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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

เรื่องเลาในหลวง ในวันเสด็จพระราชดําเนินกลับ
ประเทศสวิตเซอรแลนดเ พ่ือทรงศึกษาตอ ขณะท่ี
ประทับรถพระท่ีนั่งไปสูสนามบินดอนเมือง พระองค
ทรงไดยินเสียงตะโกนดังๆ วา “ในหลวง อยาท้ิง
ประชาชนนะ” ทําใหทรง…… จะเปนอยางไรติดตามได
ในเก็บมาฝากคะ (หนา 4)

ขาพระพุทธเจา ผูบริหาร ขาราชการ  และเจาหนาท่ีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



ใหขาราชการปฏิบัติราชการ
ลําดับ
ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ

สวนราชการเดิม ไปปฏิบตัิหนาที่ ตั้งแตวันที่

๑ นายอุดม
อัศวุตมางกุร

นายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานสาธารณสุข)
กลุมอนามัยผูสูงอายุ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ผูอํานวยการสํานักอนามัยผูสูงอายุ
กรมอนามัย

30 ก.ย. 59

2 นายอรรถพล
แกวสัมฤทธิ์

ผูอํานวยการสํานัก
(ผูอํานวยการเฉพาะดาน) (แพทย))
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาอนามัย-
เด็กแหงชาติ
กรมอนามัย

30 ก.ย. 59

3 นางสุชาดา
สารบุญ

นักประชาสัมพันธชํานาญการพิเศษ
กลุมสื่อสารองคกร
สํานักงานเลขานุการกรม
รักษาการในตําแหนง
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
(ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล)
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย

ผูอํานวยการศูนยสื่อสารสาธารณะ
กรมอนามัย

30 ก.ย. 59

4 นางสาวพวงเพ็ญ
ชั้นประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดานโภชนาการ)
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
กรมอนามัย

ผูอํานวยการศูนยความรวมมือระหวาง-
ประเทศ
กรมอนามัย

30 ก.ย. 59

5 นายสมชาย ตูแกว นักวิชาการสาธารณสุข-
ชํานาญการพิเศษ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
กรมอนามัย

ผู อํานวยการศูนยบ ริหารกฎหมาย -
สาธารณสุข
กรมอนามัย

30 ก.ย. 59

6 นางสาวนพเกา
พรหมมี

นักวิทยาศาสตรการแพทย-
ชํานาญการพิเศษ
ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
กรมอนามัย

ผู อํ านวยการ ศูนยหองปฏิบั ติการ -
กรมอนามัย

30 ก.ย. 59

7 นางสมควร
ใจกระจาง

นักวิชาการสาธารณสุข-
ชํานาญการพิเศษ
ศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ
และแรงงานขามชาติ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
รักษาการในตําแหนงนักวิชาการ-
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดานสาธารณสุข)
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร
กรมอนามัย

ผูอํานวยการศูนยอนามัยกลุมชาติพันธุ-
ชายขอบและแรงงานขามชาติ
กรมอนามัย

30 ก.ย. 59
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ใหขาราชการปฏิบัติราชการ (ตอ)
ลําดับ
ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ

สวนราชการเดิม ไปปฏิบตัิหนาที่ ตั้งแตวันที่

8 นายแมนสรวง
วงศอภัย

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
ศูนยทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ
สํานักทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย

ผูอํานวยการศูนยทันตสาธารณสุข-
ระหวางประเทศ

30 ก.ย. 59

ยายขาราชการ

แตงต้ังลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่

๑ นางสาวสายเพียร
ปราสุวรรณ

พนักงานธุรการ ส 2
กลุมงานสนับสนุน
ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

พนักงานธุรการ ส 3
กลุมงานสนับสนุน
ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

8 ก.ย. 59

๒ นายสวุิทย
รอดกลาง

พนักงานธุรการ ส 2
กลุมงานสนับสนุน
ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

พนักงานธุรการ ส 3
กลุมงานสนับสนุน
ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

8 ก.ย. 59

3 นางสุนียรัตน
หาญจักรคํา

พนักงานการเงินและบัญชี ส 2
กลุมงานสนับสนุน
ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

พนักงานการเงินและบัญชี ส 3
กลุมงานสนับสนุน
ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

8 ก.ย. 59

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สวนราชเดิม ตําแหนง/สวนราชใหม ตั้งแตวันที่
๑ เรืออากาศเอกหญิง

ฐาปนพร
สิงหโกวินท

นักวิชาการเผยแพร-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุข-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อการ
สงเสริมสุขภาพ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

17 ต.ค. 59

๒ นางสาวไพลนิ
เชิญทอง

พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม
กรมอนามัย

17 ต.ค. 59
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เสียงปริศนา
ในวันเสด็จพระราชดําเนินกลับประเทศสวิตเซอรแลนดเพ่ือทรงศึกษาตอ ขณะท่ีประทับรถพระท่ีนั่ง

ไปสูสนามบินดอนเมือง พระองคทรงไดยินเสียงตะโกนดังๆ วา “ในหลวง อยาท้ิงประชาชนนะ” ทําใหทรง
นึกตอบบุคคลผูนั้นในพระราชหฤทัยวา “ถาประชาชน ไมท้ิงขาพเจาแลวขาพเจาจะท้ิงประชาชนอยางไร
ได” เปนท่ีนาประหลาดวา ตอมาอีกประมาณ 20 ป พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงพบชายท่ีรองตะโกนทูลพระองคไมใหท้ิงประชาชนนั้นเปนพลทหาร และออกไปทํานาอยูในตางจังหวัด
เขากราบบังคมทูลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีไมทรงท้ิงราษฎร เขาทูลวา ตอนท่ีเขารองไปนั้น
เขารูสึกวาเหว และใจหายท่ีเห็นพระเจาแผนดินจะเสด็จฯ ไปจากเมืองไทย กลัวจะไมเสด็จฯ กลับมาอีก
เพราะคงจะทรงเข็ดเมืองไทย เห็นเปนเมืองท่ีนากลัว นาสยดสยอง เขาดีใจมากท่ีไดเฝาฯ อีก กราบบังคม
ทูลถามวา “ทานคงจําผมไมได ผมเปนคนรองไมใหทานท้ิงประชาชน” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่ง
ถามวา “เรานะรึท่ีรอง” “ใชครับ ตอนนั้นเห็นหนาทานเศรามาก กลัวจะไมกลับมา จึงรองไปเหมือนคน
บา” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงตอบ “นั่นแหละ ทําใหเรานึกถึงหนาท่ี จึงตอง
กลับมา”

ท่ีมา : http://www.sudsapda.com/


