โครงการอบรมการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพื่อสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรม : โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH TO HEALTH ตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระหวางวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2562
ณ ภูสักธาร รีสอรท จังหวัดนครนายก ,วัดดงละคร ,ศูนยภูมริ ักษธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

โครงการอบรมการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรเพื่อสงเสริมการสรางวัฒนธรรมองคกร และปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม
กิจกรรม : โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH TO HEALTH ตอตานการทุจริตดวยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ
ปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม สร า งความโปร ง ใส สร า งความสามั ค คี และปฏิ บั ติ ง านในองค ก รอย า งมี ค วามสุ ข เสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมองค ก ร MOPH to
HEALTH และคุ ณ ธรรมตามแผนแม บ ทส ง เสริ ม คุ ณ ธรรมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1 “พอเพี ย ง วิ นั ย สุ จ ริ ต จิ ต อาสา”ให บุ ค ลากรในหน ว ยงานมี ส ว นร ว มใน
กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาค า นิ ย ม (MOPH) วั ฒ นธรรมองค ก ร (HEALTH) การเสริ ม สร า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และการมี จิ ต สาธารณะ โดยมี ผู เ ข า ร ว ม
โครงการ ได แ ก บุ ค ลากรของศู น ย ค วามร ว มมื อ ระหว า งประเทศและเครื อ ข า ยงานคุ ณ ธรรม
ประกาศนโยบายขั บ เคลื่ อ นมาตรการส ง เสริ ม ความโปร งใส และป อ งกั น การทุ จ ริ ต เสริ ม สร างวั ฒ นธรรมองค ก ร MOPH to HEALTH ประจํ า ป
งบประมาณ 2563
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มาตรการปองกันและปราบปราม การทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค.
(ปลุกจิตสํานึก ปองกัน ปราบปราม และสราง เครือขาย) มุงเนนการปองกันการทุจริตใหมีความ เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ กําหนดใหมีการ บริหารงานที่โปรงใส
ตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเปน 1 ใน 4 ยุทธศาสตรสําคัญในการปฏิรูปกระทรวง สาธารณสุข ประกอบดวย ปลุกจิตสํานึก สรางจิตสํานึก ปรับฐานความคิดดานการ
ตอตานการ ทุจริตที่ตัวบุคคลสรางพลังคุณธรรมขับเคลื่อน สังคม ปองกัน สรางระบบคุณธรรมและยกระดับ ความโปรงใสในการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และ
เขมแข็ง ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่ เอื้อตอการทุจริตและปดชองโหว กําหนดมาตรการลงโทษผูกระทําผิดอยาง รวดเร็วและ เปนธรรม เครือขาย สราง
กลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝาระวัง แจงเบาะแส และสรางความเขมแข็งของ กลไกการตรวจสอบ
นโยบายการขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมความโปรงใส และปองกันการทุจริต เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร MOPH to HEALTH ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
นโยบายกํากับดูแลองคกรที่ดี
๑. นโยบายดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม - มุงมั่นแสวงหาความรวมมือจากภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการเสริมสรางวัฒนธรรมสุขภาพ เพื่อมุงสูเปาหมายคน
ไทยสุขภาพดี
๒. นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย - มุงมั่น พัฒนา กระบวนการการมีสวนรวม เพื่อตอบสนองผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย ใหเขาถึง บริการได
โดยงาย สะดวกรวดเร็ว และครอบคลุมอยางเสมอภาค
๓. นโยบายดานองคการ สรางองคการใหมีระบบการบริหารจัดการอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๔. ใหความสําคัญการจัดวางระบบควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล อยางจริงจังผลักดันใหหนวยงานจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ
๕. นโยบายดานผูปฏิบัติงาน - สงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนาในวิชาชีพอยางมีคุณธรรมดวยความเสมอภาค ผูปฏิบัติงานปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือนอยางเครงครัดมีจิตอาสา ทํางานเปนทีม มีความมุงมั่นมีสวนรวมในการปองกันการทุจริต และเปนมืออาชีพเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู วิ เคราะห ส ถานการณ การขั บ เคลื่ อ นองค ก รสร า งสุ ข ภายใต มิ ติ Happy body , Data Management & Knowledge
Management และ ความผูกพันตอองคกร 4 หัวขอ ในรูปแบบการประชุมแบบ Word Café ไดแก
1.การควบคุมภายใน กระบวนการคัดเลือกผูไปประชุม อบรม ดูงานตางประเทศ
ปญหาที่พบ:
-เจาหนาที่ ขาดผลสอบภาษาอังกฤษ
-หนังสือมาถึงหนวยงานลาชา
-การติดตามผล เชน การสงเอกสารรายงานลาชา/หรือไมสง/สงไมครบ
แนวทางการแกไข -กองการเจาที่รวมกับ ศรป. ควรบูรณาการในเรื่องานฐานขอมูลของบุคลากรที่มีความสามารถและศักยภาพในการไปประชุม/อบรม/ดูงาน ณ
ตางประเทศ (เก็บขอมูลตอนอบรม)
-ทําความรวมมือกับสถาบันเทวะโรปกรณ ,กระทรวงการตางประเทศ ในการจัดสอบที่ก รมอนามัย ป ละ 1 ครั้ง (ผูบริหาร+นั กวิชาการ)
ประมาณเดือน ตุลาคม เพื่อเก็บเปนฐานขอมูล
-ประสานสํานักงานเลขานุการกรมอนามัย (สลก.)ในกรณีหนังสือเรงดวน ใหสําเนาสง ศรป. ขณะนําเสนอผูบริหาร
-ประสาน (สลก.) เรื่องตางประเทศ ใหสง ศรป. โดยตรง
-การอนุมัติ กรณีรองอธิบดีรับผิดชอบงานตางประเทศไมอยู ศรป. ตองติดตามและชี้แจง ทําความเขาใจ
-การติดตามรายงาน กรณี ลาชา แจงระเบียบในที่ประชุมกรม ตอนตนป,ถาเลยกําหนด 15 วัน ใหทําหนังสือติดตามผานผูบังคับบัญ ชา,
นําเสนอรายงานในที่ประชุมกรม และ Jernal Club
2. Happy Body
การลด BMI (ดัชนีมวลกาย) - กําหนดนโยบายการออกกําลังกายขององคกร กําหนดเปาหมายของตนเอง
- ควบคุมอาหาร กินอาหารใหเหมาะสม
-ปรึกษานักโภชนาการ/แพทย
-พักผอนใหเพียงพอ
- หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงเปนอันตรายตอสุขภาพเชน งดสูบบุหรี่ งดสิ่งเสพติด
การเพิ่ม BMI
- หาสาเหตุวาเกิดจากพันธุกรรม/พฤติกรรม/อารมณความเครียด/โรคประจําตัว
- วางแผนโภชนาการ การกินอาหารชีวจิต อาหารสุขภาพ อาจจะเพิ่มโปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต เปนตน
- การจัดการความเครียด การนอนหลับพักผอนใหเพียงพอ การฝกจิต สมาธิ
การจะไปใหถึงเปาหมายที่กําหนดไว Road to Perfect จะตองสรางแรงจูงใจ เชน ใชสื่อใหความรู/คําแนะนํา การใหรางวัล กําหนดกิจ กรรม ทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน การสรางสภาพแวดลอมที่ดี การกําหนดนโยบาย
3.การจัดการความรู DM & KM (Data Management & Knowledge Management)
วิเคราะหปญหา
- ไมมีการรวบรวมความรูในกระบวนงาน (SOP) ขอมูลกระจาย อยูที่ตัวบุคคล ไมมีระบบการจัดเก็บ ขาดการวิเคราะหขอมูล ไมมีมาตรฐาน
กลางในการใชระเบียบ
ขอเสนอแนะ
-รวบรวมความรูในงาน ออกเปนรูปแบบตางๆ
- หัวหนากลุมคือคนสําคัญในการมอบหมาย กระจายงาน
- รวมกันวิเคราะห แกปญหา ในระดับหนวยงาน/กรม
- ผลการวิเคราะห (DM & KM) ควรมีการเผยแพร ในชองทางตางๆเพื่อใหไดรูในวงกวาง
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4.ความผูกพันของบุคลากรในหนวยงาน และตอองคกร (EE) Employee Engagement แบงออกเปน 4 ปจจัย
- ปจจัยผลกระทบตอสถานที่ทํางาน แนวทางแกไข คือ การจัดกิจกรรมกีฬาสี/สันทนาการ กิจกรรมที่ทํางานนาอยูนาทํางาน กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
- ปจจัยผลกระทบที่เกี่ยวกับเพื่อนรวมงาน แนวทางการแกไข คือ การรับประทานอาหารรวมกัน การออกกําลังกายรวมกัน การไปชอป ชิม ใช ดวยกัน
(ในเวลาพักกลางวัน) การทําบุญ(ตามศาสนา) รวมกัน ในดานตางๆ
- ปจจัยที่เกี่ยวกับผูบังคับบัญชา แนวทางแกไข คือ จัดใหมีกิจกรรม คลินิกรักษาใจ มีการเปดใจ พูดคุย ปรึกษา ในเรื่องตางๆ และยอมรับอยางเขาใจซึ่ง
กันและกัน กิจกรรมการเปลี่ยน”หองเย็น” ใหเปน “หองอุนใจ” (หอง ผอ.) ใหกับสถานที่ที่เจาหนาที่ทุกคนไมเกร็ง ลดความประหมา นั้น โดยให ผ.อ. รับฟงถึง
ปญหา ใหคําปรึกษา แนะนํา ในเรื่องงาน และเรื่องตางๆได เปนตน

กระบวนการ AAIM และการปรับใชกับการทํางาน (หลัก 3ป 1บ)
Assessment = ประเมิน
Advocacy = เปนปากเปนเสียง
นํามาปรับใชกับทุกกระบวนงาน ผาน Flow chart
Intervention = ปฏิบัติการ
Management = บริหาร
การพัฒนาองคการตามเกณฑ PMQA
หมวดที่ 1 การนําองคกร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูบริหาร และผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวดที่ 5 การมุงเนนบุคลากร
หมวดที่ 6 การมุงเนนระบบปฏิบัติการ
หมวดที่ 7 ผลลัพธ การดําเนินการ
ป จ จั ย ความสํ าเร็จ 3 ประการสู ระบบราชการ 4.0 Collaboration การสานพลั ง ระหว างภาครัฐ และภาคอื่ น ๆ Innovation การสรา งนวั ต กรรม
Digitalization การปรับเขาสูความเปนดิจิทัล
เปาหมายระบบราชการ 4.0 – ภาครัฐที่เปดกวางและเชื่อมโยงกัน ระบบราชการที่เปดเผยโปรงใสในการทํางาน บุคลากรภายนอกสามารถเขาใจและ
เขาถึงขอมูลขาวสารราชการได มีการแบงขอมูลซึ่งกันและกัน - ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เนนการทํางานในเชิงรุกและมองไปขางหนา มุนเนนแกไข
ปญหา/ตอบสนองความตองการของประชาชน ทําขอมูลขาวสารของทางราชการ(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหมมาใชในการบริหารสาธารณะ
ที่ตรงกับความตองการของประชาชน – ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย มีการทํางานเชิงรุก เตรียมการไวลวงหนา มีการสรางนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่ม
เพื่อสรางคุณคา สามารถตอบสนองกับสถานการณตางๆ ไดอยางทันเวลา เปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูง ปรับตัวเขาสูความเปนสํานักงานสมัยใหม ขาราชการมี
ความผูกพันตอองคกร ตอการปฏิบัตริ าชการไดอยางเหมาะสมกับบทบาทของตน
เทคนิคการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรดวยธรรมะพลิกชีวิต
ธรรมะในการทํางาน:
1. พรหมวิหาร 4 พรหมวิหารเปนหลักธรรมสําหรับทุกคน ที่จะชวยใหดํารงชีวิตอยูไดอยางประเสริฐและบริสุทธิ์ ไดแก
เมตตา: ความปรารถนาใหผูอื่นไดรับสุข กรุณา : ความปรารถนาใหผูอื่นพนทุกข มุทิตา : ความยินดีเมื่อผูอื่นไดดี อุเบกขา : การรูจักวางเฉย
2. สังคหวัตถุ สังคหวัตถุ : ธรรมที่เปนที่ตั้งแหงการสงเคราะหกัน, ธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกัน มีสี่ประการ คือ ทาน : การให การเสียสละ การแบงปนเพื่อ
ประโยชนแกคนอื่น ชวยปลูกฝงใหเปนคนที่ไมเห็นแกตัว แบงปนกัน (แบงปนไปมา) ,ปยวาจา : การพูดจาดวยถอยคําไพเราะออนหวาน จริงใจ ไมพูดหยาบคาย
กาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชน เหมาะกับกาลเทศะ พูดดีตอกัน (พูดจาจับใจ) ,อัตถจริยา : ชวยเหลือกัน ,สมานัตตตา : การเปนผูมีความสม่ําเสมอ โดยประพฤติ
ตัวใหมีความเสมอตนเสมอปลาย วางตัวดีตอกัน (นิสัยเปนกันเอง)
3.ธรรมะประจําตน 7 ประการ รูจักรัก (ตนเองและคนรอบขาง) ,รูจักขอบคุณ (คน/สรรพสิ่งรอบตัว),รูจักขอโทษ (เมื่อกาวลวงผูอื่น),ออนนอมถอมตน (เมื่อให/
ไดรับการชวยเหลือ) ,ใหเกียรติผูอื่นเสมอ,มีสติ คิดใหเปน (positive ไมโลภ),รูหนาที่และมีความรับผิดชอบ (ตามบทบาท)

3

แบงกลุมฝกปฏิบัติ กิจกรรมทีมสรางทีม
สิ่งที่ไดรับ ในเรื่องของการสื่อสารภายในทีม การทํางานเปนทีม การวางแผน การฝกใชสมาธิ และการทํางานของผูนําภายในทีมที่มีความสุขุมใจเย็นและมีสติ การ
เลือกใชน้ําเสียงที่ดีในการสื่อสาร พูดคุยกับคนในทีม เพื่อลดความกดดัน ความตึงเครียดที่มี การใหกําลังใจกัน และการใหโอกาสซึ่งกันและกัน สรางความรักความ
ผูกพันภายในทีม อันนําพามาซึ่งผลลัพธที่ดี สามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดในที่สุด
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ศึกษาดูงานกิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะ ณ วัดดงละคร อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
วัดดงละคร จะมีการชวยเหลือชุมชนโดยการ เผาศพใหฟรี พรอมบําเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมใหทุกคืน ชวยเหลือคนยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาบาน
ใครเกิดเสียชีวิตขึ้นมาแลวฐานะทางบานยากจนก็ขอใหมาติดตอกับทางวัด วัดก็จะรีบดําเนินการชวยเหลือทันทีโดยทางวัดจะจัดการนําเอาศพมาบําเพ็ญกุศลให 3
คืน โดยมีการสวดพระอภิธรรมใหทุกคืนจากนั้นก็จะนําศพไปฌาปนกิจศพตามประเพณี สวนใครที่ตองการจะบวชเรียนก็จะตองมาติดตอ แตจะตองมาบวชดวย
ความศรัทธาและก็จะตองบวชไมตํา่ กวา 1 เดือนหรือวาจะบวชเอาพรรษาเลยก็ไดโดยทางวัดจะจัดการใหโดยผูที่จะบวชนั้นจะตองมีหนังสือจากทางราชการมาแสดง
ดวยวาไมเปนผูตองโทษหรือวาติดยาเสพติด โดยทางวัดจะดําเนินการใหทั้งหมด สวนสาเหตุที่ตองขึ้นปายเอาไวก็เนื่องจากวาทางวัดตองการใหญาติโยมรูจักวัดให
มากยิ่งขึ้นและจะทําใหญาติโยมทุกคนเกิดความศรัทธาและอยากมาทําบุญที่วัด โดยทานเจาอาวาสวัดไดนํา คณะฯ ลงเยี่ยมบานของคนในชุมชนที่มีฐานะยากจน
และรวมกันทํากิจกรรมจิตอาสา ซอมแซม ตอเติมที่พักอาศัยใหกับชาวบานอีกดวย
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ศึกษาดูงาน ณ. โครงการศูนยภูมิรักษธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
การดําเนินงานและกิจกรรมภายในศูนยภูมิรักษธรรมชาติ ประกอบดวย
พิพิธภัณฑระบบแสง สี เสียง เปนอาคารนิทรรศการจัดแสดงแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยแบงแสดงแนวคิดการบริหารจัดการเปน 4
สวน คือ การบริหารจัดการดิน การบริหารจัดการน้ํา การบริหารจัดการปา และการบริหารจัดการมนุษย ประกอบดวยเรื่องของ ดิน หญาแฝก น้ํา ฝนหลวง กังหัน
น้ําชัยพัฒนา การบําบัดน้ําเสียบึงมักกะสัน ทฤษฎีใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พิพิธภัณฑที่มีชีวิต เปนการจําลองแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดําริตางๆ มาจัดแสดงใหเห็นจริง ดวยการจําลองปา และภูมิประเทศของประเทศ
ไทยทั้ง 4 ภาค โดยสอดแทรกปญหาและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับการปรับปรุง และพัฒนาที่ดนิ การอนุรักษแหลงตนน้ํา ลําธาร และปาตนน้ํา อาทิ ปา 3 อยาง
ประโยชน 4 อยาง รวมถึงการจัดแสดงเกษตรทฤษฎีใหม และชีวิตที่พอเพีย งกับวิถีชีวิตของคนไทย รวมทั้งยังมีฐานงาน เพื่อใชฝกปฏิบัติสําหรับผูเขารับการ
ฝกอบรม ไดแก การเตรียมแปลงผัก นาขาว เตาถาน อิฐประสาน บานดิน และธนาคารตนไม เปนตน ซึ่งมี 4 โซนดวยกัน คือ
โซนภาคเหนือ แสดงแนวคิดดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
โซนภาคกลาง แสดงแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม
โซนภาคอีสาน แสดงแนวคิดดานการอาชีพเสริม
โซนภาคใต แสดงแนวคิดเรื่องพลังงานทดแทน
ทั้งนี้เหตุผลที่ทางศูนยแบงการแสดงแนวคิดและทฤษฎีออกเปนภาคตาง ๆ นั้น ดวยแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มี
มากมายเพื่อความสะดากในการจะจําของผูเขาเยี่ยมชมศูนยภูมิรักษธรรมชาติ
การศึกษาดูงาน และการฝกอบรมหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยภูมิปญญาในทองถิ่น นําไปสูการใชทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด
และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน เชน หลักสูตรบานดิน การทํานา การสีขาว เปนตน นอกจากนี้ยังมีการนําเสนอวิถีชีวิต และภูมิปญญาชาวบานในทองถิ่น
ตางๆ ซึ่งจะเปน “อาศรมปญญา” โดยการรวบรวมผูมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา ถือเปนปราชญชาวบานที่จะหมุนเวียนมาชวยคิดชวยถายทอดความรู
ใหกับผูสนใจ เชน สมุนไพร นวดแผนโบราณ ปลาสวยงาม ชางฝมือ เปนตน
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สิ่งที่บุคคลากรไดรับ จากการจัดโครงการในครั้งนี้
1. ผูบริหาร วิทยากร คณะทํางาน บุคลากรในหนวยงานและเครือขายงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน สามารถนําความรูที่ไดรับจากการ
อบรมมาปรับใชกับชีวิตและปฏิบัติงานโดยมีความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
2. ไดความรูความเขาใจ AAIM และสามารถนํามาปรับใชไดกับทุกกระบวนงานของตนเอง
3. การรับรู ความเขาใจ PMQA
4. เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
5. ไดสรางความรักความผูกพันของบุคคลากร ไดเครือขายการในทํางานเพิ่มขึ้น
6. การมีสวนรวมในการทํากิจกรรมจิตสาธารณะ
7.การนําความรู หลักธรรม แนวคิดตางๆ ที่ไดมาปรับใชในชีวิตประจําวัน และการทํางาน
8.ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเด็นความรูดานตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางาน

จัดทําโดย
น.ส.พัทธนันท วังเสนา นักวิชาการพัสดุ
น.ส.สมประสงค ภาผล นักจัดการงานทัว่ ไป
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย
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