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 อยาลืม !! นะ ครับ สามารถติดตาม
ขาวสารการเจาหนาที่ ไดทุกวันที่ 1 และ ๑๖  
ของทุกเดือน ทางเว็บไซตกองการเจาหนาที่     
กรมอนามัย 
http://person.anamai.moph.go.th หากผูอาน     
มีขอเสนอแนะ ติชม หรือประสงคจะสงบทความ      
เพื่อลงขาวสารโปรดแจงไปที่กองการเจาหนาที ่

โลกเราไดกาวมาสูจุดที่ทุกส่ิงทุกอยางบนโลก
เชื่อมโยงกันไวดวยเทคโนโลยี เครือขายอินเทอรเน็ตเปด
โลกของการใชชีวิตยุคใหมใหสะดวก งาย และเอื้อตอการ
พัฒนาอยางไมหยุดย้ัง ทั้งการใชชีวิตประจําวัน การเรียนรู 
การทํางาน และการสรางสรรคนวัตกรรมตาง ๆ         
และแนนอนวาความสําคัญของ  Internet of Things  
หรือ IoTs ยอมเขามามีบทบาทกับการบริหารงานบุคคล
ในยุค HR 4.0 อยางหลีกเล่ียงไมได  ติดตามไดในเก็บมา
ฝาก หนา (5)โอกาสจะผานพบกับชวงจิตตกเปนบางชวง
ของชีวิต  เพราะอะไร ๆ ในชีวิตก็ไมแนนอน การ

 
 

  
  

  ...พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช..  
พระราชทานแกขาราชการพลเรือน เนื่องในโอกาสวันขาราชการพลเรือน ปพุทธศักราช ๒๕45 

 “ผูที่ทํางานใหเกิดประโยชนแกสวนรวมยอมเปนคุณแกตนดวย ผูที่ทํางานโดยเห็นแกตัว
เบียดเบียนประโยชนสวนรวม ยอมบอนทําลายความมั่นคงของชาติ และที่สุดก็จะเอาตัวไมรอด 

ขาราชการทุกคนจึงตองทํางานทุกอยาง ดวยสติสํานึกถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติเพื่อสวนรวมอยูเสมอ.” 

วันขาราชการพลเรือน  
ปพุทธศักราช ๒๕45 

ปที่ ๒๑ ฉบับที่ ๒2 
วันที ่๑6 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

http://person.anamai.moph.go.th/


บรรจุผูเคยเปนขาราชการกลับเขารับราชการ  
 

ลําดับ 
ท่ี 

ช่ือ-สกุล 
ตําแหนงและ 

สวนราชการเดิม 
ตําแหนงและ 

สวนราชการท่ีเล่ือน 
ตั้งแตวันท่ี 

๑ นางระพีพร 
 สุภาปญญากุล 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
กลุมงานจิตเวช โรงพยาบาลสกลนคร 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
งานการพยาบาลใหคําปรึกษา กลุมการพยา 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กรมอนามัย 

1 ส.ค. 60 

 

 
 

ใหโอนขาราชการ  
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี 
1 นางสาวนวนปราง  

 โกนันท 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน 
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กรมอนามัย 

กรมการแพทย 1 พ.ย. 60 

2 นายพงษณุวัฒน 
สมบัติภูธร 

เภสัชกรชํานาญการ กลุมเทคนิคบริการ
และวิชาการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 พ.ย. 60 

3 นางสาวสุพรรณ ี
คําอู 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอาย ุ
ศุนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กรมอนามัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1 พ.ย. 60 
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ยายขาราชการ  
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี 
1 นายวิรุท 

นนสุรัตน 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม 
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี กรมอนามัย 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธาน ีกรมอนามัย 

24 ต.ค. 60 

2 นางสุจริตพรรณ 
 ดอนทราย  

 

 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน กรมอนามัย 

 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียน 
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธาน ีกรมอนามัย 

24 ต.ค. 60 

3 นายจักรพงศ 
พึ่งรุง 

 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางาน 
 ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย 

 นายแพทยปฏิบัติการ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทํางา 
 ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี กรมอนามัย 

2 พ.ย. 60 

 

 
 

 

รับโอนขาราชการ  
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี 

1 นางอัมไพวรรณ 
ศรีทัน 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุมงานการพยาบาลผูปวยใน  
กลุมภารกิจดานการพยาบาล 
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  
สถาบันมะเร็งแหงชาติ กรมการแพทย 

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ 
วัยทํางาน  
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน  
กรมอนามัย 

1 พ.ย. 60 

2 นางวริษฐา 
พุมทอง 

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ(ดานทันตกรรม) 
กลุมงานทันตกรรม โรงพยาบาลสวรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ประชารักษ สํานักงานสาธารณสุข 
จังหวัดนครสวรรค สํานักงานปลัดกระทรว
สาธารณสุข 

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
กลุมเทคนิคบริการและวิชาการ 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม  
กรมอนามัย 

1 พ.ย. 60 

3 นางสาวบุษบา 
ผือโย 

เภสัชกรปฏิบัติการ กลุมงานคุมครอง
ผูบริโภค 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เภสัชกรปฏิบัติการ กลุมเทคนิค
บริการและวิชาการ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี 
กรมอนามัย 

1 พ.ย. 60 

4 นางสาวภัทราภรณ 
หัสดิเสวี 

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ(ดานทันตกรรม) 
กลุมงานบริการทางการแพทย 
โรงพยาบาลแปลงยาว สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ทันตแพทยชํานาญการพิเศษ 
กลุมพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัย
และวัยเรียน สํานักทันตสาธารณสุข
กรมอนามัย 

1 พ.ย. 60 
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รับโอนขาราชการ  (ตอ) 
 

ลําดับ
ท่ี 

ช่ือ-สกุล ตําแหนงและสังกัดเดิม ตําแหนงและสังกัดใหม ตั้งแตวันท่ี 

5 นางอโนทัย 
ฝายขาว 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
(ดานการพยาบาล) 
กลุมการพยาบาล โรงพยาบาลอุบลรัตน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ 
วัยสูงอายุ 
ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน  
กรมอนามัย 

1 พ.ย. 60 

6 นางสาวสุพัตรา 
ธรรมวงษ 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
กลุมงานพัฒนาบุคลากร สถาบันราชชนก 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ 
วัยทํางาน ศูนยอนามัยที่ 4 สระบุรี  
กรมอนามัย 

16 พ.ย. 60 

7 นางสาวปนัฐวรรณ 
เสงี่ยมจิตร 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
กลุมงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กรมการพัฒนาชุมชน 

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
กลุมทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบ กองการเจาหนาที่  
กรมอนามัย 

16 พ.ย. 60 

 

 

 

อนุญาตใหลูกจางประจําลาออกจากราชการ  
 

 นางหอมราย    ถนอมแนว  ตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ส 2 กลุ่มงานสนับสนุน สํานักส่งเสริมสุขภาพ 

กรมอนามัย ตั้งแต่วนัที ่1 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

 

 
 
 

อนุญาตใหขาราชการลาออกจากราชการ  
 

นางกิตติพร  นาคเสน ตําแหนงนายแพทย(ดานเวชกรรม) ระดับเช่ียวชาญ ตั้งแตวันท่ี  9 ตุลาคม ๒๕๖๐ 
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 เพราะการผสมผสานขอ งเทคโนโลยีดังกลาวเอ้ือใหเกิดประโยชนทางธุรกิจมากมาย จากการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นใหมเพื่อปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการขอมูล Big Data   
ที่เนนการเชื่อมตอกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานขององคกร 

Internet of Things จะเขามาเปลี่ยนโฉมหนาใหมของการทํางาน HR ใหกลายเปน Digital HR บูรณาการ
เทคโนโลยีเขากับการบริหารจัดการคนใหเกิดประสิทธิภาพ และตอบโจทยวิถีชีวิตคนทํางานยุคปจจุบัน  

Digital HR ดึงดูดใจพนักงานยุคใหม พนักงานยุคใหมตองการมองหาสถานที่ทํางานที่ดึงดูดใจ  ปฏิบัติกับ
พนักงานราวกับลูกคา อีกทั้งยังตองการความเปลี่ยนแปลงดาน HR เพื่อสามารถบริหารจัดการเก่ียวกับขอมูลตางๆ 
จากอุปกรณเคลื่อนที่ซึ่งสามารถใชงานไดตลอดเวลา 

Digital HR สรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน คน Gen Y และ Gen Z ที่กําลังจะกาวเขาสูองคกร จะเขามา
เปลี่ยนแปลงแนวคิดของสถานที่ทํางานใหหลุดออกจากกรอบของความซ้ําซากจําเจ  การทํางานและการ มี
ปฏิสัมพันธระหวางกันจะปรากฏอยูบนโลกโซเชียลมากข้ึน และ HR ตองมีสวนชวยสรางความเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมในสถานที่ทํางานใหกาวสูความเปนดิจิทัลรวมสมัย 

Digital HR คือศูนยกลางขอมูลเพื่อการพัฒนาคน การเขาถึงขอมูลเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลจะเปน
ตัวชวยผูจัดการและพนักงานในการวางแผนกําหนดความกาวหนาในสายอาชีพ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรที่ตอบโจทย ตรงเปาหมาย และบรรลุวัตถุประสงค สรางผลดีทั้งตอตัวพนักงานและองคกรอยางตอเนื่อง 

Digital HR คือขอไดเปรียบในการสรรหา การเสนอคุณคาใหแกพนักงานผานชองทางดิจิทัล ชวยให
องคกรสามารถคนหาผูสมัครงานและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพสูง และการคนหาพนักงานผานเคร่ืองมือโซเชียล
มีเดียทั้งหลายเปนการสรรหาคนทํางานที่ใชมากข้ึนสําหรับองคกร 

Digital HR คือขอมูลสําคัญขององคกร การบูรณาการขอมูลพนักงานแบบเรียลไทม ความสามารถในการ
วิเคราะหขอมูล และการอางอิง Big Data ทําให Digital HR สามารถสรางขอมูลเชิงลึกที่มีนัยสําคัญตอองคกร ที่มี
ผลตอการคาดการณเหตุการณในอนาคตที่อาจมีผลตอการดําเนิ นธุรกิจ ตลอดจนการตัดสินใจวางกลยุทธของ
องคกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เก็บมาฝาก ฉบับนี ้ เรามาทราบ “กาวใหทัน HR 4.0 ดวย Internet of Things” !!  
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เทรนดการสรรหาบุคลากรยุค 4.0 
– ผูหางานไมไดมีเพียงกลุมท่ีตั้งใจหางานเทานั้น ยังมีกลุมท่ีไมไดตั้งใ จหางาน แตหากมีโอ กาส

ดีๆ เขามา ก็ยินดีจะรับไว 
– เงินเดือน คาตอบแทน ไมใชเพียงสิ่งเดียวท่ีจูงใจผูหางานอีกตอไป HR ตองพิจารณาใหดีวา  

จะเขียนประกาศหางานอยางไรใหไดใจกลุมเปาหมาย มีสิทธิประโยชนครอบคลุม และนาดึงดูดใจเปน
ท่ีสุด 

– การเติบโตของการใชสมารทโฟนเกิดข้ึนอย างรวดเร็ว  Mobile Platform คือคําตอบของ
ความสะดวก งายดาย ใชงานไดทุกท่ี ทุกเวลา เพราะอุปกรณท่ีคนยุคปจจุบันใชในการเขาถึงอินเทอรเน็ต
มากท่ีสุดก็คือสมารทโฟน (ใชงานเฉลี่ย 6.2 ชั่วโมงตอวัน ) ตามมาดวยคอมพิวเตอรสวนบุคคล         
และคอมพิวเตอรแบบพกพา โดยกลุ มคน Gen Y ใชอินเทอรเน็ตมากท่ีสุดถึง 53.2 ชั่วโมงตอสัปดาห 
(ท่ีมา : ผลการสํารวจพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทย 2559 โดย ETDA สํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส) 

– ผูหางานสวนใหญหางานและสมัครงานผานมือถือเปนหลัก เม่ือเทียบกับการใชคอมพิวเตอร  
PC หรือ Notebook เห็นไดจากอัตราการสมัครงานผาน jobsDB Mobile App ท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 91% 

– ชองทางออนไลนเปนชองทางหลักในการสรรหาคนทํางาน สําหรับแนวโนมการหางานใน
ปจจุบัน เว็บไซตหางานยังคงเปนชองทางหลักในการหาผูสมัครงานของผูประกอบการถึง 65% ในขณะ
ท่ีผูหางานคนหาและสมัครงานผานชองทางเว็บไซตหางาน ซ่ึงเปนชองทางท่ีไดรับความนิยมสูงสุด มีมาก
ถึง 74% (ท่ีมา : ผลสํารวจของ Seek Asia Candidate เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2559) 

ไดเวลาแลวท่ีผูประกอบการและคนทํางาน HR ตองปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการทํางานกันครั้งใหญ 
นอกเหนือจากกา รทําความเขาใจพฤติกรรมของผูหางานในปจจุบัน เทรนดเก่ียวกับ Big Data 
Candidate เพ่ือทําความเขาใจผูหางานอยางลึกซ้ึง การใชชองทางออนไลนในการสรรหาพนักงาน      
ใหความสําคัญกับแพลตฟอรมบนมือถือท่ีเขาถึงไดงาย เหนือสิ่งอ่ืนใด คือ การจุดประกายสรางสรรค
องคกร พลิกโฉมหนาใหกลายเปน Digital Workplace … Digital Organization ไดอยางแทจริง 
 
 

ท่ีมา : th.jobsdb.com/th-th/articles/กาวใหทัน-hr-4-จุด-0-ดวย-internet-of-things 
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