รายงานการประชุม
คณะทำงานเพื่อขับเคลื่อ นแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย
ครั้งที่ 1/๒๕๖๕ วันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ อ งประชุ ม สำนั ก งานเลขานุ ก ารกรม อาคาร 3 ชั้ น 2
ผู้มาประชุม
1. นายวินัย รอดไทร
เลขานุการกรม ประธาน
2. นายวิทยา ประเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
3. นายภูเมศวร์ วงษ์คำ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
4. นางสาวสิรินญา สกุลกิตติวุฒิ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นายพิกุล แก้วโชติ
บรรณารักษ์
6. นางสาวสานีตา สาแล
นักจัดการงานทั่วไป
7. นางสาวกานดามณี คงนิธิมุทรเมธา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เริ่มประชุม เวลา 9.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
นายวินัย รอดไทร เลขานุการกรม แจ้งในที่ประชุมว่า กรมอนามัยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน
หน่วยงานคุณธรรม เพื่อยกระดับการสร้างความสุขและความผูก พันต่ อองค์กร ดังนั้น สำนักงานเลขานุการกรม
จะต้องมีการประกวดหน่วยงานคุณธรรมและค้นหาบุค คลตนแบบหรือผู้ที่มีคุณธรรมภายในหน่วยงาน และจัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร โดยใช้หลัก พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และส่งเสริม วัฒนธรรม
องค์กร HEALTH เป็นต้นแบบสุขภาพ มีจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธ์ เรียนรู้ร่วมกัน เคารพแลพเชื่อมั่น เป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน พร้อมทั้งการทำกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานและมอบหมายให้กลุ่ ม
อำนวยการเป็นแกนหลัก
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี –
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
นางสาวสานีตา สาแล นักจัดการงานทั่วไป แจ้งเกณฑ์ การคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม
รายละเอียดเกณฑ์การตัดสิน มี 4 หัวข้อใหญ่ดังนี้
1. การนำองค์กร ประกอบไปด้วย
- องค์กรมีการประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์หรือข้อตกลงของผู้บริหารและสมาชิกในองค์กรที่จะ
ขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมร่วมกัน โดยมีบุคลากรเข้าร่วม ตั้งแต่ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป
- องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกั บ
คุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู หรือวัฒนธรรมองค์กร (HEALTH) เช่น การใช้วัสดุ
สำนักงานอย่างประหยัดมาปฏิบัติงานตรงเวลา การบริการด้วยความโปร่งใส มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ฯลฯ โดย
ร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 1 ประการ
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- องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิด
คุณธรรมเป้าหมาย โดยมีการมอบหมายบุคลากรและผู้รับผิดชอบ
2. การดำเนินงาน ประกอบไปด้วย
- องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุ ณธรรมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ 5๐
ขึ้นไป
- องค์กรมีการจัดระบบติดตาม รายงาน ประเมินผลเพื่อพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขดำเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่คุณธรรมเป้าหมาย
- องค์กรมีกระบวนการยกย่อง เชิดชู บุคคลที่ทำความดี หรือหน่วยงานโครงการ กิจกรรมดีเด่น ใน
การส่งเสริมคุณธรรมเป้าหมายจนเป็นแบบอย่างได้ เช่น บุคคลคุณธรรม โครงการดีเด่นด้านคุณธรรม
ส่วนงานดีเด่นด้านคุณธรรม ฯลฯ (นอกเหนือจากคนดีศรีอนามัย)
3. ผลลัพธ์การดำเนินงาน ประกอบไปด้วย
- องค์กรมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริ มคุ ณธรรมที่ กำหนดไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป
- องค์กรมีการกำหนดประเด็นคุณธรรมเพิ่ มเติ มจากเรื่องที่ดำเนินการไปแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ มิติ
- องค์กรมีการถอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุ ณธรรมเพื่ อเผยแพร่ และสามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่นๆ ได้
4. ผลลัพธ์การดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประกอบไปด้วย
- ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่ งใส (Integrity and Transparency
Assessment : ITA)
- ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
นางสาวสิรินญา สกุลกิตติวุฒิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอ 1. ร่างแผนการขับเคลื่อน
หน่วยงานคุณธรรมฯ ในที่ประชุมทราบ และดำเนินการเสนอแผนให้เลขานุการกรมลงนาม

1. แจ้งเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนการปฏิบั ติการส่งเสริ มคุ ณธรรมสำนัก งาน
เลขานุการกรม กรมอนามัย เลขที่คำสั่งที่ 2/2565 สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม 2565
2. การจัดประชุมคณะทำงาน จัดทำและขับเคลื่อนแผนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
หน่วยงาน ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 1/2565
3. เสนอให้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานส่งเสริ มคุ ณธรรมจริยธรรม
ของหน่วยงาน โดยใช้หลัก พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และขอให้ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมประกาศ
เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต อย่างน้อยผู้เข้าร่วมต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
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เลขานุการกรม ประธาน ขอให้ประสานทุกกลุ่ม ส่งเอกสารหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม ในการมี
ส่วนร่วมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงานให้กลุ่ มอำนวยการ
เป็นผู้รวบรวมและให้นำแผนเสนอเข้าในที่ประชุมสำนักงานเลขานุการกรมด้วยให้ทุ กคนในหน่วยงานได้รับ
ทราบและร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุม เวลา 12.00 น.
นางสาวสิรินญา สกุลกิตติวุฒิ ผูจ้ ดรายงานการประชุม
นายวิทยา ประเทศ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

