ปีที่ 6 ฉบับที่ 46 เดือนสิงหาคม 2561
จากการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขณะนี้ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชี ย งราย และกาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบี ยบเกี่ ยวกั บ การสอบเพื่ อสรรหาและเลือกสรรเป็ นพนักงานจ้า งองค์ การบริ ห าร
ส่วนจังหวัดเชียงรายแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง http://www.chiangraipao.go.th/ หัวข้อ ประกาศรับสมัคร/ โอนย้าย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 2327 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้แจ้งเกี่ยวกับการใช้
บัตรประจาตัวประชาชนแบบ Smart card ในการยื่นใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง ของผู้มีสิทธิองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิสามารถเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของทางราชการทุกแห่งได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง เพียงแค่แสดงบัตร
ประจาตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่หรือเสียบบัตรประจาตัวประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ รายเอียดตามเอกสารแนบท้ายจดหมายข่าว

ข้าราชการโอนมารับราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
นางอภิ รดี หนองสิมมา ต าแหน่ง ผู้อานวยการส่ วนบริ หารการศึกษา (นักบริห ารงานการศึกษา ระดับ กลาง) มาด ารง
ตาแหน่ง รักษาการตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับสูง )
สังกัดสานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวสายสุณี ภิญโญหิรัณย์กุล ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สังกัดเทศบาลตาบลดอนศิลา มาดารงตาแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สังกัดกองการเจ้าหน้าที่
นางสาวศุภลักษณ์ มีลาภ ตาแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ สังกัดสานักงานศาลยุติธรรม มาดารงตาแหน่งนักพัฒนาการ
ท่องเที่ยวปฏิบัติการ สังกัดกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
นางบุษบา แสนสมบัติ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สังกัดเทศบาลตาบลป่าอ้อดอนชัย มาดารงตาแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สังกัดสานักปลัด อบจ.
นายพีราภัสร์ มาณะศรี ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน สังกัดเทศบาลนครเชียงราย มาดารงตาแหน่งเจ้าพนักงาน
พัสดุปฏิบัติงาน สังกัดกองพัสดุและทรัพย์สิน

กองการเจ้าหน้ าที่ไ ด้ดาเนิน การรับสมัครบุคคลเพื่อ สรรหาและเลือ กสรรเป็นพนักงานจ้ างองค์ การบริห ารส่วนจังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 19 – 31 สิงหาคม 2561 ณ สานักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ข้า ราชการและพนักงานจ้า ง กองการเจ้า หน้าที่ ได้ เข้า ร่วมงานประเพณีแ ห่เทีย น
พรรษา ประจาปี 2561 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ในช่วงเช้า ข้าราชการและพนักงานจ้างกองการเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning day
เพื่ อ เฉลิม พระเกี ยรติ สมเด็ จ พระนางเจ้ าสิริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นีนาถ ในรั ช กาลที่ 9 เนื่ อ งในโอกาสวั นเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ บริ เวณโดยรอบและภายในสานั ก งาน อบจ.เชียงราย และในช่ว งบ่ายเข้าร่ ว มกิ จ กรรม
สาธารณประโยชน์ ต ามโครงการ “วั ด ประชา รั ฐ สร้ า งสุ ข : พั ฒ นาวั ด ตามแนวทาง 5 ส” ณ วั ด ฝั่ ง หมิ่ น ต าบลริ ม กก
อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 นางสาววิภา แสนชัย นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ เป็นตัวแทนกองการเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรายการ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย CRPAO NEWS REPORT

“ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย”
ในจดหมายข่ า วฉบั บ ที่ 45 เดื อ นกรกฎาคม 2561 ได้ น าเสนอประกาศหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การลาของข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง อบจ.เชียงราย ในส่วนของข้าราชการไปแล้ว ดังนั้นในจดหมายข่าวฉบับนี้จึงขอนาเสนอในส่วนของ
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง อบจ. ดังนี้
 ลูกจ้างประจา
ประกาศคณะกรรมการข้ า ราชการองค์ การบริ ห ารส่ว นจัง หวัด จัง หวั ด เชี ย งราย ลงวั นที่ 7 พฤศจิก ายน 2545
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบจ.
ข้อ 397 การลาพักผ่อนประจาปีของลูกจ้างประจา ให้เป็นไปตามที่กาหนดสาหรับข้าราชการ อบจ. โดยอนุโลม
 พนักงานจ้าง
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง
ข้อ 60 ในปีหนึ่ง พนักงานจ้างตามภารกิ จและพนักงานผู้เ ชี่ยวชาญพิเศษ มีสิทธิลากิจ ส่วนตัว รวมทั้งลาไปต่างประเทศ
ได้รับค่าตอบแทนอัตราปกติระหว่างลาไม่เกินสี่สิบห้าวันทาการ แต่ในปีแรกที่ได้รับการจ้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน
สิบห้าวัน
พนัก งานจ้ างตามวรรคหนึ่ง ผู้ใ ดประสงค์ล ากิ จ ส่ วนตัว ให้ เ สนอใบลาต่อ ผู้บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดับ ชั้น และเมื่ อได้รั บ
อนุญ าตแล้ว จึง จะหยุดราชการได้ เว้นแต่มี เ หตุจ าเป็นไม่ ส ามารถขอรับ อนุญ าตได้ทันจะเสนอใบลา พร้อมระบุเหตุจาเป็นไว้
แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได้ แต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ประกาศ ก.จ.จ.เชียงราย ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)
ข้อ 61 การลาพักผ่อนประจาปีของพนักงานจ้าง มีสิทธิ ลาพักผ่อนโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาปีหนึ่งไม่เกิน 10 วัน
ทาการ ส าหรับ ในปีแรกที่ ได้รับ การจ้างเป็นพนัก งานจ้างยังไม่ ครบ 6 เดือน ไม่ มี สิท ธิล าพักผ่อน เว้นแต่ผู้ที่ เ คยได้รั บ การจ้าง
เป็นพนักงานจ้างมาแล้วไม่น้อ ยกว่า 6 เดือ น และพ้นจากการเป็นพนักงานจ้างไปแล้ว แต่ต่อมาได้รับ การจ้างเป็นพนักงานจ้าง
ใน อบจ. เดิมอีก
ข้อ 62 การลาคลอดบุตรของพนักงานจ้าง มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ 90 วัน นับรวมวันหยุดประจาสัปดาห์และวั นหยุดพิเศษ
ระหว่างลาโดยได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาไม่เกิน 45 วัน และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุน
ประกันสังคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

จะป้องกันผลเสียจากการยืนนานได้อย่างไร
จะป้องกันผลเสียจากการยืนนานได้อย่างไร คาตอบที่ง่ายที่สุดและตรงไปตรงมาคือ “อย่ายืนนาน” แต่อย่างไรก็ตามการ
นาไปปฏิบัติจริงนั้นอาจทาได้ยากถ้าต้องประกอบอาชีพที่ต้องยืนทางาน มีข้อแนะนาหลายอย่างที่สามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง
1. ยื นบนพื้นนิ่ม พื้ นที่ นิ่ม ลดแรงกดที่ เ ท้าได้ อาจใช้พรมเช็ดเท้ านิ่ม ๆ ไม่ จ าเป็นต้องไปซื้อพรมส าหรับ ยืนที่ มี ร าคาแพง
สามารถทดสอบพรมได้ด้วยการถอดรองเท้ายืนบนพรมนั้น หลังจากนั้นลองยืนเท้าเดียว ถ้ารู้สึกว่าสบายเท้าและยืนได้มั่นคงถือว่าใช้ได้
2. ใส่รองเท้า ที่มี พื้นนิ่มและหลวมเล็กน้ อย รองเท้ าที่มีพื้นนิ่ม ช่วยลดแรงกดไปที่เท้ าได้เ ช่นเดียวกั บพื้นที่ นิ่ม ส่วนการที่
ต้องเลือกรองเท้าหลวมเพราะตกเย็นเท้าของท่านอาจบวมได้เล็กน้อยจากการยืนนาน
3. ไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงในการทางาน ในกรณีที่เจ็บส้นเท้ามาก อาจใส่รองเท้าส้นสูงได้แต่ไม่เกิน 2 นิ้ว เพื่อช่วยลดแรงกด
ที่ส้นเท้า
4. ยื นเท้า โต๊ะ สูงหรือตู้ข ายสินค้า โดยใช้ แ ขนหรือศอกรับน้าหนักตัวทางด้า นหน้า สลับ กับ การใช้ก้ นหรือหลัง พิง ผนัง
เป็นครั้งคราว เพื่อลดน้าหนักกดที่กระทาต่อหลังและเท้า
5. พักการยืนบ่อยๆ หย่อนขาข้างหนึ่ง หรืออาจใช้ที่วางเท้าเป็นบล็อกสูงจากพื้นประมาณ 4-6 นิ้ว
6. ใช้เก้าอี้แบบกึ่งนั่งกึ่งยืน ในกรณีของพนัก-งานเคาน์เตอร์หรือการทางานในโรงงาน
7. ถ้างานที่ทาสามารถทาได้ทั้งในขณะยื นและ นั่ง ให้ยืนสลับนั่ง แต่ต้องจัดสภาพงานให้เหมาะสม เช่น โต๊ะยืนทางาน
ไม่ควรเตี้ยเกินไปจนต้องก้มหลัง อาจจัดโต๊ะให้ทางาน 2 ชุด คือชุดยืนและนั่งทางาน แล้วให้ทางานสลับหน้าที่กันเป็นระยะๆ
8. เมื่อรู้สึกเมื่อย ให้เดินไปมาสัก 2-3 นาที จึงค่อยนั่งลง ยกขาทั้ง 2 ข้างพาดบนที่นั่งของเก้าอี้อีก ตัวหนึ่ง ให้เท้าอยู่สูง
ประมาณระดับเข่า เพื่อช่วยเลือดจากขากลับเข้าสู่หัวใจดีขึ้น ป้องกันหลอดเลือดขอด มีโอกาสพักอย่ายืนคุยให้นั่งยกขาพาดเก้าอี้
อาจจะกระดก ปลายเท้าสลับกันซ้าย-ขวาร่วมด้วย
9. กลับถึงบ้า นให้นอนเอาเท้า ยั นกับกาแพง ให้เ ท้าอยู่สูง จากพื้ นประมาณครึ่ง เมตร แล้วกระดกปลาย เท้ าขึ้นสลับ กั น
ทั้ง 2 ข้าง ทาประมาณ 10 นาที ออกกาลังด้วยการเดิน วิ่ง หรือว่ายน้า เป็นเวลา 15-20 นาที สัปดาห์ละ 3 ครั้ง เพื่อช่วยการไหลเวียน
ของเลือดที่ไปเลี้ยงขา พักผ่อนด้วยการนอนให้พอเพียงอย่างน้อยวันละ 6 ชั่วโมง
แหล่งทีม่ า : http://www.thaihealth.or.th/Content/43696-จะป้องกันผลเสียจากการยืนนานได้อย่างไร.html

