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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 

“ให้ก าลังใจในการ  างาน” 
  คุณรู้หรือไม่ว่า .. ความเคร่งเครียด จะนํามาสู่

การมี ทัศนคติแง่ลบ กับงานท่ีคุณทําไม่ว่าคุณเจอ       
อุปสรรค์เล็กหรือใหญ่ คุณก็จะมองว่ามันใหญ่โตเกินกว่า
ท่ีคุณจะรับมือได้ สุดท้ายคุณก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปใน
ท่ีสุดจริงๆ แล้วหากเรามองให้ดีๆ จะพบว่า อะไรกันแน่ 
ท่ีเป็นสาเหตุท่ีทําให้เราพบความล้มเหลว ตัวเราเอง หรือ
คนอื่น หรือสภาพแวดล้อมอื่น ในวันน้ีผมอยากบอกท่าน
ผู้อ่านทุกท่านว่า ไม่มีอะไรท่ีจะมาทําร้ายเราได้ นอกจาก
เราจะทําร้ายตัวเราเอง (ติดตามได้ หน้า 4) 

    ...พระบรมราโชวา ของพระบา  มเด็จพระปรมิน รมหาภูมิพลอดุลยเดช..             
พระราช านแก่ข้าราชการพลเรือน เนือ่งในโอกา วันข้าราชการพลเรือน ปีพุ ธศักราช ๒๕28 

 “การทํางานให้สําเร็จข้ึนอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสําคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหน่ึง 
สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหน่ึง. ท้ังสองประการน้ี ต้องดําเนินคู่กันไป และจําเป็นต้อง

กระทําด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดเห็นท่ีเป็นอิสระปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุ
ตามผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ท่ีพึงประสงค์โดยครบถ้วยแท้จริง.” 

วันข้าราชการพลเรอืน 
ปีพ ุธศักราช ๒๕28 

ปีท่ี ๒2 ฉบับที ่19 
วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖1 

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


บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบัคดัเลือก  
  

ล าดับ ชื่อ-นาม กุล บรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง วัน ี่ 
๑ นายสมปราชญ์ จิตรศรีสวัสด์ิ นายแพทย์ปฏิบัติการ 

กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
กรมอนามัย 

1 มิ.ย. 61 

 

 
 

ย้ายข้าราชการ  
 

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

รัตนพงษ์ 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น 
ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพเขตเมือง (กรุงเทพมหานคร) 
ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

15 พ.ค. 61 

2 นางสาวสุพิชชา 
วงค์จันทร์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกาย
ผู้สูงอายุ กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

15 พ.ค. 61 

3 นางสาวกฤษณา  
วงษ์วรรณ 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ  
ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  
ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี กรมอนามัย 

15 พ.ค. 61 

4 นางวริสา 
คุณากรธํารง 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  
ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี กรมอนามัย 

นักโภชนาการชํานาญการ 
กลุ่มพัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน 
ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี กรมอนามัย 

15 พ.ค. 61 

5 นายสมเกียรติ 
ปฏิรพ 

นักประชาสัมพันธ์ชํานาญการ 
กลุ่มสื่อสารสาธารณะ กองแผนงาน  
กรมอนามัย 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญ
การ กลุ่มนโยบายและแผน  
กองแผนงาน กรมอนามัย 

15 พ.ค. 61 

6 นางสาวชญานิศ 
เขียวสด 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  
ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 
กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก  
ศูนย์อนามัยท่ี 7 ขอนแก่น  
กรมอนามัย 

15 พ.ค. 61 
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รับโอนข้าราชการพลเรือน ามญั  
 

ล าดับ
 ่ี 

ชื่อ- กุล ต าแหน่งและ ังกัดเดิม ต าแหน่งและ ังกัดใหม่ ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นางสิริรัตน์ 
วีระเดช 

ทันตแพทยชํ์านาญการพิเศษ  
(ด้านทันตกรรม) 
กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาล
เข่ืองในสํานักงานสาธารณสุขจั งหวัด
อุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

ทันตแพทย์ชํานาญการพิเศษ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี 

15 ส.ค. 61 

2 นางปัทมา 
มโนมัธย์ 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
(ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์) 
กลุ่มบริหารเทคโนโลยสารสนเทศเพื่อ
การจัดการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ 
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กองแผนงาน กรมอนามัย 

2 ต.ค. 61 

3 นางสาววารินทร์ 
แช่มฉํ่า 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาค
ประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดขอนแก่น กองสนับสนุนสุขภาพ
ภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายอนามัยการเจริญ
พันธุ์ สํานักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กรมอนามัย 

2 ต.ค. 61 

4 นายวินัย 
ตันติธนพร 

นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม) 
ผู้อํานวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สํานักงานสาธารณสุข สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม) 
กลุ่ ม เทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา กรมอนามัย 

3 ก.ย. 61 

 

 
 

อนุญาตให้ลูกจ้างประจ าลาออกจากราชการ  
 
ล าดับ ชื่อ- กุล ต าแหน่ง/ ่วนราชการ ี่ลาออก ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นางอรสา 
พุกดํา 

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 
กลุ่มสนับสนุน กองการเจ้าหน้าท่ี กรมอนามัย 

1 พ.ย. 61 

2 นางสมัย 
เสมอ่ํา 

พนักงานท่ัวไป ระดับ บ 2 
กลุ่มบริการพื้นฐาน ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

3 ก.ย. 61 
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เกบ็มาฝาก ฉบับน้ี เรามาทราบ “ให้ก าลงัใจในการท างาน” !! 

  

 

 
 

ดังนั้น ก่อนท่ีเราจะแก้ปัญหาความเคร่งเครียดด้วยสาเหตุอื่น ๆ เรามาปรับทัศนคติให้ดีขึ้นกันดีกว่านะคะ 
เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง 

1. ไม่เป็นไร ผิดพลาดกันได้ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ 
คุณทํางานผิดพลาดแล้วยังจะมานั่งโทษตัวเองให้เหนื่อยทําไม ให้กําลังใจตัวเองเพื่อทํางานช้ินต่อไปดีกว่านะ

ครับ ยิ่งมัวจมกับความผิดพลาดเดิม ๆ เราก็จะทํางานอื่นต่อไม่ได้ สู้เอาความผิดพลาดมาทําให้ถูกต้องในงานช้ินใหม่
ดีกว่า 

สัจธรรมของชีวิต ท่ีต้องจําไว้อย่างหนึ่งคือ ไม่มีใครจําเรื่องของคนอื่นนานหรอก ถึงใครจะว่าเรามากมายแค่
ไหน แต่พอเดินพ้นหน้าเราไปเขาก็ต้องคิดเรื่องอื่นแทน แล้วเราจะมาลงโทษตัวเองอยู่ทําไม 

2. งานไม่ได้หนักทุกวันสักหน่อย เด๋ียวก็ได้พักแล้ว 
เวลางานล้นมือเราอาจท้อ แต่ท้อไปงานก็ไม่เสร็จ ลุกมาทุ่มเททําให้เสร็จ ๆ ไปดีกว่า เหนื่อยแค่ไหนเด๋ียวก็ได้

พัก และส่ิงท่ีต้องทําเมื่องานเยอะคือ จัดระเบียบเส้นตายของงานแต่ละช้ิน เจรจาต่อรองถ้าคิดว่าจะไม่เสร็จตรงเวลา 
แล้วค่อย ๆ ทําไปทีละงาน เด๋ียวดีเองครับ 

3. ถึงจะไม่เก่งงานนี้ แต่เราก็พยายามเต็มท่ีแล้ว 
บ่อยครั้งท่ีเราได้รับมอบหมายงานท่ีไม่ถนัด ก็คิดเสียว่าไม่เป็นไร ทําให้เต็มท่ี แต่ก่อนทําก็บอกคนท่ี

มอบหมายหน่อยว่าไม่ค่อยถนัดนะ แต่จะทําเต็มท่ี ผิดพลาดอะไรบอกได้ เขาจะได้ไม่คาดหวังมาก แต่ถ้าทําออกมาแล้ว
ดีก็ถือเป็นกําไร 

อย่าเสียใจท่ีทํางานบางประเภทไม่เก่ง เพราะเราอาจจะเก่งในงานประเภทอื่นก็ได้ จําไว้ว่าปลาอาจจะว่ายน้ํา
เก่งกว่าลูกสุนัข แต่ปลาวิ่งไม่ได้เหมือนกัน ถ้าปลาตัวหนึ่งจะโดดขึ้นมาบนบกแล้วคืบคลานจนถลอกปอกเปิกก็คงไม่มี
ใครว่าอะไร เพราะมันเป็นปลาจริงไหมครับ 

4. ใครจะว่าอะไรก็ช่าง ถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็พอแล้ว 
เคยได้ยินคนพูดเรื่องการติดฉลากไหม การติดฉลากคือการประทับตราว่าส่ิงนั้นเป็นอะไร เพื่อให้ง่ายต่อการ

จัดประเภท ทีนี้ปัญหาอยู่ท่ีว่าถ้าติดฉลากถูกก็ดีไป แต่ถ้าเมื่อไรติดฉลากผิด ส่ิงนั้นจะไม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นตามฉลากก็เท่านั้น 
ในหลักการเดียวกัน ถ้าใครมาว่าคุณสารพัดเรื่อง แต่ถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างเขาบอก ก็ไม่เห็นจะต้องคิดมากกับ

ฉลากท่ีเขาเอามาติดไว้ ถ้าคุณเป็นน้ําตาลแล้วเขาเอาฉลากน้ําปลามาติดให้ก็ไม่ใช่ปัญหาของคุณ เขาเองต่างหากท่ีคิดผิด 
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 5.ให้เกียรติงานท่ีทําด้วยการทุ่มเททํางานอย่างเต็มท่ี อย่าบ่นว่าไม่ชอบงาน 
 นึกถึงกระเป๋ารถเมล์ท่ียิ้มแย้มแจ่มใสสิครับ แล้วเปรียบเทียบกับเราท่ีนั่งบ่นอยู่นั่นแล้วว่าเหนื่อย ไม่สนุก 
ถามว่างานหรือเปล่าท่ีทําให้เราทุกข์ จริง ๆ แล้วเราต่างหากท่ีทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ เพราะนั่งพร่ําบ่นกับส่ิงท่ีไม่ได้ด่ังใจ 
ถ้าใครได้ทํางานท่ีชอบก็ดีไป แต่อย่าลืมว่างานท่ีชอบก็มีด้านท่ีทําให้เราเหนื่อยได้เหมือนกัน 
 ใช่ว่าหนทางการทํางานจะปูด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป ส่ิงท่ีเราควรคิดคือ งานคือส่ิงท่ีทําให้เราใช้ชีวิตอย่าง
คุ้มค่า อย่าดูถูกงานของตัวเอง ไม่เช่นนั้นเราก็ดูถูกตัวเองด้วยท่ีเลือกทํางานนั้น อย่าลืมว่าเราต่างหากท่ีเป็นคนเลือกท่ี
จะทําหรือไม่ทํา ดังนั้นทํางานท่ีเราเลือกในเวลานั้น 
 หวังว่าทุกท่าน คงสนุกกับการทํางานอย่างท่ีต้ังใจไว้นะครับ  
 
 
 

ท่ีมา : https://www.roojingpa.com/ http://job.itweii.com 
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