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...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช ๒๕41
“การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเก่ียวเน่ืองถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ
ประชาชนทุกคน. เพราะฉะน้ัน จึงจําเปนท่ีขาราชการทุกคนจะตองทําหนาท่ีทุก ๆ ประการให

บริสุทธิ์บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพ่ือผลการปฏิบัติราชการทุกอยาง
จักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีท่ีสุดแกตน แกหนาท่ี และแกแผนดิน”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕41

...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช ๒๕41
“การปฏิบัติงานทุกอยางของขาราชการ มีผลเก่ียวเน่ืองถึงประโยชนสวนรวมของบานเมือง และ
ประชาชนทุกคน. เพราะฉะน้ัน จึงจําเปนท่ีขาราชการทุกคนจะตองทําหนาท่ีทุก ๆ ประการให

บริสุทธิ์บริบูรณ โดยเต็มกําลังสติปญญา ความรู ความสามารถ เพ่ือผลการปฏิบัติราชการทุกอยาง
จักไดบรรลุความสําเร็จอยางสูง และบังเกิดประโยชนอยางดีท่ีสุดแกตน แกหนาท่ี และแกแผนดิน”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕41

อย า ลื ม !! น ะ ค ะ  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ข า ว ส า ร
ก า ร เ จ า ห น า ท่ี  ไ ด ทุ ก วั น ท่ี ๑ แ ล ะ วั น ท่ี ๑ ๖
ของ ทุก เดื อน  ทาง เ ว็บ ไซต กองการ เ จ าหน า ท่ี
กรมอนามัย http://person.anamai.moph.go.th
หากผูอานมีขอเสนอแนะ ติชม หรือประสงคจะสง
บทความเ พ่ือลงข าวสารโปรดแจ ง ไป ท่ี E-mail
hrd_person@anamai.mail.go.th

Stay Hungry, Stay Foolish ท่ี (นาจะ) แปลเปน
ไทย ไดวา จงทําตัวหิวเสมอ จงเปนคนโงเสมอ เปนวลี
เด็ดของสตีฟ จ็อบ ท่ีคลาสสิคตลอดกาล คําวาใหทําตัว
หิว…… จะเปนอยางไรติดตามไดในเก็บมาฝากคะ
(หนา 4-5)



เลื่อนขาราชการ
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม

ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

๑ นางอัมพร
จันทวิบูลย

ผูอํานวยการ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการพิเศษ)
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรมอนามัย

ผูอํานวยการ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
(ดานสงเสริมและพัฒนาระบบ))
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรมอนามัย

12 ก.พ.59

2 นางสาวบังเอิญ
ทองมอญ

นักโภชนาการชํานาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
กรมอนามัย

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
กรมอนามัย

25 ม.ีค.59

บรรจุผูเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญกลับเขารับราชการ
นางสดุารัตน ดีภัทรกุล ตําแหนงเดิมพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ บรรจุกลับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี
15 สิงหาคม 2559

รับโอนขาราชการ
นางสาววาสนา ไชยคํา ตําแหนงเจาพนักงานธุรการงานทะเบียนวิทยุชํานาญงาน ฝายบริหารท่ัวไป

สํานักประชาสัมพันธ เขต 3 (เชียงใหม) กรมประชาสัมพันธ โอนมารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี-
ชํานาญงาน กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 3 ตุลาคม ๒๕59

ยายขาราชการ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สวนราชเดิม ตําแหนง/สวนราชใหม ตั้งแตวันที่
๑ นางสาวสุธินี

วรกิจธรรมกุล
นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย

นายแพทยชํานาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กรมอนามัย

20 ก.ย. 59

๒ นายมณฑล
ตาลเยื้อน

เจาพนักงานการเงินและบัญชี-
ชํานาญงาน
กลุมอํานวยการ สาํนักโภชนาการ
กรมอนามัย

เจาพนักงานการเงินและบัญชี-
ชํานาญงาน
กลุมการเงิน กองคลัง
กรมอนามัย

20 ก.ย. 59



แตงต้ังลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่

๑ นางดารุณี
สิงหทอง

พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป บ 2
กลุมงานบริการพ้ืนฐาน
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส 2
กลุมงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

1 ส.ค. 59

๒ นางสงบ
สุขศรีสวัสดิ์

พนักงานบริการเอกสารท่ัวไป บ 2
กลุมงานบริการพ้ืนฐาน
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส 2
กลุมงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

1 ส.ค. 59

3 นางผการัตน
ศรีเษม

พนักงานพิมพ ส 3
กลุมงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

พนักงานพิมพ ส 3
กลุมงานสนับสนุน
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมอนามัย

3 ต.ค. 59

อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี
๑ นางศิริรักษ โลหะปยะพันธ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กลุมอํานวยการ
ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี กรมอนามัย

1 ก.ย. 59

๒ นางเรณู ขะทุม ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส 2
กลุมงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

2 ต.ค. 59

3 นางอรพินท วุฑฒกนก นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย

2 ต.ค. 59

4 นางสาวพิมพชนก
แพสุวรรณ

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค กรมอนามัย

2 ต.ค. 59

5 นางอารยา สกนธวัฒน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย

2 ต.ค. 59

6 นางสาวกาญจนา แซอ้ึง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม กรมอนามัย

3 ต.ค. 59



อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ (ตอ)

อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี
7 นางธีราภรณ

ไชยศิริวัฒนะกุล
นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมขอมูลและประเมินผล
กองแผนงาน กรมอนามัย

3 ต.ค. 59

8 นางนพรัตน พรหมโชติ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค
กรมอนามัย

1 พ.ย. 59

9 นายบรรจง ฉัตรกันทะ ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส 2
กลุมงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

1 พ.ย. 59

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี
๑ นางภัสสณิชา สุขทอง ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส 2

กลุมงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

1 ต.ค. 59

๒ นางวิไลพร เฉ่ือยฉํ่า ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส 2
กลุมงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

2 ต.ค. 59

3 นางจิรา มิลาวรรณ พนักงานธุรการ ส 3
กลุมงานสนับสนุน
กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย

3 ต.ค. 59

4 นางพเยาว นิยมแกว พนักงานธุรการ ส 3
กลุมงานสนับสนุน
กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย

3 ต.ค. 59

5 นางรุจาภา ศรีอมร พนักงานธุรการ ส 3
กลุมงานสนับสนุน
กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย

3 ต.ค. 59
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à¡çºÁÒ½Ò¡ ©ºÑº¹Õé เรามาทราบ 5 ไอเดียพัฒนาตนเอง สําหรับมนุษยออฟฟศจอม busy !!
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5 ไอเดียพัฒนาตนเอง สําหรับมนุษยออฟฟศจอม busy
Stay Hungry, Stay Foolish ท่ี (นาจะ) แปลเปนไทย ไดวา จงทําตัวหิวเสมอ จงเปนคนโงเสมอ เปนวลีเด็ด

ของสตีฟ จ็อบ ท่ีคลาสสิคตลอดกาล คําวาใหทําตัวหิว หมายถึงใหหิวความรู ท่ีวาใหโงเสมอคือ อยาไปนึกวาตัวเอง
ฉลาด คนเราตองยอมรับตัวเองวาเราไมไดรูทุกเรื่อง ตองพรอมเปดใจรับความรูใหม และพัฒนาตัวเองอยูเสมอ

คนท่ัวไปชอบเขาใจวา ชีวิตแหงการเรียนรูไดยุติลงเม่ือเราเรียนจบจากมหาวิทยาลัย หรือแกแลวจะมัวไป
นั่งเรียนก็อายเด็ก และถึงแมวาบางคนจะยอมรับวาการเรียนรูสามารถทําไดอยูเสมอ แตก็จะมีขอแมอ่ืนๆ อีก
เชน ยุง ไมมีเวลา อยากพักผอน เสียดายเงิน ฯลฯ ขอบอกวาทัศนคติแบบนี้ แคคิดก็ผิดแลว เปนแนวความคิดท่ี
ไมเอ้ือตอการพัฒนาตัวเอง และเปดรับเอาความรูใหมๆ เขาสูสมองเลยแมแตนอย จริงๆ แลว มนุษยมีเวลาเทากัน
และสามารถทําทุกอยางได เพียงแคปรับวิธีคิดเพียงเล็กนอยเทานั้น การเรียนรูและพัฒนาตัวเองไมใชเรื่องยาก
มีวิธีการท่ีทําไดหลายอยาง ดังนี้

1. อาน และ บันทึก
การอาน และ จด เปนวิธีการบันทึกท่ีคลาสสิค และมีมาควบคูกับการสรางโลก เราไมไดคาดหวังวาจะใหคุณ

ตองอานอะไรมากมายในหนึ่งวัน แตขอใหสิ่งท่ีคุณเลือกอานในแตละวันนั้น มีสาระความรู หรืองายท่ีสุด อานขาวก็ได
จะไดรูวาตอนนี้โลกเขาไปถึงไหนกันบางแลว อานแลวถาเจอไอเดียดีๆ ท่ีสามารถเอาไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองได
ถากลัวจะลืมก็จด หรือเมมไวในเครื่องมืออิเลกทรอนิคสตางๆ ไวทบทวน หรือนําไปปฏิบัติตาม แมจะยุงแค ไหน
คุณก็นาจะพอมีเวลาวางในชวงเชา หรือชวงพักกลางวันอยูบาง อยาปลอยใหความยุงมาเปนอุปสรรคในการเรียนรูคะ

2. เลนอิน…
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2. เลนอินเตอรเนต
อินเตอรเนตเปนสิ่งท่ีมีประโยชนมากๆ ถาใชใหถูกวิธี เดี๋ยวนี้จะหาความรู ขอมูลอะไร ในอินเตอรเนทก็มี

หมด ทุกอยางสามารถเสิรชเจอไดงายเพียงแคปลายนิ้ว อยากรูเรื่องอะไรก็ใสคียเวิรดแจมๆ เขาไป แลวลองเขา
ไปอานหาไอเดียใหมๆ ดู มีท้ังเว็บไทย และเว็บตางประเทศ เจอไอเดียเด็ด อยาลืมบันทึกไวแบบท่ีแนะนําในขอแรก
นะคะ
3. ถายรูปเก็บไอเดีย

เดินผานอะไร อานเจออะไร เขาสัมมนา ประชุมอะไรก็ตาม ถาเจอไอเดียดีๆ เกรงจะจดไมทันก็หยิบ
สมารทโฟนข้ึนมาใชใหเปนประโยชน ถายภาพเก็บเอาไว แลวมาศึกษาแบบลงรายละเอียดตอนมีเวลาทีหลังก็ได
รวมถึงยังเปนการเก็บรวบรวม บันทึกเอาสิ่งดีๆ มีประโยชนในแบบท่ีตัวเองสนใจเอาไวดวยกันไดแบบงายๆ
4. สนทนาพูดคุย

ในการทํางาน เรามีโอกาสพบปะเจอผูคนมากมายท่ีสามารถใหความรูกับเราได ความรูนั้นไมไดเพียงจํากัด
แคเพียงวาตองนั่งฟงเลคเชอรใหใครมาสอนคุณ ในบอยครั้ง ความรูก็มาจากการพูดคุยธรรมดาๆ ท่ีตอยอดมาจาก
บทสนทนาดีๆ ท่ีมีสาระ ยิ่งถาไดมีโอกาสคุยกับคนท่ีมีความรู ความสามารถ ท่ีสามารถสรางแรงบันดาลใจในการ
ทําสิ่งดีๆ ใหคุณได ประโยชนท่ีไดก็ไมตางอะไรกับการเขาคอรสเรียน 1 คอรสเลยทีเดียว
5. เรียนทางออนไลน

บางสิ่งบางอยางท่ีเปน skill ความรูท่ีตองการการเรียนอยางตอเนื่อง และจริงจัง ไมสามารถกอใหเกิดเปน
ทักษะไดดวยการเรียนรูดวยตัวเอง แตคุณก็ยุงเหลือเกิน ไมสามารถจัดการเวลาตัวเองใหไปเรียนได สมัยนี้คอรส
การเรียนการสอนทางออนไลนมีใหเลือกมากกวาท่ีคิด อยากเรียนอะไร วิชาอะไร เขาไปหาในกูเก้ิลไดเลย
สะดวกสบาย เรียนยอนหลังได เลือกเวลาเรียนได ไมตองเดินทาง ประหยัดเวลา ฯลฯ รับรองไดวาตอบโจทยขออาง
ตาง ๆ ของคุณไดทุกขอเลยทีเดียว ลองไปเสิรชหาดูนะคะ แลวจะติดใจ

ไมวามนุษยออฟฟศอยางคุณจะยุงแคไหนก็ตาม สิ่งรอบตัวในแตละวันท่ีคุณเจอลวนแลวแตเปนความรูใหมๆ
ท่ีจะชวยพัฒนาตัวคุณไดท้ังนั้น ขอแคใหคุณไมยุงจนเกินไป จนไมมีเวลาทําอะไรนอกจากงาน jobsDB เชื่อวา
การเรียนรูไมมีวันสิ้นสุด ตราบใดท่ีคุณเปดรับ แลวคุณจะเปนมนุษยออฟฟศท่ีทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพแนนอนคะ

ท่ีมา : https://th.jobsdb.com/th-


