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 อย่ า ลืม !! นะครั บ  ส ามารถ ติดตาม
ข่าวสารการเจ้าหน้าท่ี ได้ทุกวันท่ี 1 และ ๑๖  
ของทุกเดือน ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้า ท่ี     
กรมอนามัย 

http://person.anamai.moph.go.th 
หากผู้อ่าน  มีข้อเสนอแนะ ติชม หรือประสงค์   
จะส่งบทความ เพื่อลงข่าวสารโปรดแจ้งไปท่ี 

กองการเจ้าหน้าท่ี 

“เงินเดือนกับต าแหน่งงานอะไรส าคัญกว่ากัน” 
หลายคนอาจมีค าถามว่า “ระหว่างเงินเดือนกับ

ต าแหน่งงานเราควรให้น้ าหนักกับสิ่งไหนมากกว่ากัน” 
คนท่ีมองด้านปฏิบัติมากกว่าก็อาจจะพอใจกับการได้รับ
เงินเดือนท่ีมั่นคงแน่นอน ท่ีพอกินพอใช้ในแต่ละเดือน 
แต่ถ้าถามคนท่ีมีความทะเยอทะยานในหน้าท่ีการงานสูง
ก็อาจได้รับค าตอบว่ าต าแหน่งท่ีสู งข้ึนเรื่ อย ๆ มี
ความส าคัญกว่าเพราะต าแหน่งท่ีได้จะสร้างโอกาสให้เขา
เติบโตในสายงานได้มากข้ึน 

(ติดตามได้ หน้า 5) 

...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิน รเ พยวรางกูร...  
พระราช านแก่ข้าราชการพลเรือน เนือ่งในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุ ธศักราช ๒๕60 

 “งานราชการน้ัน คืองานของแผ่นดิน มีผลเกี่ยวเน่ืองโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคน
ดังน้ัน ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานของแผ่นดิน จึงต้องท าความเข้าใจถึงความส าคัญในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
ของตนให้ถ่องแท้ แล้วร่วมกันคิดร่วมกันท า ด้วยความอุตสาหะเสียสละ และด้วยความสุจริตจริงใจ โดยถือ

ประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลักใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จักได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกัน และส าเร็จ
ประโยชน์ท่ีพึงประสงค์ คือยังความเจริญมั่นคงให้เกิดแก่ประเทศชาติและประชาชนได้แท้จริงและยั่งยืนตลอดไป” 

วันข้าราชการพลเรอืน 
ปีพ ุธศักราช ๒๕60 

ปีท่ี ๒2 ฉบับที่ 13 
วันที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖1 

http://person.anamai.moph.go.th/


บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบัคดัเลือก  
  

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล บรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง วัน ี่ 
๑ นางสาวภูริยา ศรีนวล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

กลุ่มสื่อสารสาธารณะ กองแผนงาน กรมอนามัย 
2 มี.ค. 61 

2 นางสาวเพ็ญแข แบ่งดี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
กลุ่มงบประมาณ กองคลัง กรมอนามัย 

2 มี.ค. 61 

 

 
บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการกลับเข้ารับราชการ  
 

ล าดับ 
 ่ี 

ชือ่-สกุล 
ต าแหน่งและ 

ส่วนราชการเดิม 
ต าแหน่งและ 

ส่วนราชการ ี่เลื่อน 
ต้ังแต่วัน ี่ 

๑ นางสาวหยาดฤทัย 
 โก้สกุล 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์        
โรงพยาบาลสวี ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดชุมพร ส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาการ ทันตสุขภาพวัยรุ่นและ
ปัจ จัย เสี่ ยง  ส า นัก ทันตสาธารณสุ ข     
กรมอนามัย 

1 ก.พ. 61 

 

 
เลื่อนข้าราชการ  
 

ล าดับ 
 ่ี 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งและ 

ส่วนราชการเดิม 
ต าแหน่งและ 

ส่วนราชการ ี่เลื่อน 
ต้ังแต่วัน ี่ 

๑ นางณิชมน 
 ผลวิจิตร 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญ
งาน กลุ่มอ านวยการ ส านักอนามัยการ
เจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
กลุ่มอ านวยการ ส านักอนามัยการเจริญ
พันธุ์ กรมอนามัย 

18 มิ.ย. 61 

 

 
 

ใหโ้อนข้าราชการ  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งและสังกัดใหม่ ต้ังแต่วัน ี่ 
1 นางสาวมนวดี  

 ประกายรุ้งทอง 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ส านักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย 

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 21 พ.ค. 61 
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ย้ายข้าราชการ  
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งและสังกัดใหม่ ต้ังแต่วัน ี่ 
1 นางสาวเสาวลักษณ ์

ศรีขจรลาภ 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
จังหวัดสระบุรี ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี      
กรมอนามัย 

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี กรมอนามัย 

31 พ.ค. 61 

2 นางสาวบงกช 
ชาครบัณฑิต  

 

นายแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี    
กรมอนามัย 

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี กรมอนามัย 

31 พ.ค. 61 

3 นางสาวพิมพ์ไทย 
ลอยลม 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน 
ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา กรมอนามัย 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  
ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
กรมอนามัย 

31 พ.ค. 61 

 

 
 

รับโอนข้าราชการ  
 

ล าดับ
 ่ี 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและสังกัดเดิม ต าแหน่งและสังกัดใหม่ ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นายอภิชิต 
ศรีอวน 

นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ 
(ด้านพ่อบ้าน) กลุ่มงานพัฒนาพฤตินิสัย 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดสงขลา กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน 
 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี  
กรมอนามัย 

16 มิ.ย. 61 
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ให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่ง  
  

ล าดับ ี ่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหนง่และ 

ส่วนราชการเดิม 
รักษาการในต าแหน่ง ตั้งแต่วัน ี ่

๑ นายสมพงษ ์
ชัยโอภานนท์ 

นายแพทย์เช่ียวชาญ 
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย 
 

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ 
(ด้านโภชนาการ) กรมอนามัย 

27 มิ.ย. 61 

 

 
 

อนุญาตให้ลูกจ้างประจ าลาออกจากราชการ  
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ส่วนราชการ ี่ลาออก ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นางสุรัชวดี 
ขจิตร ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย ระดับ ส 2  
กลุ่มสนับสนุน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  

2 ต.ค. 61 

2 นางสุรินทร์ 
ยวนทะเล 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย ระดับ ส 2  
กลุ่มสนับสนุน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  

1 ส.ค. 61 

3 นางปราณี 
แก่นสนธิ์ 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย ระดับ ส 2  
กลุ่มสนับสนุน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย  

2 ต.ค. 61 

 
 

 
 

อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  
 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/ส่วนราชการ ี่ลาออก ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นางมลิ 
บวบทอง 

พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์  
กรมอนามัย 

1 ส.ค. 61 
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เกบ็มาฝาก ฉบับน้ี เรามาทราบ “เงินเดอืนกบัต าแหน่งงานอะไรส าคญักว่ากนั” !! 

  

 
 

หากคุณมีค าถามนี้ในใจตอนท่ีคุณท างานมาจนถึงระดับท่ีมีต าแหน่งสูงในระดับหนึ่งแล้ว เช่น เป็นหัวหน้า
แผนก ผู้อ านวยการ หรือผู้จัดการ ต าแหน่งสูง ๆ เหล่านี้ มักมาพร้อมกับเงินเดือนท่ีสูงตามจากความอาวุโสและ
ประสบการณ์ในการท างานท่ีส่ังสมมา คุณอาจล าบากใจไม่ใช่น้อยท่ีจะตอบว่าระหว่างเงินเดือนกับต าแหน่งอะไรส าคัญ
กับคุณมากกว่ากัน 

  นั่นหมายความว่า การพิจารณาขนาดและประวัติความเป็นมาของบริษัทท่ีคุณท างานอยู่ด้วยก็เป็นส่ิงส าคัญ
ในการตอบค าถามนี้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณท างานในบริษัทสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะยกเลิกช่ือเรียก
ต าแหน่งสูง ๆ ท่ีดูเป็นทางการออกไป เช่น ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงฝ่ายเทคนิค (Chief Technology Officer หรือ 
CTO) หรือ ต าแหน่งผู้บริหารฝ่ายการตลาด (Chief Marketing Officer หรือ CMO) และใส่ช่ือต าแหน่งท่ีฟังดูฮิปและ
มีสีสันมากขึ้นมาแทน เช่น “ผู้อ านวยการด้านเงินบาทและสตางค์” หรือ “พ่อมดแห่งโลกโซเชียลมีเดีย” เป็นต้น เพื่อ
ความเหมาะสมให้เข้ากับยุคสมัยของพนักงานรุ่นมิลเลนเนียล การเปล่ียนช่ือต าแหน่งเป็นเรื่องท่ีท าได้ตราบใดท่ีกิจการ
ยังคงท าก าไรและด าเนินไปอย่างดี 

ถ้าพูดถึงบริษัทอินเทรนด์ตอนนี้อย่างบริษัทสตาร์ทอัพท่ีเต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่น
ใหม่ ท่ีขับเคล่ือนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง และมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลานั้น แม้ว่าจะมีความน่า
ต่ืนเต้นและท้าทายในการด าเนินงาน แต่ก็มีแนวโน้มท่ีจะล้มเหลวภายในเวลาสองสามปีแรกหากไม่มีการบริหารจัดการ
ท่ีดีและเหมาะสม ดังนั้นการพิจารณาเรื่องเงินเดือน ต าแหน่งและความมั่นคงในการท างานกับบริษัทสตาร์ทอัพท่ีเพิ่ง
เปิดตัวได้ไม่นาน จึงต้องอาศัยข้อมูลวงในจากพนักงานปัจจุบันและพนักงานท่ีเคยท างานในบริษัทเหล่านี้มาใช้
ประกอบการตัดสินใจของคุณ 

นอกเหนือจากกรณีบริษัทสตาร์ทอัพ หากคุณเป็นมนุษย์เงินเดือน เป็นพนักงานออฟฟิศท่ีก าลังมีค าถามนี้อยู่
ในใจ วันนี้ jobsDB ได้รวบรวม 5 ปัจจัยท่ีคุณสามารถน ามาประกอบการตัดสินใจว่า ระหว่างเงินเดือนกับต าแหน่ง คุณ
ควรให้น้ าหนักกับอะไรมากกว่ากันมาฝากค่ะ 
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 1. การจัดล าดับความส าคัญ 
           ก่อนท่ีคุณจะท าส่ิงใด เราอยากให้คุณจัดล าดับความส าคัญในชีวิตของคุณให้ชัดเจน หากคุณได้รับการเสนอ
งานท่ีมีช่ือต าแหน่งหรูหรา แต่ให้เงินเดือนน้อยกว่างานอีกงานท่ีไม่ได้มาพร้อมต าแหน่ง และคุณก าลังมีสถานภาพทาง
การเงินท่ีไม่สู้จะดีนัก คุณคงตัดสินใจได้ไม่ยาก แต่ในทางตรงกันข้ามหากคุณมีสถานภาพทางการเงินท่ีดีและสามารถ
รับงานท่ีเงินเดือนเริ่มต้นน้อยกว่า แต่มีโอกาสเติบโตในสายงาน และได้เล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่งได้มากกว่าอีกงานหนึ่งท่ี
คุณได้รับข้อเสนอมา การเลือกงานท่ีให้โอกาสเติบโตมากกว่าอาจเป็นตัวเลือกท่ีคุณควรเลือกในกรณีนี้  
 2. ค้นหาแรงจูงใจ 
 สมมติว่าคุณไม่ได้ตกอยู่ในสภาวะคับขันทางการเงินและไม่ต้องการงานท่ีได้เงินเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษอย่างมาก
และรวดเร็ว ค าถามต่อไปท่ีคุณควรถามตัวเองคือ “อะไรที่กระตุ้นแรงจูงใจในการท างานของคุณให้มากขึ้น” เราทุกคน
ต่างขับเคล่ือนด้วยแรงจูงใจท่ีต่างกัน การตระหนักรู้ว่าอะไรคือแรงจูงใจท่ีส าคัญของคุณจะท าให้คุณมีความ
กระตือรือร้นและท างานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ลองนั่งทบทวนถึงส่ิงท่ีจูงใจให้คุณท างานมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นเพราะการเห็นจ านวนเงินในธนาคารที่มากขึ้น หรือเพราะคุณอยากมีความรับผิดชอบท่ีเพิ่มขึ้นหากได้ต าแหน่งท่ี
สูงขึ้น อย่าเลือกส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามธรรมเนียมหรือตามกรอบท่ีสังคมก าหนด แต่ควรเลือกส่ิงท่ีใช่ส าหรับตัวคุณมากท่ีสุด 
 3. มองภาพรวมให้ใหญ่ขึ้น 
ถามตัวเองว่าคุณมองตัวเองในอนาคตอย่างไร? ในอีกห้าปีคุณยังเห็นตัวเองท างานอยู่ท่ีเดิมหรือเปล่า? หรือเห็นตัวเอง
เติบโตในต าแหน่งผู้บริหาร? หรือในอนาคตข้างหน้าคุณอาจเห็นตัวเองมีกิจการเป็นของตัวเอง? 
 4. เช่ือในสัญชาตญาณ 
 ถึงแม้ว่าคุณอาจก าลังล าบากใจท่ีจะเลือกระหว่างเงินเดือนหรือต าแหน่งงาน แต่หากคุณส ารวจความรู้สึก
ของตัวเองให้ลึกพอ คุณจะได้ยินเสียงสัญชาตญาณของคุณท่ีบอกกับคุณว่าคุณควรไปในทิศทางไหน เรามักจะละเลย
สัญชาตญาณของเราเพราะความไม่มั่นใจในตัวเอง และความกลัวว่าตัวเองจะตัดสินใจผิด แต่สุดท้ายเรามักพบว่าการ
ท าตามสัญชาตญาณแรกของเราเป็นการตัดสินใจท่ีถูกท่ีสุดแล้ว  งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวกับสัญชาตญาณของ
มนุษย์ได้พิสูจน์ว่าการเช่ือในสัญชาตญาณของเรามักน าไปสู่ผลท่ีดีกว่าการเช่ือในหลักเหตุผลท่ีผ่านการคิดวิเคราะห์ด้วย
สมอง ลึกๆ แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณควรท าอย่างไร คุณเพียงแค่ต้องเช่ือมั่นในสัญชาตญาณและเช่ือใน “หัวใจ” ของคุณเอง 
 5. ปรึกษาครอบครัวและเพื่อนฝูง 
 การขอความคิดเห็นและค าปรึกษาจากเพื่อนและครอบครัวท่ีคุณเช่ือใจ เป็นไอเดียท่ีดีเสมอท่ีจะช่วยคุณใน
การตัดสินใจ ต้ังค าถามว่าพวกเขาคิดว่าคุณควรเลือกทางไหน คุณอาจไม่จ าเป็นต้องท าตามค าพูดของพวกเขาไปเสีย
ท้ังหมด แต่การได้รับฟังมุมมองและทางเลือกท่ีแตกต่างอาจช่วยให้เกิดความกระจ่างและท าให้คุณรู้ว่าอะไรท่ีคุณควร
โฟกัสมากขึ้น ครอบครัวและเพื่อนของคุณรู้จักคุณดีพอท่ีจะพูดตรง ๆ กับคุณได้ และพวกเขายังสามารถประเมิน
ทางเลือกของคุณจากมุมมองของคนนอกซึ่งเป็นมุมมองท่ีส าคัญและมีประโยชน์ในการตัดสินใจท่ีดีอีกด้วย 
 เราเช่ือว่า 5 ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยให้คุณน ามาใช้ประกอบการตัดสินใจได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดี ฟังสัญชาตญาณ
และเลือกท าส่ิงท่ีใช่ส าหรับคุณ บางครั้งเราต้องกล้าท่ีจะออกจากกรอบเพื่อท่ีจะไปพบส่ิงใหม่ ๆ ท่ีรอเราอยู่ข้างหน้า 
ขอให้คุณประสบความส าเร็จในทางเลือกของคุณค่ะ 

ท่ีมา : https:// th.jobsdb.com/th-th/articles/เงินเดือนกับต าแหน่งงาน 

 
 

  

 


