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...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศกัราช ๒๕42
“ความเจริญของประเทศชาติเปนความเจริญสวนรวม ซ่ึงเกิดจากผลงานหรือผลของการกระทํา

ของคนท้ังชาติ. ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน ควรจะไดคํานึงในขอน้ีใหมาก พิจารณา
ใหเห็นความสําคัญของผูอื่น ใหรูจักนับถือผูอื่น ใชความมีเหตุผลและความรวมมือกัน ในการปฏิบัติ
บริหารงานท้ังปวง เพ่ือสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแกตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเรา

ใหดํารงม่ันคงอยูตลอดไป.”
วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕42
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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

คนทุกคนสามารถเปนคนกลาไดท้ังนั้น เพียงแค
กลัวใหนอยลงอีกนิด กลาหาญใหมากข้ึนอีกหนอย
เริ่มจากหลัก 3 Ts ไดแก Try, Trust, Tell เพ่ือให
พนักงานสามารถรับผิดชอบงานท่ียากข้ึนได สามารถ
จัดการกับความ…… จะเปนอยางไรติดตามไดในเก็บมา
ฝากคะ (หนา 4-5)



บรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง วันที่

๑ นางสาววราภรณ จิตอารี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 2 สระบุรี กรมอนามัย

1 ก.ย. 59

๒ นางศรัญญา นาคพรม นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 2 สระบุรี กรมอนามัย

1 ก.ย. 59

3 นายเฉลิมวุฒิ จันทรสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา กรมอนามัย

1 ก.ย. 59

เลื่อนขาราชการ
ลําดับ
ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ

สวนราชการเดิม
ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

๑ นางสาวรัตนา
เพชรพรรณ

นักวิชาการสาธารณสุข-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดานโภชนาการ)
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

17 ก.ย. 58

2 นางสาวสุนันทินี
ศรีประจันทร

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
กรมอนามัย

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน
กรมอนามัย

9 ธ.ค. 58

3 นายพงษเทพ
เจริญสวัสดิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กลุมพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย

12 เม.ย.59

ใหขาราชการปฏิบัติราชการ
นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร ตําแหนงผูอํานวยการศูนย (ผูอํานวยการเฉพาะดานแพทย) ประเภทอํานวยการ

ระดับสูง ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 4 (จังหวัดสระบุรี) ปฏิบัติหนาท่ี ผูอํานวยการศูนยอนามัยท่ี 8 (จังหวัดอุดรธานี)
กรมอนามัย อีกหนาท่ีหนึ่ง ตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน ๒๕๕9
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รับโอนขาราชการ
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี

1 นายสราวุฒิ
บุญสุข

ผูอํานวยการโรงพยาบาล
(นายแพทย)
(ดานเวชกรรมปองกัน)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลเบญจลักษ –
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ผูอํานวยการเฉพาะดาน
(แพทย)
ศูนยอนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
กรมอนามัย

20 ก.ย. 59

2 นายศักดา
อัลภาชน

นายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานเวชกรรมสาขาศัลยกรรม)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
โรงพยาบาลหาดใหญ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานสาธารณสุข)
กลุมอนามัยวัยทาํงาน
สํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย

31 ส.ค. 59

3 นายภาคภูมิ
ตันแสนทอง

นายแพทยชํานาญการ
กลุมงานบริการทางการแพทย
โรงพยาบาลเวียงหนองลอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาํพูน
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม
กรมอนามัย

16 ต.ค. 59

ยายขาราชการ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สวนราชเดิม ตําแหนง/สวนราชใหม ตั้งแตวันที่
๑ นางนงนชุ

ภัทรอนันตนพ
นายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานสาธารณสุข)
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชยีงใหม
กรมอนามัย

ผูอํานวยการศูนย
(ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย))
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค
กรมอนามัย

1 ต.ค. 59

๒ นายศักดา
อัลภาชน

นายแพทยเชี่ยวชาญ
(ดานสาธารณสุข)
กลุมอนามัยวัยทาํงาน
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ผูอํานวยการศูนย
(ผูอํานวยการเฉพาะดาน (แพทย))
ศูนยอนามัยที่ 2 พิษณุโลก
กรมอนามัย

1 ต.ค. 59



อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ

4/5

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี
๑ นางสาวณิชมน แสงวิสัย ทันตแพทยปฏิบัติการ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา กรมอนามัย

1 ต.ค. 59

๒ นางนิธินาถ บุญจวง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน กรมอนามัย

3 ต.ค. 59

3 นางสาวกัญญวรา สุขโข นายแพทยชํานาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 9 พิษณุโลก กรมอนามัย

3 ต.ค. 59

4 นางเบญจมาศ จันทรเจริญ นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ
กลุมอํานวยการ
ศูนยอนามัยท่ี 6 ขอนแกน กรมอนามัย

1 ธ.ค. 59
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วิธีสรางความกลาใหลูกนอง

คนทุกคนสามารถเปนคนกลาไดทั้งนั้น เพียงแคกลัวใหนอยลงอีกนิด กลาหาญใหมากข้ึนอีกหนอย เร่ิมจาก
หลัก 3 Ts ไดแก Try, Trust, Tell เพื่อใหพนักงานสามารถรับผิดชอบงานที่ยากข้ึนได สามารถจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงไดดีข้ึน และเร่ิมที่จะพูดแสดงความคิดเห็นของตนในเร่ืองสําคัญ ๆ ได โดยผูจัดการหรือผูบริหารตองเปนคน
เร่ิมตนกระตุนใหพนักงานเกิดความกลา 3 ประการดังนี้



กลาท่ีจะลอง (Try)
หากคุณตองการใหพนักงานของคุณกาวข้ึนไปอยูหัวแถว คุณตองกระตุนใหพวกเขากลาท่ีจะลอง กลาท่ีจะคดินําเสนอสิ่งแปลก

ใหม และลงมือทํา กระตุนใหพนักงานของคุณไดเปนผูนําในการทําสิ่งใหม ๆ หรือพยายามท่ีจะเปนท่ีหน่ึงใหได เพ่ือใหพวกเขาเปดรับ
ความทาทายใหม ๆ ไดฝกฝนทักษะตาง ๆ อยูเสมอ และ ทําใหเกิดสิ่งใหม ๆ ข้ึน แมเปนเพียงสิ่งเล็กนอย แตก็ดีกวาไมกลาท่ีจะลอง

วิธีการท่ีจะชวยใหพนักงานกลาท่ีจะลองมี 3 ประการดังน้ี
 ยํ้าเตือนวาสิ่งใดเปนความเสี่ยงและสิ่งใดท่ีไมเสี่ยง โดยปกติแลวความเสี่ยงจากการไมลงมือทํานากลัวกวาความเสี่ยง

จากการลงมือทําเสียอีก เมื่อพนักงานไดรับมอบหมายใหทํางานท่ียาก ใหเนนย้ํากับพวกเขาถึงอันตรายท่ีเกิดจากการไมกลายอมรับ
ความเสี่ยงซึ่งรวมถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับตัวพนักงานเอง ผลกระทบตอการพัฒนาในสายอาชีพหรือท่ีแยท่ีสุด คือ ผลกระทบตอ
ความมั่นคงในหนาท่ีงาน

 ดึงจุดแข็งของพนักงานออกมา ดึงจุดแข็งและความสามารถท่ีพนักงานมีอยูออกมาใชเมื่อพนักงานไดรับมอบหมายงาน
หรือโปรเจ็กตใหมสุดหิน ซึ่งไมใชเรื่องยากเลยท่ีจะกลาลองถึงแมวาพวกเขาจะยังมีประสบการณในการทํางานยาก ๆ ไมมากนักก็ตาม

 ใหงานท่ีพนักงานไดมีโอกาสพิสูจนตนเอง เตรียมงานท่ีทาทายท่ีจะทําใหพนักงานไดพิสูจนตนเองเอาไว บทพิสูจนน้ี
จะเปนท่ีมาของพลังและแรงจูงใจในการทํางานอยางกลาหาญ
กลาท่ีจะเชื่อ (Trust)

หากคุณตองการใหพนักงานมอบความไววางใจใหกับผูอ่ืน สอนใหพวกเขากลาท่ีจะเช่ือใจผูอ่ืน ซึ่งจะทําใหพนักงานสามารถ
ปลอยวางจากการพยายามควบคุมสถานการณ หรือพยายามเอาชนะสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง แลวมอบความไววางใจใหคนอ่ืนรอบ ๆ ตัว
เปนคนจัดการเรื่องน้ันแทน เพ่ือใหพวกเขาเปดรับการเปลี่ยนแปลง และไมเสียเวลาไปกับความระแวงแคลงใจ คุณสามารถใชวิธีการ
สรางความกลาท่ีจะเช่ือไดดังน้ี

 ความเชื่อใจตองมากอน อยาพยายามท่ีจะสรางความเช่ือใจดวยการแลกเปลี่ยน “ผมจะเช่ือคุณถาคุณเช่ือผมกอน”
ซึ่งมักจะจบดวยการท่ีไมมีใครเช่ือใครในท่ีสุด ดังน้ันจึงตองกลาท่ีจะเช่ือใจในตัวเขากอนท่ีจะเรียกรองใหเขาเช่ือใจในตัวเรา

 สราง “ความเชื่อใจในทันที” ความเช่ือใจสามารถสรางไดอยางรวดเร็วในเง่ือนไขท่ีเหมาะสม สรางสภาพแวดลอม
แหงความเช่ือใจ โดยการกําหนดกฎพ้ืนฐานสําหรับพนักงาน เชน ในการรักษาความเช่ือมั่น การเคารพผูอ่ืน และความเปนมืออาชีพตัวจริง

 สรางบรรทัดฐาน กอนอ่ืนตองทําความรูจักพนักงานแตละคน รูวาเขาเปนใคร เขาทําอะไรท่ีมีคุณคาบาง และหาบรรทัด
ฐานใหพบถึงสิ่งท่ีควรเช่ือ โดยการขอใหพนักงานของคุณแตละคนเติมขอความตอไปน้ีใหสมบูรณ : ฉันจะเช่ือใจคุณตอเมื่อ………..
กลาท่ีจะพูด (Tell)

หากคุณตองการใหพนักงานของคุณพูดสิ่งท่ีอยูในใจออกมา ตองกระตุนใหพนักงานกลาท่ีจะพูด ซึ่งจะทําใหพนักงานไดมี
สวนรวมกับคนอ่ืน ๆ อยางเปดเผยและมั่นใจ ใหพนักงานไดยกประเด็นท่ีจัดการไดยากข้ึนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอ
คําแนะนําภายในทีม ซึ่งวิธีท่ีจะชวยใหพนักงานกลาท่ีจะพูดไดแก

 กระตุนดวยความแมนยํา เพ่ือใหคุณสามารถกระตุนใหพนักงานการกลาพูดอยางไดผล ตองอาศัยความคิดไตรตรอง
และความแมนยําพอสมควร โดยการถามพวกเขาเพ่ือใหทราบสิ่งท่ีเขาตองการจะพูดและสิ่งท่ีเขาคาดหวังวาจะประสบความสําเร็จ
อยางแทจริง

 ตอบสนองอยางรวดเร็ว เมื่อพนักงานรวบรวมความกลาท่ีจะพูด คุณตองพรอมท่ีจะรับฟงเขาดวย หากคุณกลับปดหู
ไมสนใจรับฟงเขา ยอมทําใหพนักงานรูสึกทอถอย ดังน้ันจงเคารพและสงเสริมความกลาท่ีจะพูด โดยรับฟงพนักงานและตอบสนองสิ่ง
ท่ีเขาพูดโดยไมรอชา

 ระมัดระวังความคาดหวังของคุณ ในฐานะผูจัดการหรือผูบริหาร คุณอาจคิดวาคุณตองการใหพนักงานของคุณกลา
ท่ีจะพูด แตเมื่อเขาเริ่มพูดออกมา คุณกับคิดอีกอยางหน่ึง บอกกับตัวเองจงรับฟงในสิ่งท่ีพนักงานพูด ไมวามันจะยากลําบากเพียงใด
และระมัดระวังอยาตอบสนองอยางบุมบามหรือตอตานความคิดของเขา ท่ีสําคัญตัวคุณเองจะตองกลาท่ีจะถูกพูดถึงเชนเดียวกัน

อยาใหความกลัวบั่นทอนศักยภาพในตัวพนักงานของคุณ หนทางเอาชนะความกลัวเริ่มตนท่ี กลาลอง กลาเช่ือ และกลาพูด
ท่ีมา : https://th.jobsdb.com/th-
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