
»�·Õè òñ ©ºÑº·Õè ó
ÇÑ¹·Õè ñ ¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� òõöð

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

ครั้งหนึ่ง สมัยทรงพระเยาว พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบทูลสมเด็จยา
วาทรงอยากไดรถจักรยาน สมเด็จยาจึงมีพระราชดํารัส
ใหพระองคทรงเก็บเงินคาขนมไววันละเหรียญ พอได
เงินจํานวนมากพอแลวจึงใหนําไปซื้อ… จะเปนอยางไร
ติดตามไดในเก็บมาฝากคะ (หนา 3)

...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
พระราชทานแกขาราชการพลเรอืน เน่ืองในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕26

“การทําการงานสรางเกียรติยศชื่อเสยีงและความเจรญิกาวหนา นอกจากจะตองใชวิชาความรูท่ีดีแลว แตละคนยังตองมี
จิตใจท่ีมั่นคงในความสุจริตและมุงมั่นตอความสําเร็จเปนรากฐานรองรับ กับตองอาศัยกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบคายใน

การประพฤติปฏิบัติเขาประกอบอีกหลายประการ. ประการแรก ไดแก การสรางศรัทธาความเชื่อถอืในงานท่ีกระทํา
ซ่ึงเปนพละกําลังสงเสริมใหเกิดความพอใจและความเพียรพยายามอยางสําคัญ ในอันท่ีจะทําการงานใหบรรลุผลเลิศ.

ประการท่ีสอง ไดแก การไมประมาทปญญา ความรู ความฉลาดสามารถท้ังของตนเองท้ังของผูอื่น ซ่ึงเปนเครื่องชวยให
ทํางานไดกาวหนากวางไกล. ประการท่ีสาม ไดแก การตามรักษาความจริงใจ ท้ังตอผูอื่นท้ังตอตนเอง ซ่ึงเปนเครื่องทําให

ไววางใจรวมมือกันและทําใหงานสําเร็จไดโดยราบรื่น. ประการท่ีสี่ ไดแก การกําจัดจิตใจท่ีตํ่าทราม รวมท้ังสรางเสริม
ความคิดจิตใจท่ีสะอาดเขมแข็ง ซ่ึงจะชวยใหฝกใฝแตในการท่ีจะปฏิบัติดีใหเกิดความกาวหนา. ประการท่ีหา ไดแก

การรูจักสงบใจ ซ่ึงเปนเครื่องชวยใหย้ังคิดไดในเมื่อมีเหตุทําใหเกิดความหว่ันไหวฟุงซานและสามารถพิจารณาแกไขปญหา
ไดโดยถูกตอง. คุณสมบัติหรือคุณธรรมท่ีกลาวแลว ท้ังท่ีเปนสวนรากฐาน ท้ังท่ีเปนสวนวิธีการ ตางเปนเหตุเปนผลอาศัยกัน
และเกื้อกูลสงเสริมกันอยูท้ังหมด จะอาศัยเพียงขอหน่ึงขอใดหรือเพียงบางสวนบางขอมิได เพราะจะไมชวยใหเกิดผล หรือ
ไดผลนอย.ดังน้ัน จึงจําเปนท่ีจะตองพยายามอบรมสรางเสริมใหบริบูรณขึ้นแตละขอ. และทุกขอ. เมื่อคุณสมบัติดังกลาว
ประชุมพรอมกันขึ้นแลว จึงจะบนัดาลผลเลิศใหเกิดขึ้นสมบรูณบริบูรณเปนประโยชนชวยตัว ชวยผูอื่นไดอยางแทจริง”
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บรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก
นางสาววัลภา ไผชู บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

กลุมอํานวยการ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2559

เลื่อนขาราชการ
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม

ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

๑ นายมฮูําหมัดยัมรี
อาแว

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย

28 ก.ค. 59

2 นางสาวเนาวมาลย
หะยีหะมะ

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย

28 ก.ค. 59

ใหโอนขาราชการ
ลําดับ

ท่ี
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง/สวนราชการเดิม โอนไปสังกัด ตั้งแตวันท่ี

1 นางสาวชลธิชา
ทองออน

เจาพนักงานการเงินและบัญช-ี
ปฏิบัติงาน
กลุมอํานวยการ
ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี กรมอนามัย

สํานักงานปลัด-
กระทรวงสาธารณสุข

1 ม.ค. 60

2 นางสาวสุกัญญา
แยมสุริวงษ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมอนามัยผูสูงอายุ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

องคการบริหารสวนจังหวัด-
นนทบุรี

16 ม.ค. 60

อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ
นางฉันทพิชชญา สุวรรณเกสร ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมพัฒนาอนามัย-

สิ่งแวดลอม ศูนยอนามัยท่ี 8 นครสวรรค กรมอนามัย ลาออกจากราชการ ตัง้แตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560
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จักรยานและกลองสวนพระองค

ครั้งหนึ่ง สมัยทรงพระเยาว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบทูลสมเด็จยา
วาทรงอยากไดรถจักรยาน สมเด็จยาจึงมีพระราชดํารัสใหพระองคทรงเก็บเงินคาขนมไววันละเหรียญ พอได
เงินจํานวนมากพอแลวจึงใหนําไปซื้อจักรยานดวยพระองคเอง เม่ือพระองคทานเก็บเงินไดมากพอแลว
สมเด็จยาจึงทรงชวยออกเงินใหครึ่งหนึ่ง เพ่ือนําไปซื้อจักรยาน ซึ่งในชวงสงครามโลกครั้งท่ี 2 พระองคทาน
ก็ไดทรงปนจักรยานแทนการประทับรถยนตพระท่ีนั่งไปโรงเรียนดวยพระองคเองดวย อันเปนหนึ่งใน
ตนแบบแนวทางการประหยัดพลังงานในเวลาวิกฤต

ท่ีมา : http://money.kapook.com/view159083.html


