ดีเดย! 18 ธันวาคม 2560 กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
ยกระดับประกาศเปนตนแบบกองคุณธรรมอยางยั่งยืน กองแรกใน อย.

ชูอัตลักษณ “สามัคคี มีวินัย ใจอาสา”
กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค (กอง พศ.) ยกระดับประกาศเปนตนแบบกองคุณธรรม ซึ่งเปนกองแรกใน อย.
ตั้งแตวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เปนตนไป เผย ขับเคลื่อนใหบุคลากรของกองประพฤติตนตามอัตลักษณที่กําหนดคือ
“สามัคคี มีวินัย ใจอาสา” ปลูกฝงใหมีกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต มุงมั่นใหบริการประชาชนดวยหัวใจและ
ทําดีเพื่อสังคม บุคลากรผูปฏิบัติงานมีความสุข เปนแบบอยางที่ดีเพื่อใหหนวยงานอื่น ๆ ภายใน อย. ปฏิบัติตาม และ
เปนสวนหนึ่งนําพา อย. ไปสูองคกรคุณธรรมอยางยั่งยืน เพื่อประโยชนสุขของประชาชนตอไป
ภก.วีร ะชั ย นลวชั ย ผูอํานวยการกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค สํา นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา
เปดเผยวา จากการที่รัฐบาลใหความสําคัญ ในการสงเสริมใหคนมีคุณธรรม สังคมมีคุณธรรม เทิดทูนชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ดํารงชีวิตถูกตองดีงาม ตามหลักศาสนา และวิถีวัฒนธรรมไทย นําไปสูประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่ งยื น นั้ น กองพัฒ นาศั กยภาพผู บ ริ โ ภค ซึ่งมีภ ารกิจ สําคัญในการเผยแพรป ระชาสัมพัน ธ ใหความรู ดําเนิน
กิจกรรมเพื่อปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมการบริ โภคผลิตภัณฑ สุขภาพที่ มีการติด ตอสื่อสารกั บประชาชนทั้ งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน จึงมีเปาหมายที่จะเปนแบบอยางในการขับเคลื่อนการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดังกลาว เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรใหสูงขึ้น ที่สําคัญ ใหมีจิตบริการที่ดีตอผูรับบริการดวยความเต็มใจและ
รวดเร็ว เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนในการบริการที่มีคุณภาพ พรอมทั้งมุงเนนใหบุคลากรมี กายสุจริต วจีสุจริต
มโนสุจ ริต มี อัตลักษณ ดา นคุ ณธรรมที่ เด นชั ด เกิดความสุขในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใหเกิดความรัก ความผูกพัน
แบงปนกันทั้งในระดับบุคคลและองคกร ดังนั้น กองฯ จึงไดกําหนดหลักการทํางานตามลําดับขั้นตอน โดยเริ่มจาก
1) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 มีการแตงตั้งคณะทํางานพัฒนากองไปสูกองคุณธรรม 2) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559
รวมกันจัดทําอัตลักษณ ดวยการทํากระบวนการมีสวนรวมระดมความคิดของบุคลากรทุกคนในกอง รวมดวยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิประจําศูนยคุณธรรม คือ อาจารยสมปอง ใจดีเฉย จนเปนที่มาของอัตลักษณ “สามัคคี มีวินัย ใจอาสา”
3) กิจกรรมการสื่อสารอัตลักษณ ดวยการเผยแพรผานทางปายประชาสัมพันธ บอรดประชาสัมพันธ และสื่อสารผาน
การประชุม อบรม สัมมนา ของกอง 4) กิจกรรมออมดาวและหัวใจ ดวยการคัดเลือกบุคลากรดานมนุษยสัมพันธใน
ดวงใจ และการบริการยอดเยี่ยม เพื่อใหเกิดการแขงขันการทําความดี เปนการยกยองเชิดชูผูทําความดีใหมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และเพื่อเปนแบบอยางใหบุคลากรในกองประพฤติปฏิบัติตามผูที่ปฏิบัติตนไดดีทั้งเรื่องงาน การ
บริการ และความมีมนุษยสัมพันธ โดยเปดใหมีการลงคะแนนคัดเลือกทุกเดือนเปนเวลา 12 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม
2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 5) กิจกรรมการทบทวนขอปฏิบัติรวมกันในการประชุมกอง และ 6) เมื่อวันที่ 8 – 10
พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมการสรางกายสุจริตดวยการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี เพื่อพัฒนาภาพลักษณของบุคลากรใน
กองใหมีความนาเชื่อถือ ความเปนมืออาชีพในงานดานตาง ๆ เชน พิธีกร วิทยากร ผูดําเนินรายการตาง ๆ เปนตน
อันจะสงผลใหประชาชนหรือผูรับบริการเกิดความประทับใจ เกิดความมั่นใจ และเกิดความพึงพอใจสูงสุด
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ภก.วีระชัย นลวชัย กลาวตอถึงผลที่ไดรับจากการดําเนินการกองคุณธรรมตาม 6 ขอขางตน สรุปวา บุคลากร
พรอมใจกันรว มมือทํ าตามอั ตลักษณและไดรับผลที่ดีขึ้น คือ 1) มีความสามั คคี ร อยละ 87 (ก อนทํา รอยละ 80)
ตัวชี้วัด ที่สําคัญ คือ การมีสวนรวมในกิจกรรมของกองและของ อย. พรอมทั้งใหความชวยเหลือเพื่อนรวมงานทั้งใน
และนอกกลุมงาน 2) มีวินัย รอยละ 90 (กอนทํา รอยละ 82) ตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ บุคลากรมีความตรงตอเวลาในการ
ปฏิบัติงาน การเขาประชุม การนัดหมาย รวมถึงมีความเกรงใจ หรือเคารพสิทธิผูอื่น 3) มีใจอาสา รอยละ 86 (กอนทํา
รอยละ 79) ตัวชี้วัดที่สําคัญ คือ มีจิตใหบริการแกผูมาติดตอขอรับบริการดวยหัวใจ ยิ้มแยมแจมใส เต็มใจใหบริการ
ทําใหเกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ
ทั้งนี้ จากการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นอยางเปนรูปธรรมบนพื้นฐานกองคุณธรรม ทําใหกองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค
ไดรับรางวัลการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพจากภาครัฐหลายรางวัล เชน รางวัลเลิศรัฐ ประจําป พ.ศ. 2560 สาขา
บริการภาครัฐ ประเภทการพัฒนาการบริการระดับดีเดน จากสํานักงาน ก.พ.ร. เปนรางวัลที่มอบใหแกภาครัฐที่มีความ
โดดเดนดานการยกระดับพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน โดยรับโลรางวัลจากนายวิษณุ
เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนหนวยงานระดับกอง/สํานักในสวนกลางของกระทรวงสาธารณสุข เพียงหนวยงาน
เดียวที่ไดรับรางวัลในหมวดหรือสาขานี้ รวมทั้งยังไดรับรางวัลหนวยงานดีเดนระดับกรม ดานการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม จากแกวกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําป 2560
รับประทานโลรางวัลจากพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ภก.วี ร ะชั ย นลวชั ย กล า วต อ ในตอนท ายว า กองพัฒ นาศั ก ยภาพผู บ ริ โ ภค มี ค วามภาคภู มิ ใจที่ ไ ด พั ฒ นา
จนประกาศเปนกองคุณธรรม ตั้งแตวัน ที่ 18 ธันวาคม 2560 เปน ตนไป และพรอมที่จะมุงมั่นพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการพี่นองประชาชนใหมีความพึงพอใจสูงสุด ดวยกายบริการ วจีบริการ มโนบริการ ควบคูไปกับเจาหนาที่มี
ความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ มีความภาคภูมิใจทั้งตอตนเอง และภาคภูมิใจในองคกร มีความสุขในการทํางาน
ภายใตอัตลักษณ “สามัคคี มีวินัย ใจอาสา”
///////////////////////

กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค 18 ธันวาคม 2560 ขาวแจก 21 / ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
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