จดหมายข่าว สล. อย.
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ข้าราชการใหม่ !

นายสุวพัต สุขทัศน์
เภสัชกรปฏิบัติการ
กองควบคุมวัตถุเสพติด

น.ส.ภูรีรัตน์ โตสถาน
เภสัชกรปฏิบัติการ
กองควบคุมวัตถุเสพติด

นางมาริสา คงทอง จงอักษร
เภสัชกรปฏิบัติการ
สํานักยา (รับโอน)

นายบุณฑวัต สุวรรณเนตร
เภสัชกรปฏิบัติการ

น.ส.อภิษฐา ทรัพย์ประเสริฐ
เภสัชกรปฏิบัติการ

น.ส.รชยา วิวัฒนพงศ์พันธ์
เภสัชกรปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานสํานักด่านอาหารและยา

ปฏิบัติงานสํานักด่านอาหารและยา

ปฏิบัติงานสํานักด่านอาหารและยา

น.ส.ปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล

นายเอกกมล ณ น่าน

นักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ

นักวิชาการอาหารและยา
ปฏิบัติการสํานักอาหาร (รับโอน)

น.ส. ศรินยา หนูทิม
เภสัชกรชํานาญการ

สํานักอาหาร

น.ส.นันทวลักษณ์ พูลวิวัฒน์ชัยการ

เภสัชกรชํานาญการ
สํานักยา (รับโอน)

กองแผนงานและวิชาการ (รับโอน)

น.ส.สุดารัตน์ ยิ้มเลี้ยง
นิติกรปฏิบัติการ
กลุ่มกฎหมายอาหารและยา
–ที่มาข้อมูล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่-

กฐินสามัคคี อย.
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กําหนดจะนํากฐินสามัคคีไปทอด ณ วัดเชิงเลน
ตําบลท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เพื่อร่วมสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ พร้อมทั้งที่พัก
ผู้ปฏิบัติธรรม เพื่อสามารถรองรับพระภิกษุ-สามเณร และคณะผู้ปฏิบัติธรรม ซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานตลอดจนผู้มาติดต่อราชการ เข้าร่วมงานทอดกฐิน
สามัคคี ณ วัดเชิงเลน ในวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2555 และหากประสงค์จะบริจาคทรัพย์ตามกําลังศรัทธา ขอได้โปรดโอนเงินเข้า
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี กฐินสามัคคี อย. เลขที่บัญชี 340-219280-9 และ
ส่งหลักฐานการโอนเงินไปยังฝ่ายการคลัง สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 02-590-7131 โทรสาร.
02-591-8454 –ที่มาข้อมูล ฝ่ายบริหารทั่วไป-

เว็บไซต์ใหม่ สล.
สํานักงานเลขานุการกรม ขอแจ้งให้ชาว อย. ทุกท่านทราบว่า สล. ได้มีเว็บไซต์ใหม่แล้วนะคะ ซึ่งได้ใช้เป็นศูนย์กลางข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายช่วยอํานวยการนักบริหาร ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัสดุ และฝ่ายพัฒนาระบบ โดย
สามารถเข้าเว็บไซต์ใหม่ได้ที่ www.fda.moph.go.th/secretary ค่ะ –ที่มาข้อมูล ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สํานักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7000 โทรสาร 0 2590 7116 Website : www.fda.moph.go.th/secretary

มุมความรู้
วัฒนธรรมองค์กร

อะไร และ ทําไม

วันนี้เรามาทําความเข้าใจกันดีกว่าว่า วัฒนธรรมองค์กรคืออะไร เหตุใดองค์กรจึงต้องมีวัฒนธรรมและถ้าจะสร้างวัฒนธรรม
องค์กรให้เกิดขึ้นท่านควรเริ่มต้นอย่างไร
วัฒนธรรม คือ ความเชื่อและพฤติกรรม ที่คนในสังคมหนึ่งๆ ยึดถือปฏิบัติ เพราะฉะนั้น วัฒนธรรมองค์กรก็มีความหมาย
ไม่แตกต่างกันคือ ความเชื่อหรือพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่ในองค์กรยึดถือปฏิบัติ
เหตุใดองค์กรจึงต้องมีวัฒนธรรม – องค์กรทุกองค์กรมีวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรม คือ สิ่งที่หล่อหลอมให้คนในองค์กรมีและ
เข้าใจกฎกติกาในการอยู่ร่วมกัน วัฒนธรรมทําหน้าที่เหมือน “เบ้า” ที่หลอมให้คนในองค์กรมีความเชื่อและพฤติกรรมไปในทิศทาง
เดียวกัน วัฒนธรรมทําให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและลดความขัดแย้ง
เราจะสร้างวัฒนธรรมในองค์กรได้อย่างไร – องค์กรควรเริ่มต้นจากการสํารวจดูว่า ปัจจุบันผู้คนในองค์กรมักมีพฤติกรรมหรือ
แนวปฏิบัติไปในทิศทางใดบ้าง แล้วจึงนําพฤติกรรมเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับทิศทางที่องค์กรมุ่งที่จะไป เพื่อดูว่าพฤติกรรมใดที่จะทํา
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย และพฤติกรรมใดที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการก้าวไปข้างหน้าขององค์กร ตัวอย่าง
พฤติกรรมที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น จงทําดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัย เอายังไงเอาด้วย (ประมาณ
ถูก ครั บ พี่ ดี ค รั บ นาย ได้ ค รั บ ท่ า น) เป็ น ต้ น หลั ง จากนั้ น องค์ ก รจึ ง นํา พฤติก รรมที่ ต้ อ งการเห็ น พนั ก งานทุ ก คนถื อปฏิ บั ติเ หล่ า นี้
มากําหนดเป็นค่านิยมหรือวัฒนธรรมขององค์กร
- - สําหรับ อย. - - ได้มีการจัดทําวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จากทิศทางการดําเนินงาน อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
สร้างสรรค์ และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้บุคลากร อย. มีพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติในการดําเนินงาน เพื่อมุ่งเน้น
ให้หน่วยงานเป็นกรมวิชาการและปฏิบัติการ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีมาตรฐานระดับสากล เป็นที่เชื่อถือของประชาชนผู้บริโภค
มีเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ มีประสิทธิภาพสูง และสามารถใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แล้ววัฒนธรรมองค์กร อย. มีอะไรบ้าง มาดูกันดีกว่าค่ะ....

วัฒนธรรมองค์กร อย.
การมีจิตอาสา

การมีจริยธรรม

การเป็นมืออาชีพ

ความสามัคคี

(Volunteer Spirit)

(Ethics)

(Professionalism)

(Unity)

พฤติกรรมที่แสดงออก
 มีความรู้ความสามารถอย่างลึกซึ้งในงานที่
รับผิดชอบ มีมาตรฐานในการบริการตามหลัก
วิชาการ และหลักกฎหมาย
 ใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา ทันเหตุการณ์และเทคโนโลยี
 มีความสามารถในการถ่ายทอด สอนงาน และ
เป็นที่ปรึกษาให้แก่บุคคลอื่น
 มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนางาน
 กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา มุ่งมั่นในการทํางาน

พฤติกรรมที่แสดงออก
 ร่วมแรงร่วมใจในการทํางาน ให้ความ
ร่วมมือองค์กรในการทํางานเพื่อสาธารณะ
 ทํางานเป็นทีม
 ยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
หรือมติที่ประชุม
 รักองค์กรและหนักแน่น
 ให้ความเคารพตามอาวุโส

พฤติกรรมที่แสดงออก
 มีจิตรักการบริการ มีน้ําใจ เอื้ออาทร เอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือทั้งกับคนในและนอกองค์กร
 มีบุคลิกภาพดี แต่งกายเหมาะสม สุภาพ มีมารยาท
พูดจาไพเราะ เป็นที่น่าเชื่อถือ
 อาสาทํางานที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่ไม่มีผู้รับผิดชอบ
 ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ และนํามาปรับปรุงทบทวน
 การให้บริการที่เกินความคาดหมายของลูกค้าหรือ
เกินความรับผิดชอบของตนเองโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

พฤติกรรมที่แสดงออก
 คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
และการยืนหยัดยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
ตามกฎระเบียบและหลักการ
 มีความยุติธรรมให้บริการโดยเสมอภาค
ไม่เอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง
 ไม่นําเอาทรัพย์สินของราชการมาใช้ส่วนตัว
รวมทั้งให้ใช้อย่างคุ้มค่าและสมประโยชน์
 มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 รักษาความลับของทางราชการ

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ก็เหมือนกับการปลูกฝังวัฒนธรรมหรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ให้แก่ผู้คนในสังคม ผู้บริหาร
จําเป็นต้องสื่อสาร เน้นย้ํา ทําตัวเป็นตัวอย่าง ว่ากล่าวตักเตือนเมื่อไม่ปฏิบัติตามหรือให้รางวัลเมื่อปฏิบัติได้ถูกต้อง
การปลูกฝังวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในแต่ละองค์กร ใช้เวลาต่างกัน องค์กรที่ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมได้เร็วที่สุดใช้เวลาประมาณ
8-10 เดือน แต่โดยเฉลี่ยแล้ว องค์กรส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 18 – 24 เดือน จึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
...วันนี้พวกเรา มาร่วมกันสร้างวัฒนธรรม อย. ที่ดีให้เกิดขึ้นกันเถอะค่ะ ^^
- ที่มาข้อมูล อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา, Essential Tips for People Management, กรุงเทพฯ: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2550.
สํานักงานเลขานุการกรม ชั้น 2 อาคาร 3 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0 2590 7000 โทรสาร 0 2590 7116 Website : www.fda.moph.go.th/secretary

