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...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช ๒๕37
“ขาราชการเปนผูมีหนาท่ีการงานกวางขวาง ตองเก่ียวของกับคนจํานวนมาก และการเก่ียวของ

ประสานประโยชนกันน้ันตองอาศัยมิตรจิตและความเขาใจอันดีตอกันเปนพ้ืนฐาน. ผูฉลาดจึงควร
ปรับปรุงการกระทําความคิดของตัวใหสุจริตผองใส พยายามสรางเสริมความเขาใจและความรูสึกท่ีดี

ตอผูอื่นใหสมบูรณ ท้ังพึงระลึกอยูเสมอดวยวา ผูอื่นเขาก็มีความมุงหวังท่ีจะสรางสรรคความดี
ความเจริญเชนเดียวกันกับเรา. ถาหากทุกฝายทุกคนมีความเขาใจดีตอกัน การรวมมือประสานงาน

ยอมจะเปนไปไดโดยสะดวก และจะเปนประโยชนอยางยิ่งแกการแกปญหาของบานเมือง.”
วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕37
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อย า ลื ม !! น ะ ค ะ  ส า ม า ร ถ ติ ด ต า ม ข า ว ส า ร
ก า ร เ จ า ห น า ท่ี  ไ ด ทุ ก วั น ท่ี ๑ แ ล ะ วั น ท่ี ๑ ๖
ของ ทุก เดื อน  ทาง เ ว็บ ไซต กองการ เ จ าหน า ท่ี
กรมอนามัย http://person.anamai.moph.go.th
หากผูอานมีขอเสนอแนะ ติชม หรือประสงคจะสง
บทความเ พ่ือลงข าวสารโปรดแจ ง ไป ท่ี E-mail
hrd_person@anamai.mail.go.th

ในการทํางาน การแกปญหาเฉพาะหนาเปนสิ่ง
ท่ีจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได และปญหาท่ีเกิดข้ึนใน
หลาย ๆ ครั้ง ก็เปนปญหาท่ีทีมงานคาดไมถึงมากอน
การแกปญหาเฉพาะหนาตองใชไหวพริบ และเปนการ
วัดก๋ึนของทีมไดเลยวา มีการจัดการ…… จะเปนอยางไร
ติดตามไดในเก็บมาฝากคะ (หนา 3)



รับโอนขาราชการ
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี

1 นางสาวจุราพร
สุรมานิต

เภสัชกรชํานาญการ
(ดานเภสชักรรมคลินิก)
กลุมงานเทคนิคบริการ
โรงพยาบาลเชียงยนื
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เภสัชกรชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
กรมอนามัย

16 ก.ค. 59

2 นางสาวพชัรวรรณ
สุขุมาลินท

ทันตแพทยชํานาญการ
กลุมงานบริการทางการแพทย
โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทยชํานาญการ
กลุมพัฒนาเทคโนโลยนีวัตกรรม
ทันตสุขภาพเด็กและเยาวชน
สํานักทนัตสาธารณสุข
กรมอนามัย

16 ก.ค. 59

3 นางสาววิรัลพัชร
นิธิพงศ

ทันตแพทยปฏิบัติการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี
กรมอนามัย

16 ก.ค. 59

อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ
นางสาวชุติภา วระวิบุล ตําแหนงนิติกรชํานาญการพิเศษ กลุมงานคุมครองจริยธรรม กองการเจาหนาท่ี

กรมอนามัย ลาออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี 3 สิงหาคม 2559

อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ
นายณัฐ ตั้งศรีไพร ตําแหนงพนักงานธุรการ ส 3 กลุมงานสนับสนุน สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ลาออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2559
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ในการทํางาน การแกปญหาเฉพาะหนาเปนสิ่งที่จําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได และปญหาที่เกิดข้ึนในหลาย ๆ คร้ัง
ก็เปนปญหาที่ทีมงานคาดไมถึงมากอน การแกปญหาเฉพาะหนาตองใชไหวพริบ และเปนการวัดก๋ึนของทีมไดเลยวา มีการ
จัดการปญหาไดดีเพียงไร จริง ๆ แลวเร่ืองการแกไขปญหาหลายคนอาจคิดวามันเปนทักษะเฉพาะตัวหรือเปลา ฝกไดจริง ๆ
เหรอ ขอบอกไวตรงนี้เลยวา ไมมีอะไรที่ทําไมไดคะ ขอเพียงตั้งใจแลวทําตาม 6 ขอดานลางนี้ เชื่อวาจะชวยพัฒนาสกิล
การแกปญหาไดบางไมมากก็นอย

1. ดูจากผูมีประสบการณ แนนอนวาไมมีใครทําทุกอยางเปนตั้งแตเกิด เมื่อเร่ิมเขาทํางานแรกยังเปนหนุมสาว
หนาใหมไฟแรง มี โอกาสไดทํางานใกลชิ ดกับหัวหนาเกง ๆ ก็อยาลืมรีบเรงฉกฉวยโอกาสเรียนรูทักษะตาง ๆ
ที่ผูมีประสบการณถายทอดให เร่ิมแรกถายังไมมีประสบการณก็เรียนรูจากผูมีประสบการณนี่แหละดี อาจจะเปนการเรียนรู
จากหนางานเมื่อมีปญหาเกิดข้ึนจริงก็ได หรือเกิดจากการสอบถามถึงเคสตาง ๆ ที่ผูมีประสบการณเคยเจอ เคยผานมาใหพี่ ๆ
เลาใหฟง เพื่อเตรียมตัวโดยไมตองรอใหปญหาเกิดข้ึนกอนแลวคอยไปถาม แลวเราจําไปใชก็ไดเชนกันคะ

2. ทําความเขาใจกับเร่ืองที่ทําใหถองแท ฟงจากผูมีประสบการณก็คงชวยไดจุดหนึ่ง แตจะดีมาก ๆ ถาเรามีความ
เขาใจพื้นฐานตอเนื้องานที่เรากําลังทําอยางถองแท เขาใจในทุกมุม ความเขาใจชวยไดในหลายสวนหากมีปญหาที่ไมไดคาดคิด
เกิดข้ึน เราจะรูทันทีวาตองไปตามแกที่จุดไหน กับใคร และเราจะสามารถ catch up งานไดทันวาโปรเจกตนี้ดําเนินการไปถึง
จุดไหนแลว

3. ฝกวิเคราะหปญหา การรูเหตุแหงปญหา และผลที่เกิดข้ึนอยางจริงจัง และไมหลอกตัวเองยอมทําใหรูหนทาง
แหงการแกปญหาที่ถูกตอง เมื่อทํางานมาไดระยะหนึ่ง เร่ิมรูและเขาใจ flow การทํางานทั้งหมด สิ่งที่สําคัญก็คือตองฝกคิด
วิเคราะหแยกแยะปญหาใหเปน เพื่อการแกไขปญหาอยางแมนยํา

4. ฟงอยางแตกฉาน ที่สําคัญไมแพการพูด ก็คือ “การฟง” หลายคนเขาใจผิด หลงลืมมองขามการฟงที่ดีไป ทําให
ตีความผิดในหลายเร่ืองและนํามาซึ่งความไรประสิทธิภาพของการแกปญหา เวลาฟง จงฟงอยางตั้งใจ และคิดตามไปดวย
อยาไดใจลอย คิดไปถึงเร่ืองอ่ืน ๆ ที่สําคัญจับประเด็นใหไดวาผูสงสารตองการจะบอกอะไรกับเราบาง แลวเราจะนํามาวาง
แผนการแกปญหาไดเปนอยางดี

5. เลาใหมีประเด็น สลับกันกับขอดานบน เวลาเปนคนเลา ก็ตองเลาอยางมีประเด็นดวย เลาใหผูฟงเขาใจวาเรา
ตองการจะสื่อสารอะไรกับเร่ืองนี้ และจะขอความเห็นใน next step อยางไรก็วากันไป การจะเลาก็ตองเตรียมตัว เรียบเรียง
ประเด็นตาง ๆ แลวคอยพร่ังพรูออกมา ในกรณีที่เกิดปญหาข้ึนแลวตองเลา ตองพยายามเลาใหครบถวนใจความแตกระชับ
มากที่สุด เพื่อจะไดเอาเวลาไปคิดวางแผนวิธีรับมือแกไขกับปญหาไดทัน

6. ทีมเวิรค สุดทายคือเร่ืองราวของทีมเวิรค ในบางคร้ัง ปญหาที่เกิดข้ึนมาอาจไมใหญโตมากนัก ลําพังคนเพียงคน
เดียวก็เอาอยู แตอีกในหลายคร้ังหลายคราที่ปญหาเกิดมา ตองการทีมงานมาชวยกันแกไขปญหาคน ๆ เดียวอาจไมสามารถ
แกไขปญหาไดทั้งหมดอยางรวดเร็วทันการณ การทํางานเปนทีมเวิรคจึงเปนสิ่งสําคัญมาก ทุกคนตองรูหนาที่ของตัวเองวา
บทบาทของเราจะชวยแกปญที่เกิดข้ึนไดตรงไหน และพยายามผลักดันใหการแกปญหาไดลุลวงไปถึงเปาหมายไดในที่สุด

ประสบการณการแกปญหาเฉพาะหนาที่สะสมกันมาเปนสิ่งสําคัญ และควรจําไปใชตลอดชีวิตการทํางาน แตที่สําคัญ
ไมยิ่งหยอนไปกวาประสบการณก็คือการฝกฝนนั่นเอง อยาลืมพัฒนาทักษะการแกปญหาของตัวเองอยูตลอดเวลา และอยา
เหนื่อยหนายที่จะตองทํามัน เพราะปญหาเปนของคูกับชีวิต

ที่มา : https://th.jobsdb.com/th-
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