ปีที่ 6 ฉบับที่ 45 เดือนกรกฎาคม 2561
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จานวน 13 ตาแหน่ง
73 อัตรา ดังนี้
พนักงานจ้างตามาภารกิจ
1) ผู้ช่วยครู
จานวน 14 อัตรา
-สาขาวิชาภาษาไทย
1 อัตรา
-สาขาวิชาเอกฟิสิกส์
1 อัตรา
-สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
3 อัตรา
-สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา
1 อัตรา
-สาขาเอกดนตรีสากล
1 อัตรา
-สาขาวิชาเอกคหกรรม
1 อัตรา
-สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
3 อัตรา
-สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
1 อัตรา
-สาขาวิชาเอกภาษาจีน
1 อัตรา
-สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
1 อัตรา
2) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
จานวน 6 อัตรา
3) ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
จานวน 2 อัตรา
4) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จานวน 6 อัตรา
5) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
จานวน 4 อัตรา
6) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
จานวน 1 อัตรา
7) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จานวน 2 อัตรา
8) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
จานวน 13 อัตรา
9) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จานวน 17 อัตรา
10) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จานวน 1 อัตรา
11) พนักงานขับรถยนต์
จานวน 2 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
12) คนงานทั่วไป
จานวน 4 อัตรา
13) คนงานทั่วไป (ภารโรง)
จานวน 1 อัตรา
ทั้งนี้ผู้ประสงค์จะสมัครให้สมัครด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่ว นจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 19 – 31 กรกฎาคม 2561 ในวัน
และเวลาราชการ ถนนศู น ย์ ร าชการฝั่ ง หมิ่ น และจะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ ส อบให้ ท ราบภายในวั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2561 ทาง
www.chiangraipao.go.th หรือสอบถามได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ โทร 0 5317 5319 ในวันและเวลาราชการ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 นายทรงวุฒิ พุทธิสกุลชัย หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม เป็นตัวแทนกองการเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมรายการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT

เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ได้ มี ข้ า ราชการโอนมารั บ ราชการในสั ง กั ด อบจ.เชี ย งราย จ านวน 4 ราย
ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2

กองการเจ้ าหน้ าที่ไ ด้ ดาเนินการจั ดโครงการอบรมหลัก สูตร “เสริ มสร้างสมรรถนะการปฏิ บัติงานบุคลากร อบจ.เชียงราย”
ณ โรงแรมเชียงของ ทีคการ์เด้น ริเวอร์ฟร้อนท์ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2561

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 กองการเจ้าหน้าที่ได้ดาเนินการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย

“ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย”
จากการสรุ ป ประกาศหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การลาของข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และพนั ก งานจ้ า ง อบจ.เชี ย งราย
กองการเจ้า หน้าที่ เ ห็นว่าเพื่ อ เป็นแนวทางในการปฏิบัติง านแก่ ข้าราชการ ลูก จ้างประจา และพนัก งานจ้าง จดหมายข่าวฉบับ นี้
จึงขอนาเสนอในส่วนของข้าราชการ ดังนี้
ประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด จังหวัดเชี ยงราย ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.
ข้าราชการ
ข้อ 314 ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญาต และอานาจพิจารณาหรืออนุญาตการลาสาหรับข้าราชการ อบจ. ให้ เป็นไปตาม
ตารางที่กาหนดไว้ท้ายประกาศนี้ในกรณีที่ผู้มีอานาจอนุญาตตามประกาศนี้ไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ และมีเหตุจาเป็น
เร่งด่วนไม่อาจรอขออนุญาตการลาชั้นเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา และเมื่ออนุญาตแล้วให้แจ้งผู้มีอานาจตามประกาศนี้ทราบด้วย
ผู้มี อานาจพิจ ารณาหรือ อนุญ าตการลาจะมอบหมายหรือมอบอานาจโดยท าเป็นหนัง สือให้แก่ ผู้ดารงตาแหน่ง ใดเป็นผู้
พิจารณาอนุญาตแทนก็ได้
ข้อ 319 ข้าราชการซึ่งประสงค์จะไปต่างประเทศในระหว่างการลาตามประกาศนี้ หรือในระหว่างวันหยุดราชการให้เสนอขอ
อนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
การอนุญ าตของนายกองค์ก ารบริห ารส่วนจัง หวัดตามวรรคหนึ่ง เมื่ ออนุญ าตแล้วให้ร ายงานผู้ว่าราชการจัง หวัด และ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบด้วย
ประกาศคณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริ หารส่วนจังหวัด จังหวัดเชี ยงราย ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เรื่อง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ. (แก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 312 การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังนี้
(1) การลาป่วย
(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
(2) การลาคลอดบุตร
(8) การลาไปศึกษา อบรม ดูงาน หรือบัติการวิจัย
(3) การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร (9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
(4) การลากิจส่วนตัว
(10) การลาติดตามคู่สมรส
(5) การลาพักผ่อน
(11) การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์

หนังสือจังหวัดเชียงราย ด่วนที่สุด ที่ ชร 0023.1/29721 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ
ในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการ อบจ. และพนักงานเทศบาล
ได้แจ้งซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. การขออนุมั ติเดินทางไปราชการต่างประเทศของผู้บ ริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้ องถิ่นให้เ สนอหนัง สือถึง จัง หวัด
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
2. การขออนุมัติเดินทางไปราชการภายในประเทศของผู้บริหารท้องถิ่นและประธานสภาท้ องถิ่นให้เส นอหนังสือถึงจังหวัด
ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนเดินทางไปราชการ
3. การขออนุญาตลาไปต่างประเทศของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เสนอหนังสือถึง
จังหวัด ไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนถึงกาหนดเวลา
4. การขออนุญาตลาทุกประเภทของผู้บริหารท้องถิ่น และประธานสภาพท้องถิ่นของ อบจ. และเทศบาลนครเชียงราย ให้เสนอ
หนังสือถึงจังหวัดไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนถึงกาหนดวันลา
5. การขออนุญาตลาไปต่างประเทศในระหว่างการลาหรือในระหว่างวันหยุดราชการของข้าราชการ อบจ. และพนัก งาน
เทศบาล ให้เสนอหนังสือถึงจังหวัดไม่น้อยกว่า 10 วัน ก่อนถึงกาหนดเวลา
6. การส่งหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ และการขออนุญาตลาที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 – 5 ให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
แห่งความล่าช้าดังกล่าว หากไม่ชี้แจงหรือชี้แจงเหตุผลไม่สมควร จังหวัดจะไม่รับไว้พิจารณา

ในฉบับหน้ามาต่อกันสาหรับลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างนะคะ

“กะเพรา”

ราชินี..สมุนไพร

การแพทย์อายุรเวทเชื่อว่ากะเพราเป็นพืชที่ช่วยให้อายุยืน ใช้บรรเทาอาการหวัด ปวดศีรษะ อาการต่าง ๆ ของกระเพาะอาหาร อาการ
อักเสบ โรคหัวใจและหลอดเลือด ปรับสมดุลระบบภูมิต้านทาน บรรเทามาลาเรีย และขับสารพิษต่าง ๆ เพราะมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย มีการใช้ใบ
กะเพราแห้งปนกับเมล็ดพันธุ์เพื่อไล่แมลง การศึกษาวิจัยเรื่อง “กะเพรา” มีจานวนมาก ซึ่งสามารถเรียบเรียงเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั น การกินสารสกัดจากใบกะเพรา 10 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ก่อนการฉายรัง สีหนูทดลอง หนูกิ นสารสกั ดดังกล่า ว มีความ
ผิดปกติของโครโมโซมเซลล์ไขกระดูกที่แยกจากหนูที่รับรังสี 4.5 Gy ติดต่อกัน 5 วันต่ากว่ากลุ่มควบคุม มีผลให้ระดับ GSH GST เอนไซม์กลูตาไทโอน
รีดักเตส (GSPx) และ SOD ในตับมีระดับสูงขึ้น แต่ลดการเกิดออกซิเดชันของไลพิด
ฤทธิ์ ล ดความดั น เลื อ ด การศึ กษาในสุ นัข พบว่ า fixed oil จากกะเพรามี ฤ ทธิ์ ล ดความดั นเลื อ ด อั นอาจมี ผ ลจากฤทธิ์ ข ยายหลอดเลื อ ด
ส่วนปลาย และเชื่อว่ามีคุณสมบัติยับยั้งการเกาะกันของเกล็ดเลือด เพิ่มระยะเวลาแข็งตัวของเลือด
ฤทธิ์ลดปริมาณไขมันในเลือดและปริมาณคอเลสเตอรอลสุทธิ พบว่าฤทธิ์ลดน้าตาลในเลือดมาจากความสามารถในการต้านออกซิเดชันของ
กะเพรา กระต่ายที่ได้รับใบกะเพราสดผสมอาหารขนาด 1-2 กรัม/กิโลกรัม/วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์จะมีปริมาณ คอเลสเตอรอลสุทธิ ไตรกลีเซอไรด์
ฟอสโฟไลพิด และไขมันไม่ดี (แอลดีแอล-คอเลสเตอรอล) ลดลง และมีไขมันดี (เอชดีแอล-คอเลสเตอรอล) และคอเลสเตอรอลในอุจจาระเพิ่มขึ้น
ฤทธิ์ ต่ อระบบหั ว ใจ เมื่ อให้ ใ บกะเพราสดบดละเอี ยด 50 และ 100 มิ ล ลิ ก รัม /กิ โลกรั ม/วั น เป็ นเวลา 30 วั นแก่ห นู แล้ ว จึ งเหนี่ ยวนาให้
กล้ามเนื้อหัวใจตายด้วย isoproterenol พบว่าใบกะเพราบดเพิ่มภาวะต้านออกซิเดชันในหัวใจ เพิ่มระดับ GSH SOD คาทาเลส และ GPx activity
และลดการเกิดไลพิดเพอออกซิเดชันและการตายของกล้ามเนื้อหัวใจ
ฤทธิ์ต้านการเกิดแผลกระเพาะอาหาร สารสกัดกะเพราลดการหลั่งกรด เพิ่มการหลั่งสาร เยื่อเมือกของกระเพาะอาหาร เมื่อป้อนสารสกัด
กะเพราด้ว ยแอลกอฮอล์ 70% ทางท่ อเข้า ที่กระเพาะหนูข าว ขนาด 100 มิล ลิกรัม /กิโลกรัม มีผลรักษาแผลกระเพาะอาหารที่เกิ ดจากแอสไพริ น
แอลกอฮอล์ ฮิสตามีน และความเครียด พบว่าสามารถลดการหลั่งกรด และป้องกันการถูกทาลายของเยื่อบุกระเพาะอาหารได้
ฤทธิ์ลดการบีบตัวของลาไส้ สารสกัดน้าหรือแอลกอฮอล์ 50% ของใบสดหรือใบกะเพราแห้ง มีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อเรียบของลาไส้หนูตะเภา
และกระต่ายที่ถูกกระตุ้นด้วยฮิสตามีน อะเซทิลโคลีน หรือคาร์บาคอล (carbachol)
ฤทธิ์ขับลม ใช้น้าต้มใบกะเพรา 2-3 หยด ผสมน้านมให้ทารกดื่ม ทาให้ทารกสบายท้อง เพราะน้ามันหอมระเหยที่ได้จากกะเพราช่วยขับลมใน
ท้อง
ฤทธิ์ลดการอักเสบ การศึกษากะเพราพบว่ามีฤทธิ์ต้านการทางานของเอนไซม์ค็อกซ์ -1 (Cox-1) และค็อกซ์-2 (Cox-2) เหมือนยาต้านอักเสบ
ที่ไม่ใช่สตีรอยด์ (ที่นิยมใช้ รักษาโรคข้ออักเสบ) อันเนื่องมาจากสารยูจีนอล cirsillenol, cirsimaritin, Isothymonin, Apigenin, rosmarinic acid
ในน้ามันกะเพรา มีฤทธิ์ลดการอักเสบโดยยับยั้งการสังเคราะห์พรอสตาแกลนดิน (prostaglandin)
ฤทธิ์แก้ปวด สารสกัดใบกะเพราด้วยแอลกอฮอล์หรือให้กินทางปาก สามารถยับยั้งอาการปวดได้ เมื่อเหนี่ยวนาให้เกิดการปวดโดยการฉี ด
กรดอะเซติกเข้าทางช่องท้องหนูทดลอง
ฤทธิ์ปกป้องตับ เมื่อฉีดสารสกัดทั้งต้นด้วยแอลกอฮอล์ 70% เข้าช่องท้องหนูถีบจักร 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม หรือป้อนตารับยาที่มีกะเพรา
เป็นส่วนประกอบขนาดต่างๆ กันให้กับหนูขาวทางปาก และสารสกัดใบกะเพราขนาด 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม เมื่อป้อนให้กับหนูถีบจักรทางปากนาน
10 วัน พบว่าป้องกันตับจากการถูกทาลายด้วยสารคาร์บอนเตตราคลอไรด์หรือสารปรอทได้
ฤทธิ์ลดน้าตาลในเลือดและรักษาเบาหวาน ประเทศอินเดียมีประวัติการใช้น้าชงช่อดอกดื่มรักษาเบาหวาน และใช้ชาชงจากใบดื่มเพื่อควบคุม
ระดับน้าตาลในเลือด ส่วนประเทศปากีสถานกินผงใบกะเพรา มื้อละ 21 กรัม วันละ 2 ครั้งเพื่อรักษาเบาหวาน
ฤทธิ์ ต้ า นเชื้ อ แบคที เรี ยที่ ท าให้ เกิ ด อาการท้ อ งเสี ย สารในกลุ่ ม ฟี น อล แทนนิ น และซาโพนิ น จากต้ น กะเพราและสารสกั ดเอทานอล
และน้ามันหอมระเหยจากกะเพราสามารถต้านเชื้อแบคทีเรีย E. Coli และ Shigella dysenteriae ที่เป็นสาเหตุทาให้เกิดอาการท้องเสียได้
ฤทธิ์ ต้านเชื้อ สิว งานวิ จัยของประเทศไทยพบว่ า น้ ามันหอมระเหยจากกะเพรา ซึ่ งมีส ารยู จีนอล แกมม่ าคาร์โยฟิลี น และเมททิ ลยูจี นอล
เป็นองค์ประกอบสาคัญ มีฤทธิ์ต้านการเติบโตของเชื้อสิว Propionibacterium acnes ซึ่งจะสามารถนาไปพัฒนาเป็นสารรักษาสิวต่อไป

แหล่งทีม่ า : http://www.thaihealth.or.th/Content/43426-'กะเพรา'%20ราชินสี มุนไพร.html

