สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์มีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและกำหนด
“ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วิจัย สุจริต จิตอาสา
และประเมินความพึงพอใจต่อองค์กรคุณธรรม
ของบุ
คลากรสถาบั
พัฒนาการเด็
กราชนคริ
สถาบันฯ กำหนดคุณธรรมเป้
าหมาย
เพื่อแก้ไขปัญนหาขององค์
กร ครอบคลุ
มทั้ง น4 ทร์
คุณธรรม ได้แก่
- พอเพียง (การดำเนินงานตามแนว “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม )
- วินัย (การมาปฏิบัติราชการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยของทางราชการการประพฤติตนเป็น
แบบอย่าง )
- สุจริต (มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน )
- จิตอาสา (การบริการที่ด,ี ผู้รับบริการพึงพอใจ การทำงานเป็นทีม การอุทิศเวลาราชการ การมีส่วนร่วม)
สถาบันฯ มีการสำรวจความต้องการของบุคลากรในการกำหนดเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ และความ
ดีที่อยากทำ ที่สอดคล้องกับปัญหาคุณธรรมของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ หรือคุณธรรมหลัก 4
ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากแบบสอบถามปลายเปิด โดย
สำรวจจากบุคลากรสถาบันพัฒนาการเด็กทั้งหมด 204 คน
มีผู้ตอบแบบสำรวจ 164 คน
คิดเป็นร้อยละ 80.39
โดยสรุปผลการสำรวจ ดังนี้
1. ความต้องการของบุคลากรที่อยากแก้ปัญหาคุณธรรมในองค์กร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อื่นๆ
1.1 ปัญหาคุณธรรมในองค์กรที่หน่วยงานต้องแก้ไขมากที่สุด
ประเด็น
จำนวน (n = 164)
ไม่ต้องแก้ไข ดีอยู่แล้ว
114
พอเพียง (การดำเนินงานตามแนว “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม )
6
วินัย (การมาปฏิบัติราชการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยของ
ทางราชการการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง )
สุจริต (มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน )

1

ร้อยละ
69.51
3.65

22

13.41

10

6.09

จิตอาสา (การบริการที่ด,ี ผู้รับบริการพึงพอใจ การทำงานเป็นทีม
การอุทิศเวลาราชการ การมีส่วนร่วม)
รวม

12

7.30

164

100.00

1.2 ข้อเสนอแนะกิจกรรมที่จะสามารถแก้ปัญหาคุณธรรมในองค์กร
• กิจกรรมการสื่อสารและหัวหน้าแต่ละงานปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
• มีนโยบายเรื่องการแต่งกายของทีมสหวิชาชีพให้มี uniform ที่ชัดเจนดูดี ติดป้ายชื่อ ถ้าใส่ชุดธรรมดา
ไม่รู้ว่าเป็นผู้ปกครองหรือเจ้าหน้าที่
• กิจกรรม OD.
• จัดอบรม ให้ความรู้แบบมีส่วนร่วมในการปฏิบัติด้านการส่งเสริมอาชีพเสริมทางเลือกต่างๆด้าน
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากรสถาบันฯ
• รางวัลสำหรับผู้เป็นแบบอย่างที่ดีหรือยกย่องแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามวินัยที่ดี ประกาศสถาบันฯติดให้ชัดแจ้ง
เด่นๆ /ให้ดาว/ส่งเสริม บุคคลที่ทำดีในแต่ละเดือน
• รณรงค์เรื่องช่วยประหยัดน้ำประหยัดไฟให้มากขึ้น
• ความมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานและข่าวสารให้ทั่วถึง
• การปฎิบัติตาม กฎ ระเบียบ ที่วางไว้ อย่างเคร่งครัด
• อบรบระเบียบ และมีบทลงโทษที่ชัดเจน ทำจริง สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ เช่น หักเงิน หรือ
มีการกำชับติดตามจากหัวหน้ากลุ่มงาน
• การมาปฏิบัติงานให้ตรงเวลา เริ่มปฏิบัติงานเวลา 8.30 น. ไม่เอาธุระส่วนตัวมาทำให้เวลาทำงาน
• ส่งเสริม หรือสร้างแรงจูงใจ ในบุคคลที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทางราชการ เช่น มีใบประกาศ สำหรับ
บุคคลที่ปฏิบัติงานในสถาบันดีเด่นในด้านต่างๆ
• มีจิตอาสาต่อการทำงานแม้ไม่ใช่หน่วยงานหรือกลุ่มงานของตนเอง
• ให้มีการทำงานแบบ cross functional มากขึ้น จะได้เกิดการเรียนรู้ทำงานร่วมกัน
• เน้นกิจกรรมมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการทำงานเป็นทีม
• เน้นการประชุมสัมพันธ์ ให้มากขึ้น
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2. ความต้องการของบุคลากรที่อยากทำคุณธรรมในองค์กร ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
2.1 คุณธรรมในองค์กรที่อยากทำมากที่สุด
ประเด็น
จำนวน (n = 164)
ไม่ต้องแก้ไข ดีอยู่แล้ว
79
พอเพียง (การดำเนินงานตามแนว “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
20
การส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม )
วินัย (การมาปฏิบัติราชการ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยของ
14
ทางราชการการประพฤติตนเป็นแบบอย่าง )
สุจริต (มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ มีผลสัมฤทธิ์ในการ
18
ปฏิบัติงาน )
จิตอาสา (การบริการที่ด,ี ผู้รับบริการพึงพอใจ การทำงานเป็นทีม
33
การอุทิศเวลาราชการ การมีส่วนร่วม)
รวม
164

ร้อยละ
48.17
12.19
8.54
10.97
20.12
100.00

2.2 ข้อเสนอแนะกิจกรรมที่จะส่งเสริมคุณธรรม คือ
• ช่วยให้สังคมน่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไป
• การทำบุญตักบาตรทุกวันพระใหญ่ หรือกิจกรรมธรรมมะบรรยาย
• การทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการประชุมcaseร่วมกันให้มากกว่านี้จะได้ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้
เป็นแนวทางเดียวกันผลลัพธ์ในการดูแลเด็กและครอบครัวจะดีขึ้นกว่านี้
• ทำกิจกรรมในการส่งเสริมการเป็นจิตอาสาที่ดี เช่น การรับสมัครจิตอาสา ไปทำหน้าที่ นอกพื้นที่
• กิจกรรมOD
• แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ใช้ได้จริง ทันสมัย
• การเข้าถึงและเข้าใจระบบกลุ่มงานต่าง ๆ
• ตั้งใจทำงาน มีความสุจริตในการทำงาน
• การประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ของสถาบัน ประหยัด ใช้อย่างมีคุณค่า สร้างจิตสำนึกร่วมกัน
• จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
• การบริหารจัดการที่ดี การบริการงานด่านหน้า ที่ต้องบริการผู้ป่วย เช่น การไปศึกษาดูงานใน
โรงพยาบาลที่มี Premium Clinic เพื่อพัฒนาบริการให้ดีขึ้น หรือจัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการ
ให้บริการ การดูแลผู้ป่วยให้ดีที่สุด การให้บริการดุจญาติมิตร
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•
•
•
•
•
•
•

อยากพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ
การสื่อสารที่ดี
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยากให้ทุกคนมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ไม่เห็นแก่ตัว
เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการเขียนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่
การทำบัญชีครัวเรือนและการวางแผนการเงินหลังเกษียณ
กิจกรรม หรือพฤติกรรม ที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละและอุทิศเวลาส่วนตัวให้กับทางราชการ
รวบรวม สรุปผลการดำเนินงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานหรือนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่
สัมฤทธิ์ผล หรือเพื่อบริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคที่พบได้จากการปฏิบัติงาน รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมเพื่อตอบสนองคำแนะนำ/ประเด็นพัฒนาต่อไป
• ปลูกผักสวนครัว
• จัดงานวันเด็ก แจกของผู้พิการ โรงทาน
• ให้รางวัล ผู้มีคุณธรรม น่ายกย่องประจำปี
จากผลการสำรวจความต้องการของบุคลากรในการกำหนดเป้าหมายปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยาก
ทำ ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ร่วมกับ คณะทำงานส่งเสริมคุณธรรมระดับองค์กรสถาบัน
พัฒ นาการเด็กราชนคริน ทร์ นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์และวางแผนกิจกรรมในดำเนินการ ตามหลั ก
คุณธรรม 4 ประการ ได้แก่
พอเพียง
• รณรงค์การสร้างจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ
• การดำเนินงานตามแนว “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การส่งเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม
วินัย
• ปลูกจิตสำนึกในการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
• รางวัลสำหรับผู้เป็นแบบอย่างที่ดีหรือยกย่องแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามวินัยที่ดี
สุจริต
• ตั้งใจทำงาน มีความสุจริตในการทำงาน
• มีแผนการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานใน
สังกัดกรมสุขภาพจิต
จิตอาสา
• จัดกิจกรรมอบรม และศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ เป็น การให้บริการ
• กิจกรรมในการส่งเสริมการเป็นจิตอาสาที่ดี เช่น การรับสมัครจิตอาสา ไปทำหน้าที่ นอกพื้นที่
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