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จัดทำโดย : คณะทำงานขับเคลือ่นชมรมจริยธรรม 

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ กรมอนามัย 



ความเปนมาของโครงการ  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาองคกร และเสริมสรางศักยภาพ 

แกผู ปฏิบัติงานรวมทั้งการบูรณาการจัดการความรูในการขับเคลื่อนงานดานตางประเทศเพื่อเปนสวนหนึ่งท่ี 

สนับสนุนการยกระดับใหกรมอนามัยเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงมีความคลองตัวและมีธรรมาภิบาลควบคูกันไปจึง

ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานสูองคกรสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล  

ศูนยความรวมมือระหวางประเทศข้ึน 

 

วัตถุประสงค  

1. เพื ่อพัฒนาองคกรไปสู องคกรที ่ม ีสมรรถนะสูงตามมาตรฐานสากล และพรอมรับปรับเปลี ่ยน 

ตามสถานการณท่ีทาทายในปจจุบัน 

2. เพ่ือพัฒนาบุคคลใหมีศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคลองกับสถานการณบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง

รวมถึงการสรางความผูกผัน ความเชื่อม่ัน และสรางคุณคาในการปฏิบัติงานตอองคกรอยางตอเนื่อง  

3 เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม สรางความโปรงใส ความสามัคคีและการปฏิบัติงานในหนวยงาน 

อยางมีความสุข 

 

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 

 

เปาหมาย 

เชิงปริมาณ > บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศไดเขารวมโครงการ จำนวน 13 คน 

เชิงคุณภาพ > บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศมีทักษะ และสมรรถนะที ่สอดคลองกับ

สถานการณบริบทที่เปลี่ยนแปลง รวมถึงมีความผูกผัน ความเชื่อมั่น และสรางคุณคาในการปฏิบัติงานตอองคกร

อยางตอเนื่อง  

 

ระยะเวลาและสถานท่ีดำเนินการ   

ระหวางวันท่ี 19 – 21  ธันวาคม 2565 ณ สถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

(Seapine Recreation Centre) จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 



ข้ันตอนการดำเนินงาน  

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำหนดวิธีการดำเนินงาน มอบหมายผูรับผิดชอบตามกิจกรรม 

ท่ีกำหนด 

 2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 

 3. สรุปรายงานและประเมินผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ ไดรับการพัฒนาศักยภาพ สามารถนำความรูไปใชใน 

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. บุคลากรศูนยความรวมมือระหวางประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม สรางความโปรงใส ความสามัคคี 

และการปฏิบัติงานในหนวยงานอยางมีความสุข มีการทำงานรวมกันเปนทีมที ่เขมแข็งและมุ งสู ผลสัมฤทธิ์ 

ขององคกรอยางตอเนื่อง 

 

สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ 

1. งบประมาณ  

งบประมาณที่ตั้งไว จำนวน 70,000 บาท เบิกจายจากงบประมาณศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

กรมอนามัย ป งบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหร ับ คาที ่พ ัก ค าเบ ี ้ยเล ี ้ยง ค าพาหนะ คาน ้ำม ันเช ื ้อเพลิง  

คาอาหารกลางวัน คาอาหารเย็น คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ของผูเขารวม ซึ่งใชเงินงบประมาณเบิกจายทั้งสิ้น 

จำนวน 63,620.00 บาท (90.89%) และสงคืนงบประมาณในโครงการฯ จำนวน 6,380.00 บาท (9.11 %) 

 

 2. กิจกรรมการดำเนินงาน 

2.1 กิจกรรมใหความรู 

2.1.1 หัวขอ: เทคนิคการทำงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

  ผูอำนวยการศูนยความรวมมือระหวางประเทศ บรรยายใหแนวคิดเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ใหบุคลากรทุกระดับคำนึงเปาหมายองคกรเปนสำคัญ สื่อสารอยางทั่วถึง และ

ทำงานรวมกันเปนทีม 

2.1.2 หัวขอ: แนวทางการพัฒนาบุคลากรของศูนยความรวมมือระหวางประเทศ  

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและประสานความรวมมือ บรรยายใหแนวทางการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยงาน โดยวางแผนยุทธศาสตรกำลังคนศูนยความรวมมือระหวางประเทศ (ศรป.) ดวยการเสนอนโยบายและ

ทิศทางเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศรป. ที่สอดคลองกับแผน



ยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม ระยะ 5 ป  

(พ.ศ .  2566 – 2570) และแผนย ุทธศาสตร การบร ิหารทร ัพยากรบ ุคคลกรมอนาม ัย ป  งบประมาณ  

พ.ศ. 2560 – 2564 กรมอนามัย โดยมุ งหวังใหระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลของ ศรป. มีความโปรงใส 

บุคลากรมีศักยภาพ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงตอบสนองบทบาทการขับเคลื่อนภารกิจดานตางประเทศและ 

ทิศทางการปฏิรูปประเทศเพื่อบรรลุวิสัยทัศนของหนวยงาน "ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ เปนศูนยกลาง 

การบริหารความรวมมือดานตางประเทศในการขับเคลื ่อนงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดลอม 

ใหเปนที่ยอมรับในเวทีสุขภาพโลก ศรป.จึงวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมของเจาหนาที่เปนผูมี

สัมฤทธิ์ผลขององคกร โดยศรป.ไดมีการพัฒนาความรู ทักษะ และสมรรถะ เพื่อใหสามารถรองรับภารกิจของ

องคกรไดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ (1)  การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร

ตามความจำเป นและความตองการในการพัฒนาขององคกร อาทิ แผนพัฒนารายบุคคล ( Individual 

Development Plan: IDP) (2) การจัดการเผยแพรองคความรูจากการฝกอบรม การเขารวมประชุมในเวทีตางๆ 

ผานกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management - KM) 

2.1.3 หัวขอ: แนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนองคกรสรางสุขศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566  

หัวหนากลุมวิเทศสัมพันธ บรรยายใหแนวทางการดำเนินงานและขับเคลื่อนองคกรสรางสุข 

ตามแนวทางกรมอนามัยกำหนด และใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการจัดทำแผนและกำหนดมาตรการสงเสริม

ใหบ ุคลากรเปนองคกรสรางสุข ขับเคลื ่อนการสรางองคกรแหงความสุขโดยกำหนดเปนนโยบายสราง 

องคกรแหงความสุข และนำ “HETH” ซึ ่งเป นวัฒนธรรมองคกรของหนวยงานมาเปนแนวทางสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนองคกรไปสูความสุข และเพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งในดานสุขภาพกาย ดานสุขภาพจิตใจ และ 

การทำงาน ไดแก H:Health Model (เปนตนแบบดานสุขภาพ) E:Ethics (มีจริยธรรม) T:Trust (เคารพและ

เชื่อมั่น) H:Harmony (เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน) กำกับติดตามการดำเนินงานภายใตคำรับรองการปฏิบัติราชการ

ประจำป และแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมและองคกรสรางสุขที่มีคุณภาพ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 

เพื ่อใหศูนยความรวมมือระหวางประเทศบรรลุว ัตถุประสงคของการเปนองคกรสรางสุข 

เจาหนาที่เปนผูมีสุขภาพดี มีพฤติกรรมการใชชีวิตที่เหมาะสม มีการพัฒนาตนเองในเรื่องของการเรียนรู มีการ

สนับสนุนใหมีกิจกรรมการสรางความผูกพันใหกับบุคลากรอยางสม่ำเสมอ การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล และองคกรประสบความสำเร็จบรรลุตามเปาหมายที่ตั ้งไว จึงกำหนดมาตรการองคกรสรางสุข 

ท่ีมีคุณภาพ 8 มาตรการ ดังนี้ 

1. สงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพแข็งแรงทั ้งกายและใจ ดูแลตนเองไมใหเปนภาระของผู อ่ืน 

(Happy Body) 



2. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีน้ำใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) 

3. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีการผอนคลายกับสิ่งตาง ๆ ในการดำเนินชีวิต (Happy Relax) 

4. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูรักการเรียนรู พัฒนาตนเองอยูเสมอ และเปนมืออาชีพในงาน (Happy Brain) 

5. รูจักใชเงินใหเปน สามารถจัดการรายรับรายจายของตัวเองได มีเงินรูจักเก็บรูจักใช เปนหนี้ให

พอดี มีชีวิตท่ีเหมาะสมกับตัวเอง (Happy money) 

6. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูมีคุณธรรม ความกตัญู ความซ่ือสัตย และความรับผิดชอบ (Happy Soul) 

7. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีรักและดูแลครอบครัวตนเองได (Happy Family) 

8. สงเสริมใหบุคลากรเปนผูท่ีมีความสามัคคี มีความรักและดูแลองคกรของตนเองได (Happy Society) 

2.2 กิจกรรมเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

นักสรางสุขประจำหนวยงาน ไดกำหนดกิจกรรมเพ่ือเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

ใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในกิจกรรม ไดแก (1) เติมใหเต็ม (2) ดอทบอล (3) ถอดใหหมด (4) เก็บใหหมด  

(5) 20 คำถาม (6) ยืดเหยียดรางกาย ซ่ึงทุกกิจกรรมจัดในรูปแบบของทีม  

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือบุคลากรทุกระดับ ไดละลายพฤติกรรม กระชับความสัมพันธ  

สรางความสามัคคี พัฒนาทักษะดานการแกไขปญหาเฉพาะหนา ทักษะการเคลื่อนไหวยืดหยุนรางกาย ทักษะดาน

การเปนผูนำท่ีดี ทักษะดานการวางแผน ทักษะฝกจิตสมาธิ  และการบริหารจัดการเวลา 

2.3 กิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะของหนวยงาน รวมสรางสุข ทำความดี 

2.3.1 กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะ ทำความสะอาดสถานท่ีสาธารณะประโยชน (รักษโลกรักษทะเล) 

ณ บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะของสถานท่ีพักฟนและพักผอนกองทัพบก สวนสนประดิพันธ 

บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ชวยกันเก็บขยะ คัดแยกขยะในบริเวณดังกลาว และสงตอหนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ บุคลากรทุกระดับสามารถจัดการขยะแตละประเภทไดถูกวิธี  

และเปนแนวทางในการปรับใชในชีวิตประจำวัน รวมถึงไดปลูกจิตสำนึกท่ีดีในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

2.3.2 กิจกรรมจิตอาสา บริจาค เลี้ยงอาหารและมอบสิ่งของเครื่องใช ใหเด็กพิการทางสายตา  

ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา อ.เขายอย จ.เพชรบุรี 

บุคลากรทุกระดับมีสวนรวม ในการบริจาคปจจัยและสิ่งของใหแกเด็กพิการทางสายตา 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ บุคลากรทุกระดับไดเสริมสรางจิตสาธารณะ ทำความดีรวมกัน 

เปนผูท่ีมีน้ำใจชวยเหลือผูอ่ืน (Happy Heart) เสริมสรางความผูกพันในองคกรใหมีความรักความสามัคคี 

2.3.3 กิจกรรมศึกษาเรียนรูโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ณ โครงการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 



บุคลากรทุกระดับไดศึกษาเรียนรูวิธีแกไขปญหาสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 

ในชุมชน ซ่ึงมีผลตอการรักษาสภาพปาชายเลนดวยวิธีการทางธรรมชาติและรักษาธรรมชาติ 

ผลที่ไดจากการจัดกิจกรรม คือ ไดรับความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมในดาน

วิธีการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวกับขยะมูลฝอยและน้ำเสียในชุมขน แบงออกเปน 2 ดานดังนี้ 

  1. ดานการบำบัดน้ำเสีย โดยมีวิธีการบำบัดดังตอไปนี้ 

  1.1 บำบัดน้ำเสียโดยใชบอบำบัด 5 บอ ไดแก บอตกตะกอน 1 บอ บอผึ่ง 3 บอ และบอปรับ

สภาพ 1 บอ (แตละบอใชเวลาการบำบัด 7 วัน)  

1.2 ระบบท่ีใชพืชและหญากรองน้ำเสีย ไดแก หญาสตาร หญาคาลลา หญาโดสครอส และพืชอ่ืน 

ๆ เชน ธูปษี กกกลม (กกจันทรบูร) หญาแฝก เปนตัวกรองโดยใหน้ำเสียไหลผานแปลงหญากรองน้ำเสียใชเวลา  

5 วัน และปลอยท้ิงไวใหแหง 2 วัน เพ่ือใหจุลินทรียในดินไดปรับสภาพโดยตองตัดหญาเพ่ือหญามีอายุครบ 45 วัน 

1.3 ระบบพื้นที่ชุ มน้ำเทียม มีลักษณะการบำบัดคลายกับระบบที่สอง ซึ่งจะใชพืชน้ำ 2 ชนิด 

คือ กกกลม (กกจันทรบูร) และธูปฤษี โดยตองตัดตนพืชเม่ืออายุครบ 60 วัน 

ทั้งนี้การบำบัดน้ำเสียในขั้นตอนสุดทายของทั้ง 3 ระบบ จะปลอยน้ำที่บำบัดแลวลงสูปาชายเลน

และไหลสูทะเล 

1.4 บำบัดดวยแปลงพืชปาชายเลน โดยใหน้ำทะเลไหลเขาสูแปลงปาชายเลนในชวงท่ีน้ำข้ึนสูงสุด

ในรอบวัน และปดประตูระบายน้ำเพื่อขังน้ำทะเลไว แลวปลอยน้ำเสียเขาไปในแปลงในอัตราสวน 1 ตอ 16  

(น้ำเสีย 1 สวน ตอน้ำทะเล 16 สวน) วิธีนี้เปนกระบวนการที่อาศัยการขึ้นลงของน้ำทะเลธรรมชาติ การเจือจาง 

การเรงการตกตะกอน พืชจะชวยในการดูดสารอาหารจากการยอยสลายสารอินทรียของจุลินทรียในดิน เพื่อไปใช

ในการสรางความเจริญเติบโตของพืชปาชายเลน เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียท่ีดำเนินการตามแนวพระราชดำรินี้ 

คือใชธรรมชาติรวมธรรมชาติ โดยทองถิ่นสามารถนำไปดำเนินการได ซึ่งจะสามารถประยุกตใชไดทุกพื้นที่ของ

ประเทศไทย 

2. ดานการกำจัดขยะโดยใชกลองคอนกรีต เปนการกำจัดขยะโดยใชกลองเปนชั้น ๆ โดยพื้นท่ี 

รองดวยชั้นทรายละเอียดหนา 20 ชม. ใสขยะที่คัดแยกใหมีน้ำหนัก 660 กก. ปดทับดวยดินแดงหรือดินธรรมดา 

น้ำหนัก 210 กก. สวนชั้นสุดทายใสขยะ 670 กก. แลวปดทับดวยดินแดงหรือดินธรรมดา น้ำหนัก 730 กก. หรือ

หนา 35 ซม. รดน้ำเพิ ่มความชื ้นจำนวน 100 ลิตร โดยการดูแลเพื ่อเรงขยายจุลินทรียในการยอยสลายของ

ขบวนการการหมักจะตองรดน้ำทุก ๆ 7 วัน ครั้งละ 30 ลิตร เพิ่มความชุมชื่นใหแกขยะ ถาแยกขยะสมบูรณ 

ใชเวลา 20 วัน จะไดปุยหมักจากขยะและท้ิงไว 15 วัน เพ่ือลดความชุมชื่นลง 

 

 

 



3. การติดตามประเมินผล 

1. การประเมินโดยสังเกตพฤติกรรมการใหความรวมมือของผูเขารวมโครงการ พบวาผูเขารวมโครงการ 

ทุกคนใหความรวมมือ มีความกระตือรือรนในการเรียนรู มีการตอบคำถาม ซักถามประเด็นตางๆ และมีสวนรวมใน

การทำกิจกรรมเปนอยางดี 

2. การประเมินผลโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที ่เขารวมโครงการหลังเสร็จสิ้น 

การฝกอบรม เพ่ือประเมินผลความคุมคาของการดำเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเพ่ือเปนประโยชน

ในการนำไปใช โดยใชส วนประเมินคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยใชเฉลี ่ยของคะแนนเปนต ัวช ี ้วัด  

กำหนดเกณฑดังนี้  

4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ มากท่ีสุด 

3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ มาก 

2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ ปานกลาง 

1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ นอย 

1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูเขาอบรมอยูในระดับ นอยท่ีสุด 

ทั้งนี้สรุปผลตอบแบบประเมินฯจากผูตอบแบบประเมินจำนวน 13 คน มีผลระดับความพึงพอใจตอการ

เขารวมโครงการ ดังนี้ 

1. การถายทอดความรู/การดำเนินกิจกรรมของวิทยากร มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานท่ี มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

3. การจัดกิจกรรมสานสัมพันธของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

4. ประโยชน/ความคุมคาท่ีไดรับจากโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจโดยรวมของโครงการ มีความพึงพอใจอยูในระดับ มากท่ีสุด 
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ประมวลภาพกิจกรรม 

1.กิจกรรมใหความรู 

 

 

 



2. กิจกรรมเสริมพลังสรางความรักความผูกพันในองคกร 

 

 

 

 
 



3.กิจกรรมเสริมสรางจิตสาธารณะของหนวยงาน รวมสรางสุข ทำความดี 

 

 
 

 



 
   

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

  

  

  

  

 

 

 


