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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 

“โชว์ความ ามารถในการท างานยังไง ใหดู้ไม่อวดเก่ง” 
การเป็นคนกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในท่ี

ท างานเป็นเร่ืองส าคัญ แต่การรู้วิธีท่ีจะเป็นคนตรงแต่ไม่
แรง และเป็นคนมั่นใจแต่ไม่ก้าวร้าวหรือติดนิสัยชอบเจ้า
กี้เจ้าการและออกค าสั่งเป็นสิ่งส าคัญยิ่งกว่า การท่ีคุณจะ
ได้มาซึ่งความเคารพจากผู้ร่วมงานไม่ว่าจะมาจากเจ้านาย
หรือลูกน้อง คุณต้องเริ่มด้วยการแสดงความเคารพพวก
เขาเหล่าน้ันก่อนด้วย (ติดตามได้ หน้า 4) 

    ...พระบรมราโชวาทของพระบาท มเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..             
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนือ่งในโอกา วันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช ๒๕31 

 “เกียรติและความส าเร็จจากผลการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตัวของแต่ละคน ท่ีสามารถปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบให้ได้ผลสมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตัวให้สุจริต เท่ียงตรง พอควร  

พอดีแก่ต าแหน่งหน้าท่ีท่ีด ารงอยู่.” 

วันข้าราชการพลเรอืน 
ปีพทุธศักราช ๒๕31 

ปีท่ี ๒2 ฉบับที ่22 
วันที ่16 พฤศจิกายน ๒๕๖1 

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


บรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือน ามัญกลบัเข้ารบัราชการ  
  

ล าดับ 
ท่ี 

ชื่อ- กุล 
ต าแหน่งและ 

 ่วนราชการเดิม 
ต าแหน่งและ 

 ่วนราชการทีบ่รรจุ 
ต้ังแต่วันที่ 

๑ นายมนัส 
 รามเกียรติศักด์ิ 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
(ด้านเวชกรรม สาขาสูติ-นรีเวชกรรม)
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชศาสตร์ กลุ่มภารกิจ
ด้านวิชาการและการแพทย์  
โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ 

นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
กลุ่มพัฒนาประชากร  
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

3 ม.ิย. 61 

 

 
 

บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบัคดัเลือก  
  

ล าดับ ชื่อ-นาม กุล บรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง วันที่ 
๑ นางปภัชญา เบ็ญพาด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

งานการพยาบาลผู้ ป่วยใน กลุ่ มการพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี 
กรมอนามัย 

1 มิ.ย. 61 

2 นางสาวฐิตา จันทโชติ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 12 
ยะลา กรมอนามัย 

3 ก.ย. 61 

3 นางสาวแวอานา แวเด็ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 12 
ยะลา กรมอนามัย 

3 ก.ย. 61 

4 นางสาวฟารีดะห์ บาสอลอ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 12 
ยะลา กรมอนามัย 

16 ก.ค. 61 

5 นางสาวโซเฟีย ปาแน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมวัยท างาน ศูนย์อนามัยท่ี 12 
ยะลา กรมอนามัย 

16 ก.ค. 61 
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ใหโ้อนข้าราชการ  
 

ล าดับ ชื่อ- กุล ต าแหน่งและ ังกัดเดิม ต าแหน่งและ ังกัดใหม่ ต้ังแต่วันที่ 
1 นางบังอร 

 สุภาเกตุ 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มอนามัยวัยท างาน ส านักส่งเสริม
สุขภาพ กรมอนามัย 

กรมควบคุมโรค 2 ต.ค. 61 

 

 

แต่งตั้งลูกจ้างประจ าไปด ารงต าแหน่งใหม่    
   

ล าดับ ชื่อ- กุล ต าแหนง่เดิม ต าแหนง่ใหม่ ตั้งแต่วันที ่
1 นางฐนิตา 

ทองประดิษฐ์ 
พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
กองออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
กรมอนามัย 

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  
กรมอนามัย 

5 พ.ย. 61 

2 นางสาวณัฐพร 
ลิ้มอนันตนนท์ 

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 
ส านักส่งสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 
ส านักส่งสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

4 พ.ค. 60 

3 นางจ ารัส 
อารีมิตร 

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  
กรมอนามัย 

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 
ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์  
กรมอนามัย 

10 มี.ค. 60 

4 นางสาวเมธาพร  
ผดุงพงษ ์

พนักงานธุรการ ระดับ ส 3 
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ 
และแรงงงานข้ามชาติ ส านักอนามัย
การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

พนักงานธุรการ ระดับ ส 4 
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ชายขอบ 
และแรงงงานข้ามชาติ ส านักอนามัย
การเจริญพันธุ์ กรมอนามัย 

5 พ.ค. 60 

 
 
 

 
 

อนุญาตให้ลูกจ้างประจ าลาออกจากราชการ  
 
ล าดับ ชื่อ- กุล ต าแหน่ง/ ่วนราชการที่ลาออก ต้ังแต่วันที่ 

1 นางสาวปัทมา 
ไตรภพ 

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
กลุ่มสนับสนุน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

2 เม.ย. 61 

2 นางสงกรานต์ 
มาเบ้า 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย ระดับ ส 2 
กลุ่มสนับสนุน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

1 พ.ย. 61 

3 นางบุญลือ 
ทองแฉล้ม 

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส 3 
กลุ่มสนับสนุน ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย 

1 ธ.ค. 61 
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เกบ็มาฝาก ฉบับน้ี เรามาทราบ “โชว์ความสามารถในการท างานยงัไง ให้ดูไม่อวดเก่ง” !! 

  

 

 
 

หากคุณไม่ได้รับความเคารพจากคนในท่ีท างานแล้ว คุณก็จะไม่สามารถเป็นหัวหน้าท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปกครองลูกน้องได้ ดังนั้นจงมีความมั่นใจในตัวเองแต่เพียงพอดีและเหมาะสมโดยไม่กลายเป็นคนก้าวร้าวหยิ่งยโสหรือดู
อวดเก่ง 

jobsDB มีเคล็ดลับง่าย ๆ ท่ีจะช่วยให้คุณโชว์ความสามารถในการท างานได้อย่างมั่นใจ โดยไม่สร้างความ
ร าคาญหรือสร้างปัญหาให้กับผู้ร่วมงานมาฝากกันค่ะ 

1. อย่าอวดดี 
คุณควรกล้าท่ีจะแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าออกมาในท่ีท างาน แต่อย่าท าเป็นว่าคุณรู้ไปซะทุกเรื่อง 

แสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยการยอมรับและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้าง คุณสามารถเป็นคนท่ีมีความมั่นใจใน
ตัวเองได้โดยไม่ท าตัวอวดเก่ง หรืออวดดีว่าฉันเป็นกูรูท่ีรู้ไปหมดทุกเรื่อง 

2. ท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี 
คนท่ีท ามากกว่าพูด มักได้รับความเช่ือถือมากกว่าคนท่ีพูดมากกว่าท า การแสดงความคิดเห็นหรือมุมมอง

ของคุณด้วยค าพูดเป็นหนึ่งในวิธีส าคัญในการแสดงออกอย่างมั่นใจในท่ีท างาน แต่อย่าลืมลงมือท าให้เห็นเป็นแบบอย่าง
ด้วย ในการเป็นผู้น าท่ีมีประสิทธิภาพ คุณจ าเป็นต้องลงมือท าควบคู่ไปกับการออกค าส่ัง ไม่อย่างนั้นแล้ว คุณก็จะถูก
มองว่าเป็นคนท่ีได้แต่พูด แต่จริง ๆ แล้วไม่รู้ว่าตัวเองก าลังพูดถึงเรื่องอะไร ไม่มีความรู้ท่ีแท้จริงในเรื่องท่ีก าลังพูดถึง
และไม่รู้ว่าตัวเองก าลังท าอะไรอยู่ 

3. แสดงความเป็นผู้น าให้มากขึ้น 
ค าพูดท่ีว่าการฝึกฝนตนเองอยู่เสมอจะท าให้คุณเป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบขึ้นเป็นความจริง คุณควรคว้าโอกาส

ทุกโอกาสท่ีเข้ามาหรือหาโอกาสในการฝึกฝนทักษะความเป็นผู้น าของคุณอยู่เสมอ ด้วยการอาสาเข้ารับสมัครเป็น
หัวหน้าโปรเจคท์หรือหัวหน้าทีมในการท างานต่าง ๆ แม้ว่าการแบกรับความรับผิดชอบท่ีมากขึ้นอาจท าให้คุณกระอัก
กระอ่วนใจ แต่คนเราจะโตและมีความก้าวหน้าได้ก็ต่อเมื่อคุณอ้าแขนรับความท้าทายท่ีมีเข้ามาเท่านั้น นี่ถือเป็นโอกาส
อันดีท่ีคุณจะได้ถามความคิดเห็นและฟีดแบ็คจากเพื่อนร่วมทีมและหัวหน้าของคุณว่ายังมีอะไรท่ีคุณควรต้องปรับปรุง
และพัฒนาในการท างานได้อีกด้วย 
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 4. เลือกใช้ค าในการส่ือสารอย่างระมัดระวัง 
 การเลือกใช้ค าพูดท่ีถูกต้องเหมาะสมอย่างระมัดระวังในการส่ือสารกับเพื่อนร่วมงานจะช่วยสร้างความ
เช่ือมั่นให้กับคุณได้ เช่นเดียวกัน หากคุณใช้ค าพูดท่ีผิดไป อย่างไม่ระมัดระวังและไม่เหมาะสมในการมีปฏิสัมพันธ์กับ
พวกเขา มันก็สามารถสะท้อนให้เห็นว่าคุณเป็นแค่คนวีนเหวี่ยงท่ีต้องการจิกหัวใช้พวกเขาและพยายามท่ีจะดูเป็นคน
ตรง ๆ แรง ๆ แต่ไม่ถูกกาละเทศะในท่ีท างานได้เช่นกัน คุณควรพูดจากับคนอื่นด้วยวิธีที่คุณคาดหวังให้คนอื่นพูดจากับ
คุณ อย่าเหนียมอายจนเกินไป แต่ขณะเดียวกันก็อย่าเป็นคนพูดจาขวานผ่าซาก หรือพูดจาแดกดันดูถูกผู้อื่น 
 5. รู้ว่าก าลังพูดและท าอะไรอยู่ 
 ไม่มีใครบนโลกนี้ท่ีรู้ไปหมดทุกอย่าง แต่อย่าพูดจาเวอร์วังอลังการหรืออวดรู้ในส่ิงท่ีแม้แต่คุณเองก็ไม่รู้
หรือไม่มั่นใจว่าข้อเท็จจริงของเรื่องนั้น ๆ คืออะไรกันแน่ ส่ิงท่ีแย่กว่าการไม่มีอะไรจะพูดคือการอวดอ้างว่าตนเองรู้ลึก รู้
จริงในเรื่องนั้น ๆ แต่ความจริงดันมาปรากฏในภายหลังว่าเรื่องหรือทฤษฎีท่ีคุณพูดออกไปแล้วกลับกลายเป็นเรื่องโกหก
และไม่เป็นความจริง ส่ิงนี้จะท าให้คุณสูญเสียความเช่ือมั่นได้ 
 6. เรียนรู้จากผู้เช่ียวชาญ 
 หมั่นศึกษาหาความรู้รอบตัวและความรู้เฉพาะทางตามสาขาวิชาชีพจากผู้รู้และผู้เช่ียวชาญในเรื่องนั้น ๆ อยู่
เสมอ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเป็นผู้น าจากส่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพบปะพูดคุยกับกูรูโดยตรง อ่านหนังสือ 
เข้ารับการอบรมสัมมนา ฟัง podcasts จากส่ือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ หรือดู TED Talks ทุกวันนี้คุณสามารถหาความรู้
จากส่ือเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบาย เรียนรู้จากผู้รู้ให้มากท่ีสุดว่าการเป็นผู้น าท่ีดีมีประสิทธิภาพเขาท ากัน
อย่างไร และน าความรู้ท่ีได้มาพัฒนาทักษะการเป็นผู้น าของคุณ 
 เช่นเดียวกันกับทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดขึ้นในชีวิตค่ะ การเรียนรู้ท่ีจะกล้าแสดงออกอย่างมั่นใจโดยไม่ก้าวร้าว
ต้องอาศัยความสมดุลและการเดินทางสายกลาง สุดโต่งด้านใดด้านหนึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับใครท้ังส้ิน เป็นคนตรงท่ี
อ่อนโยน และมั่นใจอย่างไม่เหวี่ยงวีนคือศิลปะที่ควรฝึกฝนและถือเป็นกุญแจส าคัญในการประสบความส าเร็จและได้รับ
การยอมรับและความเคารพในท่ีท างาน ลองฝึกฝนดูนะคะ 
 
 
 

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

 
 
 
 

  

 


