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...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕35
“ความรูท่ีถูกตองแมนยํา ท้ังทางลึกและกวาง ประการหนึ่ง ความคิดเห็นท่ีเปนสัมมาทิฐิถูกตองดวยเหตุผล
หลักวิชาและความชอบธรรม ประการหนึ่ง ความสามารถในการปฏิบัติกิจการงานใหสําเร็จผลตรงตาม
จุดหมาย อีกประการหนึ่ง เปนปจจัยสําคัญของการทํางาน. ผูปฏิบัติราชการโดยอาศัยปจจัยสามสวนนี้

โดยครบถวนสมํ่าเสมอ จะประสบความสําเร็จและความเจริญรุงโรจน ท้ังจะทําใหราชการ และชาติบานเมือง
พัฒนากาวหนาไปไดดวยความม่ันคงสวัสด.ี”

วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕35
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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

ผลสํารวจแนวโนมดานทรัพยากรบุคคลป 2560
ของดีลอยทท่ีช่ือวา "Rewriting the rules of the digital age"
พบวาประเทศไทยใหความสําคัญเรื่องการบริหารทรัพยากร
บุคคลแบบดิจิทัล (Digital HR), การสรรหาบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพ (Talent Acquisition), ผูนํา (Leadership),
ตําแหนงงานและการเรียนรู (Career & Learning) มากท่ีสุด
ขณะท่ีเพ่ือนบานในเอเชียตะวันออกเฉียงใตลงความเห็นวา…
จะเปนอยางไรติดตามไดในเก็บมาฝากคะ (หนา 3-4)



เลื่อนขาราชการ
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม

ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

๑ นางรัชนี
บุญเรืองศรี

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ
กลุมอนามัยผูสูงอายุ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

นักสังคมสงเคราะหชํานาญการพิเศษ
กลุมอนามัยผูสูงอายุ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

13 ม.ิย. 59

2 นางเตือนใจ
ชีวาเกียรติยิ่งยง

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ
กรมอนามัย

27 เม.ย. 59

3 นางศิริพร
จริยาจิรวัฒนา

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมบริหารยุทธศาสตรและการวิจัย
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

7 ก.ย.59

ใหโอนขาราชการ
นางวันวิสา ฤทธิ์บํารุง ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 8

นครสวรรค กรมอนามัย โอนไปรับราชการสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค สํานักงานปลัดกระทรวง-
สาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2560

อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี
๑ นางสาวสุนีย

วงศเจริญ
นายแพทยชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ กรมอนามัย

1 มิ.ย. 60

๒ นางสาวมัชฌิมา
หาญเจริญกิจ

นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 2 สระบุรี กรมอนามัย

1 มิ.ย. 60

3 นางวาทินี ไลงอ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 4 ราชบุรี กรมอนามัย

1 มิ.ย. 60

4 นายสฤษดิ์ ผองแผว นักโภชนาการชาํนาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 6 ขอนแกน กรมอนามัย

1 ก.ค. 60



อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ (ตอ)

อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี
5 นางสิทธิพรรณ

เรือนจันทร
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช กรมอนามัย

1 ก.ค. 60

6 นางสาวจุฑามาศ
เทพไชย

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา กรมอนามัย

3 ก.ค. 60

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี
๑ นางผาสุข กรรํา ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส 2

กลุมงานสนับสนุน สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
2 มิ.ย. 60

๒ นางอารีย สิงหเจริญ ผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส 2
กลุมงานสนับสนุน สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

2 มิ.ย. 60
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บทความโดย : ประชาชาติธุรกจิออนไลน

ผลสํารวจแนวโนมดานทรัพยากรบุคคลป 2560 ของดีลอยทที่ชื่อวา "Rewriting the rules of the digital age" พบวา
ประเทศไทยใหความสําคัญเร่ืองการบริหารทรัพยากรบุคคลแบบดิจิทัล (Digital HR), การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent
Acquisition), ผูนํา (Leadership), ตําแหนงงานและการเรียนรู (Career & Learning) มากที่สุด ขณะที่เพื่อนบานในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตลงความเห็นวา สิ่งที่มีความสําคัญสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent
Acquisition), องคกรแหงอนาคต (Organization of the Future) ตําแหนงงานและการเรียนรู (Careers & Learning)...
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"สุภศักดิ์ กฤษณามระ" กรรมการผูจัดการ ดีลอยท ประเทศไทย และ Talent Leader ของดีลอยท เซาทอีสตเอเชียกลาววา
การสํารวจแนวโนมดานทรัพยากรบุคคลของดีลอยททําตอเน่ืองเปนปท่ี 5 และปน้ีจัดวาเปนการสํารวจท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด ครอบคลุม
ท่ีสุด โดยมีกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูนําองคกรธุรกิจ และผูนําดานทรัพยากรบุคคลจํานวนกวา 10,000 คน จาก 140 ประเทศเขารวม
การสํารวจครั้งน้ี สําหรับประเทศไทยมีกลุมตัวอยาง 42 คน ผลปรากฏวาแนวโนมดานทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญสูงสุด
สําหรับประเทศไทย ไดแก Digital HR 98%,Talent Acquisition 95%, Leadership และ Careers & Learning เทากันท่ี 93%
ขณะท่ีผูตอบแบบสํารวจในเอเชียตะวันออกเฉียงใตระบุวา ปจจัยสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก Talent Acquisition 91%,
Organization of the Future 90% และ Careers & Learning 89% นอกจากน้ี ผูตอบคําถามท่ัวโลกเห็นวาสิ่งสําคัญท่ีสุด
คือ Organization of the Future 88% "ท้ังน้ัน เพราะเราอยูในยุคดิจิทัลเต็มตัวแลว ตรงน้ีสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนในการบริหาร
หรือการทํางานขององคกรตาง ๆ ท่ัวเอเชียตะวันออกเฉียงใตรวมท้ังประเทศไทย เน่ืองจากผูบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ และ
ผูนําองคกรตางปรับตัวเพ่ือรับมือและจัดการกับความทาทายของการทํางานในยุคดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึนอยางรวดเร็ว"

"ดังน้ันเมื่อปรับองคกรใหเปนดิจิทัลผูนําจะตองปรับตัวตามไปดวย โดยเฉพาะผูนําควรนําดิจิทัลพลิกโลก (Disruptive
Technologies) มาใชกับการทํางานเพ่ือตอบสนองความตองการดานทรัพยากรบุคคลในทุกแงมุมและทุกข้ันตอน"

นอกจากน้ัน ผลสํารวจของดีลอยทยังพบอีกวา บริษัทตาง ๆ จํานวน 56% มีการออกแบบโปรแกรมทรัพยากรบุคคลใหม
โดยใชประโยชนจากเครื่องมือดิจิทัลและมือถือมากข้ึน ขณะท่ีอีก 33% มีการนําแอปพลิเคช่ันปญญาประดิษฐ หรือ AI (Artificial
Intelligence) Applications มาใชกับการทํางานของฝายทรัพยากรบุคคลอยูแลว

"สุภศักดิ์" กลาวตอวา ผูนําในองคกรและผูบริหารดานทรัพยากรบุคคลท่ีเราสํารวจตางกลาวเปนเสียงเดียวกันวา พวกเขามี
ภารกิจสําคัญในการสรางงานดิจิทัล เพ่ือใหองคกรเปนองคกรแหงอนาคต ดังน้ัน ฝายทรัพยากรบุคคลจึงมีหนาท่ีสําคัญในการชวย
บริษัทออกแบบโครงสรางองคกร โดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชท้ังกับการทํางานของพนักงาน และกับฝายทรัพยากรบุคคลดวย

"เพราะตอนน้ีฝายทรัพยากรบุคคลหลายแหงอยูระหวางการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติการจะวางตัวเองเปนท่ีปรึกษา
ทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพใหแกองคกรน้ันฝายทรัพยากรบุคคลจะตองคํานึงถึงประสิทธิภาพในการใหบริการ และโปรแกรมพัฒนา
บุคลากรท่ีมีศักยภาพ ควบคูไปกับการออกแบบการทํางานใหเปนดิจิทัล เน่ืองจากผูนําองคกรธุรกิจหันไปหาโมเดลธุรกิจแบบใหม
ท่ีใหความสําคัญกับการทํางานในลักษณะเครือขาย"

"ไมวาจะเปนเทคโนโลยีปญญาประดิษฐหรือหุนยนตตอนน้ีพลิกโฉมรูปแบบการทําธุรกิจและการทํางานอยางมหาศาล
ดังน้ัน องคกรตาง ๆ ควรตองทบทวนวิธีการบริหารและรูปแบบในการทําธุรกิจของตนเองอยางจริงจัง เพราะอนาคตการทํางาน
จะเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนากฎเกณฑใหม ๆ ท่ีองคกรท้ังหลายตองปฏิบัติตาม"

สําหรับผลสํารวจในเอเชียตะวันออกเฉียงใตแสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถาม 87% เห็นตรงกันวาผูนําท่ีเกงเรื่องดิจิทัล
และพรอมปรับตัวใหกับโลกยุคใหมเปนเรื่องสําคัญมาก แตมีเพียง 5% เทาน้ันท่ีมีโครงการพัฒนาผูนําดิจิทัลเปนเรื่องเปนราว
ขณะท่ี 12% ระบุชัดวายังไมมีแผนในเรื่องน้ีแตอยางใด

"สุภศักดิ์" อธิบายเรื่องน้ีวา ปจจุบันผูนําองคกรถูกคาดหวังใหนําพาองคกรไปสูความสําเร็จ ภายใตบริบทของยุคดิจิทัล
พลิกโลก (Disruptive Technologies) เพราะประชากรวัยทํางานท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนการผันผวนของการเมืองโลก
ดังน้ัน ผูนําในปจจุบันตองบริหารการเปลี่ยนแปลงของ 3 สิ่ง คือ องคความรู, พฤติกรรม และอารมณ ซึ่งผูนํามักจะไดรับ
ความสนับสนุนจากองคกรของตนในเรื่องดังกลาวนอยมาก

"ขณะท่ีผลสํารวจท่ัวโลกระบุวาบริษัทท่ัวโลกเพียง11% เทาน้ันท่ีรายงานวาองคกรของตัวเองมีการเตรียมพรอมไปสูการเปน
องคกรแหงอนาคต เพราะเทคโนโลยีกําลังเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว และนวัตกรรมเหลาน้ีไดเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ตลอดจนวิธีการ
ทํางาน และวิธีติดตอสื่อสารของเราอยางสิ้นเชิง พูดงาย ๆ คือการทํางานในโลกยุคดิจิทัลทําใหกฎเกณฑทางธุรกิจเปลี่ยนไป"

องคกรตาง ๆ จึงตองเปลี่ยนวิธีคิด และปรับพฤติกรรมภายในองคกร เพ่ือใหสามารถบริหาร,จัดระเบียบ,กระตุน,จัดการ และ
สรางการมีสวนรวมของพนักงานในศตวรรษท่ี 21 ใหได

ไมเชนน้ันจะถูกคนอื่นแซงหนาไปจนไมเหลอือะไร……….
ท่ีมา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1496291774


