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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 

“5 กลเม็ดสร้างความโดดเด่นในท่ีท างาน” 
หากสไตล์การท างานของคุณเป็นแบบเรื่อย ๆ 

เรียบๆ ไม่หวือหวา โดดเด่น ไม่ชอบแข่งขันกับใครแล้ว
ล่ะก็ ระวัง! คุณจะกลายเป็นคนท่ีถูกลืม โลกแห่งการ
แข่งขันไม่เคยปรานีใคร เมื่อถึงช่วงเวลาการประเมินผล
งานเพื่อพิจารณาโบนัส ข้ึนเงินเดือน เลื่อนต าแหน่ง 
หรือแม้แต่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ท่ีผู้ประกอบการ
จ าเป็นต้องลดขนาดองค์กร ลดพนักงาน เมื่อน้ัน อาจช้า
เกินไปส าหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

(ติดตามได้ หน้า 5) 

    ...พระบรมราโชวา ของพระบา  มเด็จพระปรมิน รมหาภูมิพลอดุลยเดช..             
พระราช านแก่ข้าราชการพลเรือน เนือ่งในโอกา วันข้าราชการพลเรือน ปีพุ ธศักราช ๒๕27 

 

 “คนท างานดี คือ คนมีระเบียบ ได้แก่ ระเบียบในการคิดและในการท า ผู้ไม่ฝึกระเบียบ ไว้ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรง   
มีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไร ก็มักท างานให้ส าเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ท าอะไรก็ไม่ถูกล าดับ

ข้ันตอน มีแต่ความลังเลและขัดแย้งท้ังในความคิด ท้ังในการปฏิบัติงาน ข้าราชการจึงจ าเป็นต้องฝึกระเบียบในตนเอง
ข้ึน ระเบียบน้ัน จัดได้ช่วยประคับประคองส่งเสริมให้ท าตนท างานได้ดีข้ึนและประสบความเจริญมั่นคงในราชการ.” 

วันข้าราชการพลเรอืน 
ปีพ ุธศักราช ๒๕27 

ปีท่ี ๒2 ฉบับที่ 18 
วันที ่๑6 กันยายน ๒๕๖1 

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


บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบัคดัเลือก  
  

ล าดับ ชื่อ-นาม กุล บรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง วัน ี่ 
๑ นางสาวปรินดา ภัทรโชคชัย นักเทคนิคการแพทยป์ฏิบัติการ 

กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี กรมอนามัย 

1 มิ.ย. 61 

2 นางสาววรรณภา พลตรี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

1 มิ.ย. 61 

3 นางสาวสุภาขวัญ หนูจีน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ ป่ วยใน กลุ่ มการพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา 
กรมอนามัย 

1 มิ.ย. 61 

4 นางสาวนายูวัล เจ๊ะแต พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ ป่ วยใน กลุ่ มการพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 12 
ยะลา กรมอนามัย 

1 มิ.ย. 61 

 
 

 
เลื่อนข้าราชการ  
 

ล าดับ 
 ่ี 

ชื่อ- กุล 
ต าแหน่งและ 

 ่วนราชการเดิม 
ต าแหน่งและ 

 ่วนราชการ ี่เลื่อน 
ต้ังแต่วัน ี่ 

๑ นางสมเวียง 
ไชยพรรค 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง  
กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 

14 ก.ย. 60 

2 นางสาววาสนา 
สงวนหมู่ 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
ความชอบ กองการเจ้าหน้าท่ี  
กรมอนามัย 

นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
กลุ่มทะเบียนประวัติและบ าเหน็จ
ความชอบ กองการเจ้าหน้าท่ี  
กรมอนามัย 

14 ก.ย. 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/6 



ใหโ้อนข้าราชการ  
 

ล าดับ ชื่อ- กุล ต าแหน่งและ ังกัดเดิม ต าแหน่งและ ังกัดใหม่ ต้ังแต่วัน ี่ 
1 นายชาญยุทธ 

 แสนเลิศ 
นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในและประเมินผล 
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ส.ค. 61 

2 นางสาวเสาวนีย์ 
แจ้งอักษร 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

16 ส.ค. 61 

3 นางสาวปุณิกา 
กิตติพรเพชรดี 

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี  
กรมอนามัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 ต.ค. 61 

4 นางอรวรรณ 
ประเสริฐศิลปกุล 

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
กลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมอนามัย 

ส า นั ก กา ร ศึ กษา  ศ า สนา แล ะ
วัฒนธรรม(โรงเรียนองค์การบริหาร
ส่ วนจั งหวั ด เ ชียงราย)อง ค์กา ร
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

16 ต.ค. 61 
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รับโอนข้าราชการ และข้าราชการกรุงเ พมหานคร ามญั 
 

ล าดับ
 ่ี 

ชื่อ- กุล ต าแหน่งและ ังกัดเดิม ต าแหน่งและ ังกัดใหม่ ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นางสาวเพ็ญบุญญา 
ศิริปจะนะ 

ทันตแพทยป์ฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล
เรณูนคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครพนม ส า นักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่ ม เทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนย์อนามัยท่ี 1 เชียงใหม่  
กรมอนามัย 

2 ก.ย. 61 

2 นางสาวศิริพร 
จันทับ 

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงาน
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหาร 
ส านักสุขาภิบาลอาหารและน้ า 
กรมอนามัย 

3 ก.ย. 61 

3 นางสาวฐิติวรรณ 
ศรีสุวรรณ 

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
ฝ่ายบริหารท่ัวไป ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ท่ี 12 สงขลา กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย ์

นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 
กลุ่มอ านวยการ ศูนย์อนามัยท่ี 5 
ราชบรุี กรมอนามัย 

24 ส.ค. 61 

 

 
 
 

 
 

อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  
 
ล าดับ ชื่อ- กุล ต าแหน่ง/ ่วนราชการ ี่ลาออก ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นางสาวกัญจน์ชญา 
วัชรกีรติวงศ์ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน ศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี  
กรมอนามัย 

6 ส.ค. 61 

2 นางสาวพีรญา 
จันทร์คง 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

21 ส.ค. 61 

3 นางสาวศศิธร 
จันท์วิภาค 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
กลุ่มอ านวยการ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย 

16 ส.ค. 61 

4 นางสาววิภาวรรณ 
สมบุญยอด 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยท่ี 2 พิษณุโลก กรมอนามัย 

3 ก.ย. 61 
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เกบ็มาฝาก ฉบับน้ี เรามาทราบ “ 5 กลเมด็สร้างความโดดเด่นในทีท่ างาน” !! 

  

 
 

หากสไตล์การท างานของคุณเป็นแบบเรื่อย ๆ เรียบ ๆ ไม่หวือหวา โดดเด่น ไม่ชอบแข่งขันกับใครแล้วล่ะก็ 
ระวัง! คุณจะกลายเป็นคนท่ีถูกลืม โลกแห่งการแข่งขันไม่เคยปรานีใคร เมื่อถึงช่วงเวลาการประเมินผลงานเพื่อ
พิจารณาโบนัส ขึ้นเงินเดือน เล่ือนต าแหน่ง หรือแม้แต่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผู้ประกอบการจ าเป็นต้องลดขนาด
องค์กร ลดพนักงาน เมื่อนั้น อาจช้าเกินไปส าหรับการเปล่ียนแปลงตัวเอง 

คนท่ีโดดเด่น คือคนท่ีจะถูกนึกถึงก่อน ส่วนคนท่ีไม่โดดเด่น ก็จะถูกมองข้ามไป เพราะไม่มีความส าคัญ
เพียงพอ ถึงเวลาแล้วที่คนไม่ส าคัญ ควรจะมีการเปล่ียนแปลงตัวเอง เพิ่มความโดดเด่น และสร้างคุณค่าในตนเอง ให้
ทัดเทียมกับคนอื่น ๆ จะได้ไม่พลาดโอกาสดี ๆ ในชีวิต jobsDB มี 5 กลเม็ดสร้างความโดดเด่นในท่ีท างานมาฝากค่ะ 

1. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ตัวเอง 
การท่ีหัวหน้ามองข้ามคุณไปนั้น อาจเป็นเพราะคุณประชาสัมพันธ์ตัวเองน้อยเกินไป คุณจึงไม่อยู่ในสายตา

ของหัวหน้า เขาอาจไม่รู้ว่าคุณก าลังท างานโปรเจ็กต์ไหนอยู่ และอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว ความคืบหน้าเป็นอย่างไร 
ดังนั้น คุณควรส่งรายงานความคืบหน้าการท างานของคุณให้หัวหน้าทราบอย่างต่อเนื่อง และหากคุณได้รับค าช่ืนชม 
หรือค าขอบคุณจากผู้ท่ีร่วมงานด้วย ก็ควรน าเสนอหัวหน้า เพื่อเป็นโพรโฟล์ท่ีดีของคุณต่อไป 

2. อย่าเป็นเพียงไม้ประดับ 
ในการประชุมทีม หรือประชุมแผนก เป็นโอกาสอันดีท่ีคุณจะเพิ่มบทบาท และเป็นท่ียอมรับของเพื่อน

ร่วมงานมากขึ้น ก่อนเข้าประชุมควรมีเตรียมข้อมูลส าหรับประเด็นท่ีจะหารือกัน การน าเสนอไอเดียใหม่ ๆ เสนอความ
คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อทีมงาน จะท าให้คุณมีคุณค่ามากขึ้นกว่าการเป็นเพียงผู้เข้าร่วมประชุมท่ีพร้อมจะท า ตาม
ข้อตกลงของท่ีประชุม 

3. รู้จุดอ่อน – จุดแข็งของตัวเอง 
ก่อนท่ีคุณจะหาวิธีการต่าง ๆ ในการน าเสนอตัวเองให้มีบทบาทโดดเด่นขึ้น คุณจะต้องรู้ตัวก่อนว่า คุณมี

จุดอ่อน และจุดแข็งอะไรบ้าง การรู้จุดอ่อนของตัวเอง ก็เพื่อปรับปรุง พัฒนาทักษะ ความสามารถท่ียังพร่องไปให้ดีขึ้น 
ในขณะเดียวกัน คุณต้องท าให้จุดแข็งของคุณเพิ่มคุณค่าและช่ือเสียงในด้านท่ีคุณเช่ียวชาญด้วย 
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 4. ขยันอาสาช่วยเหลืองานส่วนอื่น 
 เมื่อมีโปรเจ็กต์ใหม่ ๆ เกิดขึ้น และต้องการอาสาสมัครเพื่อรับผิดชอบงานช้ินพิเศษ คนส่วนใหญ่มักจะเก็บ
เนื้อเก็บตัว ไม่เสนอตัวรับงานเพิ่มให้ล าบากกาย แต่นี่คือโอกาสของคุณท่ีจะท าให้คนอื่น ๆ มองเห็นคุณมากขึ้น ยืดอก
รับอาสาท างานไปเลย แสดงให้ทุกคนเห็นว่าคุณมีศักยภาพ แล้วคุณก็จะเป็นท่ียอมรับของทุกคน 
 5. ช่วยองค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย 
 ทุกองค์กรต่างให้ความส าคัญกับการควบคุมค่าใช้จ่ายภายในองค์กร คุณก็สามารถช่วยได้ เสนอความคิดเห็น
ของคุณให้กับนายจ้างในการช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่าย และเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงลงมือท าให้เป็นตัวอย่างแก่พนักงานคนอื่น 
ๆ นายจ้างก็จะจดจ าคุณขึ้นมาได้ทันที ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเปล่ียนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ ท่ีโดดเด่น เข้าตานายจ้าง
และเพื่อนร่วมงาน 
 

ท่ีมา : https:// th.jobsdb.com/th-th/articles/โดดเด่นในท่ีท างาน 

 
 
 
 

  

 


