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...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช ๒๕38
“การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลท่ีพึงประสงคน้ัน นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถ

ในทางวิชาการแลว แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจท่ีดี คือความหนักแนนม่ันคง
ในสุจริตธรรมและความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหจนสําเร็จ ท้ังตองมีกุศโลบายหรือวิธีการ
อันแยบคายในการปฏิบัติงาน ประกอบพรอมกันดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลท่ีแนนอน และบังเกิด

ประโยชนอันยั่งยืน  ท้ังแกตนเองและแผนดิน.”
วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕38

...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช ๒๕38
“การปฏิบัติราชการใหสําเร็จผลท่ีพึงประสงคน้ัน นอกจากจะอาศัยความรูความสามารถ

ในทางวิชาการแลว แตละบุคคลยังจะตองมีรากฐานทางจิตใจท่ีดี คือความหนักแนนม่ันคง
ในสุจริตธรรมและความมุงม่ันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหจนสําเร็จ ท้ังตองมีกุศโลบายหรือวิธีการ
อันแยบคายในการปฏิบัติงาน ประกอบพรอมกันดวย จึงจะสัมฤทธิ์ผลท่ีแนนอน และบังเกิด

ประโยชนอันยั่งยืน  ท้ังแกตนเองและแผนดิน.”
วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕38

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

จากการสํารวจผูประกอบการมองหาอะไรจาก
เด็กจบใหม พบวา การท่ีสามารถทํางานเปนทีมไดนั้น
เปน 1 ใน 3 คุณสมบัติสําคัญท่ีผูประกอบการตางก็
มองหาในตัวพนักงาน เพราะพลังจากการรวมแรง
รวมใจนั้นสามารถเพ่ิมท้ังความรวดเร็ว ชวยในการ
ตัดสินใจและ…… จะเปนอยางไรติดตามไดในเก็บมา
ฝากคะ (หนา 5-6)



บรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง วันที่

๑ นางสาวปารวตี สิงขรันต นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก กรมอนามัย

16 พ.ค. 59

๒ นางสาวอริศา ทวีกิติกุล นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก กรมอนามัย

16 พ.ค. 59

3 นางสาวมธุกานต ชาลีฟอง ทันตแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก กรมอนามัย

16 พ.ค. 59

4 นางสาวภัทราพร ชูศร นักโภชนาการปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

13 มิ.ย. 59

5 นายวสุรัตน พลอยลวน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมอนามัยแมและเด็ก
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

13 มิ.ย. 59

6 นายเอกรินทร วินันท นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมประเมินผลกระทบตอสุขภาพ-
ระดับโครงการ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
กรมอนามัย

13 มิ.ย. 59

7 นางสาวเกษร กําลังหาญ นักโภชนาการปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี กรมอนามัย

13 มิ.ย. 59

บรรจุผูเคยเปนขาราชการพลเรือนสามัญกลับเขารับราชการ
นางสายสม สุขใจ ตําแหนงเดิมนักโภชนาการชํานาญการพิเศษ บรรจุกลับและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

นักโภชนาการชํานาญการพิเศษ กลุมพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ สํานักโภชนาการ กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี
30 มิถุนายน 2559
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เลือ่นขาราชการ
ลําดับ
ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ

สวนราชการเดิม
ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

๑ นางวิภาภรณ
เรงเทียน

เจาพนักงานการเงินและบัญชี-
ชํานาญงาน
กลุมอํานวยการ
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย

เจาพนักงานธุรการอาวุโส
กลุมอํานวยการ
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
กรมอนามัย

21 ก.ย. 58

2 นางวรรณดี
จันทรศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดานสาธารณสุข)
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

25 ม.ค. 59

3 นายชลพนัธ
ปยถาวรอนันต

นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
กรมอนามัย

นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
กรมอนามัย

2 เม.ย. 59

4 นางสาวธีรยา
ตันติปยพจน

นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
กรมอนามัย

นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
กรมอนามัย

2 เม.ย. 59

5 นางกอบกาญจน
มหัทธโน

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ
สํานักโภชนาการ
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดานโภชนาการ)
กลุมพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

27 เม.ย. 59

6 นางฉัตรลดา
กาญจนสทุธิแสง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดานสาธารณสุข)
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
กรมอนามัย

29 เม.ย. 59

7 นางสาวศิริมา
ทองผิว

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย

17 พ.ค. 59

8 นางสาวซูรียะห
สาและบิง

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย

24 พ.ค. 59

9 นางสาวธาริน
ณรงคทิพย

นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย

นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย

4 ม.ิย. 59
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เลื่อนขาราชการ (ตอ)
ลําดับ
ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ

สวนราชการเดิม
ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

10 นายภากร
ชวยสกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย

6 ม.ิย. 59

11 นายศุภฤกษ
สื่อรุงเรือง

นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม
กรมอนามัย

นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม
กรมอนามัย

1 ก.ค. 59

12 นางสาวจารุพา
เตชะสวัสดิ์ศิลป

เจาพนักงานการเงินและบัญชี-
ชํานาญงาน
กลุมการเงิน กองคลัง กรมอนามัย

เจาพนักงานธุรการอาวุโส
กลุมอํานวยการ กองคลัง
กรมอนามัย

28 ก.ค. 59

รับโอนขาราชการ
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี

1 นางวิภาวี
เสมวงศ

บรรณารักษปฏิบัติการ
งานศูนยขอมูลขาวสารและหองสมุด
ฝายประชาสัมพนัธ
สํานักงานเลขานุการกรม กรมเจาทา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองการเจาหนาที่
กรมอนามัย

16 ก.ค. 59

2 นางรุงรวี
เอกคณาสิงห

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ
(ดานการพยาบาล)
กลุมการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมแพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พยาบาลวชิาชีพชาํนาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
กรมอนามัย

16 ก.ค. 59

3 นางสาวขนษิฐา
วงศไพรบูลย

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสงเสริมสนบัสนุนวชิาการ
สํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคตดิตอ-
ทางเพศสัมพนัธ
กรมควบคุมโรค

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมอนามัยวัยทาํงาน
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

1 ส.ค. 59

4 วาที่รอยตรีสมพร
สมทอง

นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ
กลุมงานสนบัสนุนประเมินผลและ-
พัฒนาแผนงานวัณโรค
กลุมวัณโรค สํานักวัณโรคเอดสวัณโรค
และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
กรมควบคุมโรค

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการ
กลุมนโยบายและแผน
กองแผนงาน
กรมอนามัย

1 ส.ค. 59
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ใหโอนขาราชการ
นางสาวหยาดพิรุณ จุมมาลี ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน กรมอนามัย โอนไปรับราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี
16 กรกฎาคม 2559

ยายขาราชการ

อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ

4/6

ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สวนราชเดิม ตําแหนง/สวนราชใหม ตั้งแตวันที่
๑ นางสาวสุทธิฉันท

กล่ําพูลสวัสดิ์
นายชางศิลปปฏิบัติงาน
กลุมพัฒนาพฤติกรรมโภชนาการ
สํานักโภชนาการ กรมอนามัย

นายชางศิลปปฏิบัติงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมอนามัย

30 ม.ิย. 59

๒ นางสาวกัญญวรา
สุขโข

นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
กรมอนามัย

นายแพทยชํานาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 พษิณุโลก
กรมอนามัย

1 ส.ค. 59

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี
๑ นางสาวสุภารัตน

วังสุวรรณ
นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 2 สระบุรี กรมอนามัย

1 ส.ค. 59

๒ นางสาวธีรยา ตันติปยพจน นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก กรมอนามัย

1 ส.ค. 59

3 นางจินตนา แกวไชยษา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี กรมอนามัย

1 ส.ค. 59
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6 วิธีฝกการทํางานเปนทีมสําหรับพนักงานหนาใหม

จากการสํารวจผูประกอบการมองหาอะไรจากเด็กจบใหม ท่ีทาง www.jobsDB.com ไดจัดทําข้ึน พบวา
การท่ีสามารถทํางานเปนทีมได นั้น เปน 1 ใน 3 คุณสมบัติสําคัญท่ีผูประกอบการตางก็มองหาในตัวพนักงาน
เพราะพลังจากการรวมแรงรวมใจนั้นสามารถเพ่ิมท้ังความรวดเร็ว ชวยในการตัดสินใจและยกระดับความคิด
สรางสรรคในผลงานไดเปนอยางดี แตการเปนพนักงานหนาใหมท่ีตองมารวมงานกับรุนพ่ีนั้น บางครั้งอาจไมใชเรื่อง
งายท่ีจะสามารถกลมกลืนเปนสวนหนึ่งของทีมทันทีท่ีเริ่มงาน ใครท่ีกําลังสับสนและไมรูจะเริ่มตรงไหน
6 วิธีท่ีทาง jobsDB ขอแนะนําตอไปนีส้ามารถชวยฝกทักษะการทํางานเปนทีมใหคุณได

1. รูจุดแข็งของตัวเอง
ในแตละทีมงานยอมประกอบไปดวยหลายหนาท่ี แตละหนาท่ีตางก็ตองการความสามารถหรือทักษะท่ี

แตกตางกันออกไป หากคุณรูวาตัวเองมีจุดแข็งดานใด คุณจะสามารถเสนอตัวชวยรับผิดชอบในสวนนั้นได
ความสามารถนี้อาจจะเปนความรูทางดานเทคนิค การติดตอประสานงาน การคนควาหาขอมูลหรือดานใดก็ได
ท่ีเปนประโยชนตองาน เม่ือไดทําในสิ่งท่ีตนเองถนัดก็ยอมสรางผลงานออกมาไดดีและทําใหไดรับความไววางใจ
จากเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนอีกดวย

ขอแนะนํา : หากยังไมม่ันใจกับความสามารถของตัวเอง อาจจะลองเริ่มจากเสนอตัวชวยในงานชิ้นเล็ก
ใหสําเร็จกอนเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ

2. รูจักเพื่อนรวมทีม
ความสัมพันธสวนตัวท่ีดีนั้นสามารถสงผลใหการทํางานราบรื่นข้ึนไดเสมอ อยารูจักกันแคเฉพาะเวลา

งาน หาโอกาสพูดคุยกับเพ่ือนรวมทีมในเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานบาง ทําความรูจักและสรางสายสัมพันธท่ีดี
อยางจริงใจ คอยสนับสนุนชวยเหลือในยามท่ีพวกเขาตองการ สิ่งนี้จะชวยใหการทํางานเปนทีมงายและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนได

ขอแนะนํา : นอกจากความสัมพันธกันแบบ “เพ่ือนรวมงาน” แลว เราควรเปน “เพ่ือน” กับทุกคนใน
ทีมไดดวย

3. รูจักและเขาใจความแตกตาง
สมาชิกแตละคนในทีมยอมมาจากตางประสบการณ ตางครอบครัว ท้ังนิสัยและการทํางานยอมมีความ

แตกตางกันออกไป ควรพยายามเรียนรูสไตลการทํางานของแตละคน จากนั้นทําความเขาใจและยอมรับในรูปแบบ
ท่ีพวกเขาเปน แทนท่ีจะมัวแตหงุดหงิดกับการทํางานท่ีไมไดดังใจตัวเอง เราควรหาวิธีสรางความรวมมือและผลงาน
ใหไดดีท่ีสุดจากความแตกตางนี้

4. รูเวลา...

ขอแนะนํา : อยาใชตัวเองเปนบรรทัดฐานในการตัดสินผูอ่ืน แตใหสังเกตและเรียนรูพวกเขาดวยใจเปนกลาง
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4. รูเวลา
การทํางานเปนทีมนั้น ความลาชาท่ีเกิดจากคนหนึ่งคนสามารถสงผลถึงท้ังทีมได ดังนั้นความตรงตอ

เวลาจึงสําคัญมาก หากไดรับมอบหมายใหทํางานชิ้นใดชิ้นหนึ่งควรประเมินเบื้องตนกอนวาจะทําไดสําเร็จตามเวลา
ท่ีไดรับมอบหมายมาหรือไม และทําการเจรจาตอรองจนไดระยะเวลาท่ีท้ังทีมรับไดและตัวเราเองก็มีเวลาเพียง
พอท่ีจะทํางานใหไดดีดวย

ขอแนะนํา : หากรับงานมาแลวพบในภายหลังวาไมสามารถทําตามเวลาท่ีกําหนดได ใหรีบแจงเพ่ือน
รวมงานหรือหัวหนาทันทีเพ่ือจะไดชวยกันหาทางออก อยารอจนถึงนาทีสุดทาย หรือกลัววาคนอ่ืนจะมองวาเราไม
มีความสามารถ การท่ีเรารับปากแลวทําตามไมไดแตยังไมรีบหาทางออกนั้นสงผลเสียกวากันมาก

5. รูจักฟงและมีการสื่อสารกับเพื่อนรวมทีม
รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางเปดใจ แตก็อยาเปนผูฟงอยางเดียวจนเอาแตนั่งเงียบในท่ีประชุม

เพราะจะทําใหเหมือนกับไมใหความรวมมือ หากมีไอเดียใดท่ีคิดวาจะเปนประโยชนตองานก็ควรนําเสนอตอทีม
หรือท่ีประชุม หรือหากมีความคิดเห็นท่ีแตกตางก็สามารถโตแยงไดอยางสุภาพและใชเหตุผลในการพูดคุยกัน

ขอแนะนํา : หากไมรูจะเสนออะไรหรือมีความรูในเรื่องนั้นไมมากพอ ควรทําการบานศึกษาหาขอมูล
กอนเขาประชมุทุกครั้ง

6. รูและพรอมรับมือความเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงเปนเรื่องปกติสําหรับชีวิตมนุษย ไมตางกับชีวิตของการทํางาน ยิ่งเปนการทํางานท่ีมี

ผูคนเก่ียวของแลวนั้น ในบางครั้งเราอาจตองรับภาระเพ่ิมข้ึนจากเพ่ือนรวมงานท่ีลาออกกระทันหัน หรือโปรเจค
อาจถูกเปลี่ยนมือไปใหคนใหม อะไรตางก็เกิดข้ึนไดเสมอ จงเตรียมใจใหพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงดวยสติและ
ปรับตัวตามใหดีท่ีสุด

ขอแนะนํา : ถารูสึกวายังไมพรอมรับมือกับสถานการณตรงหนา อยาเพ่ิงใชอารมณ ควรปลีกตัว
ออกไปสงบสติสักพักกอนกลับมารับมือกับความเปลีย่นแปลง

แมจะเปนพนักงานหนาใหม แตเราก็สามารถเปนสมาชิกยอดเยี่ยมของทีมได ขอเพียงความตั้งใจจริง
และการฝกฝนอยางตอเนื่อง หากมีโอกาสไดรับมอบหมายงานหรือโปรเจคใดท่ีแมจะดูยาก ขอใหมองเปนความทา
ทาย เปนโอกาสใหฝกฝนและแสดงฝมือ เพราะยิ่งทํามากเราก็จะยิ่งไดเรียนรูมากและเกงข้ึนตามไปดวย

ที่มา : https://th.jobsdb.com/th-


