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...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เน่ืองในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕37

“ขาราชการเปนผูมีหนาที่การงานกวางขวาง ตองเกี่ยวของกบัคนจํานวนมาก และการเกี่ยวของประสานประโยชน
กันน้ัน ตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพ้ืนฐาน. ผูฉลาดจึงควรปรับปรุงการกระทําความคิด

ของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดตีอผูอ่ืนใหสมบูรณ ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา
ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญ เชนเดียวกันกับเรา. ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดี
ตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะเปนประโยชนอยางย่ิงแกการแกปญหาของบานเมือง.”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕37
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ของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกที่ดตีอผูอ่ืนใหสมบูรณ ทั้งพึงระลึกอยูเสมอดวยวา
ผูอ่ืนเขาก็มีความมุงหวังที่จะสรางสรรคความดีความเจริญ เชนเดียวกันกับเรา. ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดี
ตอกัน การรวมมือประสานงานยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะเปนประโยชนอยางย่ิงแกการแกปญหาของบานเมือง.”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕37

»�·Õè òñ ©ºÑº·Õè ñô
ÇÑ¹·Õè ñö ¡Ã¡®Ò¤Á 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

7 Things That Will Keep You From Being
Successful คร่ําครวญอยูกับความผิดพลาดในอดีต
[Dwelling on regrets] : แนนอนละ การรับรูสิ่ง
ผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในอดีต ก็เปนเรื่องสําคัญอยู แตการ
ฟูมฟายอยูกับความผิดพลาด รังแตจะเปนวังวนฉุดรั้ง
ไมใหคุณกาวไปขางหนาได สิ่งท่ีควรทําคือ..… จะเปน
อยางไรติดตามไดในเก็บมาฝากคะ (หนา 3-4)



บรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง วันที่

๑ นางสาวทยา ฉัตรประเทืองกุล นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก กรมอนามัย

18 พ.ค. 60

๒ นางสาวอาทิตยา กวนหิ้น นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย

18 พ.ค. 60

3 นายรักษิต พิศสอาด นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย

18 พ.ค. 60

4 นายสุวัฒน ศิวาโมกข นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา กรมอนามัย

18 พ.ค. 60

เลื่อนขาราชการ
นางพรรณี พิณตานนท ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม เลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 10 เชียงใหม กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559

แตงต้ังลูกจางประจําไปดํารงตําแหนงใหม
ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงใหม ตั้งแตวันที่

๑ นางสาวพิมลพรรณ
ทรงมวง

พนักงานพิมพ ส 2
กลุมงานสนับสนุน
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

พนักงานพิมพ ส 3
กลุมงานสนับสนุน
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

26 พ.ค. 60

๒ นายอัครพล คํานอย ผูชวยเจาหนาที่อนามัย ส 1
กลุมงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

ผูชวยเจาหนาที่อนามัย ส 2
กลุมงานสนับสนุน
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

5 ม.ิย. 60

3 นางสุพรรณี
มะโนวงศ

พนักงานธุรการ ส 2
กลุมงานสนับสนุน
ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม
กรมอนามัย

พนักงานธุรการ ส 3
กลุมงานสนับสนุน
ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม
กรมอนามัย

23 พ.ค. 60
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อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ
นางวรินทร ชวยวิเศษ ตําแหนงพนักงานธุรการ ส 2 กลุมงานสนับสนุน ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี

กรมอนามัย ลาออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560
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7 อุปสรรคท่ีขัดขวางความสําเร็จ
7 Things That Will Keep You From Being Successful

1) คร่ําครวญอยูกับความผิดพลาดในอดีต
[Dwelling on regrets]: แนนอนละ การรับรูสิ่งผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนในอดึต ก็เปนเรื่องสําคัญอยู แตการ

ฟูมฟายอยูกับความผิดพลาด รังแตจะเปนวังวนฉุดรั้งไมใหคุณกาวไปขางหนาได สิ่งท่ีควรทําคือ ทําความเขาใจ
ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน สรุปบทเรียนจากความผิดพลาดนั้น แลวกาวเดินตอไปขางหนาอยางคนมีบทสรุป

2) อิจฉาความสําเร็จของคนอ่ืน
[Envying successful people]: อยามัวเสียเวลาไปอิจฉาคนอ่ืนเขาเลย ในทางกลับกันควรมองเขาดวย

ความชื่นชม พยายามเรียนรูวาเขาทําสําเร็จไดอยางไร แลวเอามาประยุกตใชเพ่ือความสําเร็จในอนาคตของตัวเอง
3) เอาแตหอมลอมดวยพวกไกงวง
[Surrounding themselves with turkeys]: คุณจะเปนพญาอินทรียบินถลาลมไดอยางไร ถาพวงแตพวก

ไกงวงอยูรอบตัว คุณไปไหนไมไดไกลหรอก ถามัวคบหาอยูกับคนท่ีมีทัศนคติไมดี ท่ีคอยปอนสิ่งตางๆ ดานลบ
ใหตลอดเวลา แหวกวงลอมออกไปคบหาคนท่ีมีศักยภาพท่ีดีท่ีมองโลกในแงบวก
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4) ลังเลย้ําคิดกับการตัดสินใจของตัวเองไมหยุดหยอน
[Second-guessing themselves incessantly]: เม่ือวางแผนทําอะไรไปแลว ก็เปนเรื่องดีอยูท่ีจะ

หันมาทบทวนดูความคืบหนาวาไปถึงไหนแลวเปนครั้งเปนคราว แตไมใชการมัวแตลังเลสงสัย วาตัวเอง
ตัดสินใจถูกหรือเปลา ซึ่งมีแตจะทําใหคุณวิ่งเหมือนอยูกับท่ีไมไดไปไหนซักที ขอใหเชื่อม่ันในประสบการณ
และความสามารถของตัวเอง เพราะการตัดสินใจของคนเราก็มักตั้งอยูบนประสบการณและบทเรียนท่ีเราได
เรียนรูมาในอดีต อยามัวแตคิดมากประสาทกินนั่งวิเคราะหแลววิเคราะหเลาซ้ําซาก จงเชื่อม่ันและลุยไป
ขางหนาเลย

5) มัวประมาทหลงไหลไดปลื้มกับสิ่งท่ีเปนอยู
[Becoming complacent]: อยามัวแตพึงพอใจในสภาพท่ีเปนอยู ชื่นชมรื่นรมณจนไมยอมทํา

การเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ไมมีอะไรอยูดีไดคงทนตลอดกาลหรอก ทุกอยางท่ีเปนอยูในปจจุบันลวนสามารถ
ปรับปรุงขยับขยายทําใหดีข้ึนไดท้ังนั้น

6) เอาแตพูดพูดพูดไมลงมือทําซักที
[Talking the talk without taking the next steps]: อยามัวแตฟุงอยูกับแผนการท่ีคิด พูดโม

ใหนอย ตั้งเปาหมายท่ีตองการแลวลงมือทําทันที
7) หลงผิดคิดวาเงินคือความสําเร็จ
[Equating money with success]: แมวาเราจะทองบนเตือนตนอยูเรื่อยๆวา "เงินไมสามารถซื้อ

ความสุขไดหรอก" แตคนสวนใหญโดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ ก็มักยึดเอาวาเงินคือตัวชี้วัดความสําเร็จ ไมวาคุณ
จะเปนเจาของกิจการหรือพนักงานกินเงินเดือน บอยครั้งท่ีเงินจะเปนตัวเขามาครอบงําจิตใจคอยบงการใหคิด
วัดคุณคาในตัวบุคคลดวยเงินทองท่ีเขาหาได ในการทํางานแทนท่ีจะคิดเรื่องเงินเปนตัวนํา จงมุงเนนไปในเรื่อง
การทํางานหรือใหบริการลูกคาหรือคนอ่ืนๆใหดี คิดเรื่องสรางสรรคสิ่งใหมๆ คิดเรื่องการสรางแรงบันดาลใจ
ใหกับทีมงาน ฯลฯ "ความสําเร็จ" เปนสิ่งท่ีสามารถวัดไดดวยอะไรตอมิอะไรไดเปนรอยๆอยาง ถายึดเอาเงิน
เปนตัวชี้วัดแลวอาจทําใหคุณรูสึกดอยคาลงไปได มีตัวชี้วัดอ่ืนๆอีกมากมายท่ีใชวัดความสําเร็จของตัวคุณเอง
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