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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

ศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยหญิง ทานผูหญิง
เพ็ ช ร า  เตชะ กัมพุ ช  ทั นตแพทยป ระจํ าพระองค
อดี ตคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร  จุ ฬ าล งกรณ
มหาวิทยาลัย เขียนเลาใหฟงวา..."คร้ังหนึ่งทันตแพทย
ประจําพระองค กราบถวายบังคมทูลเร่ืองศิษยทันตแพทย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บางคนมีคานิยม… จะเปน
อยางไรติดตามไดในเก็บมาฝากคะ (หนา 3)

...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕31
“เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคนท่ีสามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตัวใหสุจริต เท่ียงตรง พอควร พอดี
แกตําแหนงหนาท่ีท่ีดํารงอยู.”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕31

...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕31
“เกียรติและความสําเร็จเกิดจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแตละคนท่ีสามารถปฏิบัติงาน

ในความรับผิดชอบใหไดผลสมบูรณตรงตามวัตถุประสงค และปฏิบัติตัวใหสุจริต เท่ียงตรง พอควร พอดี
แกตําแหนงหนาท่ีท่ีดํารงอยู.”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕31



เลื่อนขาราชการ
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม

ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

๑ นางสาววิกันดา
พันธสวสัดิ์

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการ
กลุมบริหารยุทธศาสตร
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมบริหารยุทธศาสตร
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

30 ต.ค.59

2 นางสาวจีรวรรณ
ชงจังหรีด

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กรมอนามัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กรมอนามัย

11 พ.ค.59

3 นางสาวศศิพร
ตัชชนานุสรณ

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการ
กลุมบริหารยุทธศาสตร
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมบริหารยุทธศาสตร
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

9 พ.ย. 59

รับโอนขาราชการ
นายประยูร ภักดีพัฒนาทร ตําแหนงเจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน กลุมงานเทคนิคบริการ

โรงพยาบาลสวนผึ้ง สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โอนมารับราชการในตําแหนง
เจาพนักงานเภสัชกรรมชํานาญงาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี
3 เมษายน ๒๕60

ใหโอนขาราชการ
นางสาวรัญชนา รุงเรือง ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุมขอมูลและประเมินผล

กองแผนงาน กรมอนามัย โอนไปรับราชการสังกัดเทศบาลตําบลโพงาม ตั้งแตวันท่ี 5 เมษายน 2560

ยายขาราชการ
นางสุวรรณา จีรโภคกุล ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ ฝายพัฒนากฎหมายและอุทธรณ

กลุมบริหารกฎหมายสาธารณสุข ยายไปแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ กลุมวิจัยและ-
พัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2560
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อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ
นางณัฐพร สุจิตโต ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กลุมจัดการความรูและการศึกษาดานสุขภาพ

ศูนยอนามัยท่ี 3 ชลบุรี กรมอนามัย ลาออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2560
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หลอดยาสีพระทนต
ศาสตราจารยพิเศษ ทันตแพทยหญิง ทานผูหญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทยประจําพระองค อดีตคณบดีคณะทันต

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เขียนเลาใหฟงวา..
"ครั้งหน่ึงทันตแพทยประจําพระองค กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษยทันตแพทยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บางคนมีคานิยม

ในการใชของตางประเทศ และมีราคาแพง รายท่ีไมมีทรัพยพอซื้อหาก็ยังขวนขวาย เชามาใชเปนการช่ัวครั้งช่ัวคราว ซึ่งเทาท่ีทราบมา
มีความแตกตางจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ท่ีทรงนิยมใชกระเปาท่ีผลิตภายในประเทศเชนสามัญชนท่ัวไป ทรงใชดินสอสั้นจนตอง
ตอดาม แมยาสีพระทนตของพระองคทาน ก็ทรงใชดามแปรงพระทนตรีดหลอดยาจนแบนจนแนใจวาไมมียาสีพระทนตหลงเหลืออยู
ในหลอดจริง ๆ"

"เมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงรับสั่งวา ของพระองคทานก็เหมือนกัน และยังทรงรับสั่งตอไปอีกดวย
วา เมื่อไมนานมาน้ีเองมหาดเล็กหองสรง เห็นวายาสีพระทนตของพระองคคงใชหมดแลวจึงไดนําหลอดใหมมาเปลี่ยนใหแทน
เมื่อพระองคไดทรงทราบ ก็ไดขอใหเขานํายาสีพระทนตหลอดเกามาคืนและพระองคทานยังทรงสามารถใชตอไปไดอีกถึง 5 วัน จะเห็นได
วาในสวนของพระองคทานเองน้ัน ทรงประหยัดอยางยิ่ง ซึ่งตรงกันขามกับพระราชทรัพยสวนพระองคท่ีทรงพระราชทานเพ่ือราษฎร
ผูยากไรอยูเปนนิจ"

"พระจริยวัตรของพระองคไดแสดงใหเห็นอยางแจมชัดถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดในการใชของอยางคุมคา
หลังจากน้ันทันตแพทยประจําพระองคไดกราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนตหลอดน้ัน เพ่ือนําไปใหศิษยไดเห็นและ
รับใสเกลาเปนตัวอยางเพ่ือประพฤติปฏิบัติในโอกาสตอ ๆ ไป"

"ประมาณหน่ึงสัปดาหหลังจากน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานสงหลอดยาสีพระทนตเปลาหลอดน้ันมาใหถึง
บาน ทันตแพทยประจําพระองครูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนเกลายิ่ง เมื่อไดพิจารณาถึงลักษณะของหลอดยาสีพระทนต
เปลาหลอดน้ันแลวทําใหเกิดความสงสัยวา เหตุใดหลอดยาสีพระทนตหลอดน้ีจึงแบนราบเรียบโดยตลอด คลายแผนกระดาษ โดยเฉพาะ
บริเวณคอหลอดยังปรากฏรอยบุมลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด เมื่อไดมีโอกาสเขาเฝาฯ อีกครั้งในเวลาตอมา จึงไดรับคําอธิบายจาก
พระองควา หลอดยาสีพระทนตท่ีเห็นแบนเรียบน้ันเปนผลจากการใชดามแปรงสีพระทนตชวยรีดและกดจนเปนรอยบุมท่ีเห็นน่ันเอง
และเพ่ือท่ีจะขอนําไปแสดงใหศิษยทันตแพทยไดเห็นเปนอุทาหรณ จึงไดขอพระราชานุญาต ซึ่งพระองคทานก็ไดทรงพระเมตตาดวย
ความเต็มพระราชหฤทัย"

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

à¡çºÁÒ½Ò¡ ©ºÑº¹Õé เรามาทราบ “เรื่องเลาเกี่ยวกับ ในหลวง” !!


