บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ คทง.ผูกพันฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๖๒ โทรสาร ๐ ๒๑๔๙ ๕๕๒๔
ที่ สธ ๐๘๐๔.๑/๒๓๙
วันที่
๘ มีนาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอรายงานผลการดาเนินกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
เรียน ผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ตามแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ของกองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน ประเด็ น /ปั จ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ผลการประเมิ น ความผู ก พั น
“ด้านวัฒนธรรมองค์กร” ชื่อแผนงาน/โครงการ “การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ” กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ดาเนิ น งานที่ ๒ “จั ด เวทีแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ประสบการณ์ โ ดยมี เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง สนับ สนุนให้ การ
ดาเนิ น งานบรรลุ เป้ าหมาย พัน ธกิจ ที่ตั้งไว้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ สนับสนุนให้ การ
ด าเนิ น งานบรรลุ เ ป้ า หมาย พั น ธกิ จ ที่ ตั้ ง ไว้ ซึ่ ง มี ตั ว ชี้ วั ด ของกิ จ กรรม “มี ก ารจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ประสบการณ์ จานวน ๖ ครั้งต่อปี” นั้น
คณะท างานเสริ ม สร้ า งความผู ก พั น องค์ ก ร ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ โดยกลุ่ ม อ านวยการ
ได้จั ดเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ป ระสบการณ์ โ ดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ การดาเนินงานบรรลุ
เป้ า หมาย พั น ธกิ จ ที่ ตั้ ง ไว้ หั ว ข้ อ “เรื่ อ งเล่ า จากสายงานสนั บ สนุ น ” โดยนางสาววิ ภ า เนี ย มประเสริ ฐ
ไปเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๓ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๓ ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากติดราชการ และ ลาป่วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
.....................................
(นางรุ่งทิพย์ ตู้ทอง)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
คณะทางานเสริมสร้างความผูกพันองค์กร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- ทราบ
...............................................
(นางสาวเบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์)
นายแพทย์ชานาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรมสาขาจิตเวช)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ภาพถ่ายกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย พันกิจที่ตั้งไว้ หัวข้อ “เรื่องเล่าจากสายงานสนับสนุน”
โดยนางสาววิภา เนียมประเสริฐ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สรุปเนื้อหา กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย พันกิจที่ตั้งไว้ หัวข้อ “เรื่องเล่าจากสายงานสนับสนุน”
โดยนางสาววิภา เนียมประเสริฐ
วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ปัจจุบัน กรมสุขภาพจิตมีการกาหนดสายงานไว้ 2 สายงาน ได้แก่
1. สายงานหลัก ได้แก่ ตาแหน่งในสายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกรรม การพยาบาลวิชาชีพ
จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยา สังคมสงเคราะห์ วิชาการสาธารณสุข วิชาการศึกษาพิเศษ
กิจกรรมบาบัด การพยาบาลเทคนิค
2. สายงานสนับสนุน ได้แก่สายงานอื่น ๆ ที่มิใช้สายงานหลัก
กรมสุขภาพจิตได้กาหนดให้ทุกหน่วยงานส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเป็น คนดีที่
เป็ น แบบอย่างในวิช าชีพ เป็ น ประจ าทุกปี ประมาณเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม โดยในปี 2560 ผู้ ได้รับ
คัดเลือกเป็น “คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ” คือ นางสาววิภา เนียมประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
และในปี 2561 กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้เสนอชื่อ นางสาวกัญชลี ศิริวิสูตร เข้ารับการคัดเลือก
คุณวิภา เนียมประเสริฐ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติเพื่อก้าวสู่ “คนดีที่เป็น
แบบอย่างในวิชาชีพ” ซึ่งการปฏิบัติตนนี้จะเป็นการสนับสนุนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจ ที่ตั้งไว้
ดังวิสัยทัศน์ “กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นองค์กรหลักในการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตของ
ประเทศและระหว่างประเทศ” และพันธกิจของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน คือ
1. พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต
2. พัฒนาระบบงานงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต
3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตของประเทศ และบูรณาการให้เป็นระบบเดียว
4. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและประสานความร่วมมือด้านสุขภาพจิตระหว่างประเทศ
5. พัฒนากลไกการดาเนินงานตามกรอบกฎหมายสุขภาพจิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานสุขภาพจิต
การท างานที่เ รารั ก เราจะมี ความสุ ขกั บการทางาน แต่คนส่ ว นใหญ่ก็ ยังมั กบ่นว่ าเบื่ องานอยู่ ดี
ด้วยปัจจัยแวดล้อมอีกหลาย ๆ อย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็ไม่ได้ นอกจากเปลี่ยนตัวเราเอง
กลุ่มอานวยการ ประกอบด้วย
- งานธุรการ งานสารบรรณ ร่าง / พิมพ์ /โต้ตอบ ทาลาย ฯลฯ
- งานการเจ้าหน้าที่ สรรหา บรรจุ โอน ย้าย เลื่อนขั้น ทะเบียนประวัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลาออก ฯลฯ
- งานพัสดุ จัดซื้อ /จ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดทาแผน จาหน่าย /โอน ฯลฯ
- งานการเงิน ตรวจสอบการเบิก-จ่าย รวบรวมแผน จัดทารายงาน เงินผล – แผน ฯลฯ

การทางานให้ประสบความสาเร็จ เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย และพันธกิจที่ตั้งไว้
1) การเรียนรู้ ข้อผิดพลาด ปัญหา
2) คนคอยให้กาลังใจสนับสนุน
3) ช่วงเวลาดี ๆ ที่น่าจดจา
4) กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง (ความไม่รู้ ไม่ชานาญ รีบแก้ไข หาผู้รู้เครือข่าย แจ้งหน.ผอ.)
5) หยุด..คนอื่นจะพูดถึงคุณอย่างไร
6) ยินดีกับความสาเร็จของคนอื่น
7) มีความรู้สึกดี ๆกับเรื่องต่าง ๆ และพร้อมจะแชร์กับผู้อื่น
8) ตั้งเป้าหมายในวันข้างหน้า
9) ก่อนจะลาออกก็ท่องสโลแกนที่เคยฮิตในยุคหนึ่งว่า
10) “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ขอบคุณที่ตั้งใจฟัง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้แจ้งเวียนแผนที่ยุทธศาสตร์ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
ไปแล้ว ทั้งทางระบบสารบรรณ และได้ขึ้น Web Site กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ ขึ้น Plan Forum
เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามแหล่งข้างต้น
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดเก็บฐานข้อมูลผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดที่สาคัญของ
หน่วยงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2560 บน Web Site กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ ขึ้น Plan
Forum เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกท่านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามแหล่งข้างต้น
คุณพรทิพย์ ดารงปัทมา ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คือ การทางานให้มีความสุข ต้องคิดว่า
เพื่อนร่วมงานคือพี่น้องกัน ครอบครัวเดียวกัน ขอให้บุคลากรทุกคนจดจาสิ่งดีๆ ของคุณวิภา เนียมประเสริฐ
เป็นแบบอย่างในการทางานต่อไป

นางรุ่งทิพย์ ตู้ทอง
ผู้สรุป
**********************************************

