รายงานข่าวโดย : กลุ่มอํานวยการ กองการเจ้าหน้าที� กรมอนามัย
โทร 0 2590 4093 โทรสาร 0 2590 4080

...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..
พระราชทานแกขาราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือนปพุทธศักราช ๒๕46
“ขาราชการไมวาจะอยูในตําแหนงใด ระดับไหน มีหนาที่อยางไร ลวนแตมีความสําคัญอยูในงาน
ของแผนดินทั้งสิ้น ทุกคนทุกฝายจึงไมควรจะถือตัวแบงแยกกัน หากตองยกยองนับถือใหเกียรติกัน
สมัครสมานรวมมือรวมความคิดกัน ใหการปฏิบัติการบริหารงานของแผนดินดําเนินไปอยางมีเอกภาพ
และไดผลที่พึงประสงคสมบูรณพรอมทุกสวน.”
วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕46

ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒3
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
คุณคือมนุษยเงินเดือนสายไหน ปรับไลฟสไตล

ชีวิตใหดี
ภาพจําของมนุษยเงินเดือนทั้งหลาย คงหนีไมพน
ตนเดือนกินอยางราชา กลางเดือน-ปลายเดือนกินมามา
ทุกวัน ใกลสิ้นเดือนเหมือนใกลสิ้นใจ ฯลฯ ดวยความที่
เงินเดือนของเรา ๆ นั้น ไดรับกันเปนประจําสม่ําเสมอ
ไมตองเสี่ยง ไมตองลุน ทําใหหลาย ๆ คน เผลอสปอยล
ตัวเอง กินหรูอยูสบาย แตสิ้นเดือนตองนอนกาย
หนาผาก (ติดตามได หนา 5)ทั้ง หลาย คงหนีไมพน

อยาลืม !! นะ ครั บ สามารถติดตาม
ขาวสารการเจาหนาที่ ไดทุกวันที่ 1 และ ๑๖
ของทุกเดือน ทางเว็บไซตกองการเจาหนาที่
กรมอนามัย
http://person.anamai.moph.go.th
หากผูอาน มีขอเสนอแนะ ติชม หรือประสงค
จะสงบทความ เพื่อลงขาวสารโปรดแจงไปที่
กองการเจาหนาที่

เลื่อนขาราชการ 
ลําดับ
ที่
๑
2

ชื่อ-สกุล

ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม

นายธีระชัย
ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
อนุวงศเจริญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย
นางนงเยาว
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
ประมุขกุล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน

ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน

ตั้งแตวันที่

ทันตแพทยเชี่ยวชาญ(ดานทันตสาธารณสุข) 30 ธ.ค. 60
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย
นายแพทย(ดานเวชกรรม)
7 มี.ค. 60
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน

ใหโอนขาราชการ 
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางพณิชา
2
3

ตําแหนงและสังกัดเดิม

ตําแหนงและสังกัดใหม

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จันทรหอม กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กรมอนามัย
นางลัดดา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปุริมายะตา กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กรมอนามัย
นางสาวกุลธิดา นักวิเทศสัมพันธปฏิบัติการ
สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
พินธุทอง กลุมวิเทศสัมพันธ
กองแผนงาน กรมอนามัย
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ตั้งแตวันที่
1 ธ.ค. 60

1 พ.ย. 60
16 พ.ย. 60

ยายขาราชการ 
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางศรีวิภา

ตําแหนงและสังกัดเดิม

ตําแหนงและสังกัดใหม

ตําแหนงและสังกัดเดิม

ตําแหนงและสังกัดใหม

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน
เลี้ยงพันธุสกุล พิเศษ กลุมนโยบายและแผน
ชํานาญการพิเศษ กลุมพัฒนาระบบ
กองแผนงาน กรมอนามัย
บริหาร กรมอนามัย

ตั้งแตวันที่

17 ก.ค. 60

รับโอนขาราชการ 
ลําดับ
ที่
1

2

3

ชื่อ-สกุล

นายอรรถสิทธ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
แดงมณี (ดานเวชกรรม ) กลุมงานกุมารเวช
โรงพยาบาลพัทลุง สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดพัทลุง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
นางวรกมล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ประภาสสันติกุล (ดานการพยาบาล ) งานหองคลอด
กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร
จังหวัดขอนแกน สํานัก งานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน สํานักปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
นางสาวเดือนเพ็ญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
ทองปอง งานหองผูปวยหนัก กลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลนครพ นม สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครพนม
สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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ตั้งแตวันที่

นายแพทยชํานาญการพิเศษ
20 พ.ย. 60
กลุม เทคนิคบริการและวิชาการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัย
สูงอายุ ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน
กรมอนามัย

16 พ.ย. 60

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กรม
อนามัย

1 ธ.ค. 60

อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ 
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1 นางนัยนา
2
3
4

วงศพานิช
นางสาวทิพยวรรณ
ศรียานนท
นางทานตะวัน
ทองเรือง
นายจรัญ
เหล็งพั้ง

ตําแหนง/สวนราชการที่ลาออก

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
กลุมงานสนับสนุน กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย
พนักงานธุรการ ระดับ ส 3
กลุมงานสนับสนุน สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ผูชวยเจาหนาที่อนามัย ระดับ ส 2
กลุมงานสนับสนุน สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส 2
กลุมงานสนับสนุน ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค กรมอนามัย
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ตั้งแตวันที่
3 ม.ค. ๖1
2 ม.ค. 61
1 ธ.ค. 60
3 ม.ค. 60

เก็บมาฝาก ฉบับนี้ เรามาทราบ “คุณคือมนุษยเงินเดือนสายไหน” !!

แถมคิดอยากจะเก็บเงินก็ไมเคยทําไดสักที จริง ๆ แลวมนุษยเงินเดือนก็มีอยูหลายแบบหลายสไตล อาจเปนดังที่วา
มาขางตน หรือแตกตางไปจากนี้ก็ได jobsDB ชวนคนทํางานทุกคนลองมาสํารวจตัวเอง ยอนมองดูตัวเราวาเปน
มนุษยเงินเดือนสายไหน เผื่อจะไดกลับตัวกลับใจ หรือปรับไลฟสไตลใหชีวิต I can be better กันดีกวา
สายอยูเพื่อกิน เนนกินหรู ดูดี
ถามนุษยเงินเดือนอยางเราจะใหรางวัลกับชีวิต ตอบแทนตัวเองที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งเดือน ดวยอาหารหรู
ๆ ดี ๆ สักมื้อ ทําไมจะไมได ไมเดือดรอนเงินในกระเปามากมายอยางแนนอน แตถาชีวิตตองแพงทุกมื้อโดยไมรูสึก
เสียดายเงินในกระเปา พบกับมนุษยเงินเดือนสายนี้ไดตามหางหรู รานอาหารสุดชิค งานปารตี้ไฮโซ หรือตาม
สถานที่ไลฟสไตลเก ๆ ตลอด โดยเฉพาะชวงอาทิตยแรกที่เงินเดือนเพิ่งออก พอเขากลางเดือนเทานั้นแหละ เงินใน
บัญชีหายเกลี้ยง เอาเปนวาเหลามนุษยเงินเดือนสายกินเพื่ออยูก็ตองรูจักประมาณตัวเอง ติดหรูแตพองาม เริ่มเก็บ
เงินไวบาง จะไดมีเงินออม แถมไมตองโดนโรคไต เบาหวาน คลอเลสเตอรอล ฯลฯ ถามหากอนวัยอันควรอีกดวย
สายขาชอป ผูนําแฟชั่น แพของ Sale
พนักงานออฟฟศอยางเรา ๆ โดยเฉพาะสาว ๆ หรือหนุม ๆ สายเนี้ยบ เรื่องที่จะยอมกันไมไดก็คือ
ภาพลักษณที่ดี ทั้งเสื้อผา หนา ผม กระเปา รองเทา สมารตโฟน คงไมมีใครยอมตกเทรนดแนนอน เงินเดือนออก
เมื่อไรตองไปจัดมา ยิ่งถามีปายสีแดง ๆ เขียนวา Sale แล วละก็ ทําใหใครหลายคนออนระทวยมานักตอนัก
ตองทําทุกอยางเพื่อใหไดของ Sale มาครอบครอง ถึงแมวาที่จริงแลวยังไมอยากไดของที่วาสักเทาไหร มนุษย
เงินเดือนสายนี้จะทุมสุดตัวแมวาเงินเดือนใกลจะหมด ก็นาน ๆ ทีจะ Sale ลดเยอะขนาดนี้ ไมซื้อไดไง พอมารูตั ว
อีกที เงินหมดไปไมรูตัว เก็บเงินไมได เพราะแพของ Sale ทุกที
สายมีบัตรเครดิต รูดเต็มวงเงิน ซื้อกอนผอนทีหลัง
เดี๋ยวนี้บัตรเครดิตตาง ๆ ก็ชอบมีโปรโมชั่นยั่วยวนใจใหเลือกมากมาย ทั้งของขวัญ สะสมแตม หรือผอน
สินคาดอกเบี้ย 0% แถมขาวของเครื่องใชสมัยนี้ก็น าซื้อกันบอย ๆ ทุกไตรมาส ทั้งสมารตโฟนรุนใหม แท็บเลต
โนตบุค ฯลฯ มนุษยเงินเดือนสายนี้กิเลสหนา มีลิสตสินคาในใจตลอดเวลา แถมยังมีเพื่อนที่รูใจเปนบัตรเครดิต
ก็มักจะรูดบัตรอยางเพลิดเพลิน รูตัวอีกทีก็เต็มวงเงินซะแลว ใครมีหลายใบก็เต็มวงเงินซะทุกใบ
อนาคตทาง
การเงินนาจะเปนหนี้ทวมแนนอน ใครมีไลฟสไตลการใชเงินแบบนี้ปรับปรุงตัวโดยเร็ว บัตรเครดิตใหลดลง ไมตองมี
หลายใบ จะไดไมตองเผลอใชเงินเกินตัว
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สายชิลเอาท แฮงกเอาท Work Hard Play Harder
#TGIF ศุกรสิ้นเดือนแบบนี้มีเฮแนนอน วาแลวก็จัดไป ไมวาจะเปนรานนั่งชิลบรรยากาศดี ๆ เทค ผับ
บาร ไดหมดถาสดชื่น หนุมสาวสมัยใหมก็ตองมีแฮงกเอาทกันหนอย แตลืมคิดไปวาคาอาหาร คาเครื่องดื่มตาม
รานประเภทนี้ มื้อหนึ่งแทบจะพอ ๆ กับคาใชจ ายทั้งอาทิตยของใครบางคนกันเลยทีเดียว มนุษยเงินเดือนสาย
ชิลเอาท แฮงก็เอาทถาวางแผนการเงินไมดี รับรองปลายเดือนอาจมีดรามา ตองกลับมาซดมามาไดเหมือนกัน
สายเปย ทุมเทเพื่อความรัก
มนุษยเงินเดือนสายนี้ พรอมจะมอบทั้งใจและเงินทองใหบรรดากิ๊กที่รูใจ แตก็ไ มวายโดนเทตลอด
เงินเดือนที่ออกมาเทาไหรก็หายไปพรอมกับสายลม ไมวาคนรูใจอยากไดอะไร ก็ทําตัวเปน ATM เคลื่อนที่
พรอมตลอด 24 ชั่วโมง โอนเสร็จ ปดจอบ หายตัวเขากลีบเมฆ เอ็นดูเขาเอ็นเราขาด เงินตัวเองเหลือเก็บนอย
นิด อยากเก็บเงินก็ทําไมได แบบนี้ตองอวสานสายเปย อยางแนนอน
สายเซฟ เก็บออม ยอมลําบากวันนี้ เพื่ออนาคตที่ดีวันหนา
มนุษยเงินเดือนสายนี้หาไดยากยิ่ง เพราะมีจุดยืนมั่นคง มีจิตใจที่แนวแน พวกเขาจะวางแผนการออม
และการใชเงิน มีวินัยทางการเงินเปนเลิศ มีการทําบัญชีรายรับรายจายอยางละเอียดจนติดเปนนิสัย ใ ชเวลาคิด
คอนขางมากเวลาที่ตองการซื้ออะไรแตละครั้ง ตองคิดถึงประโยชนใชสอยและความจําเปนเสมอ ไมคอยชอบ
เขารานอาหารหรู อะไรแพง ๆ ไมมีทางไดแอมเงินเขา สิ้นเดือนเพื่อนชวนไปไหนก็ไมคอยอยากไป คนแนวนี้
มักจะดูแปลกแยก ไมคอยมีสังคมมากเทาไหร แตเชื่อเถอะวาอนาคตของคนเหลานี้สดใสแนนอน การเงินมั่นคง
แมในวันที่เกิดเหตุการณฉุกเฉินในชีวิตก็ไมหวั่นเพราะไดเตรียมการไวดีแลว แตถาไมอยากตระหนี่เสียจนชีวิตไม
มีความสุข ก็เอาเปนวา เดินทางสายกลางเขาไว เก็บเงินดวย ใชชีวิตดวย จัดสรรปนสวนเงินใหดี เปนสายเ ก็บ
แบบไมเจ็บตัวก็สามารถมีไลฟสไตลดี๊ดี ชีวิตแฮปปไดเชนกัน
อยากเปนมนุษยเงินเดือนสายไหน เราสามารถเลือกไดตามใจตองการ หากอยากออกจากวงจรการเงิน
แบบเดือนชนเดือนที่สุขแบบประเดี๋ยวประดาวแตทุกขยาวนาน ก็ขอใหปฏิวัติตัวเองเสียใหม การเงินเปนเรื่อง
วางแผนได และควรลงมือทําเสียตั้งแตตอนนี้ จะไดมีเงินเก็บใหอุนใจ เงินเดือนพอใช มีจายยามฉุกเฉิน แถมมี
เงินไวใชยามเกษียณ เชื่อเถอะวา ชีวิตดี ๆ อนาคตดีๆ เรากําหนดเองไดอยางแนนอน
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