ปีที่ 6 ฉบับที่ 43 เดือนพฤษภาคม 2561
พนักงานจ้างพ้นจากการเป็นพนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย

นายวงศกร ภู่ประเสริฐ ตาแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ สังกัดสานักการช่าง
นายณัฐวุฒิ ไชยธรรมมา ตาแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายณัฐ นุธรรม

ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางชุติกาญจน์ สุริยะวงศ์ ตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบุญทัน ปรินแคน

ตาแหน่งคนงานทั่วไป

สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกิติรัตน์ อรินต๊ะทราย ตาแหน่งคนงานทั่วไป

สังกัดสานักการช่าง

นายสว่าง เขื่อนเพชร

ตาแหน่งคนงานทั่วไป

สังกัดสานักการช่าง

นายวีระยุทธ มั่นคง

ตาแหน่งคนงานทั่วไป (ภารโรง) สังกัดโรงเรียน อบจ.เชียงราย
สานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสถาพร ดวงแก้ว

ตาแหน่งคนงานทั่วไป

สังกัดกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

การเลื่อนและแต่งตั้งตั้งข้าราชการ อบจ. ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
นางติรยา ทวิชาคณานุกร ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลื่อนและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนชานาญการ สังกัดกองแผนและงบประมาณ

สังกัดฝ่ายสรรหา
และบรรจุแต่งตั้ง

ชื่อ – สกุล :
นางสาวนลิดา ขัตติยะ
ตาแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานแผนอัต รากาลัง การจัดตั้ง ส่วนราชการการปรั บปรุง ส่วนราชการ งานการรายงาน
ข้อมูลด้า นบริหารงานบุค คล งานการกาหนดตาแหน่งและการปรั บปรุงกาหนดตาแหน่งข้ าราชการ อบจ.
ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง งานควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลตาม
แผนอัตรากาลังข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง งานอัพเดทฐานข้อมูล
เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ งานการรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ฯลฯ

ชื่อ – สกุล :
นางสาวสุมิตรา บางขะกูล
ตาแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร งานการฝึ ก อบรม การประชุ ม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน
งานส่งเสริมการศึกษาต่อและการจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม งานติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร งานการขออนุญาตเดินทางไปราชการ งานการรายงานกรณีบุคลากรของ อบจ.เชียงราย เดินทาง
ออกจากราชอาณาจักรไทย งานเกี่ยวกับ การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี องค์การบริหารส่ วนจังหวัด
เชียงราย ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี/ เพิ่มเติม แผนดาเนินการ

สังกัดฝ่ายวินัย
และส่งเสริมคุณธรรม

สังกัดฝ่ายส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร

ชื่อ – สกุล :
นางสาวสุภาภรณ์ วันดี
ตาแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย
หน้าที่ความรับผิดชอบที่สาคัญ :
งานธุรการและบันทึกข้อมูล งานจัดแผนและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี/
เพิ่มเติม งานจัดทาแผนการใช้เงินรายไตรมาส งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ งานจัดทาฎีกายืมเงินและส่งใช้ยืมเงิน
เงินทดรองราชการในการดาเนินโครงการต่าง ๆ ของกอง งานจัดทาแผนการจัดหาพัสดุประจาปี (แบบ ผด.1)
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ (แบบ ผด.3, ผด.6) รายงานผล
การจัดซื้อ - จัดจ้างประจาเดือน ตามแบบ สขร.1 งานคุมการเบิก - จ่าย วัสดุสานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์
และวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. อบจ.เชียงราย ได้ดาเนินการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดเชียงราย (ก.จ.จ.เชียงราย) ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ ชั้น 2 อบจ.เชียงราย

กองการเจ้าหน้ าที่ ได้ ดาเนิ นการจัด ฝึก อบรมโครงการเพิ่มประสิท ธิภ าพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.เชียงราย การอบรม
และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 3 - 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

“คัมภีร์นกั วินัยมืออาชีพ”
ในจดหมายข่าวฉบับที่ 42 เดือนเมษายน 2561 ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องที่สาคัญเพื่อระมัดระวังตนเองในการปฏิบัติตนตามคัมภีร์นัก
วินัยมืออาชีพ ซึ่งเป็นการรวบรวมไว้ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 โดยส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์ กรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น
และในจดหมายข่าวฉบับนี้จึงขอเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ดังนี้
หัวข้อ/ ประเด็น

ขอบเขต/ เนื้อหา

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติ/ คาอธิบาย

16. พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถือว่าเป็ นผู้ ขาดคุ ณสมบั ติ 16.1 นายก อปท. ต้องเสนอขอความเห็นชอบ
ติดยาเสพติด
ในการเป็นข้าราชการหรือ ไปยัง ก.จังหวัด เพื่อให้ออกจากราชการไว้ก่อน
พนักงานส่วนท้องถิ่น
16.2 เมื่ อ ก.จั ง หวั ด เห็ น ชอบแล้ ว ให้ น ายก
อปท. ออกค าสั่ ง ให้ ผู้ นั้ น ออกจากราชการ
เพราะขาดคุณสมบัติ
17. ข้ า ราชการเกี่ ย วข้ องกั บ ต้ อ งให้ อ อกจากราชการ นายก อปท. ต้อง
ยาเสพติด เช่น สนับสนุนช่วยเหลือ ไว้ก่อน
17.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ส่งเสริม
17.2 แจ้งความดาเนินคดีอาญา
17.3 เสนอขอความเห็ นชอบไปยัง ก.จั งหวั ด
เพื่อให้ออกจากราชการไว้ก่อน
17.4 เมื่อ ก.จังหวัดเห็นชอบแล้วให้ออกคาสั่ง
ให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อน
18. การให้ โอกาสผู้ เสพ หรื อ ผู้ ติ ด เชื้ อ เอดส์ คนพิ ก าร ให้โอกาสเข้าทางานหรือเข้ารับการศึกษาต่อใน
ผู้ ติ ด ย าเ ส พ ติ ด ซึ่ ง พ้ น จาก ผู้ เ สพหรื อ ติ ด ยาเสพติ ด หน่ ว ยงานภาครั ฐ ส่ ว นราชการ หน่ ว ยงาน
สภาพการใช้ยาเสพติด
ซึ่ ง พ้ น จากสภาพการใช้ ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ยาเสพติด

กฎหมาย/ มาตรฐาน/ มติ/
แนวทาง/ หนังสือที่เกี่ยวข้อง
16. หนั ง สื อ ส านั กงาน ก.อบต., ก.ท.
และ ก.จ. ที่ มท 0809.1/ว 733
ลงวันที่ 12 พ.ค.2546 ข้อ 2
17. หนั ง สื อส านั กงาน ก.อบต., ก.ท.
แล ะ ก.จ. ที่ มท 0 8 0 9.1 /ว 7 3 3
ลงวั น ที่ 12 พ.ค. 2546 ข้ อ 4 และ
ระเบี ย บส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ ว ย
การป้ อ งกั น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มิ ใ ห้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.2542

(1) หนัง สือส านักงาน ก.จ., ก.ท. และ
ก.อบต.ที่ มท 0809.6/ว 35 ลง 10
พ.ค. 2559
(2) หนั ง สื อ ส านั ก เลขาฯ ครม.ที่ นร
0505/ว 38 ลง 28 ก.พ. 2550 และ
(3) หนั ง สื อ ส านั ก เลขาฯ ครม.ที่ นร
0505/ท 8034 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2555
19. เงื่อนไขคาสั่งที่จะสามารถ เมื่ อ ค าสั่ ง นั้ น ออกโดยไม่ 19.1 ปกติเมื่อมีการออกโดยชอบแล้วจะแก้ไข 19. หนั ง สื อ สานั ก งาน ก.พ. ที่ นร
แก้ไขได้
ถูกต้องตาม
ไม่ได้ ยกเว้นเข้าเงื่อนไข (ก) และ (ข)
0709.2/ล 85 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2539
(ก) ข้อกฎหมาย
19.2 หากเข้าเงื่อนไขตาม 19.1 แล้ว สามารถ ในคู่ มื อ ตอบข้ อ หารื อ เกี่ ย วกั บ วิ นั ย
(ข) ข้อเท็จจริง
แก้ไขให้ถูกต้องได้ทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริง ข้าราชการ ต.ค. 2540 หน้า 181

ในฉบับหน้ามาต่อกันในประเด็นต่อไปนะคะ

คิดอย่างไร...ไม่ให้เครียด
ความคิดของคนเรานี่แหละเป็นตัวการส าคัญ ที่ ท าให้เ กิ ดความเครียดได้ ง่าย ดัง นั้นหากรู้จัก คิดให้เ ป็น ชีวิตก็ จ ะมีความสุข
ขึ้นอีกเยอะเลย
วิธีคิดที่จะช่วยให้เรามีสุขภาพจิตดีขึ้น ได้แก่
1. คิดในแง่ยืดหยุ่นให้มากขึ้น อย่าเอาความคิดส่วนตัวเที่ยวไปวัดหรือตัดสินความถูกผิดของผู้อื่น อย่าเอาแต่จับผิดผู้อื่นหรือ
ตัวเองตลอดเวลา รู้จักปล่อยวาง ผ่อนหนักผ่อนเบา ให้อภัย ลดศักดิ์ศรี ทิฐิมานะ ลืมมันไปเสียบ้าง แล้วความเครียดจะน้อยลง หรือไม่มี
ความเครียดเลย
2. คิดอย่างมีเหตุผล อย่าเป็นคนหูเบา เชื่ออะไรง่าย ๆ แล้วเก็บมาคิดวิตกกังวลเป็นทุกข์ เป็นร้อน พยายามใช้เหตุผล ไตร่ตรอง
ให้รอบคอบต่อเรื่อง หรือปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
3. คิดหลายๆแง่มุม การมองหรือคิดอะไรด้านเดียวมักขาดทุน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วน มีทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงต้อง
มองและคิดให้รอบด้าน จะได้เข้าใจเหตุการณ์ตามความเป็นจริงจิตใจจะได้ไม่ทุกข์
4. คิดแต่เรื่องดี ๆ แม้ชีวิตจะมีทั้งสุขและทุกข์คละเคล้ากันอยู่เสมอ แต่เราไม่จาเป็นจะต้องจดจาแต่เรื่องร้ายๆ หรือเรื่องทุก ข์
ผิดหวัง สิ่งดีๆในชีวิตต่างหากที่ควรจดจาและระลึกถึงบ่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นความสาเร็จในชีวิตที่ผ่านมา คาชมเชยที่ได้รับความมีน้าใจของ
เพื่อน ฯลฯ เพื่อจะได้มีกาลังใจต่อสู้กับอุปสรรคต่อไป
5. คิดถึงคนอื่นบ้าง อย่าคิดหมกมุ่นอยู่กับตัวเองมากนัก เปิดใจรับรู้ความเป็นไปของคนใกล้ชิด หรือปัญหาของผู้คนในสังคมบ้าง
บางทีคุณอาจจะพบว่าปัญหาที่ตัวเอง เจอะเจอนี้ช่างเล็กน้อยเหลือเกิน เมื่อเทียบกับปัญหาของคนอื่น ๆ แล้วหากคุณสามารถช่วยเหลือ
คนอื่นได้บ้าง จิตใจก็จะเกิดปีติสุข
อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักกับการเปลี่ยนแปลงความคิดแบบเดิม ๆ ที่เคยชิน แต่ถ้าได้ฝึกบ่อย ๆ เรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่าย
โดยเฉพาะความคิดในทางบวกที่ทาให้คนเรามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

แหล่งทีม่ า : http://www.thaihealth.or.th/Content/42388-คิดอย่างไร...%20ไม่ให้เครียด.html

