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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

บทความตอนหน่ึงจากหนังสือใกลเบ้ืองพระยุคลบาท
โดย...ลัดดา ซุบซิบ (ฉบับวันท่ี 3 มิถุนายน 2545)
ทําใหเราชาวไทยไดทราบวา เมนูพระกระยาหารโปรด
ของในหลวง รัชกาลท่ี 9 แตละมื้อหาไดวิเศษเลอเลิศ
อยางท่ีเขาใจกันไมแตเปนอาหารธรรมดาท่ีไพรฟา
ขาแผนดินท้ังหลายบริโภคกันทุกวัน… จะเปนอยางไร
ติดตามไดในเก็บมาฝากคะ (หนา 3)

...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕27

“การทํางานใหสําเร็จข้ึนอยูกับความสามารถสองอยางเปนสําคัญ คือ สามารถในการใชวิชาความรู
อยางหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธกับผูอ่ืนอีกอยางหนึ่ง. ท้ังสองประการนี้ตองดําเนินคูกนัไป และ
จําเปนตองกระทําดวยความสุจริตกาย สุจริตใจ ดวยความคิดเห็นท่ีเปนอิสระปราศจากอคติและดวยความ
ถูกตองตามเหตุผลดวย จึงจะชวยใหงานบรรลุจุดหมายและประโยชนท่ีพึงประสงคโดยครบถวนแทจริง.”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕28
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บรรจุและแตงต้ังผูสอบแขงขันได
นางสาวสุพัตรา ตะแสนเทพ บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

กลุมอนามัยวัยทํางาน สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 9 ธันวาคม 2559

รับโอนขาราชการ
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี

1 นางสาวนวรัตน
วินิจจะกูล

ทันตแพทยปฏิบัติการ
กลุมงานบริการทางการแพทย
โรงพยาบาลพราว
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชยีงใหม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทยปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาความรวมมือทันต-
สาธารณสุขระหวางประเทศ
สํานักทนัตสาธารณสุข
กรอมนามัย

16 ก.พ. 60

2 นางโสพิณ
หมอกมาเมิน

นักโภชนาการชาํนาญการ
(ดานบริการทางวิชาการ)
ฝายโภชนาการ กลุมอํานวยการ
โรงพยาบาลเพชรบูรณ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นักโภชนาการชาํนาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม
กรมอนามัย

16 ก.พ. 60

ยายขาราชการ

2/3

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

ธํารงเลาหะพนัธุ
ทันตแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานทันตสาธารณสุข)
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

ผูอํานวยการกอง
(ผูอํานวยการ)
กองการเจาหนาที่
กรมอนามัย

3 ต.ค. 59

๒ นางอัมพร
จันทวิบลูย

ผูอํานวยการ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(ดานสงเสริมและพฒันาระบบ))
กลุมพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

ผูอํานวยการสํานัก
(ผูอํานวยการ)
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
กรมอนามัย

3 ต.ค. 59

3 นางเกษร
ศุภกุลธาดาศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมงบประมาณ กองคลัง
กรมอนามัย

ผูอํานวยการกอง
(ผูอํานวยการเฉพาะดาน (วชิาการ-
เงินและบญัชี))
กองคลัง กรมอนามัย

3 ต.ค. 59

4 นางศรัชฌา
กาญจนสงิห

นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

8 พ.ย. 59



ยายขาราชการ (ตอ)

ใหโอนขาราชการ
นางสาวบุศรา แกวจันทร ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ กลุมอํานวยการ กองแผนงาน

กรมอนามัย โอนไปรับราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2560

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สวนราชเดิม ตําแหนง/สวนราชใหม ตั้งแตวันที่
5 นางสาวชญานิศ

เขียวสด
พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
กรมอนามัย

14 ก.พ. 60

6 นางสาวธนิศรา
นามบญุเรือง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
กรมอนามัย

พยาบาลวชิาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
กรมอนามัย

14 ก.พ. 60

3/3

พระกระยาหารโปรด

บทความตอนหนึ่งจากหนังสือใกลเบื้องพระยุคลบาท โดย...ลัดดา ซุบซิบ (ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน 2545) ทําใหเราชาวไทย
ไดทราบวา เมนูพระกระยาหารโปรดของในหลวง รัชกาลที่ 9 แตละมื้อหาไดวิเศษเลอเลิศอยางที่เขาใจกัน ไมแตเปนอาหารธรรมดาที่
ไพรฟาขาแผนดินทั้งหลายบริโภคกันทุกวันนั่นเอง เชน ผัดคะนา ผัดถ่ัวงอก ผัดถ่ัวลันเตา โดยใสผักใหมาก ๆ หมูเนื้อใสนอย ๆ
อาหารวางเคยโปรดหูฉลามและบะหมี่ จะใสหนาหมูแดง หนาเปด หนาปู ไดทั้งนั้น แตตองไมใสผักชี ใบหอม ตนหอม และตังฉาย
เคร่ืองดื่ม โปรดโอวัลตินเปนพิเศษ เคยเสวยวันหนึ่ง ๆ หลายคร้ัง น้ําชา กาแฟ ไมมากนัก พระกระยาหารหรือเคร่ืองเสวยประจําวัน
ที่นํามาใหดูกันมีเคร่ือง กลางวัน ซุปอาสาเรน (ซุปใสใสไข) สปาเกตตีมิลานเนส แกงจืดเซงจี๊ ผัดไกเลาป ปูเค็มตมกะทิ หลนปลากุเรา
ผัดเผ็ดปลาดุกทอดฟู กลวยหักมุกเชื่อม ไอศกรีม ผลไม ยามดึกเมื่อเสด็จฯ กลับจากพระราชกิจ มหาดเล็กจะตั้งเคร่ืองวางจําพวก
หูฉลามหรือบะหมี่ถวายอีกคร้ังหนึ่ง

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