องค์ความรู้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
โครงการ สทอ. ร่วมใจบรรเทาภัย COVID - 19

ความเป็นมา

การขับเคลื่อนโครงการฯ

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีภารกิจประการหนึ่งที่
สาคัญในการดาเนิน โครงการพัฒนาชุม ชนใสสะอาด มิ ติที่ ๔ ด้านการ
เสริมสร้างองค์กรคุณธรรม เพื่อเป็ นการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยา ของเจ้าหน้าที่สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนทุกคน
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเปิดมุมมองของ การประพฤติตนตามหลัก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาข้ า ราชการกรมการพั ฒ นาชุ ม ชนใน
หลากหลายมิติ ที่ไม่ใช่ เพียงบทบาทของการเป็ นข้า ราชการที่ ดีในส่ว น
ราชการที่สังกัดเท่านั้น แต่รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีในสังคมในด้าน
อื่น ๆ เช่น ในเรื่องของคุณธรรมข้าราชการ ที่ประกอบด้วยหลักธรรม 4
ประการ (1) หลักการครองตน (2) หลักการครองงาน (3) หลักการครอง
คน
(4) หลักธรรมาภิบาล จริยธรรมข้าราชการ หมวดที่ 2
เรื่องการยึดมั่นในความถูกต้อง การเสียสละ
สานักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน จึงจัดทาโครงการ “สทอ. ร่วมใจบรรเทาภัย COVID
- 19” ขึ้น
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามที่เดือดร้อนลาบาก จาก
วิกฤตโรคระบาด COVID - 19

๑. ประชุมคณะทางานฯ กาหนดแนวทางในการเป็นหนึ่งในช่องทางการส่ง
ต่อของบริจาค
๒. เสนอโครงการขออนุมัติผู้บริหาร
3. ดาเนินการตามโครงการฯ
3.๑ ทบทวนและวิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ที่ผ่านมา เพื่อนามาประกอบในการทา
แผนปฏิ บัติ ก ารเสริ ม สร้ างคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยาข้ า ราชการ
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
3.2 ร่วมจัดเวรช่วยบรรจุข้าวกล่อง ณ โรงครัว
ปันน้าใจ สู้ภัยโค
วิด วัดระฆังโฆสิตาราม กรุงเทพมหานคร
3.3 ร่วมสมทบเงินในการทาโรงครัวปันน้าใจ สู้ภัย โควิด วัดระฆังโฆสิ
ตาราม จานวน 10,000 บาท
3.4 ด าเนิ น การส่ ง มอบเงิ น บริ จ าคที่
ส านั ก เลขานุ ก าร
กรมการพัฒนาชุมชน
4. สรุ ปผลการด าเนิ นงาน ปั ญหา อุ ปสรรคและแนวทาง ในการด าเนิ น
โครงการฯ เสนอผู้บริหารทราบ

ประโยชน์ของการดาเนินโครงการฯ
เจ้าหน้าที่สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน ทุกคน มีส่วนร่วมใน
การช่วยเหลือสังคม สร้างจิตสานึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกิดขึ้น
ในใจของเจ้าหน้าที่สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนทุกคน มี
คุณธรรม และพัฒนาไปสู่องค์กรคุณธรรม

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19)
มีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มจานวนสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้การดาเนินโครงการฯ ไม่ต่อเนื่อง

ความเป็นมา

การขับเคลื่อนโครงการฯ

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามความ
เจริญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ใน
ปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกัน ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว สังคม องค์กร
และประเทศ ด้ว ยเหตุข องการพั ฒ นาที่มี เ ป้ า หมายของความเจริ ญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจแบบทุ นนิ ยม เพื่อ มุ่งตอบสนองความพึงพอใจของปั จเจกบุค คลและ
กลุ่มเป้าหมายเพียงบางส่วน แต่ขาดการคานึงถึง หลักคุณธรรม จริยธรรม ขาด
การพัฒนาที่ยังยืน เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงหันมามองสิ่งที่
อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้น นั่นคือ “ความสุข” เพื่อมุ่งไปสู่ “องค์กรแห่ง
ความสุข” คือ องค์กรที่สามารถกระตุ้น จูงใจ สร้างความสุขทั้งท่างด้านร่างกาย
และจิตใจให้ทุกคนในองค์กร สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร พร้อมปฏิบัติ
ภารกิจขององค์กรให้ บรรลุตามเป้า หมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยบุ คลากร
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีส่วนสาคัญในการขับเคลื่อนงานของ
กรมการพัฒนาชุมชน ไปสู่เป้าหมาย จึงจาเป็นต้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู้
และการเสริม สร้างคุ ณภาพชี วิตที่ดีใ นการท างาน เพื่อให้ คนทางานในองค์กรมี
ความสุข งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะทางานฯ มิติที่ 4 จึง
ได้จัดทาโครงการ “สทอ. องค์กรแห่งความสุข (CFD Happy workplace)” ขึ้น

แบ่งการดาเนินงานเป็น 6 กิจกรรม ดังนี้
๑. Happy Body สุขภาพดี พร้อมลุยงาน เชิญชวนประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่สานัก
ฯ ออกกาลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย เวลา 16.30 - 17.00
น.
2. Happy Heart หัวใจมีความสุข สร้างสมดุลชีวิต ทั้งงานและครอบครัว
ตั้งเป้าหมาย 18 นาฬิกา ไม่รอช้ากลับบ้าน
3. Happy Soul สร้างจิตวิญาณแห่งความสุข เชิญชวนประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่
สานักฯ เข้าวัด ทาบุญ ฟังธรรม บริจาคทรัพย์และสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วย COVID
- 19
4. Happy Money เชิญชวนประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่สานักฯ ออมทรัพย์กับ
กลุ่มออมทรัพย์สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน และออมเงินใส่กระปุก
ออมสิน
5. Happy Brain เชิญวิทยากรจากภายนอก
มาเสริมสร้างความรู้
เจ้าหน้าที่ในสานักฯ
6. Happy Society สร้างองค์กรแห่งความสุข
จัดกิจกรรมแสดง
ความยินดีเจ้าหน้าที่เลื่อนตาแหน่ง อวยพรวันเกิด และเยี่ยมเจ้าหน้าที่ป่วย

ประโยชน์ของการดาเนินโครงการฯ
โครงการ สทอ. องค์ก รแห่ง ความสุ ข (CFD Happy workplace) ช่วย
แก้ปัญหาที่ได้จากการสารวจ “ปัญหาที่อยากแก้” ด้งนี้
1. work life balance
2. การทบทวนภารกิจ
3. การควบคุมเวลาการปฏิบัติงาน
4. การให้ความรู้ใหม่ ๆ
5. การสร้างและพัฒนาทีมงาน

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มจานวนสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยข้อกาหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 28) ข้อ 9 ให้
หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวด สั่งการให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรในความรับผิดชอบดาเนินมาตรการ
ปฏิ บั ติง านนอกสถานที่ ตั้ง ขั้น สู ง สุ ด เต็ ม จ านวน จึ ง ท าให้ จ ากั ด ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการในแต่ละครั้ง

องค์ความรู้โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างองค์กรคุณธรรม
โครงการคนดีศรี สทอ.

ความเป็นมา

การขับเคลื่อนโครงการฯ

สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน มีภารกิจประการ
หนึ่งที่สาคัญ ใน การดาเนิ นโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รมี ก ารด าเนิ น ง านอย่ า งโปร่ ง ใส มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
เป็นการพัฒนาและป้องกันการ
กระทาผิดวินัยของข้าราชการ และเป็นการส่งเสริม ปลูกจิตสานึก
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของคุ ณ ธรรม จริ ยธรรมของข้ าราชการ
ส านั ก ฯ พิ จ ารณาแล้ ว เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานดั ง กล่ า วบรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงได้จัดทาโครงการ “คนดีศรี สทอ.” เพื่อเป็นการยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนดีเด่นสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ตามข้อบังคับกรมการพัฒนาชุม ชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยา
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559 และมาตรฐานทาง
จริ ยธรรม ตามพระราชบัญ ญัติม าตรฐาน ทางจริย ธรรม พ.ศ.
2562

1. ประชุมคณะทางานฯ เพื่อกาหนดแนวทาง เกณฑ์
การประเมินบุคคล
ต้นแบบ คนดีศรี สทอ. 4 ด้าน
2. เสนอโครงการขออนุมัติผู้บริหาร
3. ชีแ้ จงความเข้าใจแนวทาง หลักเกณฑ์การประเมิน แก่เจ้าหน้าที่สานักฯ
4. ดาเนินการตามโครงการฯ
4.1 ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สานักฯ เรื่องคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการ
ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน พ.ศ. 2559 และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
4.2 เจ้าหน้าที่สานักฯ ลงคะแนนคัดเลือกบุคคลต้นแบบ คนดีศรี สทอ.
โดยวิธีลับ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะทางานฯ กาหนด
4.3 นับคะแนนการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ คนดีศรี สทอ. โดยวิธีเปิดเผย
4.4 สรุปผลการดาเนินโครงการฯ เสนอผู้บริหาร
4.5 ประกาศผล และมอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบ คนดีศรี สทอ.
จานวน 4 รางวัล

ประโยชน์ของการดาเนินโครงการฯ
เจ้าหน้าที่สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชนมีขวัญและกาลังใจที่ดีใน
การทาความดีต่อไป ทุก ๆ ความดีที่ทา จะเป็นความดีที่มีคนเห็นและเชิดชูให้
เกียรติ

ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มจานวนสูงขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยข้ อก าหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราช
กาหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 28)
ข้ อ 9 ให้ หัว หน้ า ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้น ที่
ควบคุ ม สู ง สุ ด และเข้ ม งวด สั่ ง การให้ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรในความ
รับผิดชอบดาเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขัน้ สูงสุดเต็มจานวน จึง
ท าให้ ต้ อ งให้ ร ะยะเวลาในการลงคะแนนประมาณ 2 สั ป ดาห์ เพื่ อ ให้
เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบตั ิงานในสานักงานฯ ตามคาสั่งได้มีเวลาในการลงคะแนน
ให้ครบทุกคน

