กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้มีผลงานโดดเด่นจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
หน่วยงาน สานักส่งเสริมสุขภาพ
ส่วนที่ ๑ สรุปผลการดาเนินงาน
กิจกรรม
การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ผู้ มี ผลการปฏิ บั ติ ราชการ
ระดับดีเด่น ของบุคลากรสานักส่งเสริมสุขภาพ
สรุปการถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน

จานวน (ครั้ง)
๑ ครั้ง
๑ ครั้ง

ส่วนที่ ๒ รายละเอียดการดาเนินงาน
๑. ชื่อเรื่อง (เรื่องเล่า) : “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จและมีความสุข”
๑.๑ ประเภทกิจกรรม :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน
๑.๒ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม : บุคลากรสานักส่งเสริมสุขภาพ ทุกระดับ
๑.๓ ระยะเวลา สถานที่ : วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทางาน ชั้น ๕
สานักส่งเสริมสุขภาพ
๑.๔ สรุปสาระสาคัญจากการจัดกิจกรรม/การถอดบทเรียน :
สืบเนื่องจาก การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตัวชี้วัดที่
2.1 ระดับความสาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน/กลุ่มงานสู่ระดับบุคคล ตามเกณฑ์การประเมิน
กาหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้มีผลการปฏิบัติง านดีเด่นในรอบที่
2 พ.ศ. 2560 เพื ่อ แลกเปลี่ย นเรีย นรู้ถ่า ยทอดประสบการณ์ รวมทั ้ง ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะให้ก ับ
บุค ลากรทุก ระดับ นาไปใช้ประยุก ต์เป็นแนวทางในการปฏิบัติง าน อีก ทั้ง การจัดกิจ กรรมนี้ยัง สอดคล้อ งกับ
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 5 การมุ่ง เน้นบุคลากร โดยมุ่งไปสู่การสร้างและคงไว้
ซึ่งสภาพแวดล้อมของการทางานที่ให้ผลการดาเนินงานที่โดดเด่น ซึ่งหน่วยงานมีวิธีการอย่างไร ที่จะ
1. สร้างสภาพแวดล้อมด้านบุคลากร ทาอย่างไรที่จะบริหารขีดความสามารถและอัตรากาลัง
ด้านบุคลากรให้งานบรรลุผลสาเร็จ รวมถึงบรรยากาศการทางานที่จะสนับสนุนการทางาน
2. สร้างความผูกพันกับบุคลากร ซึ่ง ระบบการประเมินผลการปฏิบัติง านส่ง ผลต่อ การสร้าง
แรงจูงใจและความร่วมมือของบุคลากรเพื่อให้มีผลการดาเนินการที่ดี

-๒-

ดัง นั ้น การจัด กิจ กรรมประชุม การแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ เรื่อ ง “ปฏิบ ัติง านอย่างไรให้ป ระสบผลสาเร็จ และมี
ความสุข ” เป็นส่วนหนึ่งที่จ ะต้อ งดาเนินการตามเกณฑ์ก ารประเมิน ตัว ชี้วัด ที่ 2.1 และ PMQA ในหมวด 5
โดยบุค ลากรของสานัก ส่ง เสริม สุข ภาพ สามารถนาการถ่ายทอดประสบการณ์ข องบุค ลากรที ่ มีก ารปฏิบ ัติ
ราชการระดับดีเด่น ในรอบที่ผ่านมา นาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางให้เข้ากับการทางานของตนเองเพื่อให้เกิด
ประโยชน์และสะท้อนถึง ผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์กรได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ของบุคลากรสานั ก
ส่งเสริมสุขภาพ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทางาน
ชั้น ๕ สานักส่งเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ รวมทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอให้
บุคลากรทุกระดับ นาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่อไป
หัวข้อเรื่องเล่า : "ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จและมีความสุข" ปัจจัยสู่ความสาเร็จ/ความภาคภูมิใจ
สิ่งที่ได้รับ :
๑. การมองเห็นคุณค่าของงาน เป็นพลังผลักดันเกิดความมั่นใจในการทางานและทางาน
อย่างมีความสุข
๒. พัฒนาตนเอง โดยการไม่หยุดเรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่ๆ ปรับปรุงการทางานตลอดเวลา เปิดใจ
ให้กว้าง คิดบวกเสมอ
๓. ยึดหลัก ครองตน ครองคน และครองงาน
๔. การทางานเป็นทีม และเป็นผู้รับฟังความคิดเห็นและผู้ร่วมงานที่ดี
๕. การติดตามและประสานงาน ใช้หลักการเคาะประตูบ้าน
๖. การอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย
๗. การได้รับคาปรึกษา คาแนะนา และการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการนามาประยุกต์ปรับใช้ในการทางานของตนให้ประสบความสาเร็จ
๑.๕ หลักฐานประกอบ : เว็บไซด์สานักส่งเสริมสุขภาพ
http://hp.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1448&filename=index_th

นางสาวระวีวรรณ สาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สรุปผลการดาเนินงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นของบุคลากร
สานักส่งเสริมสุขภาพ
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทางาน ชัน้ ๕ สานักส่งเสริมสุขภาพ
................................................
ประเด็นเรื่องเล่า “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จและมีความสุข”
ผู้เล่า : นางบังอร สุภาเกตุ ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
กลุ่มงาน : กลุ่มอนามัยวัยทางาน
เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ทบทวนวิ ธี การ รู ป แบบและผลการดาเนิ นงานการพั ฒนาระบบการคั ดกรองมะเร็ง เต้ า นมด้ ว ยการ
ตรวจเต้านมด้วยตนเองในปีที่ผ่านมา โดยพิจารณาจากรายงานผลการดาเนินงานของศูนย์อนามัยและผ่านการ
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม ซึ่งจาก
การทบทวนวิธีการ รูปแบบและผลการดาเนินงาน นามาสู่การร่วมกันจัดทาแผนการดาเนินงานตามดูแลและเฝ้า
ระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ระหว่าง
ส่วนกลางและศูนย์อนามัย มีการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงานโครงการฯ ให้กับศูนย์อนามัย
ต่าง ๆ ตามบทบาทหน้าที่ทั้งระดับส่วนกลางและระดับเขต การติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบการคัดกรอง
มะเร็งเต้ านมฯ ติด ตามเฝ้าระวังผ่านเว็บ ไซด์โครงการสืบ สานฯ (http://www.hpc.go.th/bse/) ติด ตามผ่าน
คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทางาน กลุ่มที่ 4 วัยทางาน ในรูปแบบของการรายงานผล
การดาเนินงานจากศูนย์อนามัย สุ่มลงพื้นที่เพื่อติดตามการดาเนินงานร่วมกับศูนย์อนามัย
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success Factor)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ และมีการกาหนดตัวชี้วัดที่
ใช้ในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการที่ชัดเจน มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับ กรมลงสู่ระดับกลุ่มงานและ
บุคคลที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
2. มีการเขียนแผนงานร่วมกันระหว่างส่วนกลางและศูนย์อนามัยเพื่อให้การทางานสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
3. ในกลุ่มงานเดียวกันมีการกาหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดร่วมกันทาให้เกิดการทางานที่ชัดเจนและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. มีการทางานเป็นทีม
ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน
การดาเนินงานดูแลและเฝ้าระวังสตรีไทยจากมะเร็งเต้านมภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม เป็นการดาเนินงานเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จย่า ที่ทรงห่วงใยสตรีไทยจาก
มะเร็งเต้านม จากการประเมินผลการดาเนินงานที่ผ่าน ทาให้ช่วยผู้หญิงไทยพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมที่ในระยะแรก
เพิ่ ม มากขึ้ น ท าให้ เข้า สู่ระบบการรัก ษาได้ เร็ว อั ต ราการรอดชีพ สูง ขึ้ น 2. จากการด าเนิ น งานท าให้ เกิ ดภาคี
เครือข่ายต่าง ๆ เช่น ศูนย์อนามัย สสจ. สมาคมแม่บ้านมหาดไทย มูลนิธิถันยรักษ์ฯ มูลนิธิ พอ.สว. ร่วมขับเคลื่อน
การดาเนินงาน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นของบุคลากร
สานักส่งเสริมสุขภาพ
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทางาน ชัน้ ๕ สานักส่งเสริมสุขภาพ
................................................
ประเด็นเรื่องเล่า “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จและมีความสุข”
ผู้เล่า : นายไพโรจน์ ชูสุข ตาแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
กลุ่มงาน : กลุ่มอานวยการ
เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)
ปฏิบัติงานที่สานักส่งเสริมสุขภาพ เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี ในส่วนของ
การตรวจสอบใบสาคัญ เบิกค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ค่าเช่าบ้านของบุคลากรในสานักฯ และร่วมสนับสนุน การจัด
ประชุมทั้งภายในและภายนอกของสานักฯ การทางานที่ผ่านมาจะพบปัญหาที่ทาให้การทางานล่าช้าไปบ้างคือ
การส่งเอกสารหลักฐาน ไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ ทาให้งานเกิดความล่าช้าไม่ราบรื่น จึงต้องมีการแก้ปัญหา
โดยการเตรียมความพร้อมและประสานข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบก่อนดาเนินงาน เพื่อให้ได้รับเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนตามที่กาหนด
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success Factor)
การมีทีมงานที่ดี เมื่อได้รับมอบหมายงานจะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการทางานร่วมกัน การ
ได้รับความประสานร่วมมือจากกลุ่ม/ฝ่ายต่างๆ ภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน เป็นอย่างดี ทาให้งาน
ที่ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆ แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ดี ความภูมิใจจากการปฏิบัติงานคือการได้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ/
การประชุมของทั้งระดับกรมอนามัยและสานักส่งเสริมสุขภาพ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นของบุคลากร
สานักส่งเสริมสุขภาพ
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทางาน ชัน้ ๕ สานักส่งเสริมสุขภาพ
................................................
ประเด็นเรื่องเล่า “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จและมีความสุข”
ผู้เล่า : นางสาวสงกรานต์ กัญญมาสา ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน : กลุ่มอนามัยวัยรุ่น
เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)
เริ่มปฏิบัติงานที่สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัยเป็นที่แรก หลังจากจบการศึกษา จึงไม่รู้เรื่องของระบบ
ราชการและการทาหนังสือราชการ ไม่เข้าใจขั้นตอนในการทา เพราะไม่เคยสัมผัสงานทางด้านนี้มาก่อน ทาให้ต้อง
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยงานที่รับผิดชอบ จะเป็นงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการส่งเสริมสุขภาพทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดทารายงาน สรุปประเมินผลงาน และสนับสนุนช่วยใน
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดังนั้นจึงต้องอาศัยการทางานเป็นทีม การวางแผนร่วมกัน ของคนในกลุ่มและ
คนในสานัก และต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่จึงจะทาให้งานประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success Factor)
ความท้าทายในงานที่เป็นงานที่ ไม่ เคยทามาก่ อน จึ งเป็ นแรงผลักดั นให้ แสวงหาความรู้เพิ่ มเติม เพื่ อ
นามาใช้ในงานทั้ งจากรุ่นพี่ในที่ทางานและจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ รวมไปถึงการท างานเป็น ทีม การวางแผน
ร่วมกั น และการรับ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ าที่ เปิ ดใจให้ กว้ าง พร้ อมเรีย นรู้สิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ จ ะเข้ ามา ความภู มิ ใจจากการ
ปฏิบัติงาน คือการได้ทางานที่เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นของบุคลากร
สานักส่งเสริมสุขภาพ
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทางาน ชัน้ ๕ สานักส่งเสริมสุขภาพ
................................................
ประเด็นเรื่องเล่า “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จและมีความสุข”
ผู้เล่า : นางสาวธีระนุช อินสอน ตาแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)
เริ่มปฏิบัติงานในราชการที่สานักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย เป็นที่แรกหลังจบการศึกษา โดยงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติคืองาน กพร. และงานระบบควบคุมภายใน ส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องคอยประสานงาน และขอ
ความร่วมมือจากบุคลากรของสานั ก เพื่อที่ จะรวบรวมและรายงานผลการดาเนินงานไปยัง กลุ่มพั ฒ นาระบบ
บริหาร ในการทางานช่วงแรกๆ อาจจะพบกับปัญหาในเรื่องของเรายังไม่ค่อยรู้จักกับผู้ที่เราต้องประสานงานด้วย
และยังไม่รู้ลักษณะวิธีการทางานของแต่ละคน ทาให้การทางานอาจล่าช้าไปบ้าง จึงทาให้เราต้องปรับตัวเอง ทา
ความรู้จักคนในสานักให้มากที่สุด สังเกตและศึกษาการทางานของแต่ละคน ทาให้การประสานงานหรือการขอ
ข้อมูลต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและงานเสร็จทันตามกาหนดเวลา
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success Factor)
การให้ ค วามร่ ว มมื อ จากบุ ค ลากรของสานั ก ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ ที่ ส ละเวลาให้ ข้ อ มู ล และรายงาน ผล
การดาเนินงาน การทางานเป็น ทีม การประสานงานที่ดี การเรียนรู้ลักษณะวิธีการงานของกันและกัน ทาให้
การทางานสนุกและไม่เครียด งานจึงดาเนินไปอย่างราบรื่น
ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน
สามารถเรียนรู้ที่จะอยู่และทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยการปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถเข้ากับผู้อื่น ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ต้องใช้ความตั้งใจ ความอดทน ความเสียสละ มีปัญ หาอะไรเราสามารถที่จะปรึกษาได้ ทั้งเรื่องงาน และ
เรื่องส่วนตัวการใช้ชีวิตในประจาวัน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นของบุคลากร
สานักส่งเสริมสุขภาพ
วันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกลุ่มอนามัยวัยทางาน ชัน้ ๕ สานักส่งเสริมสุขภาพ
................................................
ประเด็นเรื่องเล่า “ปฏิบัติงานอย่างไรให้ประสบผลสาเร็จและมีความสุข”
ผู้เล่า : นางธิติมา พรทัศน์ ตาแหน่ง พนักงานธุรการ ส 4
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)
การทางานตลอดระยะเวลา 38 ปี ส่วนใหญ่จะเป็นงานบริการ สนับสนุนผู้บริหารจึงต้องมีความคล่องตัว
แก้ไขสถานการณ์และปัญหาที่เข้ามาได้ต้องเป็นที่ไว้วางใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง แต่งานทุกงานก็ไม่สามารถ
ทาได้ ด้ ว ยตนเองจึ ง ต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย ผู้ อื่ น ฉะนั้ น การทางานเป็ น ที ม จึ ง มี ส่ ว นสาคั ญ ให้ ง านสาเร็ จ ลุ ล่ ว ง
ไปได้ ก ารรัก ษามิตรภาพกับ เพื่อนร่วมงาน เคารพ ให้เกียรติและให้อภัยซึ่ง กัน และกัน ยกย่องผู้ที่ทาดี หมั่น
ฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ทั้งด้านความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ทันกับยุค 4.0
ปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success Factor)
ยึดหลัก ครองตน ประพฤติดี ขยัน หมั่นเพียร รับผิดชอบในหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถปฏิบัติตน
อยู่ในศีลธรรมอันดี โดยยึดหลัก อิทธิบาท 4 คือ 1) ฉันทะ ความพึงพอใจ 2) วิริยะ ความขยันหมั่นเพียร 3) จิตตะ
ความมุ่งมั่นตั้งใจ 4) วิมังสา การตรึกตรองสิ่งที่ทา ครองคน มีทักษะในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น จงใจให้เกิด
ความร่วมมือและยอมรับ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้มาติดต่องานให้ได้รับความประทับใจและเท่าเทียมกัน ครองงาน
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความช่วยเหลือและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ว่ากล่าวตักเตือนอยู่กันฉันท์พี่น้อง
ความภูมิใจจากการปฏิบัติงาน
ได้รับคัดเลือกเป็นคนดีศรีอนามัยของกองอนามัยครอบครัวในปี พ.ศ. 2539 และ ของกรมอนามัยในปี
พ.ศ.2560

