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...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช ๒๕40
“งานของชาติน้ันเปนงานท่ีกวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเก่ียวเน่ือง
ถึงกันหมด โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเก้ือกูลสนับสนุนกันอยางสอดคลองพอเหมาะพอดี
จึงจะสัมฤทธิ์ผลท่ีทําใหชาติบานเมืองม่ันคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังน้ัน ขาราชการผูปฏิบัติ

บริหารงานของแผนดิน จึงตองพยายามปฏิบัติตนปฏิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลอื่นฝายอื่นใหได.”
วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕40
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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

เม่ือมีการมอบหมายงานเพ่ิมหรือมีการโยกยายงาน
จากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง หนวยงาน
ท่ีไดรับเงินเพ่ิมมักจะขอคนเพ่ิมเสมอ แตหนวยงานท่ี
เอางานออกไป มักจะไมไดลดคนตามไปดวยบางครั้ง
งาน ๆ เดียวถูกยายไป …… จะเปนอยางไรติดตามไดใน
เก็บมาฝากคะ (หนา 4-5)



บรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก
นายชัยพล ศรีธุระวานิช บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ศูนยอนามัยท่ี 4 ราชบุรี กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2559

เลื่อนขาราชการ
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม

ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

๑ นางบุญชู มากบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค
กรมอนามัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค
กรมอนามัย

6 ส.ค.58

2 นายสมภพ
สุทัศนวิริยะ

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
กรมอนามัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก กรมอนามัย

8 ต.ค.58

ใหโอนขาราชการ
ลําดับ

ท่ี
ช่ือ-นามสกุล ตําแหนง/สวนราชการเดิม โอนไปสังกัด ตั้งแตวันท่ี

1 นางสาวสิริธร
ลิขิตวรกุล

ทันตแพทยชํานาญการ
กลุมพัฒนาความรวมมือ-
ทันตสาธารณสุขระหวางประเทศ
สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

สํานักงานปลัดกระทรวง-
สาธารณสุข

16 ส.ค.59

2 นางสาวอักษร
ขุนแกว

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ
กลุมงบประมาณ กองคลัง
กรมอนามัย

กรมธนารักษ 16 ส.ค.59
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ยายขาราชการ

อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ
นางสาวอรอานันท วงศวิญูชัย ตําแหนงเจาพนักงานรังสีการแพทยชํานาญงาน กลุมพัฒนาเทคโนโลยี-

นวัตกรรมทันตสุขภาพวัยทํางานและสูงอายุ สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ลาออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี
2 กันยายน 2559
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สวนราชเดิม ตําแหนง/สวนราชใหม ตั้งแตวันที่
๑ นายรัชชผดงุ

ดํารงพิงคสกุล
นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ
กลุมสรางเสริมพฤติกรรมบริโภคและ
ความเขมแข็งภาคีเครือขาย
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ
กลุมวิจัยและพฒันาคุณภาพน้ํา
บริโภค
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้าํ
กรมอนามัย

18 ส.ค.59

๒ นางศิริพร
จริยาจิรวัฒนา

นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี
กรมอนามัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

18 ส.ค.59

à¡çºÁÒ½Ò¡ ©ºÑº¹Õé เรามาทราบ เทคนิคการวิเคราะหงานอยางมปีระสิทธิภาพ !!

!!!
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เทคนิคการวิเคราะหงานอยางมีประสิทธิภาพ

เม่ือมีการมอบหมายงานเพ่ิมหรือมีการโยกยายงาน จากหนวยงานหนึ่งไปยังอีกหนวยงานหนึ่ง
หนวยงานท่ีไดรับเงินเพ่ิมมักจะขอคนเพ่ิมเสมอ แตหนวยงานท่ีเอางานออกไป มักจะไมไดลดคนตามไปดวย
บางครั้งงาน ๆ เดียวถูกยายไป 3-4 หนวยงาน อัตรากําลังคนรวมขององคกรเพ่ิมข้ึน 3-4 คน ปริมาณงาน
หรือความรับผิดชอบโดยรวมขององคกรยังมีอยูเทาเดิม

ปญหาการเพ่ิมกําลังคนจะคอย ๆ กอตัวสะสมมากข้ึนไปเรื่อย ๆ พอถึงระดับหนึ่งผูบริหารรูสึกวา
จํานวนพนักงานมากเกินไปแลวแตบอกไมไดหรอกวามากตรงไหนมากเพราะอะไร ผูบริหารก็มักจะมอบหมาย
ใหฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ไปศึกษาดูว า ทําไมหนวยงานนั้นจึงใชคนมากและให ไปศึกษาดูว า
จริงๆ แลวหนวยงานนั้น ๆ ควรจะใชคนเทาไหรจึงจะเหมาะสม ปญหาท่ีตามมาของฝายบริหารทรัพยากรมนุษย คือไมรู
วาจะเขาไปวิเคราะหไดอยางไร จะเริ่มตนตรงไหน จะวิเคราะหอะไรบาง ถาองคกรขาดการวิเคราะหกําลังคน
ท่ีมีประสิทธิภาพแลว ปญหาท่ีเกิดข้ึนไมเพียงแตจํานวนกําลังคนจะเพ่ิมข้ึนอยางไมเหมาะสมกับปริมาณงาน
แลวยัง มีปญหาตาง ๆ ติดตามมาอีกมากมาย เชน ขาดประสิทธิภาพในการจัดโครงสรางองคกร
ตนทุนการบริหารจัดการสูงเกินความเปนจริงเสี่ยงตอการเกิดปญหาทุจริต คอรัปชั่นสูง ใชคนผิดประเภท
ใชทรัพยากรไมคุมคา ดังนั้นเพ่ือใหองคกรตาง ๆ มีแนวทางในการวิเคราะหงานอยางมีประสิทธิภาพ
จึงขอนําเสนอวิธีการวิเคราะหงาน 10 ข้ันตอน ดังนี้

1. ระบุกิจกรรมหลัก
ถาตองการวิเคราะหของหนวยงานหรือตําแหนงงานใด ขอแนะนําวาควรจะเริ่มจากการศึกษาดูวา

งานหลัก หรือกิจกรรมหลักของหนวยงานนั้น ๆ มีอะไรบาง อะไรคืองานหลัก งานหลักนั้น ๆ มีหนาท่ีหรือ
กิจกรรมหลักอะไรบาง ท้ังนี้ เ พ่ือใหเห็นความสัมพันธระหวางงานหลักกับกิจกรรมหลักอยางชัดเจน
และครอบคลุม เชน งานจัดซื้อวัตถุดิบมีกิจกรรมยอย ๆ คือ รับคําขอซื้อจากหนวยงานผลิต วางแผนการจัดซื้อ
จัดทําใบสั่งซื้อ การตรวจสอบใบสั่งซื้อ อนุมัติใบขอสั่งซื้อ ฯลฯ

2. วิเคราะหระดับของงาน
ใหนําเอากิจกรรมหลักในแตละขอมาวิเคราะห วากิจกรรมในเรื่องนั้น ๆ เปนงานระดับไหน

ซึ่งระดับของงานแบงออกเปน 3 ระดับคือ งานระดับจัดการงาน ควบคุมงาน/บังคับบัญชาและงานระดับ
ปฏิบัติการ เชน การจัดทําใบสั่งซื้อถือเปนงานปฏิบัติการ งานตรวจสอบใบสั่งซื้อถือเปนงานควบคุมบังคับบัญชา
และงานอนุมัติใบขอสั่งซื้อถือเปนงานระดับจัดการ

3. วิเคราะหช่ัวโมงงานและปริมาณงาน
ใหวิเคราะหวากิจกรรมนั้น ๆ ใชเวลาในการทํางานก่ีชั่วโมง ก่ีนาทีตอวัน หรือตอเดือน เชน

ออกใบสั่งซื้อ 300 ใบตอเดือน ใชเวลาในการออกใบละ 5 นาที เวลารวมตอเดือนคือ 300 x 5 = 1,500
นาที หรือเทากับ 25 ชั่วโมงตอเดือน

4. วิเคราะหความถี่ในการปฏิบัติงาน
วิเคราะหตอไปวากิจกรรมนั้นตองทําถ่ีบอยแคไหน เชน ทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกเดือน เดือนละ 2-3 ครั้ง

สามเดือนครั้ง หรือปละครั้ง
5. วิเคราะห…
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5. วิเคราะหการใชทรัพยากร
วิเคราะหวากิจกรรมนั้นตองใชทรัพยากร อะไรบาง (ท่ีไมใชคน) เชน ตองใชเครื่องมืออุปกรณอะไรบาง

ใชมากนอย เพียงใด ใชบอยแคไหน เพ่ือจะไดนําไปใชในการวิเคราะหเรื่องการจัดสรรทรัพยากรตอไป
6. วิเคราะหความเสี่ยงของงานหรือกิจกรรม

ขอใหวิเคราะหดูวากิจกรรมนั้น ๆ มีจุดท่ีควรระมัดระวังเปนพิเศษอะไรบาง ท้ังนี้เพ่ือจะนําขอมูลท่ีได
ไปใชในการกําหนดแนวทางในการปองกันปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต

7. วิเคราะหวาควรจะทําเองหรือใหหนวยงานขางนอกทํา
ข้ันตอนนี้นาจะเปนประโยชนสําหรับการบริหารงานในยุคปจจุบันและอนาคต เพราะองคกรจะได

เตรียมตัวไวกอนวางานใดบางท่ีสามารถใชบริการจากภายนอกทําไดซึ่งตองพิจารณาจากปจจัยดังนี้
มีบริการภายนอกรองรับหรือไม ตนทุนคุมหรือไมเม่ือเทียบกับท่ีองคกรดําเนินการเอง มีผลกระทบตอความลับ
ทางธุรกิจหรือไม

8. ตรวจสอบผลการวิเคราะห
เม่ือวิเคราะหมาท้ัง 7 ข้ันตอนแลวใหลองตรวจสอบอีกครั้งกอนท่ีจะนําไปใชในการนําเสนอทางเลือก

โดยใหวิเคราะหใน 3 ประเด็นคือ
 งานนั้น (รวมทุกกิจกรรม) ใชทรัพยากรเหมาะสมหรือไม ไมวาจะเปนเรื่องกําลังคนเครื่องมือ

อุปกรณ
 งานนั้นมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใดและ
 งานนั้นมีความเหมาะสมในหลักของการตรวจสอบภายในหรือไม เชน มีการขอเองดําเนินการ

ตรวจสอบเองหรือไม
9. กําหนดออกหรือทางเลือก

เม่ือทราบผลการวิเคราะหงานนั้น ๆ แลวใหลองนําเสนอแนวทางในการจัดงานจัดตําแหนง
จัดกระบวนการในการทํางานท่ีคิดวาควรจะเปน และควรจะกําหนดแนวทางไวหลาย ๆ แนวทาง และควร
วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือกไวเพ่ือจะไดนําไปเปรียบเทียบวาแนวทางใดเหมาะสมมากท่ีสุด
เชน ถากิจกรรมนี้อยูดวยกันก็สามารถใชคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันได หรือถาจัดคอมพิวเตอร 2-3 เครื่อง
มาเปนสวนกลางทุกคนสามารถใชดวยกันไดจะเกิดประสิทธิภาพมากกวา

10. นําเสนอผูบริหารระดับสูง
ข้ันตอนสุดทายคือการนําผลการวิเคราะหงาน พรอมท้ังขอเสนอเก่ียวกับแนวทางท่ีควรจะเปน

เพ่ือใหผูบริหารพิจารณาใหความเห็นวาควรจะดําเนินการหรือไมเม่ือไหร และจะดําเนินการอยางไร จึงจะไม
กระทบตอความรูสึกและการทํางาน

จากการวิเคราะหงานท้ัง 10 ข้ันตอนท่ีกลาวมานี้ หวังเปนอยางยิ่งวาองคกรใดท่ีกําลังประสบปญหา
ตาง ๆ ไมวาจะเปนเรื่องกําลังคน เรื่องประสิทธิภาพของงาน เรื่องความเสี่ยงหรือลอแหลมตอปญหาตาง ๆ
คงจะสามารถนําไปใชในการวิเคราะหงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
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