


สรุปรายงานการสมัมนาเครือขายดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทจุริต ของหนวยงานกรมอนามัย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ระหวางวันที่ ๘ – ๑๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมพิจิตร พลาซา จังหวัดพิจิตร และ โรงพยาบาลบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  

 

 

การสัมมนาเครือขายดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต ของหนวยงานกรมอนามัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งแกเครือขาย/ชมรมดานคุณธรรม จริยธรรม
ของกรมอนามัย ในการดําเนินงานพัฒนาหนวยงานคุณธรรม การเปนเครือขายภาครัฐตอตานการทุจริต สามารถ
นําความรูไปใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน พัฒนาองคกรบนพ้ืนฐานคุณภาพคูคุณธรรม และเพ่ือเปนเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการดําเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมที่ยั่งยืน มี นางสาวลีลานุช สุเทพารักษ 
ผูทรงคุณวุฒิกรมอนามัย (ดานอนามัยสิ่งแวดลอม) เปนประธานเปดการสัมมนา ผูเขารวมสัมมนาประกอบดวย 
นักวิชาการ พนักงานราชการ และเจาหนาทีจ่ากสวนกลาง และศูนยอนามัยที ่๑ – ๑๓ จํานวน ๖๐ คน รูปแบบสัมมนา 
เปนการบรรยาย/อภิปราย/ประชุมกลุมฝกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน 

สรุปสาระสําคัญตามประเด็น ดังน้ี  

วันที่ ๘ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  

  บรรยาย “บทบาทหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และการสรางเครือขายภาครัฐตอตานการทุจริต” วิทยากรโดย นายอริยวัตถ เที่ยงธรรมโม ตําแหนง นักสืบสวน
สอบสวนชํานาญการ และนางสาวขวัญตา แซโก ตําแหนง นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ สํานักงานปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพ้ืนที ่เขต ๖ พิษณุโลก  

สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  วิสัยทัศน  เปนองคกร 
ที่ขับเคลื่อนและจัดการปญหาการทุจริตไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว เปนธรรม และยั่งยืน ป.ป.ท. เปน
หนวยงานสังกัดกระทรวงยุตธิรรม มีบทบาทในฐานะเปนองคกรหลักของฝายบริหารในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ โดยมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบหมายใหเปนหนวยงานหลกัในการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

หนวยงาน ป.ป.ท.ตางจากหนวยงาน ป.ป.ช. คือ หนวยงาน ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่เฉพาะไตสวน 
และวินิจฉัยการกระทําทุจริตของกลุมนักการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐที่ดํารงตําแหนงตั้งแตผูบริหารระดับสูงหรือ
ขาราชการที่ดํารงตําแหนงตั้งแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป กรณี รํ่ารวยผิดปกติ, กระทําความผิดฐาน 
ทุจริตตอตําแหนงและหนาที่ราชการหรือกระทําความผิดรวมกับผูดํารงตําแหนงที่เปนนักการเมือง ในลักษณะที่
ป.ช.ช.เห็นสมควรดาํเนินการในความผิดน้ันๆ จึงสงผลใหการกระทําทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐที่ดํารงตําแหนง 
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ต่ํากวาผูอํานวยการ ไมอยูในอํานาจของ ป.ป.ช. และยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ ซ่ึงตอมาตาม พ.ร.บ. มาตรการ
ฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๑ ไดกําหนดโครงสรางองคกรฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต แบงเปน ๒ สวน 
คือ ๑) คณะกรรมการ ป.ป.ท. มาจากการแตงตั้ง ๒) สํานักงาน ป.ป.ท. ทําหนาที่สนับสนุนการดําเนินงาน
คณะกรรมการ ป.ป.ท. ในการรับเร่ืองรองเรียน/กลาวหา และขับเคลื่อนยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปจจุบัน สํานักงาน ป.ป.ท. เปนหนวยงานของรัฐไมไดสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรมใด อยูภายใตการบงัคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  
 
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  
 

  ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลบางมูลนาก อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 
 

วิทยากรโดย ๑. นายแพทยวิศิษฏ อภิสิทธ์ิวิทยา ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางมูลนาก 
  ๒. นางสาวปานทิพย บุญประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   
 

อัตลักษณ (คุณธรรมหลัก)  
โรงพยาบาลบางมูลนาก ตนแบบโรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลคุณธรรม “เมตตา เสียสละ รับผิดชอบ” 

 
จุดเริ่มตนหรือจุดประกายการเปนโรงพยาบาลคุณธรรม 

๑. ยึดหลักตามแนวทางพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสเทิดไทองคราชัน  
พระชนมายุ ๗๒ พรรษา 

๒. แนวคิดสนับสนุนของ ศ.เกียรติคุณ นายแพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี 
๓. Leadership ผูบริหารกระทรวงสาธารณสุข ที่มีแนวคิดและนโยบายในการสงเสริมและ 

สนับสนุนใหโรงพยาบาลในสังกัดทุกแหงพัฒนาคุณภาพบริการควบคูกับคุณธรรมเปนโรงพยาบาลคุณธรรม ยึด
หลักความซ่ือสัตย รับผิดชอบ จิตอาสา เปนหลัก เจาหนาที่ทุกคนทํางานเพื่อประชาชนและสวนรวมในการ
ใหบริการประชาชนดวยใจที่มีคุณธรรม ผูรับบริการสัมผัสไดถึงการบริการที่มีความเมตตาตอกัน 

๔. ผานเกณฑรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ระดับ Accreditation, Re – Accreditation  
จํานวน ๒ คร้ัง เปนแหงแรกของจังหวัดและภาคเหนือตอนลางที่ผานการรับรองฯ 

๕. องคกรที่มีชีวิตชีวา รวมทํางาน/กิจกรรมกับระดับชุมชนใชนโยบาย DHS (Direct Health  
System) เทคนิคสุนทรียสนทนา 
 
การขับเคลื่อน  การดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จ ไดอาศัยการขับเคลื่อนจาก ๕ เมล็ดพันธุแหงความดีของ
โรงพยาบาล ไดแก 

๑. การแปลงนามธรรมสูรูปธรรม  

อัตตาลักษณ (คุณธรรมหลัก)  พฤติกรรมบงชี้ ในการกําหนดพฤติกรรมบงชี้ โดยแบงเปน 
3 ระดับ ดังนี้ - ระดับกรรมการบริหาร - ระดับหัวหนากลุมงาน - และระดับเจาหนาที่ทั้งหมด 
จากน้ันมีการประเมินพฤติกรรมบงชี้ หลักปฏิบัติสําคัญตองมีความเคารพ ใหเกียรติซ่ึงกันและกัน 
โดยเร่ิมที่ตนเองกอน 

๒. แกนนําและเครือขาย 
๓. โครงงานคุณธรรม ปญหาที่อยากแก ความดีที่อยากทํา 
๔. ตลาดนัดความดี 
๕. การเยี่ยมเยือนอยางกัลยาณมิตร 
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โดยมีหลักปฏิบัติคือ  ทุกคนพรอมที่จะเปลี่ยน  มีสวนรวมกําหนดคุณธรรมหลัก  รวมแปลงคุณธรรม  

นําสูการปฏิบัติ  ประเมิน  ปรับปรุง/แกไข  กระทรวงสาธารณสุข  จึงยกยองใหโรงพยาบาลบาลมูลนาก
เปนโรงพยาบาลตนแบบของโรงพยาบาลคุณภาพ โรงพยาบาลคุณธรรม และใหเปนหนวยงานตนแบบการศึกษาดูงาน 
ในการถายทอดประสบการณการเรียนรู ใหแกบุคลากร เพ่ือสามารถใชเปนจุดเร่ิมตนการพัฒนาใหเปนองคกร
คุณภาพ องคกรคุณธรรม ตอไป 
 
 ประชุมกลุมฝกปฏิบัติ “กระบวนการคนหาอัตลักษณ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาเครือขายดานคุณธรรม จริยธรรม” 
 

ใหเขียนการคนหาคณุคาของตนเอง (รายบุคคล) พฤติกรรมที่ดีและเปนแบบอยาง และพฤติกรรม 
ที่แกไขใหดีขึ้น และจัดทําโครงงานคุณธรรม โดยเลือกจากพฤติกรรมบงชี้ เร่ือง การตรงตอเวลา 
 
 เย่ียมชมการดําเนินงาน โรงพยาบาลคุณธรรม “โรงพยาบาลบางมูลนาก”เชน 

- จุดทานนํ้าใจ  
  ผูปวยที่มารอรับบริการ สวนใหญจะยังไมไดรับประทานอาหารเชามา บางคนแพทยนัดมาเจาะ
เลือด ตองงดน้ํางดอาหารกอนเจาะเลือด ทางโรงพยาบาลจึงมีบริการนํ้าหวานน้ําเพื่อสุขภาพบริการผูปวย และจุด
ประกายความคิด หาของกิน ขนม ผลไม เทาที่จะหาไดมาแจกใหผูรับบริการรวมถึงเจาหนาที่ไดรับประทานทุกเชา 
ซ่ึงมีผูมีจิตศรัทธาทั้งผูรับบริการและเจาหนาที่ในงาน นอกงาน รวมดวยบริจาคเปนทรัพยบาง ของกินบาง ขนม 
ผลไม ทําใหผูรับบริการไดรับประทาน มีของทานกันทุกเชา รวมถึงเจาหนาที่ดวย สงผลใหผูรับบริการเกิดความพึง
พอใจ บรรยากาศการรอตรวจทีแ่ผนกผูปวยนอกจึงคอนขางผอนคลาย ไมตึงเครียด เกิดความสุขใจทั้งผูใหและผูรับ 
 

- นาคราชตรึงใจ 
  จากภาพฝนแหงเปาหมายรวมกันของทีมงาน มุงหวังจะสรางกัลยาณมิตรใหเกิดขึ้น ทั้งกลุมเพื่อน
รวมงาน ผูรับบริการและผูที่มาเยี่ยมเยือน จึงรวมคิดรวมสรางความประทับใจแรกรับสําหรับผูรับบริการและผูมา
เยือน โดยมองหนาสบตา ยิ้มทักทาย สวัสดี แสดงความใสใจกระตือรือรน ในการใหความชวยเหลืออยางเต็มกําลัง 
เมื่อมี กัลยาณมิตรเครือขายมาเยี่ยมเยือน ศึกษาดูงาน ทีมจะเปนแกนนําสําคัญในการจัดกิจกรรมตอนรับ
ประทับใจดวย Welcome Drink  
 

- ๓ ป. รอไมนาน 
  ๑) ปรับลด : ปรับลดกระบวนการ ขั้นตอนการรับบริการ เชน การจัดการสิทธ์ิผูปวยรับสงตอ 
หรือผูปวยเลือกรับบริการในขั้นตอนเดียวตั้งแตยื่นบัตร 
  ๒) เปลี่ยนแปลง : ปรับเปลี่ยน ระบบงาน/วิธีการ ใหเอื้อตอการรับบริการ 
  ๓) ปรับปรุง : ปรับปรุงพฤติกรรมโดยรับรูการมาอยางรวดเร็ว แสดงการตอนรับและใหขอมูล
บริการและใหบริการทันที 
 

- สวนนี้.....พ่ีรักษ 
  สืบเน่ืองจากประเด็นขอเสนอแนะของผูรับบริการ เร่ืองขอใหการจัดบริการสนับสนุนมุมพักผอน
หรือรับประทานอาหารสําหรับผูรับบริการและญาติระหวางรอรับบริการ กลุมภารกิจประกันสุขภาพจึงจัดทํา 
โครงการ สวนนี้.....พ่ีรักษ โดยเชิญชวนภาคีเครือขาย ประกอบดวย พนักงานรักษาความปลอดภัย ทีมชาง ศูนย
เปลรวมพัฒนา สะสาง ทําความสะอาด จัดหาโตะเกาอ้ีที่นั่งพักผอน จัดวางกระถางปลูกตนไมทํานุบํารุงใหสวยงาม 
เปนที่ประทับใจตอผูพบเห็น 
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- สานฝน ปนนํ้าใจ 
  ผูปวยและญาติไมไดเตรียมความพรอมที่จะมานอนโรงพยาบาล จึงขาดเคร่ืองอุปโภค บริโภค
ตางๆ บางรายไมมีผูดูแลและฐานะทางเศรษฐกิจไมดี เจาหนาที่จึงจัดตั้งกองทุนขึ้น ใหแกผูปวยและญาติ โดยทํา
กลองรับบริจาคเขากองทุนชวยเหลือผูปวยที่ขาดแคลน จัดเตรียมอาหารและอุปกรณสิ่งของเคร่ืองใชที่จําเปน
สําหรับผูปวย แลวทําสมุดบัญชีลงบันทึกรายรับรายจายสรุปทุกอาทิตย 

- ดูแล ใกลบาน ดวยธารนํ้าใจ 
  ผูปวยบางรายอาจจะไมสะดวกตอการมารับบริการ ทางเจาหนาที่จึงมีความคิดวา อยากที่จะไป
รักษาที่บานของผูปวย เพ่ืออํานวยความสะดวก เปนการชวยเหลือใหผูปวยไดรับการรักษาที่ทันเวลา และมีการ
ติดตามประเมินผลหลังจากที่ผูปวยไดรับบริการการรักษา 

- มุงเอื้ออาทร 
  จากการที่เจาหนาหองคลอด ไดมองเห็นความไมสะดวกสบายของผูปวยและญาติ ขณะมาพัก
รักษาที่โรงพยาบาล รวมทั้งกรณีที่มาคลอดฉุกเฉิน ญาติไมไดเตรียมเคร่ืองนอน เชน เสื่อ มุงครอบ ผาหม เพ่ือมา
เฝาไขในเวลากลางคนื  ดังน้ันเจาหนาที่หองคลอดจึงมีความคดิที่อยากจะอํานวยความสะดวกใหกับญาตทิี่มาเฝาไข 
โดยจัดเคร่ืองนอน ซ่ึงมีเสื่อและมุงครอบไวใหยืม โดยใชเงินของหนวยงานและบริจาคโดยสูติแพทย 

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙  

 ประชุมกลุมฝกปฏิบัติ “เรียนรูสูการพัฒนาหนวยงานคุณธรรมของกรมอนามัย” 
ใหนําความรูและสิ่งที่ไดรับจากการศึกษาดูงานคร้ังน้ี มาระดมความคิด เขียนโครงการ โดยแบงเปน ๔ กลุมๆละ  ๒ 
โครงการ ไดโครงการจํานวนทั้งสิ้น ๘ โครงการ  
 

ผลที่ไดรับ  
จากการศึกษาดูงาน โรงพยาบาลคุณธรรม “โรงพยาบาลบางมูลนาก” สามารถนํามาปฏิบัติเปน 

รูปธรรมที่เปนประจักษได ดังน้ี 
๑. การมีเมตตา เอื้อเฟอ เผื่อแผใหกับผูอ่ืน การใหโดยไมหวังผลตอบแทน จะเกิดความสุขใจทั้งผูใหและผูรับ 
 ๒. การเสียสละ เวลาสวนตัว เพ่ือประโยชนสวนรวม เชน เวลาหลังจากเลิกงาน มาทํากิจกรรมตางๆ   
    เพ่ือเกิดประโยชนกับผูอื่น  

  ๓. การรับผิดชอบ ตอหนาที่  เชน การตรงตอเวลา รักษากฎระเบียบขอบงัคับตางๆที่ตองปฏิบัติ   
        สวนตัวและตองปฏิบัติรวมกับผูอื่น เพื่อใหดําเนินการตางๆสําเร็จไปไดดวยด ี

ขอเสนอ  
จากองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติในคร้ังน้ี สามารถนํามาปรับใชกับ 

หนวยงาน ใหเปนรูปธรรมที่ประจักษ จึงเห็นควรจัดทําโครงงานคุณธรรมหนวยงาน เพ่ือใหเกิดความรับผิดชอบ 

ซ่ือสัตย ตอการปฏิบัติงาน เกิดความมีระเบียบวินัยในตัวเอง และทําใหการทํางานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งใน

ปงบประมาณตอไป ยังคงมีการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานสังกัดกรมอนามัย  

                        
                                                                                 นางสาวธีระนุช อินสอน/ผูสรุปรายงาน 

  นางสาวระวีวรรณ  สําลี/ผูตรวจรายงาน 
 



 
                   
  
 
 

 

 

 


