
สรุปรายงานการด าเนินงาน  
การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน 
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นของบุคลากร ส านักส่งเสริมสุขภาพ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบ ๕ เดือนหลัง) 
 

หน่วยงาน   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

ส่วนที่  ๑  สรุปผลการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม จ านวน (คร้ัง/รอบ) 

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการ
ระดับดีเด่น ของบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ 

๑ ครั้ง/รอบ 

สรุปการถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน ๑ ครั้ง/รอบ  
                

ส่วนที่  ๒  รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

๒.๑  ชื่อเร่ือง (เร่ืองเล่า) : “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข”  
 

๒.๒  ประเภทกิจกรรม :   การแลกเปล่ียนเรียนรู้    การถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน  
 
 

๒.๓  ระยะเวลา สถานที่ : วันท่ี  ๒๒  มถิุนายน  ๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างาน ช้ัน ๕ 
            ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

๒.๔  กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและบุคลากรส านักส่งเสริมสุขภาพ  
ทุกระดับ จ านวน ๓๐ คน 
 

๒.๕ วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ รวมท้ังข้อคิดเห็นและข้อเสนอ
จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถอดบทเรียนในครั้งนี้ให้บุคลากรทุกระดับน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไป 

๒.๖  สรุปสาระส าคัญจากการจัดกิจกรรม/การถอดบทเรียน : 
สืบเนื่องจาก การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตัวชี้วัดท่ี ๒.๑ ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวช้ีวัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล ตามเกณฑ์
การประเมินก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้มีผลการปฏิบัติงาน
ดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบที่ ๑ - ๒) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ รวมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะให้กับบุคลากรทุกระดับ น าไปใช้ประยุกต์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อีกท้ังการจัดกิจกรรม
นี้ยังสอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร โดยมุ่ง
ไปสู่การสร้างและคงไว้ซึ ่งสภาพแวดล้อมของการท างานที่ให้ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น ซึ่งหน่วยงานมี
วิธีการอย่างไรท่ีจะ  

๑) สร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ท าอย่างไรท่ีจะบริหารขีดความสามารถและอัตรา 
ก าลังด้านบุคลากรให้งานบรรลุผลส าเร็จ รวมถึงบรรยากาศการท างานท่ีจะสนับสนุนการท างาน  
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๒)  สร้างความผูกพันกับบุคลากร ซึ่งระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานส่งผลต่อการ  
สร้างแรงจูงใจและความร่วมมือของบุคลากรเพื่อให้มีผลการด าเนินการท่ีดี 

การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในวันนี้มี ร.อ.หญิงฐาปนพร สิงหโกวินท์ รอง 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยรุ่น เป็นประธานฯ และ Facilitator นางสาว
พิร ิยา วัฒนารุ่งกานต์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ท าหน้าท่ีเป็น Facilitator นางสาวระวีวรรณ ส าลี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ และนางสาวธีระนุช อินสอน ท า
หน้าท่ีเป็น Note taker  
   ประธานฯ ช้ีแจงถึงการท่ีคนในองค์กรจะเป็นคนท่ีเรียนรู้ได้ต้องตระหนักถึงส่ิงเหล่านี้คือ 
Know What, Know How, Know Why และ  Care Why ซึ่ ง จะมี ก ระบ วน การ  Story Telling ห รื อ
กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management = KM) เป็นการฝึกทักษะของคนให้มีการส่ือสาร 
โดยการเล่าเรื่องถึงความส าเร็จออกมาให้ได้มากท่ีสุดเพราะเป็นส่ิงท่ีพูดหรือ ส่ิงท่ีเล่าเรื่อง มาจากขุมความรู้
ภายในท่ีเรียกว่า Tacit Knowledge ของแต่ละบุคคลสกัดออกมาเป็น Expect Knowledge เพราะส่ิงท่ีพูด 
เป็นส่ิงท่ีดีงาม ลักษณะของกระบวนการ Story Telling มีองค์ประกอบดังนี้  

S = Success อะไรคือปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 T = Trust Worthiness ความไว้วางใจ เช่ือใจกันยินดีให้เขาเล่าให้จบและสนับสนุนให้เขา

แสดงออกหรือช้ีน าให้เขาได้แสดงความคิดเห็นออกมา 
   O = Openness เปิดใจท่ีจะรับฟัง จริงใจ 
   R = Reflectire Listening ฟังเขาพูดอย่างต้ังใจ กระตุ้นหรือท าให้เขาพูดต่อเพราะการ
ส่ือสารท่ีดีเราต้องเป็นผู้ฟังท่ีดี ซึ่งเป็นทักษะของผู้ท าหน้าท่ีเป็น Facilitator ท่ีดี 
   E = Empathy เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ดังนั้น การจัดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวันนี้ นอกจากจะด าเนินการตาม เกณฑ์ 
การประเมินตัวชี้วัดท่ี 2.1 และ PMQA ในหมวด 5 โดยบุคลากรของส านักส่งเสริมสุขภาพ สามารถน าการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของบุคลากรจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางให้เข้ากับการ
ท างานของตนเองเพื่อให้เกิดประโยชน์และสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีคุณภาพต่อไป 
 

๒.๗  สิ่งที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 
๑)  การมองคุณค่าของงาน การมีทัศนคติท่ีดี (คิดบวก) จะเป็นพลังผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่น

ในการท างานให้ประสบผลส าเร็จ อย่ามองว่างานเป็นอุปสรรค 
๒)  ใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น ปฏิบัติตนเสมือนน้ าท่ียังไม่เต็มแก้ว ด้วยการพัฒนาตนเอง

ตลอดเวลา เปิดรับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงใหม่ๆ กับยุคไทยแลนด์ 4.0 
๓)   การท างานเป็นทีม มีการบูรณาการติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆ  ร่วมกัน 
๔)  การมี เทคนิคเฉพาะส่วนตัวท่ี ดี  เช่น  การมี สัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนต่อ

ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลต่อกัน และการวางตัวให้ถูกกาลเทศะอย่างเหมาะสม 
๕)  มองผลประโยชน์และเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก 



                                                   - ๓ - 

๒.๘  หลักฐานประกอบ : เว็บไซด์ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
        

http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=1506&filename=index_th 
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เครือข่าย กพร. ส านักส่งเสริมสุขภาพ/ 
สรุปผลการด าเนินงาน 



 

 
 
ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 
 

ผู้เล่า  :  นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล  ต าแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ 
 

กลุ่มงาน  :  กลุ่มอนามัยวัยรุ่น  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

เร่ืองเล่า  :  “หัวใจของทีมคือความส าเร็จของงาน” 

 

เดิมความถนัดส่วนตัวคือด้านศิลปะ ท างานด้านเผยแพร่ ส่ือประชาสัมพันธ์ เมื่อมาอยู่ส านักส่งเสริม
สุขภาพต้องเรียนรู้งานใหม่ๆท้ังหมด รับผิดชอบตัวชี้วัด 2.2 ซึ่งเป็นงานท่ีไม่เคยท ามาก่อน แต่ได้ทีมงานท่ีดี ท่ี
ช่วยเหลือกัน ท าให้งานออกมาประสบความส าเร็จ และด้วยคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งช านาญการพิเศษให้เป็น
ผู้มองภาพรวม ตัดสินใจ ต่อยอด เติมเต็ม แต่วางตัวเองในฐานะเพื่อนร่วมงาน ไม่ใช่หัวหน้าผู้ออกค าส่ังดังนั้น
ส่ิงจ าเป็นท่ีสุดในการท างานคือ “ทีม” ทีมท่ีดีต้องเป็นเนื้อเดียวกัน เติมเต็มให้กันตลอด ส่ิงส าคัญท่ีสุดคือ รักษา 
ดูแลทีมให้เข้มแข็งจะท าให้งานทุกงานท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จตามเป้าหมาย 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  : 
 ทีมดี แข็งแกร่ง พางานสู่ความส าเร็จได้ ท าคนเดียวจะท ายังไงไหว ช่วยกันท าดีกว่า ได้ท้ังงาน ได้ท้ัง
ความสุข  
 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
 ภูมิใจท่ีได้มาท างานท่ีส านักส่งเสริมสุขภาพ โดยมองว่าความก้าวหน้าในการท างานส่วนหนึ่งต้องมา
จากความเมตตาของเพื่อนร่วมงานด้วย “ยิ่งท างาน ยิ่งเห็นน้ าใจจากเพื่อนร่วมงาน”  
   
 
 
 
 
 
                                                                                             

                                                                                                   
 

 



 
ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 
 

ผู้เล่า  :  นางอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ ต าแหน่ง นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ 
 

กลุ่มงาน  :  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

เร่ืองเล่า  :  “ท างานอย่างมีแผนและเป้าหมายและไร้อุปสรรค” 
 

 การท างานท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีวิธีการท่ีใช้อยู่ประจ า คือ เมื่อได้รับมอบหมายช้ินงานจาก
ผู้บังคับบัญชา ต้องดูว่าเค้าต้องการเมื่อไหร่ ต้องการอะไร อย่างไรและไม่ปฏิเสธหรือไม่มองเห็นปัญหาเป็น
อุปสรรคก่อน เมื่อลงมือปฏิบัติแล้วต้องวางแผนการท างานแต่ละวันและวางเป้าหมายเล็กๆของวันนั้นด้วย ว่า
จะท าให้บรรลุแค่ไหน และทุกครั้งท่ีได้รับมอบช้ินงานจะไม่มองเห็นปัญหาเป็นอุปสรรคในการท าหรือไม่คิด
ปฏิเสธไว้ก่อนว่าท าไม่ได้ เพราะจะท าให้ทีมงานหรือผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานเกิดการบั่นทอน หมดก าลังใจ
ในการท างาน หรือไม่มีแรงกระตุ้นท่ีจะก้าวเดินต่อไปให้งานส าเร็จ 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  : 
 ความคิดเชิงบวกหรือทัศนคติต่อการท างานในแต่ละช้ันงาน การคิดเชิงระบบ คิดวิเคราะห์เพื่อให้ได้
งานท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องมีความมุ่งมั่น ต้ังใจ เอาใจใส่งาน การประสานงาน การเตรียมความพร้อม
ในการท างานนั้นๆรวมทั้ง การท างานแบบมีทีมงานจะช่วยให้ส าเร็จมากขึ้นเร็วขึ้น     
                                                               

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
  การได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเรื่อง HL/HLO ท าให้เกิดการใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ท าให้
เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขภาพ หันมาดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวมากขึ้น และได้มีการจัดสรร
เวลาในการใช้ชีวิตประจ าวันท่ีดีขึ้น ดีกว่าท่ีผ่านมาและรู้สึกภูมิใจท่ีได้มาท างานท่ีส านักส่งเสริมสุขภาพ 
  
 
 
 
                                                                                             

                                                                                                   
 

 

 



 

ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอยา่งไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข”  

ผู้เล่า  :  นายเสน่ห์ ภู่หนู   ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

กลุ่มงาน  :  อ านวยการ  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “มุมมองของผู้ให้บริการงานด้านพาหนะ” 

 การเป็นหัวหน้างานยานพาหนะ บริการด้านรถยนต์ให้กับเจ้าหน้าท่ี เป็นงานท่ีต้องเอาใจคนท้ังสอง
ฝ่าย ท้ังพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นผู้ให้บริการและนักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ ในมุมของพนักงาน
ขับรถท่ีต้องท างานบริการให้แก่เจ้าหน้าท่ีท้ังส านัก ต้องมาก่อน กลับหลัง ซึ่งบางครั้งจะได้รับค าร้องเรียนท้ัง
จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ข้าพเจ้าต้องพิจารณาหาเหตุผลท้ังสองฝ่ายและอธิบายให้ท้ังสองฝ่ายเข้าใจ 
ส่วนพนักงานขับรถยนต์ทุกคนล้วนให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในการเดินทางเป็นอย่างมาก ซึ่งได้รับ
ค่าตอบแทนเพียงเดือนละ 9,000 – 10,000 บาท ดังนั้นจึงเห็นว่าจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องการเพิ่มค่าตอบแทน
ให้พนักงานขับรถยนต์ เพราะเป็นผู้ท่ีมีความช านาญในเส้นทาง มีประสบการณ์ในการท างาน เพื่อเป็นการ
รักษาบุคคลเหล่านี้ให้อยู่กับหน่วยงานเรา  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor) : 

1. ความร่วมมือ ร่วมใจของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถ เจ้าหน้าท่ี นักวิชาการ  
2. การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอื่น เพื่อแลกเปล่ียนความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3. การเจรจา อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ 

 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
  การจัดสวัสดิการการใช้รถเพื่อไปงานบ าเพ็ญกุศลศพของเจ้าหน้าท่ี ท่ีเดิมการขอใช้รถท าไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบ จึงได้ด าเนินการประสานขอข้อมูลจากส านักนายกรัฐมนตรี เพื่อหาแนวทางในการขอใช้รถกรณีนี้
อย่างไรให้ถูกต้อง จนสามารถผลักดันให้เป็นนโยบายระดับกรมได้ส าเร็จ  
 
 
 
 

                                                                                                                                          

                                                                                                     
 
 



 
ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 
 

ผู้เล่า  :  นางสาวอัญชุลี อ่อนศรี    ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
 

กลุ่มงาน  :  กลุ่มอนามัยวัยเรียน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

เร่ืองเล่า  :  “โครงการเด็กไทยสายตาดี” 
 การได้รับผิดชอบงาน โครงการเด็กไทยสายตาดี คัดกรองเด็กช้ันประถม 1 โดยกระบวนการในการ
ท างานมีปัญหามาโดยตลอด ท้ังการต่อต้านจากหลายๆหน่วยงาน ท่ีต้องท างานร่วมกัน เนื่องจากระบบไม่ได้ถูก
วางไว้ให้พร้อมต่อการลงไปคัดกรองในพื้นท่ี ท าให้พื้นท่ีต่อต้านต่อการลงไปคัดกรอง การขาดจักษุแพทย์ 
รวมถึงปัญหาด้านงบประมาณ การจะขับเคล่ือนให้งานด าเนินต่อไปได้ส าเร็จ ส าคัญมากในเรื่องของการสร้าง
เครือข่าย ไม่ควรสร้างความขัดแย้งต่อผู้ร่วมงาน รับฟังและอดทนต่อข้อคิดเห็นของผู้อื่น มองท่ีเป้าหมายและ
ผลลัพธ์ของงานเป็นส าคัญ พยายามเป็นส่ือกลางท่ีจะติดตามและส่ือสารข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานให้ผู้ร่วมงาน
รับทราบตลอด  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  : 
๑ การสร้างเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  
๒ การติดตามข้อมูลและข่าวสารตลอดเวลา ส่ือสารกับผู้ร่วมงานอยู่ตลอด เพื่ออัพเดตข้อมูล                                                           

 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
การเป็นฟันเฟืองหนึง่ในการขับเคล่ือนงานโครงการเด็กไทยสายตาดีให้ด าเนินงานต่อไปได้ ท าให้เด็กท่ี

ด้อยโอกาสได้รับการคัดกรอง เพื่อหาปัญหาและได้รับการแก้ไขปัญหาได้ทัน   
  
 
 
 
                                                                                             
 
 
 

                                                                                                   
 

 

 



ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 

ผู้เล่า  :  นายโกวิท เป็งวงศ์  ต าแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 

กลุ่มงาน  :  กลุ่มอนามัยวัยท างาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “การส่งเสริมสุขภาพกับกลุ่มวัยท างานในสถานประกอบการ” 

หน้าท่ีความรับผิดชอบของการท างานท่ีกลุ่มอนามัยวัยท างานส านักส่งเสริมสุขภาพของกระผมนั้น คือ
รับผิดชอบงานสถานประกอบการ ท่ีต้องด าเนินงานประสานกับภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกท้ังภาครัฐ
และเอกชน เพื่อให้เกิดการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพกับกลุ่มวัยท างานในสถานประกอบการ และด้วยที่กระผม
ไม่ได้จบมาทางด้านสายสุขภาพโดยตรง การด าเนินงานจึงต้องปรับเปล่ียนในหลายๆอย่าง กล่าวคือ  

๑. ปรับเปล่ียนความคิดในการท างานท่ีต้องมองว่าการด าเนินงานท่ีไม่ตรงสายกับท่ีเรียนมานั้นมองมุมใหม่
ให้เป็นเรื่องท่ีถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีต่างหากท่ีเราได้พัฒนาความสามารถในด้านอื่นๆ 

๒. มองเป็นส่ิงท้าทายในในชีวิต 

๓. ได้พบปะผู้คนในสาขาวิชาชีพท่ีหลากหลาย 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor) : 

๑. การปรับเปล่ียนทัศนคติเชิงบวกในการด าเนินงาน 
๒. การวางแผนการด าเนินงาน 
๓. การเรียงล าดับความส าคัญของงาน เช่น งานไหนเร่งด่วน หรืองานไหนก่อนหรือหลัง 
๔. การลงมือปฏิบัติงานเพราะเช่ือว่าไม่มีอะไรท่ีเราท าไม่ได้ หากท าไมได้ก็หาตัวช่วยในการปฏิบัติงาน 
๕. การท าอย่างสุดความสามารถอย่างน้อยถึงผลออกมาไม่ได้ตามท่ีคาดหวังก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราได้ท า

มันอย่างดีท่ีสุดแล้ว 

๖. การตรวจสอบงานโดยให้ผู้อื่นทีมีความรู้คอยแนะน าเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของเราจะท าให้งาน
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน : 

 ภูมิใจท่ีมีโอกาสได้พบกับเพื่อนร่วมงานท่ีดี อย่างเช่นหัวหน้าท่ีเป็นตัวแบบในการปฏิบัติงาน คอยสอน
งาน และจากการท่ีท่านมีความสามารถหลายด้านเราจึงสังเกตเป็นตัวอย่างท่ีดี และมาปรับใช้กับตัวเอง เป็น
แนวทางการด าเนินงานได้ และความภาคภูมิใจท่ีได้จากการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยท างานอีก
ประเด็นคือ ได้ท าให้คนวัยนี้ซึ่งเป็นวัยที่ต้องรับภาระเล้ียงดูคนในครอบครัวกลุ่มวัยอื่นๆท้ังวัยเด็กและ ผู้สูงอายุ 
ได้มีสุขภาพท่ีแข็งแรง และเมื่อตัววัยท างานมีสุขภาพท่ีดีแล้วเขาก็พร้อมท่ีจะดูแลวัยอื่นๆและเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศ 

                                                                                                                                        

 
    



 

ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอยา่งไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 

 ผู้เล่า  :  นางวรรณชนก  ล้ิมจ ารูญ  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

กลุ่มงาน  :  อนามัยแม่และเด็ก  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “การติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร/อาจารย์อาวุโส” 

 การติดต่อประสานงานต้องมีการวางแผนและเตรียมตัวท่ีดี การศึกษาหาข้อมูลของอีกฝ่ายถือเป็นกล
ยุทธ์ส าคัญท่ีจะน าพาไปสู่ความส าเร็จในการเจรจาพูดคุย นอกจากนี้การรู้จักเค้ารู้จักเรา ความอ่อนน้อมถ่อม
ตน รู้จักเด็ก ผู้ใหญ่ วัยวุฒิ คุณวุฒิ การรู้จักเว้นระยะห่างท่ีเหมาะสมยิ่ งช่วยเสริมสร้างให้เราสามารถพูดคุย
เจรจาได้ด้วยดี อีกประเด็นท่ีส าคัญคือ ความใส่ใจในบุคคลและงานท่ีต้องติดต่อประสาน ต้องเปิดรับความคิด 
ความรู้ใหม่ๆ “ ไม่รู้ ไม่ผิด “ความไม่รู้ ไม่ใช่ความผิด ดังนั้นส่ิงใดไม่รู้ให้ถาม มีความพร้อม คอย support เรื่อง
ต่างๆให้กับผู้บริหาร หรือผู้ท่ีเราต้องประสานติดต่อ “รอยยิ้มพิมพ์ใจเป็นส่ิงส าคัญในการก้าวสู่อุปสรรค”  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  :  

๑. วางแผนการท างาน 
๒. มุ่งมั่นต้ังใจ  
๓. พร้อมท่ีจะเรียนรู้อยู่เสมอ 
๔. คิดต่าง คิดใหม่ และไม่แตกแยกทัศนคติ  
๕. การส่ือสาร  
๖. การตัดสินใจ  
๗. หากท าผิดให้ท าใหม่  

 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
 การได้รับความไว้วางใจในการจัดเตรียมข้อมูลให้แก่นักวิชาการ อาจารย์อาวุโส และผู้บริหารภายใน
กระทรวงและนอกกระทรวง  
 
 
 

                                                                                                          

 
     

 

 



 

ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอยา่งไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข”  

ผู้เล่า  :  น.ส.เบญจวรรณ ยี่ค้ิว  ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  

กลุ่มงาน  :  อนามัยแม่และเด็ก  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “กฎหมายสู่วิชาการ วิชาการสู่ประชาชน” 

 เริ่มท างานท่ีแรกได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงาน พ.ร.บ.นมผง เหมือนกับเราต้องเริ่มเรียนรู้ใหม่
เพราะไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย แรกๆต้องท างานวิชาการควบคู่กับกฎหมาย หลังเลิกงานต้องหอบกฎหมายกับ
แนวทางการพัฒนากฎหมายไปอ่านท่ีบ้านทุกวัน เวลาผ่านไปนานจึงเริ่มเข้าใจกฎหมายและสามารถตีความเชิง
วิชาการได้ ด่านแรกผ่านไป ด่านท่ีสองคือเราจะส่ือสารกฎหมายให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างไร ก็ตอ้งศึกษาวิธี
ส่ือสาร การท าส่ือ infographic วันนี้อาจจะยังไม่สามารถส่ือสารให้ประชาชนได้ดีพอ แต่ไม่เคยหยุดศึกษา
พัฒนา จากประสบการณ์ท างานเกือบ 1 ปี พบว่าเราไม่ควรท างานได้แค่ด้านเดียว ควรจะเรียนรู้หลายๆด้านไว้ 
อีกท้ังความรู้มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เราจะต้องศึกษา ค้นคว้าตลอดเวลา เพื่อน ามาใช้ในงานท่ีเรา
รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น   

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  :  

 Belief (ความเช่ือ) – เช่ือมั่นในตนเอง เช่ือมั่นในงานท่ีท าว่ามีคุณค่า มีประโยชน์ต่อผู้อื่น 
 Energetic (พลัง) – มีความกระตือรือร้น ต้ังใจ รวดเร็ว พร้อมรับสถานการณ์ต่างๆท่ีจะเกิดขึ้น  
 Network (เครือข่าย) – การท างานต้องเจอผู้คนมากมาย การสร้างเครือข่ายจ าเป็นอย่างยิ่งและการ

ท างานเป็นทีมจะท าให้งานด าเนินไปด้วยความราบรื่น 
 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
 ความรู้และทักษะต่างๆท่ีมี สามารถน าไปใช้ในการท างานได้จริง และเป็นท่ียอมรับของทีม ทุกครั้งท่ี
ได้รับมอบหมายงานจะรู้ สึกภูมิใจและพยายามท างานนั้นออกมาให้ดีท่ีสุด สมกับท่ีพี่ๆ หัวหน้าและเพื่อน
ร่วมงานไว้ใจมอบหมายให้ท างานนั้น  
 
 

         
                                                                                             

                      
        

 



ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอยา่งไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข”  

ผู้เล่า  :  นายปฐมพงศ์  มีเนตรตรี   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลุ่มงาน  :  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “การจัดท าส่ือมัลติมีเดีย สู่ไทยแลนด์ 4.0” 
 การท่ีได้น าความรู้ท่ีศึกษา มาใช้ในชีวิตการท างานนั้นเป็นเรื่องท่ีดี แต่การท างานก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างท่ี
คิด เพราะเด๋ียวนี้โลกเปล่ียนแปลงเร็ว เทคโนโลยีก็ทันสมัยขึ้น ท าให้ต้องมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลาโปรแกรมท่ี
ใช้ก็จะมี version มาใหม่ตลอด การศึกษาวิธีใช้ก็ได้จากห้องสมุดของกรมอนามัย หรือถ้าจะให้สะดวกก็จะ
ศึกษาทาง Google จะตอบทุกค าถามท่ีสงสัย การจัดรูปแบบส่ือมัลติมีเดียนั้น เราต้องคอยสังเกตอยู่ตลอดเวลา
ว่า สมัยนี้การน าเสนอออกมาในรูปแบบไหน สีโทนไหน ถึงจะดึงดูดผู้ชมให้สนใจในส่ิงท่ีส่ือออกมา ไม่ใช่เอาตาม
ความคิดตนเอง บางทีถ้าคิดไม่ออกก็จะถามเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้าง เพื่อรับความคิดเห็นจากเขา เราจะ
ได้มองเห็นมุมมองอีกมุมหนึ่ง ไม่ใช่มองแต่มุมตัวเอง พอได้จัดท าส่ือมัลติมีเดียเสร็จแล้ว เราก็จะน ามาเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนหรือผู้เข้าชมเว็บไซต์ ได้ศึกษาและได้สาระกลับไป  
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor) : 

๑. ความมุ่งมั่นในเป้าหมาย 
๒. พร้อมท่ีจะเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อยู่เสมอ 
๓. ความคิดสร้างสรรค์ คือกุญแจอีกดอกหนึ่งสู่ความส าเร็จ 
๔. ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
 งานบางงานไม่จ าเป็นต้องดีเด่นเสมอไป แค่ได้สร้างผลงานมาด้วยใจ แค่นี้ก็คือความภูมิใจท่ีสุด 
 
     

 

                                                                                                     

 

            

 

 

 



 

ประเด็นหัวข้อเร่ือง  “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 

ผู้เล่า  :  นางสาว ณภัทรชนกานต์  ถือสมบัติมนตรี   ต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญช ี

กลุ่มงาน  :  กลุ่มอ านวยการ  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “ความรัก” คือรักในงาน รักในส่ิงท่ีท า” 

 ส่ิงท่ีโชคดีมากคือได้ท างานตรงตามสายงานท่ีได้เรียนมา ท างานครั้งแรกกับบริษัทเอกชน ท าให้เป็นคน
ท่ีขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ต้ังใจในการท างานเป็นอย่างมาก มีความรับผิดชอบท่ีสูง สนใจท่ีจะเรียนรู้งาน
ใหม่ๆ เนื่องจากบริษัทเอกชนขนาดกลางไปจนถึงบริษัทขนาดใหญ่ เจ้าหน้าท่ีบัญชีจะได้รับมอบหมายงานเป็น
เรื่องๆ ไป จะรู้เฉพาะงานท่ีตนเองท าและรับผิดชอบเท่านั้น ด้วยความท่ีใฝ่รู้เมื่อท างานท่ีตัวเองได้รับมอบหมาย
เสร็จแล้ว ก็จะร้องประกาศว่ามีใครต้องการจะให้ช่วยงานไหม จากนั้นก็จะไปช่วยงานคนโน้นคนนี้ท าแบบนี้ไป
เรื่อยๆ ท าให้หลายๆคนเข้าใจว่างานท่ีเราไปช่วยคนอื่นนั้นคืองานในความรับผิดชอบของเรา จนสามารถเข้าใจรู้
ได้ว่าในบริษัทหนึ่งๆ นั้นจะต้องมีระบบบัญชีอย่างไรบ้าง  กระท่ังสามารถท่ีจะวางระบบบัญชีตลอดจนถึงปิดงบ
การเงินบริษัทได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสุดยอดประสบการณ์ท างานท่ีสนุกและเป็นครูท่ีดีมากแห่งหนึ่ง 

 ต่อมาเมื่อมาท างานในองค์กรภาครัฐ เดิมท่ีมีพื้นฐานหลักการท างานท่ีดีอยู่แล้ว ก็น ามาปรับใช้ในการ
ท างานสามารถเข้าใจงานได้ง่ายขึ้นตลอดถึงท างานได้อย่างมีประสิทธิผล เดิมงานท่ีได้รับมอบหมายจะเป็นเงิน
นอกงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือต่างประเทศอย่างเช่น Global Fund, TUC และเงินสนับสนุนจาก 
สสส. ซึ่งใช้ระเบียบการ เบิก – จ่าย ตามระเบียบของเจ้าของแหล่งเงินท่ีก าหนดมาให้ กรณีมีปัญหาหรือ
อุปสรรคก็สามารถแก้ไขและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ปัจจุบันเงินนอกงบประมาณท่ียังมีอยู่อย่างเช่น เงินจาก สสส. 
ก็เปล่ียนมาใช้ระเบียบการ เบิก – จ่าย จากหน่วยงานราชการ ท าให้ต้องศึกษาเรียนรู้ กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ของทางราชการตลอดถึงการสอบถามจากพี่ๆ น้องๆ ในกลุ่มงาน, เจ้าหน้าท่ีกองคลัง, กรมบัญชีกลาง ซึ่งบุคคล
เหล่านี้มีประสบการณ์ท างานท่ียาวนาน ต่างก็ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

 ด้วยความรักในงาน รักในส่ิงท่ีท า และความรับผิดชอบ เวลาท างานจิตใจจดจ่อและมีสมาธิกับการ
ท างาน พบว่าหลายๆ ครั้งท่ีเพลิดเพลินสนุกไปกับงานท่ีท างาน จนท าให้ลืมเวลาเลิกงาน รู้อีกทีก็เลิกงานคน
กลับกันไปเกือบหมดแล้ว รวมถึงสมุดเซ็นช่ือก็ถูกเก็บไปด้วย เช้าของอีกวันจึงไปขอเซ็นช่ือเวลากลับกับทาง
เจ้าหน้าท่ีสารบัญ หลายต่อหลายครั้งก็รู้สึกเกรงใจเจ้าหน้าท่ีสารบัญเช่นกัน ซึ่งทุกครั้งท่ีกลับเย็นหลังจากคน
อื่นๆ กลับกันเกือบหมดก็จะมีพยานรู้เห็นว่าเรานั่งท างานจริงๆ ไม่ได้ไปไหนนั่นก็คือเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีถือ
กุญแจห้อง (คุณมณฑา) และหลายๆครั้งก็เป็นหัวหน้ากลุ่มอ านวยการ 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  : 

 ยึดหลักความถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลา ตาม กฎ ระเบียบ ค าส่ังซึ่งเป็นค าส่ังท่ีสุจริต  ความสุจริต 
ความโปร่งใสท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

 

 



ความภูมิใจในการปฏิบัติงาน  : 

 เต็มท่ีกับทุกงานท่ีได้รับมอบหมายและท าให้ดีท่ีสุด ณ จุดท่ีท า  ซึ่งยึดประโยชน์สูงสุด ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก โดยกล้าคิดต่าง เช่น ตอนเข้ามาท างานใหม่ๆ ท่ีส านักฯ กรณีเขียนเช็คส่ัง
จ่ายค่าภาษีให้กรมสรรพากร กรณีการหักภาษี ณ  ท่ีจ่าย และกรณีน าเงินภาษีส่งกรมสรรพากร (ภ.ง.ด. 1, 3, 
53 และประกันสังคม โดยเฉพาะ ภ.ง.ด. 53 จะมีการหักภาษี 4-5 ครั้ง / เดือน เป็นอย่างต่ า) เจ้าหน้าท่ีจะขอ
ใช้รถยนต์ราชการไปสรรพากร ทุกๆ ครั้งท่ีมีการหักภาษี, จ่ายภาษี และจ่ายประกันสังคม ซึ่งส่วนตัวแล้วมองว่า
เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยสูญเปล่า ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียคนอย่างน้อย 2 คน คือคนขับรถยนต์ 1 คน 
และเจ้าหน้าท่ีการเงินอีก 1 คน เป็นอย่างน้อย สูญเสียเวลาโดยใช่เหตุ สูญเสียน้ ามันรถยนต์ไป – กลับ  สูญเสีย
กระดาษในการถ่ายเอกสารจ านวนไม่น้อยท่ีจะต้องเก็บส าเนาไว้ (ถ่ายทุกครั้งท่ีน าส่ง แทนท่ีจะถ่ายชุดเดียวใบ
เดียว) สูญเสียหมึกพิมพ์ สูญเสียพลังงานไฟฟ้า สูญเสียเช็ค ฯลฯ  จึงได้เสนอและพูดคุยกับหัวหน้ากลุ่ม ณ 
ขณะนั้น (คุณกันยารัตน์) ว่าให้รวบรวมน าส่งเงินภาษีทุกชนิดเพียงเดือนละครั้ง รวมถึงการเขียนเช็คส่ังจ่าย
กรมสรรพากรด้วยก็ต้องรวบรวมรายการท้ังเดือนมาเขียนรวมเป็นเช็คฉบับเดียว ท าให้การท่ีจะต้องเปล่ียนอะไร
สักอย่างเป็นเรื่องไม่ง่ายเลยส าหรับส่ิงท่ีเคยถือปฏิบัติกันมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานจึงท าให้มีการทักท้วงกัน
เกิดขึ้น  ซึ่งหัวหน้ากลุ่มก็ได้ให้โทรศัพท์สอบถามไปยังกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง และส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าสามารถท าตามท่ีเสนอได้หรือไม่และผิดระเบียบหรือเปล่า  เมื่อได้รับค าตอบจาก
ทุกหน่วยงานท่ีถามไปว่าสามารถท าได้และไม่ผิดระเบียบ ต้ังแต่นั้นมาเจ้าหน้าท่ีการเงินท่ีเกี่ยวข้องจึงต้อง
ปฏิบัติตามท่ีเสนอมา  ก็ต้องขอขอบคุณหัวหน้ากลุ่ม ณ ขณะนั้น ท่ีให้ความใส่ใจในเรื่องท่ีเห็นว่าเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม ตรงกันข้ามหากหัวหน้ากลุ่มไม่สนใจและเพิกเฉยผลประโยชน์ท่ีจะเกิดแก่ส่วนรวมก็จะไม่เกิดขึ้น 
ในเรื่องนี้จึงถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจท่ีได้ช่วยให้หน่วยงานของรัฐประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงแม้จะเป็นจ านวน
เงินเล็กๆ น้อยๆ ก็ตาม แต่เมื่อหลายๆ ครั้งรวมกันก็ท าให้เป็นจ านวนเงินท่ีมากพอสมควรได้เช่นกัน 

  

 

 

 

                                                                                                     

 
 
 
 
 



 
ประเด็นหัวข้อเร่ือง  “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 

ผู้เล่า  :  นางสาวกรกมล  ปรปักษ์ขาม    ต าแหน่ง  นักวิเทศสัมพันธ์ 

กลุ่มงาน  :  อนามัยวัยรุ่น  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “ทีมเวิร์ค” 

 การด าเนินงานของฝ่ายสนับสนุนด้านวิเทศสัมพันธ์ของดิฉันจะไม่สามารถส าเร็จได้หากไม่มีทีมของแต่
ละโครงการ แต่ละหน่วยงาน ท่ีคอยช่วยเหลือสนับสนุน ส่วนตัวดิฉันเองนั้น เนื่องจากยังคงต้องเรียนรู้อีกมาก 
แต่ก็ได้รับประสบการณ์มากมายจากการเรียนรู้ข้อผิดพลาดในส่ิงท่ีไม่เคยท ามาก่อน ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
มากมายท่ีสามารถน ามาปรับใช้ในการท างาน 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  : 
 การท างานเป็นทีม เนื่องจากงานแต่ละงานไม่สามารถส าเร็จได้ หากไม่มีทีมท่ีสามารถให้ค าปรึกษา 
และสนับสนุนกันและกันได้ 
 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
  สามารถน าการท างานเป็นทีมนี้ไปใช้ต่อในการท างานในอนาคตได้ ซึ่งดีต่อการวางแผนการท างานอย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          

 
          
 
 
 
 
 



 
ประเด็นหัวข้อเร่ือง  “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 

ผู้เล่า  :  นางสาวนิรญิา  บัวศรี     ต าแหน่ง  นักวิชาการเผยแพร่ 

กลุ่มงาน  :  อนามัยวัยรุ่น  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “ความท้าทายท่ีมีความสุข” 

 การท างานในส านักส่งเสริมสุขภาพ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ขึ้นอยู่กับว่าคนไหนปรับตัวได้เร็ว 
เท่ากับท างานอย่างมีความสุข คนไหนปรับตัวได้ช้า จะต้องนั่งทนทุกข์และบ่นต่อไป 
 การปรับตัวแรกท่ีต้องท า คือ การเรียนรู้เพิ่มเติม เพิ่มจากงานท่ีได้รับมอบหมาย งานภารกิจหลักและ
งานอื่น ๆ ท่ีต้องรับผิดชอบ ใช้หลักของการวางแผน ประสานทีมงาน ท ามากได้มาก ท าน้อยได้น้อย ไม่ท าก็ย่ า
อยู่ท่ีเดิม ท างานในแรงกดดันสูง มีความสุขตรงท่ีความส าเร็จ ยิ่งท้าทาย ยิ่งมีพลังในการท างาน แต่ทุกส่ิงขึ้นอยู่
กับว่าทีมงานมองเห็นเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ หากทีมงานร่วมท่ีจะเดินทางไปด้วยกัน ความท้า
ทายท่ีได้เจอทุก ๆ วัน ก็เปล่ียนเป็นเสียงหัวเราะที่มีความสุขได้ 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  : 
 มนุษย์เป็นสัตว์สังคม “เครือข่าย” จึงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ประสบผลส าเร็จ เครือข่ายในนิยามนี้ 
ประกอบด้วย “ทีมงาน” และ “ทีมผู้ประสานงาน” หากเรามีผู้ร่วมทางท่ีดีต่อให้เจออุปสรรค เราจะมีคนท่ี
หาทางออกของปัญหาได้เสมอ และท่ีส าคัญ จงท าให้มากกว่าคนอื่น และอย่าละเลยหน้าท่ีของตนเองจนท าให้
เครือข่ายเดือนร้อน 
 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
 ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน และได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมท่ี ดีท่ีสุด เมื่อผลการด าเนินงานท่ี
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และได้รับประสบการณ์เพื่อต่อยอดในงานต่อไป 
 
 
 

 

 

                                                                                                        

 
 



 
ประเด็นหัวข้อเร่ือง  “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 

ผู้เล่า  :  นางสาวสงกรานต์  กัญญมาสา   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 

กลุ่มงาน  :  อนามัยวัยรุ่น  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “การเรียนไม่มีท่ีส้ินสุด” 

 เริ่มต้นจากการท างานท่ีแตกต่างกันระหว่างเอกชนและการเข้ามาท าหน้าท่ีต าแหน่งนักวิชาการ
สาธารณสุขท่ีกรมอนามัย จากเดิมท่ีท าอะไรไม่เป็นเลย ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงาน การท า
หนังสือราชการ การจัดท ารายงานต่าง ๆ ผ่านการสอนงานจากรุ่นพี่ในทีมประกอบกับการเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติม 
เปิดใจ เรียนรู้ทุก ๆ อย่าง อะไรท่ีไม่เคยท าก็ลองท า จนสามารถท างานบรรลุล่วงตามก าหนด 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  : 
๑. การเรียนรู้ร่วมกับทีมงาน และการศึกษาด้วยตนเอง 

 ๒. การเปิดใจเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ไม่เป็นน้ าเต็มแก้ว 
 ๓. การพูดคุยส่ือสารในทีม 
 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
 สามารถปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายทุกอย่างได้ส าเร็จตามก าหนด 
 
 
 
 
                                                                           

                                                                                         

   
 
               
  
                                                        
     
 
 
 



 
ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข”  
ผู้เล่า  :  นายช านาญ แป้นหลง  ต าแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับ ส3 

กลุ่มงาน  :  อ านวยการ   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “ความเป็นมาของลูกจ้างประจ าส านักส่งเสริมสุขภาพ” 

 หน้าท่ีรับผิดชอบ คือ บริหารอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ าและการจ้างเหมา
บริการของส านักส่งเสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติและส านักอนามัยผู้สูงอายุ โดยด าเนินการ
ในส่วนของการบริหารจัดการอัตราก าลังท้ังหมด การปรับปรุงโครงสร้างอัตราก าลัง โอนย้าย สมัครคัดเลือกให้
ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ปรับเปล่ียนต าแหน่งกรอบอัตราก าลัง สรรหาพนักงานราชการและเป็นคณะท างานในการ
ขับเคล่ือนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส านักส่งเสริมสุขภาพ  

ความเป็นมาของลูกจ้างประจ าของส านักฯ เดิมมีลูกจ้างประจ าถึง 1 ,500 อัตรา กองอนามัย
ครอบครัว ท างานเรื่องวางแผนครอบครัว ประจ าอยู่ท่ีส านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยสามารถท างานได้ตาม
เป้าหมาย ปัจจุบันอัตราของลูกจ้างประจ าลดลง ตามนโยบายเมื่อปี พ.ศ.2545 สมัยก่อนความก้าวหน้าของ
ลูกจ้างประจ า ซึ่งส่วนมากคือต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัยและพนักงานเยี่ยมบ้าน ฐานเงินเดือนจะตัน 
ข้าพเจ้าจึงได้ท าเรื่องไปยังกรมบัญชีกลาง ในการขอเปล่ียนต าแหน่งใหม่ จนได้กรอบอัตราก าลังต าแหน่งใหม่มา 
คือพนักงานธุรการ พนักงานการเงินและบัญชี พนักงานพิมพ์และพนักงานพัสดุ ซึ่งอัตราการเล่ือนเงินเดือน
ค่อนข้างล่ืนไหลกว่าเดิม ส่วนผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัยสามารถรอปรับต าแหน่งได้ในอนาคต  

 งานในส่วนของงานสนับสนุนกรมอนามัยและงานสาธารณกุศลคือ เป็นคณะท างานบริหารชมรมกีฬา
ของกรมอนามัยและด าเนินงานขับเคล่ือนการบริหารงานของมูลนิธิอนามัยครอบครัวและมูลนิธิพัฒนาอนามัย  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  :  

๑. ท างานด้วยความสนุกสนาน มีความสุขในการท างาน  
๒. วางแผนในการท างาน  
๓. ล าดับความส าคัญของงาน ตามก าหนดเวลาส่งงาน  
๔. การคิดบวก แสดงท่าทีในทางบวก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๕. การให้โอกาสคนท างาน ซึ่งได้รับการส่ังสอนมาจากผู้ใหญ่ 
๖. การแบ่งเวลาดูแลสุขภาพของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
 ในส่วนของงานราชการ คือ เป็นส่วนท่ีสนับสนุนบุคลากรส านักฯ มีความก้าวหน้าในสาขาวิชาชีพ
(เล่ือนระดับต าแหน่งสูงขึ้น) ในส่วนของลูกจ้างประจ าได้รับการปรับเปล่ียนต าแหน่งให้สูงขึ้น ปรับระดับช้ันงาน
สูงขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 ความภูมิใจส่วนตัว ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คนดีศรีอนามัยดีเด่น” ประจ าปี พ.ศ.2558 ได้รับโล่และ
เงินรางวัล 10000 บาท จากท่านอธิบดีกรมอนามัย และได้รับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีสาธารณสุข ประจ าปี 
2560” เข้ารับประทานโล่รางวัล จาก พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

 



 

ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอยา่งไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข”  

ผู้เล่า  :  นางสาวศิริลาภ  โกมลปาณิก   ต าแหน่ง  พนักงานการเงนิและบัญชี ส 4   

กลุ่มงาน  :  อ านวยการ  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “การคุมยอดเงินงบประมาณ/การท าเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าตอบแทน/ค่าจ้างประจ า” 

 เริ่มรับราชการตั้งแต่ 1 เมษายน 2524 ท่ีกองอนามัยครอบครัว รวมเวลาถึงปัจจุบันประมาณ 37 ปี 
ท างานครั้งแรกงานท่ีท าคือ การลงบุญชีคุมยอดเงินงบประมาณ พิมพ์เอกสารส่งเบิกใบส าคัญ เบิกจ่ายและ
ต่อมาได้รับงานเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2540 คือ ท าเบิกเงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าจ้างประจ า ส่งกองคลังเพื่อวาง
ฎีกาซึ่งต่อมาเปล่ียนเป็นระบบจ่ายตรง ซึ่งในส่วนกลางมีส านักส่งเสริมสุขภาพเพียงส านักเดียวที่มี Token Key 
เนื่องจากบุคลากรในส านัก ฯ มีมาก กองคลังจึงไม่สามารถท าให้ได้ งานท่ีท าไม่เคยผิดพลาดเนื่องจากมีความ
มุ่งมั่น เสียสละ ซึ่งบางครั้งต้องเสียสละเวลาส่วนตัว น างานกลับไปท าท่ีบ้านหรือท าเสาร์ อาทิตย์ เพราะคิดว่า
ถ้าผิดพลาดไปจะกระทบถึงหลายฝ่าย ท้ังผู้ใหญ่และระดับกรมด้วย การลงบัญชีผิดพลาดเป็นความเสียหาย
อย่างมาก จึงต้องอดทนอย่างมาก ปัญหาท่ีเกิดขึ้นคือการร่วมงานกับคนใหม่ๆของกองคลัง ท่ีต้องน าเอกสารไป
ให้ตรวจท่ีกองคลังเอง ซึ่งเราไม่มีเวลา ท าให้เกิดความเครียดในงานมากขึ้น  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  :  

 ความมุ่งมั่น ขยัน อดทน เสียสละและมีเพื่อนร่วมงานท่ีดี มีภาคีเครือข่ายท่ีดี (กองคลัง กองการ
เจ้าหน้าท่ีและเจ้าหน้าท่ีส านักส่งเสริมสุขภาพ) ช่วยแก้ปัญหาและตอบปัญหาให้  
 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
 ภูมิใจท่ีได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้ากลุ่ม ให้ท างานท่ีส าคัญและไม่เคยท างานผิดพลาด  
 
 
              
 

                                                                                                      

 
 
 
 
 



 

ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอยา่งไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข”  

ผู้เล่า  :  นายสุริยัน ท้วมมะลิ   ต าแหน่ง  พนักงานธุรการ ระดับ ส3 

กลุ่มงาน  :  กลุ่มอนามัยวัยท างาน  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  : “จากอดีต....สู่ปัจจุบัน....กับงานธุรการ” 

 ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้านงานธุรการ ซึ่งประกอบด้วย 

1. รับหนังสือเข้า 
2. ดูแลห้องประชุมและอาคาร สถานท่ีของกลุ่ม  
3. ท าบัญชีวัสดุส านักงาน – ครุภัณฑ์ และเบิก-จ่าย วัสดุส านักงาน 
4. ท าเรื่องซ่อมครุภัณฑ์ช ารุด และส่งคืนครุภัณฑ์ช ารุดท่ีไม่สามารถซ่อมได้ 
5. ควบคุมดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมและระบบ conference  
6. อนุมัติการใช้ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยท างานทางระบบอินทราเน็ต 
7. รับหนังสือเข้าและจ่ายออก ทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
8. เวียนหนังสือให้กับนักวิชาการและเจ้าหน้าท่ีทางกระดาษ, line, e-mail 
9. เก็บหนังสือเวียนเข้าแฟ้มประจ าเดือน 
10. ร่วมด าเนินการจัดประชุมและงานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
โดยเฉพาะงานรับหนังสือเข้ากลุ่มได้ท า flow chart การรับหนังสือเข้ากลุ่มไว้ที่โต๊ะรับหนังสือ เพื่อ

เวลาไม่ได้มาปฏิบัติงาน ผู้อื่นสามารถปฏิบัติแทนได้ ส่วนบัญชีวัสดุส านักงานและครุภัณฑ์ท าจากโปรแกรม 
Excel ซึ่งสะดวกและรวดเร็วในการค้นหาและตัดยอดบัญชี  

กว่าจะได้มาซึ่งความส าเร็จในการท างาน ต้องมีการศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองและผู้อื่น เช่น 
นักวิชาการ เพื่อนร่วมงานท้ังในกลุ่ม นอกกลุ่มและบุคคลภายนอก โดยไม่อายว่าต้องไปถามนักวิชาการหรือ
เจ้าหน้าท่ี ท่ีอายุน้อยกว่า ความส าคัญคือ เขามีความรู้ให้เรา เราต้องการความรู้เพิ่มเติมโดยการซักถาม การ
จดบันทึกและลองปฏิบัติ ผิดบ้าง ถูกบ้างจนเกิดความช านาญ พบความส าเร็จท าให้งานท่ีเราท ามีคุณภาพ 
ถูกต้องและสนุกกับงาน  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor) : 

๓ ศึกษา ค้นคว้า ต้ังใจและรับผิดชอบในการท างาน 
๔ มีน้ าใจ เสียสละเพื่อส่วนรวม 
๕ มีความรัก ความจริงใจต่อเพื่อนร่วมงาน 
๖ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
 ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ประสบความส าเร็จ ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มความสามารถ จนเป็นท่ี
ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา  

 



 
ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอยา่งไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 
ผู้เล่า  :  นางมณฑา โสภาวนิตย์   ต าแหน่ง   พนักงานธุรการ ส. 3 
 

กลุ่มงาน  :  กลุ่มอ านวยการ  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

เร่ืองเล่า  :  “อดีตถึงปัจจุบันกับงานการเงินและบัญชี” 
 

 ข้าพเจ้าบรรจุต้ังแต่ปี พ.ศ. 2526 งานการเงินและบัญชี ฝ่ายงานบริหารท่ัวไป กองอนามัยครอบครัว 
ในต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย จนเปล่ียนเป็น งานการเงิน กลุ่มอ านวยการ ส านักส่งเสริมสุขภาพ ได้
ปรับเปล่ียนต าแหน่งเป็น เจ้าพนักงานพิมพ์ ส.3, ส.4 และพนักงานธุรการ ส. 3 ตามล าดับ รวมระยะเวลาการ
ท างานจนถึงปัจจุบันทั้งส้ิน 35 ปี  
 จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน เบิก-จ่ายเงิน ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ประสานงานกับกลุ่มต่างๆ ประสานงานกับโรงแรม ท าเรื่องยืมเงิน เคลียร์
ใบส าคัญ คืนเงินกองคลัง และงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor) : 
 ท างานด้วยความต้ังใจ ได้ท างานท่ีตนเองมีความถนัด ท างานด้วยความสุข ประสานความร่วมมือกับ
ผู้ร่วมงานภายในและภายนอก มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน จากประสบการณ์ท่ีได้ท างานมานานก็สามารถ
น าความรู้ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นเข้าใจได้ การท่ีเราให้ความร่วมมือกับผู้อื่น ก็จะส่งผลให้ผู้อื่นให้ความร่วมมือกับ
เราเช่นกัน  
 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน : 
 การท่ีหัวหน้าไว้ใจได้มอบหมายให้เราท างาน ซึ่งเราก็พยายามท างานทุกอย่างให้ออกมาดีท่ีสุด เวลาท่ี
เราต้องประสานงานกับกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ เช่น ในเรื่องของการยืมเงิน ถ้าหลักฐานช้ินไหนยังไม่ครบ เราก็จะช่วย
ตามให้ครบเพื่อให้ได้เงินท่ีรวดเร็วขึ้น บางอย่างแม้จะไม่ใช่หน้าท่ีของเราแต่หากเราช่วยเหลือกันก็จะท าให้งาน
ส าเร็จไปได้ด้วยดี  
 
 
 
 

                                                                                                     
 

 



 
ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 

ผู้เล่า  :  นางปิยนันท์  เกตุตรีกรณ์  ต าแหน่ง  พนักงานธรุการ ส 3 

กลุ่มงาน  :  บริหารยุทธศาสตร์   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “กว่าจะเป็น...รายงานประจ าปี (รูปเล่ม)” 
 เมื่อได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีเป็นคณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี ส านักส่งเสริมสุขภาพก็จะท า
หน้าท่ีอย่างเต็มท่ี ส่ิงท่ีประสบความส าเร็จก็คือความร่วมมือของทีมคณะท างานทุกท่าน และนักวิชาการแต่ละ
กลุ่ม/ฝ่าย ในการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานของกลุ่มพร้อมท้ังภาพถ่ายกิจกรรมในปีท่ีผ่านมาส่งมาให้ทาง
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ แต่กว่าจะได้ข้อมูลครบก็ต้องเจรจากันหลายรอบเหมือนกัน หลังจากนั้นทางเราก็จะ
ออกแบบ และก าหนดรูปเล่มรายงานประจ าปีว่าเนื้อหาควรประกอบด้วยอะไรบ้าง เมื่อได้รับข้อมูลจากกลุ่ม/
ฝ่ายเรียบร้อยแล้วทางเราจะพิมพ์ร่างเนื้อหา รูปแบบต้นฉบับ โดยจะก าหนดรูปแบบตัวอักษร รูปเล่มให้ถูกต้อง 
และสวยงาม 
 

 ขั้นตอนต่อไป จะน าเสนอผู้อ านวยการส านักส่งเสริมสุขภาพให้ความเห็นชอบต่อร่างต้นฉบับ ก่อนท่ี
ท่านจะลงนามในค าน า หลังจากนั้นก็จะประสานงานกลุ่มงานพัสดุ กลุ่มอ านวยการ เพื่อท าหนังสือขออนุมัติจัด
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี โดยทางเราจะต้องติดต่อ ประสานงานกับบริษัท/โรงพิมพ์ ให้จัดท าใบเสนอ
ราคาตามคุณลักษณะท่ีเราก าหนด เมื่อเสร็จขั้นตอนตกลงราคากันแล้วทางโรงพิมพ์จะมารับร่างต้นฉบับพร้อม
ท้ังไฟล์ข้อมูลมาท าเป็นรูปเล่มขนาด 8 หน้ายก ซึ่งทางโรงพิมพ์จะน ามาให้เราตรวจรูปเล่ม ค าผิด ค าถูก พร้อม
ท้ังออกแบบตัวอย่างปกหน้า ปกหลัง มาให้เลือกแบบ ซึ่งขั้นตอนตรงนี้จะใช้เวลานานและพิถีพิถันหน่อย 
เพราะทางกลุ่มจะตรวจและแก้ไขกันหลายรอบ เพื่อให้หนังสือถูกต้องท่ีสุดก่อนท่ีจะพิมพ์เป็นรูปเล่มจริง 
ขั้นตอนสุดท้าย  จะเป็นขั้นตอนของการเผยแพร่รายงานประจ าปี โดยก็จะได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่ม
อ านวยการเช่นกันในการส่งไปรษณีย์เผยแพร่ไปยังส่วนภูมิภาค หลังจากนั้นทางกลุ่มก็จะน าไฟล์หนังสือ
รายงานประจ าปีลงเว็บไซต์ส านักส่งเสริมสุขภาพต่อไป 
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  : 
1. มีการประสานงานกลุ่มกลุ่ม/ฝ่าย ในการสนับสนุนข้อมูล และในเรื่องของการจัดซื้อจัด

จ้าง 
2. ต้ังใจท างาน มีความสุขในการท างาน 
3. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบริษัท/โรงพิมพ์ ในการประสานงาน 

 

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน : 
 รู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าหนังสือรายงานประจ าปีให้เป็นรูปเล่มได้ส าเร็จ และสามารถ
เผยแพร่ผลงานของส านักส่งเสริมสุขภาพไปยังหน่วยงานท้ังภายใน และภายนอกกระทรวงได้ 
 

                                                                                          



 
ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข” 
 

ผู้เล่า  :  นางปจารดา  ดวงวิเชียร   ต าแหน่ง  พนักงานพิมพ์ระดับ ส๓  
 

กลุ่มงาน  :  กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์   ส านักส่งเสริมสุขภาพ 
 

เร่ืองเล่า  :  “จากอดีต....สู่ปัจจุบัน.....กับการท างานสนับสนุนงานกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์”  

 ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาบัญชาให้รับผิดชอบในการพิมพ์งานแผนงานและงบประมาณ และงานอื่น 
ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย (ซึ่งข้าพเจ้าท างานทุกอย่างโดยไม่ปฏิเสธใคร) ข้าพเจ้าได้ร่วมงานกับรุ่นพี่ของกลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา ซึ่งขณะนั้นมีพี่ต้ิง นางสาวทัศนภรณ์  ข าปัญญา เป็นหัวหน้ากลุ่ม
บริหารยุทธศาสตร์ งานแผนงานและงบประมาณ งานถ่ายโอนนมโรงเรียนยัง อบต.ท่ัวประเทศ เป็นงานท่ีเยอะ
มากและต้องท าอย่างเร่งด่วน พี่ต้ิง พี่น้อง พี่น้อย พี่ตุ๊ก พี่ต้อม พี่ทิน และพี่ป้อม รวมท้ังดาว ต้องท างานจนถึง
มืดค่ าเกือบทุกวัน  บางครั้งต้องค้างคืนท่ีท างาน และบ่อยครั้งต้องท าเสาร์ - อาทิตย์ ด้วย ถึงงานจะมากแค่ไหน 
แต่ก็ต้ังใจท างานและเสียสละเวลาให้กับราชการด้วยความเต็มใจ ท าให้งานท่ีท าเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด 
ส าเร็จด้วยดี นับเป็นช่วงระยะเวลาและประสบการณ์การท างานท่ีภูมิใจและมีความสุขท่ีสุด ท่ีได้ท างานร่วมกับ
พี่ๆ เหล่านี้ เวลาท่ีเราท้อ หรือเหนื่อย ดาวมักจะนึกถึงเหตุการณ์ ความทรงจ าท่ีประทับใจตลอดมา ท าให้มี
ก าลังใจและต้ังใจในการท างานด้วยความเต็มใจ  
 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor)  : 
1. การตั้งใจและรับผิดชอบในการท างาน 
2. การมีน้ าใจและเสียสละเพื่อส่วนรวม 
3. ความรักความจริงใจท่ีรุ่นพี่มีต่อรุ่นน้อง 
4. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 

ความภาคภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
 ภูมิใจท่ีได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ท างานได้อย่างส าเร็จ ถูกต้อง เสียสละเวลาต่อส่วนรวม จนได้
รับค าชมเชยจากผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 

                                                                                                      

 
 



 

ประเด็นหัวข้อเร่ือง “ปฏิบัติงานอยา่งไรให้ประสบผลส าเร็จและมีความสุข”  

ผู้เล่า  :  นางสาวศุภกานต์ ตุ้มแก้ว  ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีอนามัย ระดับ ส 2  

กลุ่มงาน : กลุ่มอ านวยการ  ส านักส่งเสริมสุขภาพ 

เร่ืองเล่า  :  “ครั้งแรกกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์”     

 เมื่อได้รับมอบหมายงานจะรีบท างานให้เสร็จ จนเมื่อมีการใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน เริ่มแรก
ท างานเสียหาย แต่ไม่ย่อถ้อ ฝึกฝนท าจนใช้คอมพิวเตอร์เป็น และได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานในการ
รับผิดชอบงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เกิดความสนุกกับงาน ถึงแม้งานจะหนักขึ้นก็ตาม  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factor) : 

   1.งานท่ีท าส าเร็จได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ร่วมงานด้วยที่เต็มใจในการให้ความร่วมมือ เช่นในการเป็น
กรรมการตรวจรับท่ีร่วมมือกัน ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น  
 2. เพื่อนร่วมงานน่ารัก ให้ความช่วยเหลือเสมอ  
  

ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน  : 
   เพื่อนร่วมงานให้ความช่วยเหลือเสมอ อยากรู้ ไม่เข้าใจอะไร ทุกคนจะให้ความรู้ในมุมมองของแต่ละ
คน ท าให้เราได้รับความรู้เพิ่ม  
 
 
 
 

 
 
  

                                                                                                          

 
   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


