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...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูิพลอดุลยเดช...
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕40

“งานของชาตินั้นเปนงานท่ีกวางขวาง ประกอบดวยงานทุกดานทุกระดับอันสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกันหมด
โดยแตละอยางตางตองอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกนัอยางสอดคลอง พอเหมาะพอดี จึงจะสัมฤทธิ์ผลท่ีทําให

ชาติบานเมืองม่ันคงและเจริญกาวหนาไปได. ดังนั้น ขาราชการผูปฏิบัติบริหารงานของแผนดิน จึงตอง
พยายามปฏิบัติตนปฎิบัติงานใหสัมพันธประสานกับบุคคลฝายอ่ืนใหได.”

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

การจะผลักดันใหเกิดการติดตออยางสรางสรรค
ภายในทีมงานได บรรดาผูจัดการตองเรียนรูวิธีการสื่อสาร
อยางใหประสิทธิผล มาดูกันวาการสื่อสารตองหามแบบ
ไหนที่คุณเผลอทําลงไปแลวบาง ในการทําธุรกิจสมัยใหม
นั้น การบริหารจัดการกับพนักงานเปนเ ร่ืองสํา คัญ
หากบริหารจัดการไดดีก็จะชวย..…........... ซึ่งจะเปนอยางไร
ติดตามไดในเก็บมาฝากคะ (หนา 5-6)



บรรจุและแตงต้ังผูไดรับการคัดเลือก
นางสาวไกรวี ธีรานุตร บรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทันตแพทยปฏิบัติการ กลุมพัฒนาการสงเสริม-

สุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 11 นครศรีธรรมราช กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 18 พฤษภาคม 2560

เลื่อนขาราชการ
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม

ตําแหนงและ
สวนราชการที่เลื่อน ตั้งแตวันที่

๑ นางศรีวรรณ
ทาวงศมา

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุข-
ชํานาญการพิเศษ
ศูนยพัฒนาอนามัยพื้นที่สูง
สํานักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย

30 พ.ย. 59

2 นางสาวชิดชนก
ปลื้มปรีดี

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและ-
นวัตกรรมสถานบริการดานการ-
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม-
สถานบริการดานการออกกําลังกาย-
เพื่อสุขภาพ
กองออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กรมอนามัย

24 ก.พ. 60

3 นางสาวพรชเนตต
บุญคง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อ-
การสงเสริมสุขภาพ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
กลุมสรางเสริมศักยภาพเพื่อ-
การสงเสริมสุขภาพ
สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

10 ม.ีค. 60

แตงต้ังขาราชการใหรักษาราชการแทน
นางสาววีณา มงคลพร ตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ (ดานเวชกรรม) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา ใหรักษาราชการแทนในตําแหนง ผูอํานวยการศูนย (ผู อํานวยการเฉพาะ-
ดาน (แพทย)) ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา กรมอนามัย ตั้งแตวันท่ี 18 กรกฎาคม 2560

ใหขาราชการรักษาการในตําแหนง
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม รักษาการในตําแหนง ตั้งแตวันที่

๑ นางปยพร
เสารสาร

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ดานสาธารณสุข)
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม
กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
(ดานอนามัยสิ่งแวดลอม)
กรมอนามัย

12 ก.ค.60
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ใหขาราชการรักษาการในตําแหนง (ตอ)
ลําดับ

ท่ี ชื่อ-สกุล ตําแหนงและ
สวนราชการเดิม รักษาการในตําแหนง ตั้งแตวันที่

2 นางศรีวิภา
เลี้ยงพันธุสกุล

นักวิเคราะหนโยบายและแผน-
ชํานาญการพิเศษ
กลุมนโยบายและแผน
กองแผนงาน กรมอนามัย

นักวิเคราะหนโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
(ดานสงเสริมและพัฒนาระบบ)
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
กรมอนามัย

17 ก.ค.60

ยายขาราชการ

รับโอนขาราชการ
ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี

1 นางสาวณมน
เพ็ชรนิล

ทันตแพทยปฏิบัติการ
กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลชัยภูมิ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา
กรมอนามัย

16 ส.ค. 60

2 นางสาวสิริกัลยา
เวชพร

ทันตแพทยปฏิบัติการ
กลุมงานบริการทางการแพทย
โรงพยาบาลดอกคําใต
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทันตแพทยปฏิบัติการ
กลุมพัฒนาความรวมมือทันต-
สาธารณสุขระหวางประเทศ
สํานักทนัตสาธารณสุข
กรมอนามัย

1 ก.ย. 60

ใหโอนขาราชการ
นางสาวอริศา ทวีกิติกุล ตําแหนงนายแพทยปฏิบัติการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 9

พิษณุโลก กรมอนามัย โอนไปรับราชการสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 1 กันยายน 2560
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ลําดับ ชื่อ-สกุล ตําแหนง/สวนราชเดิม ตําแหนง/สวนราชใหม ตั้งแตวันที่
๑ นางบุญชอบ

เกษโกวิท
นักโภชนาการชาํนาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ-
วัยเรียน
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย

นักวิชาการสาธารณสุข-
ชํานาญการพิเศษ
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
กรมอนามัย

8 ส.ค. 60

๒ นายอวัตถ
เชาวนลิลิตกุล

นักวิชาการสาธารณสุข-
ชํานาญการพิเศษ
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี
กรมอนามัย

นักโภชนาการชาํนาญการพิเศษ
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ-
วัยเรียน
ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย

8 ส.ค. 60



อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ

อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ
นางดาราวรรณ พอสาร ตําแหนงผูชวยเจาหนาท่ีอนามัย ส 2 กลุมงานสนับสนุน สํานักสงเสริมสุขภาพ

กรมอนามัย ลาออกจากราชการ ตั้งแตวันท่ี 18 สิงหาคม 2560
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ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนง/สวนราชการท่ีลาออก ตั้งแตวันท่ี
๑ นางอําพันพร

นามสมญา
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

9 ส.ค. 60

๒ นางอโนชา
เจริญพรกิจวัฒนา

นักวิชาการสาธารสุขชํานาญการ
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมชุมชนและเมือง
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

16 ส.ค. 60

3 นางควรพิศ
สายภัทรานุสรณ

นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

1 ก.ย. 60

4 นางพชรวรรณ
ชื่นรัตนาวงษ

นายแพทยชํานาญการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยที่ 3 ชลบุรี กรมอนามัย

1 ก.ย. 60

5 นายสกณัฐ
วิจินธนวรรณ

ทันตแพทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ศูนยอนามัยท่ี 7 อุบลราชธานี กรมอนามัย

1 ก.ย. 60
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7 การสื่อสารตองหามของเจานาย-ลูกนอง

การจะผลักดันใหเกิดการติดตออยางสรางสรรคภายในทีมงานได บรรดาผูจัดการตองเรียนรูวิธีการสื่อสารอยางให
ประสิทธิผล มาดูกันวาการสื่อสารตองหามแบบไหนท่ีคุณเผลอทําลงไปแลวบาง

ในการทําธุรกิจสมัยใหมนั้น การบริหารจัดการกับพนักงานเปนเรื่องสําคัญ หากบริหารจัดการไดดีก็จะชวย
เพ่ิมผลิตภาพขององคกรใหสูงข้ึน ชวยลดจํานวนพนักงานลาออกและเพ่ิมผลกําไรใหกับบริษัท แตการวิจัยลาสุดจาก
แกลลอพโพลล บงชี้วา บริษัทท่ัวโลกประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการพนักงานไดไมถึง 30% และในสวนของ
ทีมบริหารอยูในอันดับตนๆท่ีขาดการสื่อสารแบบมีปฏิสัมพันธกับพนักงาน

ถือเปนเรื่องใหญ เพราะถาคุณไมสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพกับพนักงานในองคกรไดแลวละก็
คุณก็บอกลา การติดตออยางสรางสรรค ความสามารถดานการผลิต และการคงอัตราการเติบโตของธุรกิจไปไดเลย

การจะผลักดันใหเกิดการติดตออยางสรางสรรคภายในทีมงานได บรรดาผูจัดการตองเรียนรูวิธีการสื่อสาร
อยางใหประสิทธิผล และหากคุณตองการเปนผูสื่อสาร และผูจัดการท่ีดีกวาท่ีเปนอยู คุณตองรูวาการสื่อสารแบบไหน
ท่ีทําใหลูกนองเกิดความเชื่อม่ัน เชื่อใจ อยากสื่อสารดวย และเกิดความรูสึกมีขวัญกําลังใจท่ีดี และตอไปนี้คือ
7 การสือ่สารผิดบาปท่ีคุณควรหลีกเลี่ยง
บาปท่ี1:ตอกยํ้าความลมเหลว

ผลสํารวจจากแกลลอพโพลล บงชี้วา พนักงานท่ีเห็นวาบรรดาผูจัดการใหความสําคัญกับจุดแข็งของพวกเขา
จะขมักขเมนกับการทํางานจนสําเร็จในสัดสวน 67% และหากพนักงานรูสึกตรงกันขาม ก็จะมีสัดสวนเพ่ิมข้ึนถึง
71% ท่ีทํางานแบบขอไปที ไมมุงเนนทํางานใหมีคุณภาพ
การตอกย้ําความลมเหลวหรือจุดออนของพนักงานอยูเรื่อยๆ ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกวา พวกเขาไมเคยทําอะไร
ถูกตองเลยในสายตาผูจัดการ ในทางตรงกันขาม หากผูจัดการปรับมุมมองใหม โดยโฟกัสท่ีจุดแข็งของพนักงาน ก็จะ
ทําใหพนกังานเกิดความรูสึกอยากดึงเอาจุดแข็งนั้นๆออกมาใชเพ่ือใหการทํางานใหผลลัพธท่ีดี
บาปท่ี2:ไมสนใจพัฒนาความเปนมืออาชีพ

คนยุคมิลเลนเนียลซึ่งมีสัดสวนประมาณ 75% ของแรงงานท่ัวโลกในปจจุบัน ภายในป 2563 ถูกมองวา
เปนพนักงานรุนท่ีมีความภักดีนอยท่ีสุด แตถึงแมผลสํารวจของดีลอยทเม่ือป 2559 จะระบุวา 2 ใน 3 ของคนยุคมิล
เลนเนียลมีแผนท่ีจะลาออกจากงานในเร็วๆนี้กันเปนสวนใหญ แตก็พบวาคนรุนนี้พึงพอใจกับโอกาสในการพัฒนา
ความเปนมืออาชีพเพ่ิมข้ึนถึงสองเทาเพ่ือใหทํางานกับองคกรตอไป
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บาปที่3 ทําตัวเขาถึงยาก
มีหลากหลายสาเหตุที่ทําใหพนักงานเกิดความรูสึกวาผูจัดการ หรือเจานายเปนบุคคลที่เขาถึงยาก เชน บางคนอาจจะมี

ปฏิกิริยาในทางลบเพื่อเจอเร่ืองรองเรียนจากพนักงาน บางคนอาจจะมีเวลาจํากัดในการหารือในประเด็นปญหาตางๆกับพนักงาน
แบบตัวตอตัว และบางคนก็ใชเวลานานเกินไปในการตอบขอสงสัยของพนักงานทางอีเมล

พนักงานอาจจะรูสึกวา ผูจัดการยุงตลอดเวลา หรือไมกลาตัดสินใจเพราะกลัวความผิดพลาด และพยายามซอนปญหา
ตางๆเอาไว หรือแกไขปญหาเหลานั่นโดยไมปรึกษาผูจัดการหรือหัวหนางาน

พนักงานที่ลังเลที่จะพูดคุยปญหาเร่ืองงานกับบรรดาผูจัดการ จะนําไปสูการทํางานที่ผิดพลาด เปดโอกาสใหเกิดความ
ขัดแยงในที่ทํางาน และทายที่สุด อาจทําใหปญหานั้นบานปลายจนยากจะเยียวยา
วิธีแกไขคือตอบอีเมลพนักงานเร็วที่สุดเทาที่จะทําได จัดประชุมเพื่อเคลียรปญหาตางๆเปนประจํา และแมไมมีประชุมใดๆ
บรรดาผูจัดการก็จงเปดประตูหองทํางานไวตลอด เพื่อเปดโอกาสใหพนักงานไดเขามาพูดคุยในเร่ืองตางๆดวยได
บาปที่4:ไมใสใจ

ผูจัดการบางคนมองบทบาทตัวเองสูงเกินไป บางคนคิดวาตัวเองมีหนาที่แกปญหาเมื่อพนักงานไมสามารรถรับมือกับ
ปญหานั้นๆไดเทานั้น ซึ่งการคิดแบบนี้ เทากับทําใหบรรดาผูจัดการไมไดมีโอกาสแกปญหาที่เกิดข้ึนในบริษัทแบบวันตอกัน ทําให
พนักงานเกิดความรูสึกวาผูจัดการไมสามารถแกปญหาได หรือไมก็อาจจะคิดวา ผูจัดการข้ีเกียจ

ผูจัดการที่ดี ควรใสใจและมีสวนรวมในการทํางาน ซึ่งแนนอนตองรวมถึงการแกปญหาหนางานกับบรรดาพนักงานแบบ
วันตอวัน หากทําแบบนี้ได พนักงานจะเกิดความรูสึกวาอยากเขามาขอคําแนะนําตางๆจากคุณกอนที่จะเกิดปญหาภายในองคกร
บาปที่5:ยุงทุกเร่ือง

บรรดาผูจัดการตองเขาไปเก่ียวของกับงานของพนักงานอยางมีขอบเขต เพราะบางคร้ังหากผูจัดการดําเนินบทบาทแบบ
ไมมีขอบเขต ผลที่ไดจะเลวรายกวาบาปขอ4ที่พูดถึงผูจัดการที่ไมใสใจ

การเปนผูจัดการที่ทํางานกับพนักงานแบบ“ยุงทุกเร่ือง”หรือ“ลวงลูก”งานของพนักงาน อาจทําลายขวัญและกําลังใจ
พนักงานโดยไมรูตัว โดยเฉพาะตั้งคําถามการตัดสินใจของพนักงานในทุกเร่ือง ตรวจสอบการทํางานของพนักงานมากไป เขา
ขาย“จับผิด” และจี้ใหมีการสรุปรายละเอียดของงานหรือภาระกิจที่เสร็จสิ้นไปแลว

เพราะฉะนั้น ทางที่ดีคือ ปลอยใหพนักงานทํางานของตัวเองอยางมีอิสระและใชความสามารถที่มีอยางเต็มที่ รวมทั้งให
เขาเหลานี้ไดทําขอผิดพลาดไดดวย เพื่อจะไดทําขอผิดพลาดนี้เปนบทเรียนสําหรับปรับปรุงการทํางานในโอกาสตอไป
บาปที่6:มองโลกแงราย

ผลศึกษาประสิทธิภาพความเปนผูนําของนิตยสารฟอรบส พบวา บรรดาผูจัดการที่มองโลกแงราย มีโอกาสที่จะเปนผูนํา
ที่มีประสิทธิภาพแค 19% สวนผูจัดการที่มองโลกแงดี มีโอกาสที่จะเปนผูนําองคกรที่มีประสิทธิภาพมากถึง 89% ผูจัดการที่
มองโลกแงดีจะเปนแรงบันดาลใจใหเกิดความกาวหนาและเกิดนวัตกรรม ขณะที่ผูจัดการมองโลกแงราย จะบอนทําลายขวัญและ
กําลังใจพนักงาน
บาปที่7:สื่อสารแบบบออนออก-แข็งใน

การสื่อสารกับพนักงานจะใหไดผล ความชัดเจนเปนเร่ืองสําคัญที่สุด รองลงมาคือ ความไวเนื้อเชื่อใจ การสื่อสารแบบ
ออนนอก-แข็งในเปนตัวการทําลายองคประกอบสําคัญๆของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพภายในองคกร เพราะมักจะถูกตีความ
ผิดๆ และทายที่สุด ก็นําไปสูความขัดแยงภายในองคกร ซึ่งจะสงผลเสียตอการทํางานโดยปริยาย

ไมมีผูจัดการคนไหนสมบูรณแบบ โดยเฉพาะเมื่อตองอยูในสถานการณที่ตองปะทะสังสรรคกับพนักงานเพื่อใหงานบรรลุ
ตามเปาหมาย ยิ่งหาความสมบูรณแบบไมได แตขอใหยึดหลัก ตรงไปตรงมา ชัดเจนในการแกปญหารวมกับพนักงาน แคนี้ก็ชวย
ใหขวัญและกําลังใจของพนักงานในองคกรแข็งแกรงและพรอมจะฝาฟนอุปสรรคตางๆตอไปไดแลว
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