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อย า ลื ม !! น ะค ะ  ส าม า ร ถ ติ ด ต า ม ข า วส า ร
ก า ร เ จ า หน า ท่ี  ไ ด ทุ ก วั น ท่ี ๑ แ ละ วั น ท่ี ๑ ๖
ของทุก เดื อน ทาง เ ว็บไซตกองการ เจ 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

หลังจบการแขงขันโอลิมปกเกมส 1996 ท่ีเมือง
แอตแลนตา สหรัฐอเมริกา นายสมรักษ คําสิงห นักมวย
สากลสมัครเลน และเปนนักกีฬาไทยคนแรกท่ีไดรับ
เหรียญทองจากโอลิมปกเกมส ไดเขา… จะเปนอยางไร
ติดตามไดในเก็บมาฝากคะ (หนา 3)

...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช ๒๕24
“ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกนั ทีจ่ะตองตั้งใจขวนขวายปฏบิัตงิานดวยความฉลาดรอบคอบ
ใหสําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และทีจ่ะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันทีจ่ะอุมชู

รักษาความดีในชาติใหยืนยงมัน่คงอยูคูกบัผนืแผนดินไทย.ย่ิงเปนผูใหญ มตีําแหนงสําคัญย่ิงตองปฏบิัติ
ใหดี ใหหนักแนน ใหมปีระสิทธภิาพสูงข้ึน. ผลงานที่สาํเร็จข้ึนจากความรวมมือและจากความบริสทุธิ์ใจ
จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดไดตามที่ปรารถปรารถนา.”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕24

...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช ๒๕24
“ขาราชการทุกฝายมีหนาที่เหมือนกนั ทีจ่ะตองตั้งใจขวนขวายปฏบิัตงิานดวยความฉลาดรอบคอบ
ใหสําเร็จลุลวงตรงตามเปาหมายโดยไมชักชา และทีจ่ะตองรวมกับชาวไทยทุกคนในอันทีจ่ะอุมชู

รักษาความดีในชาติใหยืนยงมัน่คงอยูคูกบัผนืแผนดินไทย.ย่ิงเปนผูใหญ มตีําแหนงสําคัญย่ิงตองปฏบิัติ
ใหดี ใหหนักแนน ใหมปีระสิทธภิาพสูงข้ึน. ผลงานที่สาํเร็จข้ึนจากความรวมมือและจากความบริสทุธิ์ใจ
จักไดแผไพศาลไปตลอดทั่วทุกหนแหง ยังความสุขความเจริญที่แทจริงใหบังเกิดไดตามที่ปรารถปรารถนา.”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕24

ในวาระดิถีขึ้ นป ใหม 2560 กองการเจ าหนาที่
กรมอนามัย ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใน
สากลโลก จงดลบันดาลใหทาน และครอบครัว จงประสบแต
ความสุข ความเจริญ ปราศจากทุกขโศกโรคภัยทั้งหลาย
ทั้งปวงตลอดไปเทอญ...



บรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง วันที่

๑ นางสาวอรุณโรจน เนี๊ยะอ๋ัน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี กรมอนามัย

1 พ.ย. 59

๒ นางกรุณา คอละมัย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี กรมอนามัย

1 พ.ย. 59

เลื่อนขาราชการ
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม

ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

๑ นางสาวพรวิภา
ดาวดวง

นักโภชนาการชํานาญการ
กลุมสรางเสริมสุขภาวะโภชนาการ
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
กลุมสรางเสริมสุขภาวะโภชนาการ
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

28 ก.ย. 58

2 นางวสุนธรี
เสรสีุชาติ

นักโภชนาการชํานาญการ
กลุมโภชนาการประยุกต
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ
กลุมโภชนาการประยุกต
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

30 ก.ย. 58

ใหโอนขาราชการ
นางสาวสากีเราะฮ บือราเฮง ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ

ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา โอนไปรับราชการสังกัดเทศบาลตําบลปะแต ตัง้แตวันท่ี 1 มกราคม 2560

อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ

2/3

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี
๑ นายยัณยงค ทองคํา พนักงานประกอบอาหาร ส 2

กลุมงานสนับสนุน ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี
กรมอนามัย

1 ม.ค. 60

๒ นายรัตนกําพล
คุมเณร

พนักงานขับรถยนต ส 2
กลุมงานสนับสนุน สํานักงานเลขานุการกรม
กรมอนามัย

4 ม.ค. 60
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เรานึกวาเราชกเอง
หลังจบการแขงขันโอลิมปกเกมส 1996 ท่ีเมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา นายสมรักษ คําสิงห

นักมวยสากลสมัครเลน และเปนนักกีฬาไทยคนแรกท่ีไดรับเหรียญทองจากโอลิมปกเกมส ไดเขา
เฝาทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือทูลเกลาฯ ถวายเหรียญทอง ครานั้น
พระองคตรัสกับสมรักษวา “เราดูสมรักษชกวันนั้น เห็นสมรักษถือรูปเราข้ึนเวที ชูมือ เรานึกวาเราเปนคน
ชกเอง พอสมรักษชกชนะ เราก็เผลอตัวกระโดดโลดเตนดีใจ จนขาราชการผูใหญหัวเราะเรา เราก็เลย
รูสึกอาย เราก็เลยนั่งลง” และเหรียญทองท่ีสมรักษทูลเกลาฯ ถวายนั้น เปนเหรียญเดียวท่ีทรงเก็บไว
ตอจากนั้นมา เม่ือนักกีฬาคนไหนจะทูลเกลาฯ ถวายเหรียญ พระองคจะพระราชทานคืน โดยคลองคอใหกับ
นักกีฬาทุกคน

ท่ีมา : http://www.sudsapda.com/


