
ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ.....นายนันท์  ฉตัรพรมราช................................................. 
ตําแหน่ง..นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ................................................................  
กลุ่มงาน...........กลุ่มบริหารทัว่ไป..................................................................................... 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. .................2521..................... อายุราชการ...........39................ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง  เทคนิคการสนับสนุนการดําเนินงานในภาวะฉุกเฉิน  
 

คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 
เอาใจเขามาใสใ่จเรา 

 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
2. การครองคน : ให้ความสําคญักับเพ่ือนร่วมงานทุกคน ไม่เอาเปรียบคนอ่ืน ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเมื่อมี

โอกาส  
3. การครองงาน : ทํางานให้เต็มความสามารถ  เสียสละเวลาในการทํางาน   
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
1. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน   

2. ระเบียบที่เก่ียวข้องในการบริหารงานต่างๆ 

3. คู่มือการดําเนินงานด้านต่างๆ 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. วางแผนก่อนออกทํางาน 
2. จัดทีม และแบ่งหน้าที่ตามความถนัด 
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดําเนินงานต่างๆ 
4. ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ 
5. สรุปผลการดําเนินงาน 
6. ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานต่อไป 

 

เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. ต้องมีความเสียสละ 
2. ให้ความสําคญักับทีมงานทุกคน ด้วยความเสมอภาค 
3. รับฟังความคิดเห็นของทีมงาน 
4. ใฝ่หาความรู้อย่างสมํ่าเสมอ 
                                                                                     นายจิระเดช  พลสวัสด์ิ ผู้ถอดบทเรียน 

 



ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ....นายประดิษฐ์  ทองจุ่น................................................... 
ตําแหน่ง...................นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ ……………………………….. 
กลุ่มงาน...หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ............................................................................. 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. ..........2523.............................. อายุราชการ............37...........ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง  
1 รายงานการศึกษาวิจัยสถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมนํ้าในเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 

2 รายงานศึกษาวิจัยการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัยใหญ ่

3 รายงานการศึกษาวิจัยการเฝ้าระวังป้องกันการจมนํ้าเสียชีวิต 

4 รายงานการศึกษาวิจัยอัตราการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ จ.สุรินทร ์

5 คู่มือจัดทําแผนประครองกิจการ 
 

คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 
 ความสําเร็จไมไ่ด้มาจากฟากฟ้า  แต่อยู่ที่การแสวงหาและอดทน 
 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : ทําตัวให้มีความสุข ออกกําลงักายสมํ่าเสมอ รักษาสุขภาพให้แข็งแรง 
2. การครองคน : มีนํ้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ให้ความร่วมมือร่วมใจกับเพ่ือนร่วมงานให้ฟันฝ่าฟันอุปสรรคไป

ด้วยกัน  
3. การครองงาน : ทุ่มเทกับการทํางาน เสียสละ  และทํางานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ     
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
1. รายงานการศึกษาวิจัยสถานการณ์การเสียชีวิตจากการจมนํ้าในเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 

2. รายงานศึกษาวิจัยการสอบสวนสาเหตุการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการเกิดอุทกภัยใหญ ่

3. รายงานการศึกษาวิจัยการเฝ้าระวังป้องกันการจมนํ้าเสียชีวิต 

4. รายงานการศึกษาวิจัยอัตราการติดเช้ือพยาธิใบไม้ตับ จ.สุรินทร ์

5. คู่มือจัดทําแผนประครองกิจการ 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. วางแผนการดําเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค 
2. จัดทําแผนประคองกิจการ 
3. ศึกษา พรบ.  ที่เก่ียวข้อง 
4. ร่วมปฏิบัติงานกับพ้ืนที่ 
5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 



 

เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. มีการวางแผนก่อนการลงมือทํางาน 
2. ให้ความสําคญักับทีมงานทุกคน 
3. ไม่เลือกปฏิบัติ 
4. ทุ่มเทเวลาให้กับการทํางาน 
5. ต้องมีการศึกษา หาความรู้อยู่เสมอ 

 
นายจิระเดช พลสวัสด์ิ  ผู้ถอดบทเรียน 

 



ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ.....นายอมร  ถกลจิต............................................................ 
ตําแหน่ง..เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน...................................................................  
กลุ่มงาน...........กลุ่มพัฒนาวิชาการ..................................................................................... 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. .................2525..................... อายุราชการ...........35................ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง 
1. ตรวจค้นหา รักษา ผู้ป่วยกามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
2. วางแผนร่วมกับเครือข่ายออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย บุหรี่ / สรุา 
3. ทํางานเป็นทีม ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เช่ียวชาญอย่างต่อเน่ือง 
4. จัดรายการวิทยุ รายการก้าวทันโรคกับ สคร.   
 

คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 
ซื่อสัตย์  สุจริต  อดทน ทําดี  มีสติ 

 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : ออกกําลังกายม่ําเสมอ   ทําจิตใจให้เบิกบาน  รักษาสขุภาพให้แข็งแรง 
2. การครองคน : รักเพ่ือนร่วมงาน  ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเมื่อมีโอกาส  
3. การครองงาน : ทํางานให้เต็มความสามารถ  เสียสละเวลาในการทํางาน  ทุ่มเทในการทาํงาน 
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
1. ตรวจค้นหา รักษา ผู้ป่วยกามโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
2. วางแผนร่วมกับเครือข่ายออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ กฎหมาย บุหรี่ / สรุา 
3. ทํางานเป็นทีม ปรึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เช่ียวชาญอย่างต่อเน่ือง 
4. จัดรายการวิททยุ รายการก้าวทันโรคกับ สคร. 
 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. วางแผนก่อนออกทํางาน 
2. พูดคุยกับทีม แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน 
3. หลังจากที่ลงพ้ืนที่ทํางานแล้วจะต้องแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคจากการทํางาน 
4. สรุปผล 
5. พัฒนาการทํางานอย่างต่อเน่ือง 

 

เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. ต้องรักในงานที่ทํา และทํางานให้สนุก 
2. ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 
3. ต้ังใจทํางาน  เสียสละ และมคีวามรับผิดชอบในงานที่ทํา 

 นายจิระเดช  พลสวัสด์ิ ผู้ถอดบทเรียน 

 



ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ.....นายอํานวย  ผิวผา........................................................ 
ตําแหน่ง..........เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน..................................................................  
กลุ่มงาน...........กลุ่มพัฒนาวิชาการ................................................................................... 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. .................2525..................... อายุราชการ..........35................ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง 
1. โปรแกรมการจองรถ (ทําร่วมกับกลุ่มพัฒนาองค์กร) 
2. โปรแกรมเขยีนเช็คของการเงิน   
 

คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 
เสียสละ พยายามทําในสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีที่สุด  

 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : การออกกําลังกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ 
2. การครองคน : ช่วยเหลือเพ่ือร่วมงาน  ทําตัวเป็นกลาง ไม่เอาเปรียบเพ่ือนร่วมงาน  
3. การครองงาน : ทํางานที่ได้รับมอบหมายให้สาํเร็จ และทําให้ดีที่สุด 
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
1. โปรแกรมการจองรถ (ทําร่วมกับกลุ่มพัฒนาองค์กร) 
2. โปรแกรมเขยีนเช็คของการเงิน 

 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. สํารวจความต้องการ 
2. วางแผนการทํางาน 
3. ทดลองใช้งาน 
4. สรุปผล 
5. ประเมินความพึงพอใจ 

 

เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 
2. ยอมรับความผิดพลาด และแก้ไข 
3. ทํางานที่รับผิดชอบให้ดีที่สุด 
4. เสียสละ และทุ่มเทกับงานทีท่ําอย่างเต็มที่ 

 
นายจิระเดช  พลสวัสด์ิ  ผู้ถอดบทเรียน 

 



ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ.....นางมยุรี  บุญเรืองศรี...................................................... 
ตําแหน่ง..เจ้าพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน...................................................................  
กลุ่มงาน...........ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่9.2.................................................. 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. .................2531..................... อายุราชการ...........30................ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง   คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง 
คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 

ไม่ว่าจะอยู่ตรงจุดไหน ตําแหน่งใดก็ตาม จงทําหน้าที่ตรงจุดน้ันให้ดีที่สุด 
 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : ออกกําลังกายม่ําเสมอ   ทําจิตใจให้เบิกบาน   
2. การครองคน : รักเพ่ือนร่วมงาน  ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานเมื่อมีโอกาส  
3. การครองงาน : ทุ่มเทในการทาํงาน เสียสละเวลาในการทํางาน  สามารถทํางานได้ทุกสถานที่ 
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
1. คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง 
2. เครื่องมือการควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง 
3. อุปกรณ์การควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง 
4. โปรแกรมการควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง 
 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. วางแผนการทํางาน 
2. จัดทีม ตามความเหมาะสม 
3. ปฏิบัติงานตามแผน 
4. แลกเปลี่ยนกับทีม 
5. สรุปผล 

 

เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. ต้ังใจทํางานในหน้าที่ให้ดีที่สดุ 
2. ให้ความสําคญักับทีมงาน 
3. เสียสละ และอดทน 
4. หมั่นหาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

 
นายจิระเดช  พลสวัสด์ิ  ผู้ถอดบทเรียน 



ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ.....นางวัชราภรณ์ งามเนตร................................................. 
ตําแหน่ง.................................พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ส.2....................................  
กลุ่มงาน......ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่  9.1 ชัยภูมิ ........................................ 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. ........2518............................... อายุราชการ.........42...................ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง...คู่มือการดําเนินงานด้านชันสูตรที่ได้มาตรฐาน.......... 
 

คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 
ซื่อสัตย์ สจุริต  มีคุณธรรม 

 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : การทําจิตใจใหส้งบ ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ  
2. การครองคน : การมีนํ้าใจกับเพ่ือร่วมงาน ช่วยเหลือเพ่ือร่วมงานตามที่จะทําได้ 
3. การครองงาน : มีความซื่อสัตย์  รับผิดชอบ  ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด 
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
คู่มือการดําเนินงานด้านชันสูตรที่ได้มาตรฐาน 

 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. วางแผนขั้นตอนการทํางาน 
2. ประสานทีม  และทํางานเป็นทีม 
3. มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
4. ประเมินความสําเร็จตามขั้นตอนที่วางไว้  
5. มีการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 
 

เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. จะต้องทํางานอย่างมีแบบแผน และมรีะเบียบวินัย 
2. มีความเสียสละ 
3. พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
4. จะต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรง พร้อมที่จะทํางานตลอดเวลา 
5. จะต้องคิดดี ทําดี ไม่อคติกับการทํางาน 

 
 

นายจิระเดช  พลสวัสด์ิ ผู้ถอดบทเรียน 
 
 
 



ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ.....นายอรชุณห์  รักษม์ณี...................................................... 
ตําแหน่ง..พนักงานเย่ียมบ้าน ส.2 /หัวหน้า.........................................................................  
กลุ่มงาน......ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่ 9.1 ชัยภูมิ........................................... 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. .................2525..................... อายุราชการ...........35................ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง   การทํางานด้านชันสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
 

คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 
ซื่อสัตย์  คิดดี  ทําดี 

 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : ทําจิตใจให้เบิกบาน  รักษาสุขภาพให้แข็งแรง  ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
2. การครองคน : ดูแล ช่วยเหลอืเพ่ือนร่วมงานตามความสามารถ  
3. การครองงาน : เสียสละเวลาในการทํางาน  ทํางานให้ดีที่สดุ 
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
      การทํางานด้านชันสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. วางแผนงานร่วมกับทีมงาน 
2. แบ่งหน้าที่ 
3. แลกเปลี่ยนเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง 
4. พัฒนาการทํางานอย่างต่อเน่ือง 

 

เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน 
2. มีการแลกเปลีย่นความรู้อย่างต่อเน่ือง 
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ทํา และต้ังใจทํางานให้ดีที่สุด 
4. ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 

 
 

นายจิระเดช  พลสวัสด์ิ  ผู้ถอดบทเรียน 

 



ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ.....นางชวาล   อยู่นาน....................................................... 
ตําแหน่ง..พนักงานการเงินและบัญชี ส.3..........................................................................  
กลุ่มงาน...........ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่9.3 สุรินทร์.................................... 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. .................2523..................... อายุราชการ...........37................ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง  การดําเนินงานด้านบัญชีที่มีคุณภาพมาตรฐาน  
 

คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 
ซื่อสัตย์  เสียสละ  รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 

 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : ออกกําลังกายม่ําเสมอ  ดูแลอาหารการกิน  ดูแลสขุภาพให้แข็งแรง 
2. การครองคน : ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน  เสยีสละเพ่ือส่วนรวม 
3. การครองงาน : ทํางานให้เต็มความสามารถ  ตรงต่อเวลา  ทุ่มเทในการทาํงาน 
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
การดําเนินงานด้านบัญชีที่มีคณุภาพมาตรฐาน 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. วางแผนก่อนออกทํางาน 
2. ตรวจสอบความถูกต้อง 
3. ปฏิบัติงานให้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ 
4. สรุปผลการดําเนินงาน 
5. ถ่ายทอดให้เพ่ือนร่วมงาน 

 

เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. ทํางานให้ทันเวลา 
2. เสียสละเวลาสว่นตัวเพ่ือการทํางาน 
3. ตรวจสอบความถูกต้องของการทํางานทุกคร้ัง 

 
นายจิระเดช  พลสวัสด์ิ ผู้ถอดบทเรียน 

 



ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ.....นายวีรชัย   แก้วใส.......................................................... 
ตําแหน่ง..พนักงานเย่ียมบ้าน ระดับ 2 / หัวหน้า ..............................................................  
กลุ่มงาน...........ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่9.3 สุรินทร์    .............................. 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. .................2523..................... อายุราชการ...........37................ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง  คู่มือการดําเนินงานด้านผู้ป่วยมาลาเลียที่ได้มาตรฐาน 
 

คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 
ซื่อสัตย์  สุจริต  อดทน ตรงต่อเวลา 

 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : หากิจกรรมทําเพ่ือให้ใจให้เบิกบาน  รักษาสขุภาพให้แข็งแรง ออกกําลังกายสมํ่าเสมอ 
2. การครองคน : ให้คําปรึกษาเพ่ือนร่วมงาน  ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในทุกๆด้าน  ให้ความรักความสามัคคี

กับเพ่ือนร่วมงาน 
3. การครองงาน : เสียสละเวลาในการทํางาน  ทุ่มเทในการทาํงาน 
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
คู่มือการดําเนินงานด้านผู้ป่วยมาลาเลียที่ได้มาตรฐาน 

 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. ดําเนินการประสานงานข้อมูลผู้ป่วยที่มีคุณภาพ 
2. วางแผน มีเป้าหมาย ก่อนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
3. แบ่งหน้าที่ให้กับทีมงาน  แบ่งตามความถนัดของทีม 
4. ประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
5. ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

 

เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. มีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา 
2. ให้ความสําคญักับการทํางาน 
3. เสียสละ และมคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

นายจิระเดช   พลสวัสด์ิ  ผู้ถอดบทเรียน 

 



ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ..........นายสุบรรณ ก่ิงแก้ว...................................................... 
ตําแหน่ง.........พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ส.2................................................................  
กลุ่มงาน.........ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่9.3 จ.สุรินทร์....................................... 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. ..........2522................................... อายุราชการ........38................ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง...........นวัตกรรมเครื่องพ่นสารเคมีหมอกควัน................. 
 

คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 
1. ปัญหาคือครู เรียนรู้คืออาจารย์ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่น่ัน 
2. เมื่อเจอปัญหาเราอย่าหนีปัญหา เพราะปัญหามันจะไม่หนีเรามันจะติดตัวเราตลอดไป 
3. เพราะชีวิตต้องเผชิญทุกอย่างในรอบตัว ทุกปัญหาและอุปสรรคต้องสู้กับมันจึงจะประสบความสําเร็จ 

 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : ดูแลสขุภาพของตัวเราเองให้ดีที่สุดในแต่ละวันและทําในสิง่ที่ดี ไม่ให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน และ

ครอบครัวอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงจะมีความสุข 
2. การครองคน : เอาใจเขามาใส่ใจเราและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยอมรับฟังปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหาจะทาํให้

เราอยู่อย่างมีความสุขในสังคม 
3. การครองงาน : ทํางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและตรงต่อเวลาที่กําหนด ดําเนินงานตามคติที่ตนถือ

ปฏิบัติ 
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
“นวัตกรรมเคร่ืองพ่นสารเคมีหมอกควัน” เกิดขึ้นจากความรู้และประสบการณ์ทํางานด้านการซ่อมแซม

เครื่องพ่นสารเคมีเป็นเวลานาน โดยนําปัญหาต่างๆ มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมน้ีขึ้น ให้
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาและยกระดับศูนย์ซ่อมเครื่องพ่นให้ได้
มาตรฐาน และได้รับการยอมรับจากเครือข่าย 

 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. การวางแผนการทํางาน 
2. ลงมือปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 
3. มีการแลกเปลีย่น ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีเครื่องพ่นให้กับหน่วยงานเครือข่าย 
4. จัดบริการให้คาํปรึกษา และซ่อมเครื่องพ่นสารเคม ี
5. รวบรวมข้อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห์ และประเมินผลเครื่องพ่นสารเคม ี
6. พัฒนา ปรับปรุงเคร่ืองพ่นสารเคมีใหม้ีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 



เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. ต้องทํางานอย่างเป็นระบบ 
2. การทํางานร่วมกับเครือข่าย  เพ่ือให้รู้ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับเคร่ืองพ่นสารเคมี 
3. เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
4. การทดลองทําด้วยตัวเอง   
5. มีความเสียสละ อดทน  และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

นายจิระเดช   พลสวัสด์ิ ผู้ถอดบทเรียน 
 



ถอดบทเรียนผู้ท่ีจะเกษียณอายุราชการในปี 2560 
 
ช่ือผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ.....นายดํารง  ภูมิโคกรักษ์................................................. 
ตําแหน่ง..พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ส .2...............................................................  
กลุ่มงาน...........ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที ่9.4 ปากช่อง............................... 
เริ่มปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. .................2525..................... อายุราชการ...........35................ปี 
ช่ือผลงานเด่น/หัวข้อความรู้ เรื่อง  เทคนิคการซ่อมเคร่ืองพ่นสารเคม ี   
 

คติธรรมนําชีวิตที่สําคัญ 
ขยัน  อดทน  รับผิดชอบ 

 

การประพฤติปฏิบัติตน  
1. การครองตน : ออกกําลังกายสม่ําเสมอ  รักษาสุขภาพให้แข็งแรง   
2. การครองคน : ช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานทั้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัว  แนะนําวิธีการทํางานที่ถูกต้อง   
3. การครองงาน : มีความเสียสละเวลาในการทํางาน  ทุ่มเทในการทํางาน อดทนต่องานที่ทําเพ่ือให้งาน

ออกมาสําเร็จ 
 

ผลงานท่ีสาํคญัดีเด่นและภาคภูมิใจ  
เทคนิคการซ่อมเครื่องพ่นสารเคม ี  

 

ขั้นตอนการทํางาน  
1. วางแผนก่อนออกทํางาน 
2. ประยุกต์ และหากลยุทธ์ในการทํางานเสมอ  
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เพ่ือนร่วมงาน 
4. สรุปผลการทํางาน  
5. พัฒนาการทํางานอย่างต่อเน่ือง 

 

เทคนิค วิธีคิด วิธีการ กลยุทธ์ เคล็ดลับทีท่ําให้งานดังกล่าวประสบความสําเร็จ 
1. ทํางานอย่างมีความสุข 
2. ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
3. เสียสละ และมคีวามรับผิดชอบ  
 
 

นายจิระเดช  พลสวัสด์ิ  ผู้ถอดบทเรียน 


