
สรุปผลการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่น ของศูนย์ความรว่มมือระหว่างประเทศ ปี 2564 

 ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้มีหนังสือที่ สธ ๐๙๐๑.๐๓/ว๘๖๕๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ขอให้
หน่วยงานดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔   
และส่งเอกสารไปยังกองการเจ้าหน้าที่ภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น 

 ในการนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ซึ่งมีหน้าที่
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประกอบด้วยบุคลากรศูนย์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ จำนวน ๑๓ คน ไดพ้ิจารณาเสนอช่ือคนดีศรีอนามัยของหน่วยงาน ผ่าน google form เมื่อวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปรากฏผลการพิจารณา ดังนี้ 

1. กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ได้แก่ 
นายพศิน พิริยหะพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  

2. กลุ่มที่ ๕ พนักงานราชการ คือ นางสาวสมประสงค์ ภาผล นักจัดการงานทั่วไป 

 ซึ่งบุคลากรที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ดำรงตำแหน่งและปฏิบัติ
ราชการสังกัดกรมอนามัย 
ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ ปี
นับถึงวันท่ี ๓๐ ก.ย. ๖๔ 

ถูกลงโทษทางวินัยหรือ
อยู่ระหว่างการถูก
สอบสวนทางวินัย 

ได้รับคัดเลือกเป็นคนดี 
ศรีอนามัยดีเด่น 

ในรอบ 3 ปีท่ีผ่านมา 

ประพฤติปฏิบัติตน 
ตามระเบียบของ 

ทางราชการ 
เคย ไม่เคย เคย ไม่เคย ใช ่ ไม่ใช่ 

กลุ่มท่ี ๒ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ 

๑. นายพศิน  
พิริยหะพันธ์ 

เริ่มรับราชการ 
ณ กรมอนามัย  
ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ 
เม่ือวันที่ ๒๓ ก.พ. ๕๘ 
รวมเป็นเวลา 6 ป ี7 เดือน 

      

กลุ่มท่ี ๕ พนักงานราชการ 

๒. นางสาว 
สมประสงค์ 
ภาผล 

เริ่มรับราชการ 
ณ กรมอนามัย  
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป     
 เม่ือวันที่ 6 ม.ค. 57 
รวมเป็นเวลา 7 ป ี8 เดือน 
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กระบวนการเสนอชื่อคนดีศรีอนามัย ของศูนยค์วามร่วมมอืระหว่างประเทศ (ศรป.) 

๑. จัดทำแบบสำรวจการเสนอช่ือผู้เข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ของศูนย์ความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศ โดยในแบบสำรวจได้แบ่งกลุ่มสำหรับผู้ที่จะได้รับการเสนอช่ือออกเป็น 1) กลุ่มข้าราชการ และ 2) กลุ่ม
พนักงานราชการ  

๒. ศรป. ใช้กลไกคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นบุคลากร 
ศรป. จำนวน ๑๓ คน มีบทบาทในการขับเคลื ่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน  
เป็นผู้พิจารณาเสนอช่ือและตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 

๓. เลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ศรป. จัดทำสรุปผลการคัดเลือกและดำเนินการ 
ประสานผู้ได้รับการเสนอช่ือจัดทำแบบกรอกประวัติ/ผลงานและส่งกองการเจ้าหน้าที่ต่อไป 

 

 
ภาพท่ี 1 แบบสำรวจการเสนอช่ือผู้เข้ารบัการคัดเลอืกคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2564 โดย Google form 
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๔. สรปุคะแนนการคัดเลือก ดังนี ้
4.1  กลุ่มที่ ๒ ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ มผีลคะแนนเท่ากัน คือ 4 คะแนน ได้แก่ 

4.1.1 นายพศิน พิริยหะพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
4.1.2 นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 สรปุคะแนนการคัดเลือกกลุ่มข้าราชการ 

4.2 กลุ่มที่ ๕ พนักงานราชการ  
พนักงานราชการที่ได้รับการเสนอช่ือและมีคะแนนสูงสุด คือ 8 คะแนนได้แก่  
นางสาวสมประสงค์ ภาผล นักจัดการงานทั่วไป 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 สรปุคะแนนการคัดเลือกกลุ่มพนักงานราชการ 
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 จากข้อ 1.1 ข้างต้น นายพศิน พิริยหะพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และนางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์   
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ มีผลคะแนนเท่ากัน คือ 4 คะแนน ซึ่ง ศรป. ได้พิจารณาเสนอช่ือ นายพศิน พิริยหะพันธ์ 
เข้ารับการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่นประจำปี 2564 โดยพิจารณาดังนี ้

 นายพศิน  พิริยหะพันธ์ ได้เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ  
ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 25๕๘ โดยปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์
ความร่วมมือระหว่างประเทศ มาเป็นระยะเวลานาน รวมเป็นเวลา 6 ปี 7 เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๔) สำหรบั
นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติการ ณ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 รวมเป็นเวลา 3 ปี   
1 เดือน (นับถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 25๖๔)  

  ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มรับราชการ นายพศินมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและมีความรับผิดชอบสูง สละเวลา   
ในการทำงานนอกเวลาราชการ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานวิชาการต่างๆ อย่างเต็มที่ แม้ไม่ได้เป็นงาน
ในความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานความร่วมมือในกรอบอาเซียน ซึ่งกรมอนามัย
เป็นเลขานุการ ASEAN Health Cluster 1  ทำให้นายพศินต้องรับผิดชอบปริมาณงานจำนวนมาก ทั้งด้านการ
ประสานงานภายในและภายนอกกรมอนามัย และการประสานงานกับเลขานุการอาเซียนในการส่งข้อมูล/เอกสาร 
การจัดประชุมเตรียมการและการเข้าร่วมประชุมในระดับอาเซียน ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญในการดำเนินงานความ
ร่วมมือต่างประเทศระดับภูมิภาค นอกจากนี้นายพศิน ยังมีทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีย่ิง 
ไม่ว่าจะเป็นการแปลเอกสาร การเป็นล่ามแปลภาษาในการประชุมต่างๆ การเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษ รวมถึง
การได้รับคัดเลือกให้เป็นผู ้แทนกรมอนามัยไปเข้าร่วมการประชุมในเวทีในระดับโลก เช่น World Health 
Assembly (WHA) ซึ ่งความสามารถและภารกิจหน้าที ่รับผิดชอบเหล่านี ้ นับเป็นผู ้ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นและ
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับกรมอนามัยเป็นอย่างมากมาตั้งแต่เริ่มรับราชการ
ในมิติงานด้านต่างประเทศ จึงเห็นสมควรเสนอช่ือ นายพศิน พิริยหะพันธ์  นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เข้ารับการ
คัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเด่นประจำปี 2564  

 
............................................... 

 
 
 
 

จัดทำบทสรุปผลการคัดเลือกฯ โดย 
ทีมเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม 

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
15 ธันวาคม 2564 

 


