โดยให้กระทรวงมหาดไทยจัดให้มีหรือเขียนรูปตัวอย่างเครื่องแบบนี้
ขึ้นไว้เป็นมาตรฐาน และสอดส่องควบคุมการแต่งเครื่องแบบให้เป็นไปตามกระทรวงนี้
ขณะนี้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เชี ย งรายได้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเชิ ญ ธงชาติ แ ละร้ อ งเพลงชาติ ไ ทย ทุ ก วั น จั น ทร์ ข อง
ทุกสัปดาห์ ในเวลา 08.39 น. ณ ลานเสาธง ด้านหน้าสานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วัน จันทร์ที่ 4 กันยายน 2560
เป็นต้นไป ดังนั้นกองการเจ้าหน้าที่จึงขอยกการแต่งกายในเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) มาไว้ในจดหมายข่าว HR NEWS ฉบับที่ 35
เดือนกันยายน 2560 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้รับทราบและถือเป็ นแบบมาตรฐานการแต่งกายใน
ลักษณะเดียวกัน ดังนี้
1. เครื่องแบบกากีคอพับ (แขนยาว/แขนสั้น)
สุภาพบุรุษ
สุภาพสตรี
 เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี
 เสื้อคอพับแขนยาวสีกากี
 กางเกงขายาวสีกากี
 กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี
 เข็มขัดทาด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะสีทอง
 เข็มขัดทาด้วยด้ายถักสีกากี หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ
มีรูปครุ ฑดุ นนูนอยู่กึ่งกลางหั วเข็ มขั ด ไม่มีเ ข็มส าหรั บ
สีทอง มีรูปครุฑดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ไม่มี
สอดรู
เข็มสาหรับสอดรู
 รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หรือวัตถุเทียมหนังสีดา
 รองเท้าหนังหุ้มส้น หรือวัตถุเทียมหนังสีดา หรือสีน้าตาล
หรือสีน้าตาล
แบบปิด ปลายเท้าไม่มีลวดลาย
 ถุงเท้าสีดาหรือสีน้าตาล สีเดียวกับรองเท้า
สูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร
 ป้ายชื่อ มี ลักษณะพื้นสี ดากว้า งไม่ เกิน 2.5 เซนติ เมตร
 ป้ายชื่อ มีลักษณะพื้นสีดากว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร
ยาวไม่เกิน 7.5 เซนติเมตร มี 2 บรรทัด บรรทัดแรกระบุ
ยาวไม่เกิน 7.5เซนติเมตร มี 2 บรรทัด บรรทัดแรกระบุ
ชื่อ – สกุล ไม่ต้องมีคานาหน้า บรรทัดที่ สองระบุตาแหน่ง
ชื่อ – สกุล ไม่ต้องมีคานาหน้า บรรทัดที่สองระบุตาแหน่ง
ปัจจุบันติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋า
ปัจจุบัน ติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋า
 เครื่องหมายสังกัด ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมี
 เครื่องหมายสังกัด ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมี
ลักษณะทาด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปตราราชสีห์
ลั ก ษณะท าด้ ว ยโลหะโปร่ ง สี ท อง เป็ น รู ป ตราราชสี ห์
(ห้ามเคลือบพลาสติก) ติดบริเวณปกคอเสื้อทั้งสองข้าง
(ห้ามเคลือบพลาสติก) ติดบริเวณปกคอเสื้อทั้งสองข้างหัน
หันเข้าหากัน ส่วนเข็มองค์ การบริหารส่ วนจังหวัด ติด ที่
เข้าหากัน ส่วนเข็มองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดที่อกเสื้อ
อกเสื้ อด้ านขวาเหนื อป้ ายชื่อที่ไหล่ ประดับ อินทรธนู สี
ด้านขวาเหนือป้ายชื่อที่ไหล่ ประดับอินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
เดียวกับเสื้อ
 ประดับแพรแถบย่อของเครื่องอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อ
 ประดับแพรแถบย่อของเครื่องอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อ
เบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า
เบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า

2. เครื่องแบบสีกากีคอแบะ
สุภาพบุรุษ
 เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากีแขนสั้น
 กางเกงขายาวสีกากี
 รองเท้าหนังหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ หรือวัตถุเทียมหนังสีดา หรือสีน้าตาล
 ถุงเท้าสีดาหรือสีน้าตาล สีเดียวกับรองเท้า
 ป้ายชื่อ มีลักษณะพื้นสีดากว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 7.5
เซนติเมตร มี 2 บรรทัด บรรทัดแรกระบุชื่อ – สกุล ไม่ต้องมีคานาหน้า
บรรทัดที่สองระบุตาแหน่งปัจจุบันติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋า

 เครื่องหมายสังกัด ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมีลักษณะ
ทาด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปตราราชสีห์ (ห้ามเคลือบพลาสติก)
ติดที่ปกคอแบะด้านหน้าทั้งสองข้างหันเข้าหากัน ส่วนเข็มองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อที่ไหล่ประดับ
อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
 ประดับแพรแถบย่อของเครื่องอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือ
กระเป๋า
สุภาพสตรี
 เสื้อคอแบะปล่อยเอวสีกากีแขนสั้น
 กระโปรงยาวปิดเข่าสีกากี
 รองเท้าหนังหุ้มส้น หรือวัตถุเทียมหนังสีดา หรือสีน้าตาลแบบปิด
ปลายเท้าไม่มีลวดลาย สูงไม่เกิน 10 เซนติเมตร
 ป้ายชื่อ มีลักษณะพื้นสีดากว้างไม่เกิน 2.5 เซนติเมตร ยาวไม่เกิน 7.5
เซนติเมตร มี 2 บรรทัด บรรทัดแรกระบุชื่อ – สกุล ไม่ต้องมีคานาหน้า
บรรทัดที่สองระบุตาแหน่งปัจจุบันติดเบื้องขวาเหนือกระเป๋า

 เครื่องหมายสังกัด ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมีลักษณะ
ทาด้วยโลหะโปร่งสีทอง เป็นรูปตราราชสีห์ (ห้ามเคลือบพลาสติก)
ติดที่ปกคอแบะด้านหน้าทั้งสองข้างหันเข้าหากัน ส่วนเข็มองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือป้ายชื่อที่ไหล่ประดับ
อินทรธนูสีเดียวกับเสื้อ
 ประดับแพรแถบย่อของเครื่องอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือกระเป๋า

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

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงาย
เรือ่ ง เชิดชูเกียรติขา้ ราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผูม้ คี ุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบตั ริ าชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 2560
*****************
ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้จัดทาโครงการเชิดชูเกียรติข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 2560
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ผู้มีคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจาปี 2560 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมแล้ว จึงประกาศให้
บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายวัฒนา ทันเรือน ตาแหน่งผู้อานวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นข้าราชการดีเด่น ประจาปีงบประมาณ
2560 (ข้าราชการประเภทบริหารท้องถิ่น/อานวยการท้องถิ่น/ผู้บริหารสถานศึกษา)
2. นายวิโรจน์ จงตระกูล ตาแหน่งวิศวกรโยธาชานาญการ และนางปัทมา สมประสงค์ ตาแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาชานาญการ เป็นข้าราชการดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2560 (ข้าราชการประเภทวิชาการ)
3. นางชนาภา สร้อ ยนาค ตาแหน่ง เจ้าพนัก งานการเงินและบัญ ชีชานาญงาน และนายศุภชัย เจริญ สุข
ตาแหน่งนายช่างสารวจอาวุโส เป็นข้าราชการดีเด่น ประจาปีงบประมาณ 2560 (ข้าราชการประเภททั่วไป)
4. ส.อ.สงกรานต์ ยั่ งยืน ตาแหน่งครูชานาญการ (คศ.2) เป็นข้าราชการดีเด่น ประจาปีง บประมาณ 2560
(ข้าราชการประเภทบุคลากรทางการศึกษา) และนายอภิชาต ละอองเอก ตาแหน่งผู้ช่วยครู (พนักงานจ้างประเภทบุคลากรทาง
การศึกษา)
5. นายสมชาย ฝุ่นวัง ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริห ารงานทั่วไป นายพิทักษ์ มะโนหาญ ตาแหน่งพนักงาน
ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และนายพรชัย เทพผง ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เป็นพนักงานจ้างดีเด่น ประจาปี
งบประมาณ 2560 (ประเภทลูกจ้างและพนักงานจ้างตามภารกิจ)
6. นางสาวพัชรินทร์ มีอาหาร ตาแหน่งคนงานทั่วไป (ประเภทคนงานทั่วไป)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2560
บรรเจิด ภูสมศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

10 สัญญาณร่างกายบอกว่าคุณเป็นโรค
สัญญาณจาก ผมร่วงมาก

สัญญาณจาก ริ้วรอย
ร่องลึกบนใบหน้า อาจบ่งบอกได้ว่าเริ่ม
มีโรคเกี่ยวกับกระดูกพรุน

อาจบ่งบอกได้ว่าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับ
ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ

สัญญาณจาก ตาเหลือง
อาจบ่งบอกได้ว่าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับตับ
หรือถุงน้้าดีผิดปกติ

สัญญาณจาก ผื่นผีเสื้อบนใบหน้า
อาจบ่งบอกได้ว่าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับ
แพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง หรือโรคพุ่มพวง

สัญญาณจาก ปากเหม็น
อาจบ่งบอกได้ว่าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับหัวใจ

สัญญาณจาก ริมฝีปากแห้ง

และกระดูกผิดปกติ

อาจบ่งบอกได้ว่าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้
และโรคโจเกรม

สัญญาณจาก ปื้นสีด้าหลังคอ
อาจบ่งบอกได้ว่าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับเบาหวาน

สัญญาณจากไฝเปลี่ยนสี
มีขนาดใหญ่ขึ้น อาจบ่งบอกได้ว่า
เริ่มมีโรคเกี่ยวกับมะเร็งผิวหนัง

สัญญาณจาก เล็บขาว
เล็บเป็นร่อง เล็บสีเขียวคล้้า อาจบ่งบอกได้ว่า
เริ่มมีโรคเกี่ยวกับตับและไตผิดปกติ, โรคหืด,

สัญญาณจาก เท้าบวม

โรคถุงลมโปร่งพอง

อาจบ่งบอกได้ว่าเริ่มมีโรคเกี่ยวกับหัวใจ

แหล่งที่มา : http://theicon.global/posts/7N1s50
กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
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