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 อย่ าลื ม !! นะครับ  สามารถติดตาม
ข่าวสารการเจ้าหน้าท่ี ได้ทุกวันท่ี 1 และ ๑๖  
ของทุกเดือน ทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้า ท่ี     
กรมอนามัย 

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

กองการเจ้าหน้าท่ี 

“งาน Part time กับข้อดทีี่มากกว่าเรื่องของเงินเดือน” 
“งาน Part Time คืออะไร? 
งาน part time เป็นงานท่ีผู้สมัครงานสามารถเลือก

ท างานตามเวลาท่ีสะดวกได้ ผู้สมัครงานสามารถเรียนรู้
ธุรกิจได้หลากหลายประเภท ซึ่ งถือเป็นการสร้าง
ประสบการณ์ท างานได้อย่างดี โดยเฉพาะนักเรียน 
นักศึกษาท่ียังไม่มีประสบการณ์ท างาน สามารถหางาน 
Part Time เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ท างานลง
ในเรซูเม่ได้อีกด้วย... 

(ติดตามได้ หน้า 4) 

    ...พระบรมราโชวา ของพระบา  มเด็จพระปรมิน รมหาภูมิพลอดุลยเดช…  
พระราช านแก่ข้าราชการพลเรือน เนือ่งในโอกา วันข้าราชการพลเรือน ปีพุ ธศักราช ๒๕48 

 “ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องรู้ตระหนักแน่ในการสละ อันได้แก่ การสละส าคัญสอง
ประการ คือ สละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมท่ียิ่งใหญ่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการหน่ึง กับสละความคิด 

จิตใจท่ีต่ าทรามต่าง ๆ อีกประการหน่ึง จึงจะเป็นท่ีเช่ือถือไว้วางใจของคนท้ังปวงและสามารถด ารงต าแหน่งหน้าท่ี
อย่างมีเกียรติมีศักด์ิศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป.” 

วันข้าราชการพลเรอืน 
ปีพ ุธศักราช ๒๕48 

ปีท่ี ๒3 ฉบับที ่16 
วันที ่๑6 สิงหาคม ๒๕๖2 

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


บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รบัคดัเลือก  
 

ล าดับ ชื่อ-นาม กุล บรรจุและแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่ง วัน ี่ 
๑ นายพีรวุฒิ มังคโลปกรณ์ นายแพทยป์ฏิบัติการ 

กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัดสระบุรี ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

16 พ.ค. 62 

2 นายปฐวี รักษ์สุธี นายแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี กรมอนามัย 

16 พ.ค. 62 

3 นายจิรทีปต์ ชอบท ากิจ นายแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 6 ชลบุรี กรมอนามัย 

16 พ.ค. 62 

4 นางสาววรรณิภา เฉิน นายแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ ศูนย์อนามัยท่ี 10 อุบลราชธานี กรมอนามัย 

16 พ.ค. 62 

 

 
ใหโ้อนข้าราชการพลเรือน ามญั  
 

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

โนนทอง 
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนา
ก าลังคน ศูนย์อนามัยท่ี 9 นครราชสีมา 
กรมอนามัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ส.ค. 62 

2 นางสาวสุภิสรา 
 เนตรินทร์ 

นายแพทย์ปฏิบัติการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์ กรมอนามัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ก.ค. 62 

3 นางสาวสุภา  
เนตรจรัส 

ทันตแพทยช์ านาญการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช 
กรมอนามัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ส.ค. 62 

4 นายธนุเดช 
พูนน้อย 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ 
ศูนย์อนามัยท่ี 5 ราชบุรี กรมอนามัย 

องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง 
อ าเภอทับสะแก  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1 ส.ค. 62 

5 นางสาวชุลีพร 
วิมลสิทธิพงศ์ 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มการพยาบาล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยท่ี 3 
นครสวรรค์ กรมอนามัย 

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 ส.ค. 62 
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รับโอนข้าราชการ  
 

ล าดับ
 ่ี 

ชื่อ- กุล ต าแหน่งและ ังกัดเดิม ต าแหน่งและ ังกัดใหม่ ต้ังแต่วัน ี่ 

1 นางวรรณิษา 
น้อยเมือง 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยศัลยกรรม
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มการ
พยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยท่ี 3 นครสวรรค์  
กรมอนามัย 

1 ส.ค. 62 

2 นายอาซีซีร์ 
สนิทสกุล 

ทันตแพทย์ช านาญการ(ด้านทันตกรรม) 
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลทุ่งยางแดง 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทันตแพทย์ช านาญการ 
กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยท่ี 12 ยะลา  
กรมอนามัย 

1 ส.ค. 62 

 

 
 

อนุญาตให้ลูกจ้างประจ าลาออกจากราชการ  
 

ล าดับ ชื่อ- กุล ต าแหน่ง/ ่วนราชการ ี่ลาออก ต้ังแต่วัน ี่ 
1 นางส าเนียง 

ชวยบุญชุม 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย ระดับ ส 2 
กลุ่มสนับสนุน ส านักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 

3 ต.ค. 62 

 

 
อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ  
 

ล าดับ ชื่อ- กุล ต าแหน่ง/ ่วนราชการ ี่ลาออก ต้ังแต่วัน ี่ 
1 นางอัจฉริยา 

กิจชมภู 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต
เมือง(กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

1 ส.ค. 62 

2 นางสาวมณีฉาย 
ปะกังพลัง 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต
เมือง(กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

1 ส.ค. 62 

3 นางสาววรรณวิไล 
ไวยนิยี 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต
เมือง(กรุงเทพมหานคร) ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

1 ส.ค. 62 

4 นายรัฐเดช 
ภูทองปิด 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ศูนย์อนามัยท่ี 4 สระบุรี กรมอนามัย 

4 ส.ค. 62 
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เกบ็มาฝาก ฉบับน้ี เรามาทราบ “เตรียมตัวไปท างานหน้าฝนแบบฉบับมนุษย์เงินเดอืน” !! 

  

 
 
 

 
 

 

 ถึงแม้ว่างาน Part Time อาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทบในรูปแบบของเงินเดือนท่ีมีจ านวนในแบบพนักงาน
ประจ า แต่รู้หรือไม่ว่า งาน Part Time ก็มีส่วนดีในหลายๆด้านท่ีคุณอาจจะยังไม่รู้เช่นกัน 
 1. สร้างรายได้เสริม 
 แน่นอนว่างาน Part Time ช่วยให้คุณมีรายได้เสริมจากงานประจ าหรือจากเวลาว่างจากงานหลัก หากคุณ
ยังเป็นนักศึกษาอยู่ คุณจะมีเงินเก็บจากน้ าพักน้ าแรงของตัวเองอีกด้วย ส่วนหากคุณท างานฟรีแลนซ์แล้ว คุณสามารถ
รับงานนอกได้หลายๆงานเช่นเดียวกัน 
 2. เรียนรู้การบริหารเงินเก็บ 
เพราะเมื่อคุณท างาน Part Time คุณจะได้เข้าใจถึงการบริงานเงินเก็บได้เป็นอย่างดีเมื่อคุณได้เริ่มท างานประจ า    
การบริหารเงินเก็บให้สมดุลท้ังรายรับ รายจ่าย หนี้ต่างๆ จะเป็นส่วนพื้นฐานส าคัญในทักษะการใช้เงินให้เหมาะสม 
 3. ประสบการณ์ท่ีไม่มีสอนในห้องเรียน 
 แม้ว่าตอนคุณเรียน คุณอาจจะได้เกรด A แต่ชีวิตท างานจริง คุณต้องมาเริ่มเรียนรู้เพื่อหาประสบการณ์ใน
โลกการท างาน คุณอาจจะต้องเรียนรู้การท างานให้เสร็จทันก าหนดเมื่อคุณอยู่ร่วมกับทีมงานท่ีกระตือรือร้น หรือคุณ
อาจจะต้องเพิ่มความรอบคอบไปอีกหลายเท่าตัว เมื่อทีมของคุณมีการตรวจงานกันในทีมเพื่อความเรียบร้อยมากท่ีสุด 
 4. พัฒนาทักษะการส่ือสาร 
 โดยส่วนมาก งาน Part Time ล้วนเป็นงานท่ีใช้ทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคลเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงเป็น
งานท่ีคุณควรพัฒนาทักษะการส่ือสารให้เหมาะสมกับคนท่ีมีความแตกต่างกัน 
 5. บริหารเวลา 
 เช่ือว่า หลายๆคน โดยเฉพาะวัยท่ียังเป็นนักศึกษาอยู่มักเลือกสมัครงาน Part Time เป็นรายได้เสริม และ
มักจะต้องเจอปัญหาตารางงานชนกับเวลาเรียน ดังนั้น ควรต้องเลือกจัดการไม่ให้กระทบกับการเรียนการศึกษาซึ่งมี
ส่วนส าคัญเมื่อต้องหางานเช่นเดียวกัน ส่วนผู้ท่ีเลือกท างานฟรีแลนซ์ก็ต้องวางกรอบเวลาการท างานให้ชัดเจน ไม่งั้น
คุณส่งงานล่าช้า ย่อมมีผลต่อความน่าเช่ือถือของคุณเช่นเดียวกัน 
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 6. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 เมื่อเทียบกับการใช้เวลาดูหนังฟังเพลงอยู่กับบ้านหรือช็อปป้ิงเดินห้างไปเปล่าๆ การเลือกท างาน Part Time 
นั้นช่วยสร้างท้ังรายได้และประสบการณ์ท างานของคุณมีประโยชน์กว่าเห็นๆ รวมถึงการใช้เวลาว่างมองหาช่องทางใน
การสร้างรายได้เพิ่มเติมเช่นเดียวกัน 
 7. เครียดและกดดันน้อยกว่างานประจ า 
 ข้อนี้ดูจะเป็นข้อแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดเจนมากท่ีสุด เพราะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่างาน Part Time นั้นมีส่วน
งานท่ีต้องรับผิดชอบน้อยกว่างานประจ าอยู่มากทีเดียว การเลือกลาออกจากงานประจ าเพราะความเครียดและเลือกมา
ท างานงาน Part Time ประเภทฟรีแลนซ์หลายๆแบบก็มีให้เห็นอยู่ไม่ใช่น้อยเช่นเดียวกัน 
 8. คุณคือเจ้านายของตัวเอง 
 ข้อได้เปรียบสุดท้ายท่ีเป็นเสมือนดาบสองคมส าหรับตัวคุณเอง เพราะถึงแม้ว่าคุณจะมีอิสระในการเลือกการ
ท างาน แต่ถ้าคุณไม่สามารถส่งงานได้ตามก าหนด คุณก็อาจจะได้รับงานเป็นครั้ งสุดท้ายและต้องหาผู้จ้างงานรายใหม่
แทน 
 สุดท้ายแล้ว ถึงแม้ว่างาน Part Time จะมีส่วนยืดหยุ่นให้สามารถเลือกเวลาท างานได้ก็ตาม แต่ก็อย่าลืมว่า
มีตัวแปรท้ังเรื่องเงินเดือนและภาระท่ีแบกรับอยู่เช่นเดียวกันครับ 
 
 
 

ท่ีมา : https:// th.jobsdb.com/th-th/articles/งาน-part-time 
 
 

 
 

 
  

 
 
 


