
รายงานการประชุมกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 
ครั้งท่ี 1/2565 

วันท่ี 3  กุมภาพันธ 2565 เวลา 10.00 – 16.30 น. 
ณ  หองประชุมกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน 6 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

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

ผูมาประชุม 
 1. นายศุภชัย  กันทาใจ ผูอํานวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล ประธาน    
 2. นางสาวเยาวลักษณ  พันธุลาภ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

3. นางสาวยุภา  ศิริพัฒน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ               
 4. นางดวงนภา  ปทมากร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 5. นางสาวอัจฉรา  วันเจียม นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 6. นายณัฐวุฒิ  มงคลจักรวาล นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 7. นางสาวกันยา เพ็ชรโยธิน นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 8. นางสาววาสนา ศิวจิรานนท นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
 9. นางสาวสุภาภรณ  พุตฟก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 10. นางสาวพรชนก  ขันม่ัน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 11. นางชนิดาภา  ณ ระนอง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 12. นางสาวลัลธริมา บุญพิมพ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 13. นางสาวจรรยา  ครองญาติ นักทรัพยากรบุคคล 
 14. นางสาวสมฤทัย  ทองแยม นักทรัพยากรบุคคล   
 15. นางสาวสุดาริณี  เหมเชือ้ เจาหนาท่ีทรัพยากรบุคคล 
 

ผูไมมาประชุม  
1. นางสาวปญญาพร  คงดั่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ลาปวย 

เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 

                นายศุภชัย กันทาใจ  ผูอํานวยการกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล เปนประธานกลาวเปดประชุม และ 
ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาตามลําดับวาระการประชุม ดังนี้  

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
   1.1 การประชุมผูบริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งท่ี 4/2565 เรื่องการรณรงคฉีดวัคซีนในเด็ก  

เนนแนวทาง VUCA คือ สถานการณท่ีเต็มไปดวยความวุนวาย ทุกอยางเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วยากท่ีจะคาด
เดา และยากท่ีจะวางแผนรับมือ 
  V (Volatility) = ความผันผวนสูง สถานการณท่ีมีความผันผวนสูง และมักเกิดข้ึนอยาง
กะทันหัน ยากท่ีจะคาดการณความเปนไปไดในอนาคต และยากท่ีจะหาแผนการรับมือไดกับเวลา เชน คําสั่ง
ประกาศล็อคดาวนพ้ืนท่ีกะทันหัน หรือคนใกลชิดถูกตรวจพบวาติดเชื้อ Covid-19 
  U (Uncertain) = ความไมแนนอนสูง ความไมแนนอนของผลลัพธท่ีอาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจลง
มือทําอะไรบางอยาง ทําใหเกิดความไมม่ันใจในการวางแผนดานตางๆ เชน ความไมม่ันใจในผลลัพธหลังฉีดวัคซีน 
การมาอบไมเห็นทิศทางในการลงทุน 
  C (Complex) = ความซับซอน สถานการณมีความซับซอนสูง มีหลายปจจัยท่ีตองนํามาใช
ประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงความซับซอนเปนไปไดหลายรูปแบบ อาจจะดวยการไดรับขอมูลมากเกินไป ท้ังนาเชื่อถือ ไม
นาเชื่อถือ การไดและเสียผลประโยชนของกลุมคนฝายใดฝายหนึ่ง หรือความซับซอนทางดานเทคโนโลยี  

/A (Ambiguous)… 
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  A (Ambiguous) = ความคลุมเครือ ความคลุมเครือของสถานการณ โดยเฉพาะตัวอยางในปจจุบัน
ท่ีมีการเวนระยะหางทางสังคม ทําใหงายตอการสื่อสารผิดพลาด หรือเชนการสื่อสารจากหนวยงานท่ีมีอํานาจสั่งการ
ท่ีไมชัดเจน  

  1.2 กองทุนสวัสดิการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมกอลฟการกุศลเม่ือเดือนมกราคม 2565 
เสร็จสิ้นและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นําเงินสวนหนึ่ง บริจาคมูลนิธินายแพทยอมร นนทสุต และยุวสาธารณสุข
ประจําหมูบาน   
   1.3 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดกิจกรรมการตอตานทุจริต ประจําป พ.ศ. 2565 ในสวนของ
กิจกรรมการตอตานทุจริต ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ของกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายนางสาวยุภา ศิริพัฒน 
ท้ังนี้ กลุมบริหารทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการจัดทําประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต และเจตจํานงการ
บริหารงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมและความโปรงใส กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2565 แลวเม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2565 

  1.4 นโยบายรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร เรื่องแนวทางการสรางท่ีพัก
อาศัยใหขาราชการการกระทรวงสาธารณสุข โดยจะนําเสนอของบประมาณรวมกับการกอสรางศูนยสนับสนุน
บริการสุขภาพ เขต 4  

  1.5 การพัฒนาบุคลากรตําแหนงรองผูอํานวยการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมอบหมายกลุมบริหาร
ทรัพยากรบุคลดําเนินการจดักระบวนการพัฒนา   

  1.6 กลุมจริยธรรม เรงรัดจัดทําผูมีสวนไดเสียภายในกรม มอบหมายนางสาวกันยา เพ็ชรโยธิน  
  1.7 ปรับปรุงปฏิรูปหนวยงานภายในกรม เชน กองแบบแผน กรมมอบหมายกลุมแผนงานดําเนินงาน

ชวงเดือนมีนาคม   

มติท่ีประชุม   

  รับทราบ 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
  รายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม  2564 เวลา 10.00 –14.00 น.  
ใหท่ีประชุมรับรอง 

มติท่ีประชุม   

      ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการขอแกไขใดๆ  ในรายงานการประชุม 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา               
3.1 คํารับรองการปฏิบัติราชการ กบค. ป 2565 
 ระดับความสําเร็จการพัฒนาระบบการบริหารอัตรากําลัง 4 องคประกอบ 

1. การจัดทํากรอบอัตรากําลัง โครงสรางของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรอบอัตรากําลัง 
จะชะงักไป เพราะจะมีการปรับปรุงปฏิรูปหนวยงานภายในกรมโดยจะมีกองสุขศึกษานํารอง กองสถานพยาบาล
และการประกอบโรคศิลปะ กลุมตรวจสอบภายใน และกลุมพัฒนาระบบบริหาร 

2. การบริหารตําแหนงวาง ไมนับรวมตําแหนงบรรจุ COVID ท่ีกันไว 
3. การจัดทําแบบแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กรมสนับสนุนบริการสขุภาพ 

ยังไมสามารถดําเนินการตอได เพราะตําแหนงตางๆ ยังคงมีการเคลื่อนไหว ทําใหไมสามารถจัดทําแบบบรรยาย
ลักษณะงานท่ีเจาะเฉพาะแตละเลขท่ีตําแหนงได 

/4.การกําหนด... 
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4. การกําหนดตําแหนงเพ่ือสงเสริมความกาวหนาในสายอาชีพ 
- จัดเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการวางแผนกําลังคนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
- ระบบดิจิตอล HR การเขาใชงานระบบทะเบียนประวัติขาราชการอิเล็กทรอนิกสของ 

ขาราชการ ผลการเขาใชงานไมนอยกวา รอยละ 40% รอบ 5 เดือนแรก 15 กุมภาพันธ รายงานผลการเขาใช
งานระบบฯ  

3.2 การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 
งานพัฒนาบุคลากรจัดทํารางคณะทํางานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง  

3.3 คุณธรรมจรยิธรรมและความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
 ในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2565 จะมีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ กลุมบริหารทรัพยากรบุคคล 

โดยใหทุกคนรวมใสเสื้อสีขาวพรอม เอกสารประกาศเจตนารมณกลุมบริหารทรัพยากรบุคคลลงนามประกาศ
เรียบรอยแลว เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ  2565 
      3.4 งบประมาณและการเบิกจายผานระบบ Smart 65 มีผลการเบิกจายงบประมาณ 50.75%  

วาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ 

     ไมมี 
 

วาระท่ี 5  เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา 
5.1 การพิจารณาหัวขอนําเสนอโครงการ  HR  Network  ในวันท่ี  24  กุมภาพันธ  2565 

(1) ขอมูลการติดตอประสานผูรับผิดชอบงานภายในกลุมบริหารทรัพยากรบุคคล   
(2) แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญ   

  

มติท่ีประชุม  กําหนดใหงานแตละงานในกลุมบริหารทรัพยากรบุคล จัดเตรียม Pre-test Post-test พรอมจัดทํา
เอกสารนําเสนอ ไมเกิน 5 หนา เนนงานท่ีสําคัญ เชน ปนี้จะทําอะไร ปหนามีอะไร และสงใหกลุมงวานพัฒนาระบบ
รวบรวมในภาพหนวยงาน 
 

5.2 ทิศทางการทบทวน บทบาทภารกิจ และโครงสรางการแบงงานภายในของหนวยงาน ในสังกัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
  

มติท่ีประชุม มอบงานพัฒนาระบบงานติดตามและดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของกังกลุมบริหารทรัพยากร
บุคคล 
 

 5.3 การดําเนินงานเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในหนวยงาน ของกลุมบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในสวนของการพัฒนากลุมบริหารทรัพยากรบุคคลจากองคกรสงเสริมคุณธรรม ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สูการเปนหนวยงานคุณธรรม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามเกณฑท่ีกรม
กําหนด ขอใหพิจารณา ดังนี ้
  1) รายละเอียดคุณธรรมเปาหมาย “ปญหาท่ีอยากแก ความดีท่ีอยากทํา” ซ่ึงเดิม กบค. 
กําหนดตามคุณธรรมของชาติ คือ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ยังคงกําหนดเหมือเดิมหรือไม อยางไร 
 

มติท่ีประชุม  ท่ีประขุมรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุปได ดังนี้ คือ “วินัย สุจริต จิตอาสา สามัคคี” 

 

/2) แผนงาน/กิจกรรม... 
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  2) แผนงาน/กิจกรรม เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามคุณธรรมท่ีรวมกันกําหนด 

มติท่ีประชุม  ท่ีประขุมรวมกันแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุปได ดังนี้ 
1. วินัย : คือ การปฏิบัติหนาท่ีตามขอปฏิบัติท่ีบัญญัติไวเปนกฎหมายระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหถือ

ปฏิบัติ อยางเครงครัด ผานกิจกรรมการปฏิบัติราชการในประจําวัน เชน การมาทํางานตรงตอ
เวลา/ปฏิบัติงานตามคูมือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2. สุจริต : คือ ประพฤติชอบ ประพฤติในทางท่ีถูกตอง ปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย
สุจริต  เท่ียงธรรม ขยันหม่ันเพียร และดูแลเอาใจใสรักษาประโยชนของทางราชการ.เห็น
ผลประโยชนสวนรวมมากอนประโยชนสวนตน ผานกิจกรรม ไมนําทรัพยสินราชการไปใช
สวนตัว/บริการดวยความเสมอภาค ไมเลือกปฏิบัติ/ไมรับสินบน/ทําบุญตามแตศรัทธา และ
เทศกาลท่ีสําคัญตามกําลัง 

3. จิตอาสา : คือ การชวยผูอ่ืนโดยไมคิดคาตอบแทน ยอมสละ เวลาทรัพยสินเงินทอง และกําลัง
กายเพ่ือกิจกรรมอันเปนประโยชนตอสังคม รวมถึงยังเปนการฝกฝนตนเองเพ่ือลดอัตตา คือลด
ความเปนตัวตนของตนเอง ผานกิจกรรม จิตอาสาตาง ๆ ตามท่ีกรมของความรวมมือ และท่ี
ปฏิบัติดวยความเต็มใจ 

4. สามัคคี : คือ ความพรอมเพรียงกัน ความปรองดองกัน.รวมใจกันทํา พรอมเพรียงกันทํา ผาน
กิจกรรม การกีฬา กบค. 

 

วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)   
 
เลิกประชุมเวลา  16.30  น. 

 
นางสาวลัลธริมา บุญพิมพ 

ผูจดรายงานการประชุม 
นายศุภชัย  กันทาใจ 
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