
»�·Õè òñ ©ºÑº·Õè ñó
ÇÑ¹·Õè ñ ¡Ã¡®Ò¤Á òõöð

...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เน่ืองในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕36

“ขาราชการที่มีหนาที่สําคัญสวนหน่ึง ที่จะตองประพฤติปฏิบัติตอบุคคลทั้งปวงดวยความสุจริตจริงใจ วางตัวให
พอเหมาะพอสมกับฐานะตําแหนง พรอมกับรักษาความสุภาพ ออนโยนไวใหเหนียวแนนสมํ่าเสมอ. นอกจากน้ัน
ยังจะตองมีความเสียสละ อดทน รูจักเกรงใจใหอภัย ทั้งโอนออนผอนตามกันและกันดวยเหตุผล. และสําคัญที่สุด
จะตองหัดทําใจใหกวางขวางหนักแนน. รูจักรับฟงความคิดเห็น แมกระทั่งคําวิพากษวิจารณจากผูอ่ืนอยางฉลาด
เพราะการรูจักรับฟงอยางฉลาดน้ัน แทจริงคือการระดมสติปญญา และประสบการณอันหลายหลากมาอํานวย

ประโยชนในการปฏิบัตบิริหารงานใหประสบความสําเร็จที่สมบูรณน่ันเอง”
วันขาราชการพลเรือน
ปพุทธศักราช ๒๕36
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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

บริหารหัวหนา : ปริศนาอักษรไขว “จารย. .ผม
ลาออกละ” นักศึกษาเหรียญทอง โทรมาบอกสถานะ
“ตกงาน!” หลังจากเขาทํางานในองคกรใหญไดเพียง 6
เดือนเศษ หลังจากถามไถ จึงไดขอมูลไมใหม วาทําไมจึง
หุนหันลาออก ถือเปนหนึ่งในปญหาที่ดิฉันพบมากที่สุดใน
ยุคนี้ คือ… จะเปนอยางไรติดตามไดในเก็บมาฝากคะ
(หนา 2-3)



บรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก
ลําดับ ชื่อ-นามสกุล บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง วันที่

๑ นายภาคภูมิ ภาควิวรรธ นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา กรมอนามัย

18 พ.ค. 60

๒ นางสาวบุษบง จันทรชีวะ นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 2 สระบุรี กรมอนามัย

18 พ.ค. 60

เลื่อนขาราชการ
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม

ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

๑ นายวชัรินทร
แสงสัมฤทธิ์ผล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ก ลุ ม พั ฒ น า เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ
น วั ต ก ร ร ม ค ว บ คุ ม ป อ ง กั น
การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
ควบคุมปองกันการบาดเจ็บจากการออก
กําลังกาย
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย

5 ก.ย. 59

2 นางสาวนฎาประไพ
สาระ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุ มพัฒนา เทคโน โลยี อนามั ย
การเจริญพันธุ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีอนามัยการเจริญพนัธุ
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

8 ก.ย. 59

3 นายพงษณุวัฒน
สมบัติภูธร

เภสัชกรปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

เภสัชกรชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

6 ธ.ค. 59

4 นางสาวอุษณีษ
อาษายุทธ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
กองการเจาหนาที่ กรมอนามัย

13 ธ.ค. 59

5 นางไปรยา
เศรษฐะทัตต

ทันตแพทยปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
กรมอนามัย

ทันตแพทยชํานาญการ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
กรมอนามัย

1 เม.ษ. 60

6 นางสาววสิารัตน
ธีระโกเมน

นายแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
กรอมนามัย

นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 9 พิษณุโลก
กรอมนามัย

1 เม.ษ. 60
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ใหโอนขาราชการ
นางภัทรศรี ศิริประภากรณ ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง

กองการเจาหนาท่ี กรมอนามัย โอนไปรับราชการสังกัด กองการเจาหนาท่ี กรมควบคุมโรค ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2560

อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ
นางสาววัชรา สุขนาวี ตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุมอํานวยการ ศูนยอนามัยท่ี 1 กรุงเทพฯ

กรมอนามัย ลาออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี 19 มิถุนายน 2560
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à¡çºÁÒ½Ò¡ ©ºÑº¹Õé เรามาดู “บริหารหัวหนา : ปริศนาอักษรไขว” !!

บริหารหัวหนา : ปริศนาอักษรไขว
“จารย..ผมลาออกละ” นักศึกษาเหรียญทอง โทรมาบอกสถานะ “ตกงาน!” หลังจากเขาทํางานในองคกรใหญ
ไดเพียง 6 เดือนเศษ
หลังจากถามไถ จึงไดขอมูลไมใหม วาทําไมจึงหุนหันลาออก
ถือเปนหนึ่งในปญหาท่ีดิฉันพบมากท่ีสุดในยุคนี้ คือ
ปญหาวิกฤตศรัทธาของลูกนองตอตัวหัวหนางาน
..หัวหนาบาอํานาจ
..หัวหนาไมกลาตัดสินใจ
..หัวหนาไมสอนงาน ไมชวยแกปญหา
..หัวหนาไมเกง
สารพัดจุดออนท่ีหัวหนามี จนนองหลีกหนี
บางไปตายเอาดาบหนา หางานใหม ไมงออะ!
บางทอวาพ่ีไมเคยฟง เลยนั่งรอคําสั่งของพ่ี คิดวางายดี ปลอดภัยดวย ทําๆไป ไมตองคิดมาก
บางสงบเสงี่ยมเจียมตน ทนๆไป ทําใจไดวา บริษัทไมใชของขาเสียหนอย!
สรุปไดสัจธรรมขอหนึ่งวา

มีปญหา…
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- มีปญหาเรื่องผูบังคับบญัชา เปนธรรมดาของมืออาชีพ!
- วิธีแกปญหาตางหาก จึงจะทําใหเราแตกตางจากมนุษยเงินเดือน ที่มีเกล่ือนใหเห็น แกปญหาโดยลาออกงายๆ นาเสียดายนัก
ย่ิงงานที่มี เปนงานที่ตนชอบ หรือ เปนงานดีในองคกรเดน นองชิงเผนหนีปญหา เพียงเพราะวา “รับ” หัวหนาไมได ถือวา ยังมือ
ออนนัก หากรักจะเปนมืออาชีพ กรุณารีบเรียนรูวา ผูบังคับบัญชาในที่อื่นใด มีสิทธิ์ไมไดด่ังใจนองเชนกัน หรือ แกปญหาโดย
หลบเขามุม ซองสุมนินทา แถมทําตัวนาเบื่อ มีผลงานนาหนาย..ผลเลยกลายเปนตัวปญหาเสียเอง ดิฉันจึงแนะศิษยเกงเรียนวา
กรุณาต้ังหลักใหม มองหัวหนาใหเหมือน “ปริศนาอักษรไขว” เปนโจทยหลายชั้น ที่เราตองเขาใจ แลวใช “ศัพท” ใหมๆ
ในการคลี่ปริศนา ดวยปญญา มิใชอารมณ เริ่มโดยศึกษาสถานะความสัมพันธของเราและพี่ เพราะ Relationship ที่ดี เปนพื้นฐาน
ของการทํางานรวมกันอยางราบรื่น หากขาดความสัมพันธที่ดี ปญหาเล็ก มีสิทธิ์บานปลาย กลายเปนใหญ เกงเรียน แมนวิชา
แตทํางานกับคนที่ตางจากเราไมได..ถือวายังไมผานดานแรกของความเปนมืออาชีพ ปรับตัวยืดหยุนในส่ิงที่ทําได
แตขณะเดียวกัน รักษาเอกลักษณ ตัวตน คุณคาที่สําคัญในชีวิตไว ถือเปนโจทยใหม ที่มืออาชีพตองแสวงหาความสมดุล

นอกจากนั้น สิ่งหนึ่งที่มีมือใหมตองฝก คือ มองโลกจากสายตาพี่หัวหนางาน พี่หลายคนเอือมระอากับนองใหมที่
“ไมทุม” “ไมอึด” “ไมรับผิดชอบ” ดังนั้น หากนองมีปญหา อาทิ ทํางานไมทัน เลยนั่งทับมันไว รอใหพี่ตาม พี่ถามถึง จึงคอย
บอกในมุมนอง มองไดเปนฉากๆ วางานมาก งานยาก งานเยอะ ถึงสงงานไมทัน..พี่นาจะเขาใจฉันบาง แตหากมองโลกจากมุมพี่
นองอาจมีความเขาใจขึ้นวา พี่มีสิทธิ์หงุดหงิด ลดความไววางใจ หากนองไมสงงานตามกําหนดที่สําคัญ หากพี่ตองตาม ตองทวง
ตองจ้ี แมนองมีคําอธิบาย แตยามนั้นคลาย “แกตัว” ย่ิง ดังนั้น หากลูกนองเล็งแลววา มีปญหาแน เชน สงงานไมทัน ตอง..ยํ้า

1.รีบแจงปญหาใหพี่รบัรู
“พี่ครับ งานที่ผมจะสงพี่วันมะรนื ตอนนี้มีปญหา ทําใหงานเสร็จชากวาที่ผมวางแผนไว ผมขอโทษครับ”

2.ช้ีแจงที่มาที่ไป (แบบไมโทษดินฟาอากาศ)
“เปนเพราะผมยังไมคุนกับระบบใหม ขอมูลที่ใสเลยไมถูกตอง ตองเริ่มใหมแทบทัง้หมด”

3.เสนอแนวทางแกไข
ตองแสดงศักยภาพ และความรับผิดชอบ วาเราก็พยายามหาหนทางแกไข สมองไมกลวง “ผมเขาใจวา พี่ตองเอา

ขอมูลไปเสนอผูบริหารในที่ประชุมสัปดาหหนา วิธีที่ผมคิดวานาจะแกปญหาเฉพาะหนาได คือ ผมจะเรงทําบทวิเคราะหสําหรับ
ผูบริหาร และสงใหพี่ภายในพรุงนี้กอน พี่จะไดใชเตรียมการเรื่องเขาประชุมได สวนรายละเอียดที่ผมกําลังใสขอมูลใหม อาจตอง
ใชเวลาเพิ่มอีก 2 วัน ผมจะเรงดําเนินการและสงตามมาภายในวันศุกรนี”้

4.ถามความคิดเห็นของพี่
“พี่คิดวาแนวทางแกปญหาแบบนี้ พอตอบโจทยพี่ไหมครับ หรือพี่ตองการใหผมทําอยางไรครับ”

5.ทําใหพี่ม่ันใจวาไมพลาด
“ผมไดไปศึกษาเอกสารที่พีใ่ชประชุมเดือนที่แลว เลยจะสรุปบทวิเคราะหใสฟอรมนี้ ที่พี่เคยใชในการเสนอที่ประชุม

หากพี่ตองการขอมูลอะไรเพิ่มจากฟอรมนี้ บอกผลเลยนะครับ”
“บายนี้ผมจะสรุปขอมูลและเอาไปวิเคราะหเบื้องตนที่บานคืนนี้ พรุงนี้ทานกับฝายการตลาด กอนสงใหพี่

ไมเกิน 4 โมงเย็น สวนรายละเอียดเปนเอกสารแนบ จะสงใหพี่ไมเกินวันศุกรครับ”
6.ขอโทษ และใหคําม่ัน

“ผมขอโทษที่สงงานทั้งหมดใหไมทันครับ ผมจะเรงทําความเขาใจระบบใหม เดือนหนาจะไดไมเกิดปญหาแบบนี้อีกครับ”
ลูกนองในฝนกลาสรางความสัมพันธ กลาแกปญหา และกลาขอโทษเชนนี้ พี่จะโหดแคไหน สักพักก็ใจออน “ปริศนาอักษรไขว”
คือ เกมสที่ตองคิดแก ลองแลวผิด..ก็ลองใหม มิใชยอมแพงายๆคะ
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