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ข้อผิดพลาดในการจัดงานกาชาด และสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน ส านักงานเลขานุการกรม
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 คณะผู้จัดท า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางการด าเนินงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบในการ
ดูแลเรื่องการจัดงานกาชาดและผู้ที่เกี่ยวข้อง และขอขอบคุณ ผู้รู้ นางสาวอรุณี  เกษรอุบล ข้าราชการบ านาญ 
กรมควบคุมโรค ที่ได้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพงานกาชาดที่มีประสิทธิภาพ และเจ้าหน้าที่จาก
กลุ่มรายงานและประสานราชการที่ได้ให้ความร่วมมือในการจัดท าแนวทางเล่มนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อย่างไรก็
ตาม หากพบว่ามีข้อบกพร่องประการใด กรุณาให้ข้อมูลแก่คณะผู้จัดท าด้วยเพื่อการแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

หลักกำรและเหตุผล 
 งานกาชาดเป็นงานมหกรรมรื่นเริงเพ่ือการกุศลที่สภากาชาดไทยจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี มีการออกร้าน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 200 หน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่พระราช
กรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อพสกนิกรชาติไทยและสภากาชาดไทย ทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนได้มีการจัดแสดงผลงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับ
สภากาชาดไทย และจัดกิจกรรมการจ าหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ รวมทั้งมีการเสี่ ยงโชคโดยการจ าหน่าย
กัลปพฤกษ์และสลากบ ารุงกาชาดไทย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายน าขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล
บ ารุงสภากาชาดไทย ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขเป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมออกร้านงานกาชาด ก าหนดให้
มีการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดโดยมอบหมายทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพใน
การออกร้านในแต่ละปีตลอด 9 วัน  
 กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีโอกาสร่วมจัดงานกาชาด จึงน า
ความรู้ความเชี่ยวชาญจากผู้รู้ นางสาวอรุณี  เกษรอุบล ข้าราชการบ านาญ กรมควบคุมโรค มาถอดบทเรียนใน
การจัดการความรู้ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการดูแลเรื่องการจัดงานกาชาดและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในส่วนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ส านักงานเลขานุการกรมจึงจัดท าการถอดความรู้ การเป็นเจ้าภาพงานกาชาดที่มี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการดูแลเรื่องการจัดงานกาชาดและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดงานกาชาด และปฏิบัติงานในส่วนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

2. เพ่ือลดข้อผิดพลาดในการจัดงานกาชาด และสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน 
 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 เพ่ือให้การด าเนินการงานจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ดังนี้ 
1. ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการ โดยปลัดกระทรวงฯ มอบหมายให้อธิบดีที่เป็นเจ้าภาพในปีนั้นๆ เป็น

ประธาน คณะกรรมการประกอบด้วยอธิบดีหรือรองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ และมี
เลขานุการกรมเป็นเลขานุการ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) วางแผนด าเนินการ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และประสานงานในการจัดกิจกรรม  
 ร้านกาชาดของกระทรวงสาธารณสุข 

2) พิจารณาหลักการในการใช้จ่ายเงินต่างๆ 
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3)  พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและคณะท างานต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 
2. ค าสั่งอนุกรรมการคณะต่างๆ มีจ านวน 7 คณะ ดังต่อไปนี้ 

2.1. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกร้านการจ าหน่ายสลากกาชาดของกระทรวง

สาธารณสุข ต่อสื่อมวลชนทุกรูปแบบ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกิจกรรม  
2) บันทึกภาพและวีดีทัศน์ 
3) ติดตามและควบคุมระบบเสียงในร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างการจัดกิจกรรม 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 
4) มอบหมายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจ าร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุขทุกวัน 
5) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2. คณะอนุกรรมการจัดหารายได้และรางวัล โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1) ด าเนินการจัดท าค าขอให้มีการเล่นการพนันในร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุขแยกเป็น  

2 ประเภท 
ประเภทที่ 1 การออกสลากบ ารุงกาชาดไทย ก าหนดจ านวนสลากที่จัดพิมพ์ และน าไป
ประทับตราที่สภากาชาดไทย จนแล้วเสร็จ รวมทั้งจัดซื้อของรางวัลสลากบ ารุงกาชาดไทย 
ประเภทท่ี 2 ก าหนดจ านวนบัตรกัลปพฤกษ์ให้กรมทุกกรม ที่เป็นเจ้าภาพในการออกร้าน
กาชาดกระทรวงสาธารณสุข แต่ละวัน รวม 9 วัน 

2) จ าหน่ายของที่ระลึกจากภาคต่างๆ โดย สมาคมแม่บ้านสาธารณสุข 
3) จ าหน่ายยาขององค์การเภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยมูลนิธิโรงพยาบาลพระยา

อภัยภูเบศร 
4) ให้แต่ละกรมจัดเจ้าหน้าที่ประจ าร้าน และส่งรายชื่อให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและ

ประสานงาน 
5) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.3. คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ   
ดังนี้ 
7) จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
8) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.4. คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1) วางแผนและด าเนินการจัดนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพ่ือเผยแพร่

แก่ประชาชน 
2) จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ประกอบการจัดนิทรรศการ 
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3) มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าวัน พร้อมทั้งส่งรายชื่อให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธี
การและประสานงาน 

4) จัดกิจกรรมพิเศษ 
5) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.5. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงาน โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1) จัดเตรียมและด าเนินการในพิธีการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดเตรียมของที่ระลึก หรือของรางวัลที่จะทูลเกล้าฯ ถวายองค์ประธานในโอกาสเสด็จฯ 

เยี่ยมร้าน หรือสอยกัลปพฤกษ์ 
3) รวบรวมรายได้ซ่ึงหักค่าใช้จ่ายแล้ว น าทูลเกล้าฯ ถวาย 
4) จัดให้มีระบบการสื่อสารระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
5) จัดและประสานงานจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าร้านทุกวัน 
6) รวบรวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าทุกคณะ เสนอประธานคณะกรรมการอ านวยการ 
7) ประสานงานเพ่ือรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการทุกคณะ เสนอ

คณะกรรมการการอ านวยการฯ เมื่อเสร็จงาน 
8) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.6. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1) ออกแบบและตกแต่งร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข 
2) จัดสร้างร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุขและต้นกัลปพฤกษ์ พร้อมทั้งรื้อถอนร้านกาชาด

เมื่อเสร็จงาน 
3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและดูแลร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งส่ง

รายชื่อให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงาน 
4) จัดบริการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น จัดห้องสุขา จัดเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด

ร้านกาชาดทุกวัน  
5) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.7. คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1) วางแผนด าเนินการเรื่องการเงินและบัญชี 
2) ควบคุมและด าเนินการในเรื่องการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน 
3) ประสานและรวบรวมประมาณการค่าใช้จ่ายของคณะอนุกรรมการต่างๆ 
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



 

 

บทท่ี 2  

แนวทำงในกำรด ำเนินงำนในกำรเป็นเจ้ำภำพงำนกำชำดที่มีประสิทธภิำพ 

กำรถอดควำมรู้กำรเป็นเจ้ำภำพงำนกำชำดที่มีประสิทธิภำพ โดย นำงสำวอรุณี  เกษรอุบล 

กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข หมุนเวียนเป็นเจ้าภาพการจัด
งานกาชาด ตลอด 9 วัน ส าหรับการร่วมจัดงานกาชาด มี 2 กรณี ดังนี ้ 

๑. เป็นเจ้าภาพหลัก 
๒. เป็นเจ้าภาพร่วม 

โดยมขีั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
๑. เป็นเจ้ำภำพหลัก 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
1  ส านักงานเลขานุการกรม 

กรมควบคุมโรค 
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
กาชาด ครั้งที่ 1 ณ สภากาชาดไทย เพ่ือ
แจ้งก าหนดการจัดงานกาชาด แนวคิดใน
การจัดงาน และรายละเ อียด อ่ืนๆ  ที่
เกี่ยวข้อง เช่น การประกวดร้านกาชาด 
นิทรรศการ ประกวดเด็กสุขภาพดี เป็นต้น 
 

2  ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค ประชุม

ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร

และยา ส านักงาน
คณะกรรมการอาหาร

และยา ผู้ด าเนินการเรื่อง
สลากกาชาดกระทรวงฯ 

ทุกปี 

ประชุมคณะกรรมการแผนกเสี่ยงโชคงาน
กาชาด เพ่ือรับทราบข้อมูลรายละเอียด
กติกาของการออกร้าน ข้อห้ามต่างๆ ใน
การเสี่ยงโชค 
 

3  
 
 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
กาชาด ครั้งที่ 2 ณ สภากาชาดไทย เพ่ือ
รับทราบข้อมูลความก้าวหน้าแต่ละส่วนของ
การจัดงานกาชาดภาพรวม 
 

4  
 
 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค 

จั ด ท า ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
อ านวยการจั ด ง านกาชาดกระทรว ง
สาธารณสุข ประจ าปี .. ลงนามโดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 

ประชุมคณะกรรมการแผนกเส่ียงโชค
งานกาชาด จัดโดย สภากาชาดไทย 

ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
แต่งต้ังคณะกรรมการอ านวยการ 

 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
ครั้งที่ 2 จัดโดย สภากาชาดไทย 

 ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  
ครั้งที่ 1 จัดโดย สภากาชาดไทย 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
5  

 
 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมใน
การจัดงานกาชาดกระทรวงสาธารณสุข  
7 คณะ ลงนามโดยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
2. คณะอนุกรรมการจัดหารายได้ และ
รางวัล  
3. คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการด้าน
อาหาร และเครื่องดื่ม 
4. คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ และ
กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 
5. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและ
ประสานงาน 
6. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษา
ความปลอดภัย 
7. คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 

6  
 
 
 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
กาชาดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑  
ณ กรมควบคุมโรค เป็นการประชุมเพ่ือแจ้ง
ก าหนดการจัดงานกาชาด และมอบหมาย
อนุกรรมการแต่ละคณะด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งจะมีประธาน
และเลขานุการคณะทั้ง 7 คณะเข้าร่วม
ประชุมด้วย 

7  
 
 
 

เลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ  

ทุกคณะ 

คณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละคณะประชุม
เตรียมงานในส่วนที่รับผิดชอบ และรายงาน
ความก้าวหน้าของการด าเนินงาน ประมาณ
การค่าใช้จ่าย ในที่ประชุมคณะอ านวยการฯ 
ครั้งที่ 2 ทราบ 

8  เลขานุการ
คณะอนุกรรมการฯ  

ทุกคณะ 

การประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัด
งานกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 
ณ กรมควบคุมโรค เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการแต่ละคณะ และร่วม
พิจารณาการจัดงาน เช่น แบบแปลนร้าน
กาชาด แนวคิดการจัดนิทรรศการ กิจกรรม
ต่างๆ ในร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข
ตลอด 9 วัน เป็นต้น 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
จัดงานกาชาดกระทรวงฯ ครั้งที่ ๑ 

แต่งตั้งคณะอนกุรรมการจัดงานกาชาด 
7 คณะ 

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละ
คณะ จ านวน 7 คณะ 

 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ 
จัดงานกาชาดกระทรวงฯ ครั้งที่ 2 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
9  

 
 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค 

คณะอนุกรรมการฯ ของแต่ละคณะ ประชุม 
ครั้งที่ 2 หากมีรายละเอียดที่ต้องประชุม
ติดตามเพ่ิมเติม เช่น คณะอนุกรรมการจัด
นิทรรศการ และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ และ
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษา
ความปลอดภัย เป็นต้น 
 

10  กรม/ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมทุกกรมส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุขแต่
ละวันให้กรมควบคุมโรค ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด เพ่ือจัดท าค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะท างานต่อไป  
 

11  ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค 

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ า ร้ านกาชาด กาชาดกระทรว ง
สาธารณสุข 
ลงนามโดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

12  ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค 

จัดส่งสลากบ ารุงสภากาชาดไทยให้ส่วน
ราชการเพ่ือจ าหน่าย จ านวนสลากฯ ตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 
เห็นชอบ กรมควบคุมโรคท าหนังสือน าส่ง
สลากฯ ไปยังหน่วยงานต่างๆ เพ่ือจ าหน่าย
ต่อไป โดยไม่ขอรับคืน 
ลงนามโดยอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือรอง
อธิบดีที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

13  ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค 

จัดส่ งหนั งสื อ เชิญผู้ บริ หารกระทรวง
สาธารณสุขร่วมรับเสด็จฯ ในพิธีเปิดงาน
กาชาด ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงฝ่าย
การ เมือง  และผู้ บริห ารระดับสู งของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

14  กรม/ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 

กรมทุกกรมจัดกิจกรรมออกร้านกาชาด
กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ได้รับ
มอบหมายหมุนเวียนตลอด 9 วัน 
 

ประชุมคณะอนุกรรมการของแต่ละ
คณะ จ านวน 7 คณะ (เพิ่มเติม ถ้ามี) 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ประจ าร้านกาชาดกระทรวงฯ 

 

จัดส่งสลากบ ารุงสภากาชาดไทยให้ 
ส่วนราชการเพื่อจ าหนา่ย 

แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าร้าน
กาชาดของกระทรวงฯ 

เชิญผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขร่วม
รับเสด็จฯ ในพิธีเปิดงานกาชาด 

จัดกิจกรรมออกร้านกาชาดกระทรวง
สาธารณสุข 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
15  

 
 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค 

การจัดท าแบบประเมินผล แบ่งออกเป็น  
๒ ชุด คือ 

- ชุดที่ ๑ ส าหรับประชาชนที่เข้าชม
ร้านกาชาดกระทรวงฯ (๑๐๐ ชุด/วัน) 
- ชุดที่ ๒ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ า
ร้านและผู้ปฏิบัติงานส่วนกลางแต่ละ
วัน  

หมายเหตุ จ านวนแบบประเมินผลส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานประจ าร้านแต่ละวันขึ้นอยู่กับ
ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละปี 

ซึ่งในการพิมพ์ควรแยกสี เช่น ชุดที่ ๑ สีชมพู 
ชุดที่ ๒ สีฟ้า เพ่ือให้ง่ายในการจัดเก็บ ใน
บางกรมจะมีของช าร่วยให้กับประชาชนที่
ท าแบบสอบถาม เช่น กรมสุขภาพจิต มี
หนังสือด้านสุขภาพจิตให้เป็นของที่ระลึก
แก่ประชาชน 

หลังจากเก็บรวมรวมแบบประเมินแล้วแต่
ละกรมจะมอบแบบประเมินดังกล่าวให้กรม
ควบคุมโรค น ามาสรุปผล 

16  ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค/

คณะอนุกรรมการจัดหา
รายได้และรางวัล 

ออกรางวัลสลากบ ารุงสภากาชาดไทยของ
กระทรวงสาธารณสุข ในวันสุดท้ายของการ
จัดงานกาชาด ณ ร้านกาชาดกระทรวงฯ 
บริเวณสวนอัมพร 

17  ส านักงานเลขานุการกรม 
กรมควบคุมโรค 

กรมควบคุมโรค สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ 
การจัดงานกาชาดกระทรวงสาธารณสุข
ประจ าปี .... เสนอกระทรวงฯ เพ่ือทราบ 
และจัดท าวิดีทัศน์ ภาพกิจกรรมร้านกาชาด
กระทรวงฯ ตลอด ๙ วัน เพ่ือน าเสนอในที่
ประชุมปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

การจัดท าแบบประเมินผล 

การออกรางวัลสลากบ ารุงสภากาชาด

ไทยของกระทรวงสาธารณสขุ 
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รายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 7 คณะ 
1. คณะอนุกรรมการฝ่ายสวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
1.1  เลขานุการของ

คณะอนุกรรมการ 
ประชุมเพ่ือจัดเตรียม และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบในการดูแลด้านอาหารและ
เครื่ องดื่ มส าหรับผู้ บริหารกระทรว ง
สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข 
ตลอด 9 วัน 
 

1.2  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ป ร ะส า น ง า น  แ ล ะติ ด ต า ม จ า น ว น
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าร้านกาชาดฯ 
แต่ละกรม เพ่ือจัดอาหาร อาหารว่างและ
เครื่องดื่มให้เพียงพอ 

1.3  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัด
อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอด  
9 วัน ส่งให้คณะอนุกรรมการการเงินและ
บัญชีทราบ 
 

1.4  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้
เพียงพอกับจ านวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ประจ าร้านกาชาดฯ ตลอด 9 วัน 
 

1.6  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย สรุปรายงานผลการด าเนินการส่งให้
คณะอนุ ก ร รมกา ร ฝ่ า ย พิ ธี ก า ร และ
ประสานงาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่าย
สวัสดิการด้านอาหารและเครื่องดื่ม 

 

จ านวนเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิงานประจ า

ร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสขุ 

จดัท าประมาณการคา่ใช้จา่ย 

จดัอาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองดื่ม 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 
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2 คณะอนุกรรมการจัดหารายได้และรางวัล 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
2.1  เลขานุการของ

คณะอนุกรรมการ 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้
และรางวัล เพ่ือก าหนดรางวัลสลากบ ารุง
สภากาชาดไทยของกระทรวงสาธารณสุข 
และรูปแบบกัลปพฤกษ์  
 

2.2  
 
 

ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จั ด พิม พ์สลากบ า รุ งกาชาดไทยของ
กระทรวงสาธารณสุขตามจ านวนที่มติของ
คณะกรรมการอ านวยการฯ ก าหนด 

2.3  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมข้อมูลจ านวนลูกกัลปพฤกษ์ของ 
แต่ละหน่วยงาน เพ่ือจัดซื้อลูกกัลปพฤกษ์ 
และน ามาจัดสรรให้แต่ละกรมตามที่ได้
แจ้งข้อมูลไว้ 

2.4  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จั ด ท า ป ร ะม า ณ ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
คณะอนุกรรมการจัดหารายได้และรางวัล
ส่งให้คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
 

2.๕  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดท าหนังสือน าส่งผลการออกรางวัล
สลากบ ารุงกาชาดกระทรวงสาธารณสุข 
ลงนามโดยคณะอนุกรรมการรายได้และ
ร า ง วั ล  ส่ ง ผ ล ก า ร อ อ ก ร า ง วั ล ใ ห้
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
กระทรวงสาธารณสุข/หน่วยงานระดับ
กรม ในสั งกั ดกระทรว งสาธ ารณสุ ข 
สภากาชาดไทย และส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลการออก
รางวัลดังกล่าว และประกาศผลการออก
รางวัลทางหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลา
จ านวน 3 วัน และเว็บไซด์ของส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา 

2.๖  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย สรุปรายงานผลการด าเนินการส่งให้
คณะอนุ ก ร รมกา ร ฝ่ า ย พิ ธี ก า ร และ
ประสานงาน 
 

 
 

จัดพิมพ์สลากบ ารุงกาชาดไทยของ
กระทรวงฯ 

 
รวบรวมขอ้มูลจ านวนลูกไขก่ัลปพฤกษ์ 

แต่ละหนว่ยงาน 

 

แจ้งผลการออกรางวัลสลากบ ารุง
กาชาดกระทรวงสาธารณสุข  

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้
และรางวัล 

 

จดัท าประมาณการคา่ใช้จา่ย 
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3. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงาน 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
3.1  เลขานุการของ

คณะอนุกรรมการ 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
และประสานงาน เพ่ือแจ้งก าหนดการจัด
งานการชาด ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ
มอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบ 

3.2  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียมการตั้งโต๊ะหมู่บูชาและพระฉายา
ลักษณ์ภายในร้ านให้สมพระเกีย รติ 
ก าหนดเส้นทาง เสด็ จฯ  ภายในร้ าน 
ก าหนดรายชื่อเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูง
ของกระทรวงสาธารณสุขรับเสด็จ การ
เตรียมของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวาย (ขอ
สนับสนุนของที่ระลึกจากหน่วยงานที่มี
ผลิตภัณฑ์) และการก าหนดผู้ทูลเกล้าฯ 
ถวาย  

3.3  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ประจ าร้านของ
แต่ละกรม ส่งให้กรมเจ้าภาพจัดท าค าสั่ง
แต่งตั้ง ต่อไป (ซึ่งผู้มีหน้าที่รวบรวมรายชื่อ
ในคณะอนุกรรมการนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่
ของกรมเจ้าภาพ) 

3.4  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จั ด ท า ป ร ะ ม า ณ ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
คณะอนุ ก ร รมกา รฝ่ า ย พิ ธี ก า ร และ
ประสานงาน ส่งให้คณะอนุกรรมการ
การเงินและบัญชี 
 

3.5  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย สรุปรายงานผลการด า เนินการ และ
รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะอนุกรรมการทุกคณะ เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการอ านวยการฯ  
 

 
 

 

 

 

 

ประชุมคณะอนุกรรมการพธิีการและ
ประสานงาน 

 

รวบรวมรายชือ่เจ้าหนา้ที่ประจ าร้าน
ของแต่ละกรม 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

จัดเตรียมและด าเนินการในพธิีการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

จดัท าประมาณการคา่ใช้จา่ย 
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4. คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
4.1  เลขานุการของ

คณะอนุกรรมการ 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
และประสานงาน เพ่ือก าหนดรูปแบบการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานกาชาดของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

4.2  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย - จัดการประชาสัมพันธ์ภายนอก ทางสื่อ
หนังสือพิมพ์ วิทยุ เว็บไซต์ และ Social 
media ต่างๆ 
- จัดการประชาสัมพันธ์ภายใน ขอความ
ร่ วมมื อ ให้ ทุ กหน่ วยง านจั ดท าบอร์ ด
ประชาสัมพันธ์ ใบปลิวส าหรับแจก
ประชาสั มพันธ์ เชิญชวนบุ คลากรของ
กระทรวงสาธารณสุข รายการเสียงตามสาย  
 
 

4.3  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จั ด ท า ป ร ะ ม า ณ ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส่งให้
คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
 

4.4  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย สรุปรายงานผลการด า เนินการ ส่ ง ให้
ค ณ ะอ นุ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย พิ ธี ก า ร แ ล ะ
ประสานงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์

 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงาน  

 

จดัท าประมาณการคา่ใช้จา่ย 
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5. คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
5.1  เลขานุการของ

คณะอนุกรรมการ 
จั ด ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร จั ด
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือ
ออกแบบการจัดนิทรรศการ ร้านกาชาด
ของกระทรวงสาธารณสุข 
 

5.2  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบรูปแบบการจัดนิทรรศการให้
สอดคล้องกับแนวความคิดที่สภากาชาด
ไทยก าหนดในแต่ละปี และขอความ
ร่วมมือทุกกรมส่งข้อมูล ภาพถ่ายการ
ด าเนินงานของกรมที่สอดคล้องกับพระ
กรณียกิจของพระบรมวงศ์ที่
เทิดพระเกียรติ ในแต่ละปี 
 

5.3  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
คณะกรรมการตรวจจ้าง คณะกรรมการ
จ้างโดยวิธีพิเศษ นายช่างควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
 

5.4  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดหาบริษัท เ พ่ือจัดนิทรรศการร้ าน
กาชาดของกระทรวงสาธารณสุข 
 
 

5.5 
 
 
 

 ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จั ด ท า ป ร ะม า ณ ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
คณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการและ
กิ จ ก ร ร ม พิ เ ศ ษ อ่ื น ๆ  ส่ ง ใ ห้
คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
 

5.6  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งแบบร้านและนิทรรศการ เป็นรูปเล่ม 
(สี )  ให้กองอ านวยการจัดงานกาชาด
สภากาชาดไทยตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือ
ประกวดร้าน 
 
 

5.7  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย สรุปรายงานผลการด าเนินการส่งให้
คณะอนุ ก ร รมกา ร ฝ่ า ย พิ ธี ก า ร และ
ประสานงาน 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัด
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ 

 

การจัดนิทรรศการร้านกาชาดของ
กระทรวงสาธารณสุข 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจ้าง
นิทรรศการ  

 

จัดหาบริษัทจัดนิทรรศการ 

 

สง่แบบร้านและนิทรรศการให้ 

กองอ านวยการสภากาชาดไทย 

จัดท าประมาณการค่าใช้จ่าย 
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6. คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษาความปลอดภัย 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
6.1  เลขานุการของ

คณะอนุกรรมการ 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
และรักษาความปลอดภัย เพ่ือออกแบบ
ร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ก าหนด
มาตรการรักษาความปลอดภัย 

6.2  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบร้ านกาชาดของกระทรว ง
สาธารณสุข ตามแนวคิดสภากาชาดไทย
ก าหนด โดยวิศวกรกองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ เพ่ือน าเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการฯ 
 

6.3  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
คณะกรรมการตรวจจ้าง คณะกรรมการ
จ้างโดยวิธีพิเศษ นายช่างควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

6.4  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดหาบริษัท เพ่ือก่อสร้างร้านกาชาดของ
กระทรวงสาธารณสุข 
 

6.5  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งแบบแปลนร้านกาชาดของกระทรวง
สาธารณสุข ให้คณะอนุกรรมการจัด
นิทรรศการและกิจกรรมพิเศษอ่ืน ๆ เพ่ือ
จัดท ารูปเล่มส่งกองอ านวยการจัดงาน
กาชาดสภากาชาดไทย 

6.6  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จั ด ท า ป ร ะม า ณ ก า ร ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ข อ ง
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่และรักษา
ความปลอดภัย ส่งให้คณะอนุกรรมการ
การเงินและบัญชี 

6.7  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย สรุปรายงานผลการด าเนินการส่งให้
คณะอนุ ก ร รมกา รฝ่ า ย พิ ธี ก า ร และ
ประสานงาน 
 

 
  

 

 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการฝ่าย
สถานที่และรักษาความปลอดภยั 

การออกแบบร้านกาชาด 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจจ้าง
ก่อสร้างร้าน 

 

จัดหาบริษัทกอ่สร้างร้านกาชาด 

 

ส่งแบบร้านพร้อมตกแต่ง 

จดัท าประมาณการคา่ใช้จา่ย 
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7. คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 

ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
7.1  เลขานุการของ

คณะอนุกรรมการ 
จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเงินและ
บัญชี เพ่ือเพ่ือแจ้งก าหนดการจัดงานการ
ช าด  ข้ อมู ล ต่ า ง ๆที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  แล ะ
มอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบ 
 

7.2  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย วางแผน ควบคุม และด าเนินการในเรื่อง
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
- รายรับการจ าหน่ายสลากบ ารุงกาชาด
ของกระทรวงสาธารณสุข 
- รายจ่ายของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ 
- การส่งเงินรายได้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวาย 

7.3  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานและรวบรวมประมาณการ
ค่าใช้จ่ายของอนุกรรมการต่างๆ และ
จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ ห้ แ ต่ ล ะ
คณะอนุกรรมการ ตามที่ได้แจ้งไว้ เพ่ือ
น าไปด าเนินงาน 

7.4  ผู้ที่ได้รับมอบหมาย สรุปรายงานผลการด าเนินการส่งให้
คณะอนุ ก ร รมกา ร ฝ่ า ย พิ ธี ก า ร และ
ประสานงาน 
 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

รวบรวมประมาณการคา่ใช้จา่ย

ของคณะตา่งๆ 

วางแผน ควบคุม และด าเนินการ 
ในเรื่องการรับและเบิกจ่ายเงิน 

จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเงิน
และบัญช ี



ประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ครั้งที่ 
คร้ังที่ ครั้งที่ 1 จัดโดยสภากาชาดไทย

ประชมุคณะกรรมการ
แผนกเสีย่งโชคงานกาชาด 
จัดโดยสภากาชาดไทย

ประชมุคณะ
อนกุรรมการ

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์

ประชมุคณะ
อนกุรรมการ
จดัหารายได้ฯ

ประชมุคณะ
อนกุรรมการ
ฝ่ายพิธีการฯ

ประชมุคณะ
อนกุรรมการ
ฝ่ายสถานท่ีฯ

ประชมุคณะ
อนกุรรมการ

การเงินและบญัชี

 

การออกแบบ
ร้านกาชาด

จดัเตรียมและด าเนิน
การในพิธีการตา่งๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง

จดัหาบริษัทก่อ
สร้างร้านกาชาด

จัดพิมพ์สลากบ ารุงกาชาด
ไทยของกระทรวงฯ

ด าเนินการประชาสมัพนัธ์
ทัง้ภายในและภายนอก

หนว่ยงาน

ประชมุคณะกรรมการ
อ านวยการจดังานกาชาด
กระทรวงฯ ครัง้ท่ี 2

ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานกาชาด คร้ังที่ ครั้งที่ 2 

จัดโดยสภากาชาดไทย

ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดงานกาชาด
กระทรวงฯ ครั้งที่ คร้ังที่ ครั้งที่ 1 

วางแผน ควบคมุ 
และด าเนินการในเร่ืองการ
รับและการเบกิจา่ยเงิน

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 
7 คณะ ครั้งที่ (เพ่ิมเติมถ้ามี)

ส่งสลากกาชาดให้ส่วน
ราชการเพ่ือจ าหน่าย

แตง่ตัง้ผู้ปฏิบตังิาน
กาชาดของกระทรวงฯ

ส่งแบบของร้านพร้อม
ตกแต่งและนิทรรศการ

ประชมุคณะ
อนกุรรมการ
จดันิทรรศการฯ

การจดันิทรรศการร้าน
กาชาดของกระทรวง

สาธารณสขุ

จดัหาบริษัท
จดันิทรรศการ

เชิญผู้บริหารกระทรวงฯ ครั้งที่ 
ร่วมรับเสร็จในพิธีเปิดงาน

กาชาด

จดักิจกรรมออกร้าน
กาชาดกระทรวงฯ

ออกรางวัลสลากบ ารุง
กาชาด

 

ประชมุคณะ
อนกุรรมการ
ฝ่ายสวสัดกิารฯ

จัดอาหาร ครั้งที่ อาหารว่าง ครั้งที่ 
และเคร่ืองดื่ม

 

สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงาน

จ านวนเจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิานประจ า
ร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสขุ

สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน

สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน

สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน

รวบรวมรายช่ือเจ้าหน้าท่ี
ประจ าร้านของแตล่ะกรม

สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน

สง่แบบร้านและนิทรรศการ
ให้กองอ านวยการ
สภากาชาดไทย

สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน

สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน

สรุปรายงานผล
การด าเนินงาน

จัดท าแบบประเมินผล

แต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการจัดงาน
กาชาด ครั้งที่ 7 คณะ

แตง่ตัง้คณะ
กรรมการ
อ านวยการ

รวบรวมข้อมูลจ านวน
ลูกไข่กัลปพฤกษ์ของ
แต่ละหน่วยงานจดัท าประมาณการ

คา่ใช้จา่ย

จดัท าประมาณการ
คา่ใช้จา่ย

แจ้งผลการออกรางวลั
สลากบ ารุงกาชาด
กระทรวงสาธารณสขุ

จดัท าประมาณการ
คา่ใช้จา่ย

จดัท าประมาณการ
คา่ใช้จา่ย

จดัท าประมาณการ
คา่ใช้จา่ย

แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจจ้าง
นิทรรศการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจจ้าง
ก่อสร้างร้าน

จดัท าประมาณการ
คา่ใช้จา่ย

รวบรวมประมาณการ
คา่ใช้จา่ของ
คณะตา่งๆ

รายช่ือกรรมการ/
เจ้าหน้าท่ีประจ า

ร้าน

แสดงถึงจุดเร่ิมต้น และจุดสิ้นสุด
ของการท างาน

แสดงค าสั่งประมวลผล

แสดงจุดเชื่อมต่อของผังงาน
ในแผ่นเดียวกัน

Flow chart การจัดกิจกรรมร่วมงานกาชาดของกระทรวง (เจ้าภาพหลัก)
- 15 -
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๒. เป็นเจ้ำภำพร่วม มีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 

1  กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 
และเลขานุการกรม 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
กาชาดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี.... 
ครั้งที่ 1  ณ กรมเจ้าภาพ เพ่ือรับทราบ
ก าหนดการจัดงานกาชาด วันที่กรมควบคุม
โรคเป็นเจ้าภาพ  
 

2  กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

จัดท าค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ด
กิจกรรมกาชาดกรมควบคุมโรค โดยมี 
อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นที่ปรึกษา รอง
อธิบดีที่ก ากับดูแลส านักงานเลขานุการกรม 
เป็นประธาน 
 

3  กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมกาชาด
กรมควบคุมโรค เพ่ือก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบ และด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้ร้าน
กาชาดของกรมควบคุมโรคด าเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย 
 
 
 

4  กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 
และเลขานุการกรม 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
กาชาดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี.... 
ครั้งที่ 2  ณ กรมเจ้าภาพ เพ่ือรับทราบ
ความก้ าวหน้ า ในการด า เนินงานของ
คณะอนุกรรมการต่างๆ  
 

5  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

จัดหาของรางวัลพิเศษ โดยขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 

6  
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ขออนุมัติใช้เงินกาชาดกรมควบคุมโรคเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมร้าน
กาชาดกรมควบคุมโรค 
 

7  
 
 

ส านักสื่อสารความเสี่ยง
และพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 

จัดท าคูปองจ าหน่ายสลากกัลปพฤกษ์
ประจ าวันที่กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพ 
ตามจ านวนที่กรมควบคุมโรคก าหนด 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน
กาชาดกระทรวงสาธารณสุข  

ครั้งที่ 1 

 

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรม
กาชาดกรมควบคุมโรค 

ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม
กาชาดกรมควบคุมโรค 

ประชุมคณะกรรมการอ านวยการจัด
งานกาชาดกระทรวงสาธารณสุข  

ครั้งที่ 2 

 

จัดหาของรางวัลพิเศษ 

 

ขออนุมัติใช้เงินการชาด 
กรมควบคุมโรค 

 

จัดท าคูปองสลากกัลปพฤกษ์ประจ า
วันที่กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพ 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
8  กลุ่มรายงานและ

ประสานราชการ 
ส านักงานเลขานุการกรม 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดนิทรรศการ 
 
 
 

9  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
และประสานงาน 

10  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
และรักษาความปลอดภัย 

11  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนภาพพระราช
ก ร ณี ย กิ จ / บู ธ กิ จ ก ร ร ม ส่ ง ใ ห้
คณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและ
กิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือจัดนิทรรศการร้าน
กาชาดกระทรวงสาธารณสุข 

12  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานร้านกาชาดของกรม
ควบคุมโรคให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ
และประสานงาน 
 

13  
 
 
 

กลุ่มประชาสัมพันธ์และ
ข่าว ส านักงาน
เลขานุการกรม 

ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ 
 
 

14  
 
 
 

กลุ่มการเงิน กองคลัง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหารายได้
และรางวัล 

15  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

สั่ งซื้ อเสื้ อผู้ ปฏิบัติ งานร้านกาชาดกรม
ควบคุมโรคจากสภากาชาดไทย หรือจัดหา
จากแหล่งอื่นๆ 

16  
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

จั ดส ร ร สล ากบ า รุ ง ก าช าดกร ะทรว ง
สาธารณสุขให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรม
ควบคุมโรค 
 
 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่าย
ประชาสัมพันธ ์

 

จัดหาเส้ือส าหรับผู้ปฏิบัติงานร้าน
กาชาดกรมควบคุมโรค 

 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ 
จัดนิทรรศการ 

 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายพธิี
การและประสานงาน 

 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฝ่าย
สถานที่และรักษาความปลอดภยั 

 

ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนภาพ
พระราชกรณียกจิ 

 

ส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงานร้านกาชาดให้
อนุกรรมการฝ่ายพิธแีละประสานงาน 

 

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดหา
รายได้และรางวัล 

 

จัดสรรสลากบ ารุงกาชาดกระทรวงฯ 
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
17  

 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

จัด เตรียมรถยนต์ที่ ใช้ ในวันที่ กรมเป็น
เจ้าภาพ 

18  
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์บัตรจอดรถ
แม่ทัพภาคที่ 1 ได้แก่รถผู้บริหารและ
รถยนต์ส่วนกลาง 
 

19  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

จัดท าหนังสือขอยืมรถ 6 ล้อ กรมอนามัย 
เพ่ือน าของรางวัลไปร้านกาชาดในวันที่กรม
ควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพ 

20  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

จัดหาของรางวัลย่อย ตามจ านวน ภายใน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ

21  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

ขออนุมัติเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกาชาดกรม
ควบคุมโรค และขออนุมัติเบิกค่าปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ 
 

 
22 

 
 

 
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

จัดท าสลากของรางวัลพิเศษ / รางวัลย่อย 

23  
 
 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

บรรจุสลากในลูกกัลปพฤกษ์ โดยขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานอื่นๆ ด าเนินการ 

24  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

จัดท าบัญชีรายชื่อส าหรับผู้ที่ ได้รับของ
รางวัลพิเศษ 

25  
 
 
 

กลุ่มการเงิน กองคลัง ส่งรายได้จากการจ าหน่ายสลากบ ารุงกาชาด
ไทยของกระทรวงสาธารณสุข ที่กรมควบคุม
โ ร ค ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร ม า จ า ห น่ า ย ใ ห้
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และ
รางวัล(กองคลัง ของกรมควบคุมโรค เป็นผู้
ร วบรวมและน าส่ งคณะอนุกรรมการ

ขอยืมรถ 6 ล้อ กรมอนามยั 

จัดหาของรางวัลย่อย 

ส่งรายได้จากการจ าหนา่ย 
สลากบ ารุงกาชาด 

 

จัดเตรียมรถยนต์ที่ใช้ในวันที่กรมเป็น
เจ้าภาพ 

 

จัดท าบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับ 
ของรางวัลพิเศษ 

 

จัดท าสลากของรางวัลพิเศษ/รางวัล
ย่อย 

 

ขอความอนุเคราะห์บัตรจอดรถแม่ทพั
ภาคที ่1 

ขออนุมัติเจ้าหนา้ที่ปฏบิัติงาน 
ร้านกาชาดกรมควบคุมโรค 

 

จัดท าลูกไข่กัลปพฤกษ ์
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ล ำดับ ผังกระบวนกำร ผู้รับผิดชอบ รำยละเอียด/วิธีปฏิบัติงำน 
ดังกล่าว) 

26  
 
 
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

เชิญผู้บริหารกรมควบคุมโรคร่วมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระ
ราชด าเนินเปิดงานกาชาด ในวันแรกของ
การจัดงานกาชาด ณ สวนอัมพร 

27  
 
 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 
และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 

จัดกิจกรรมกาชาดกรมควบคุมโรค ในวันที่
ก ร ม เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ  ตั้ ง แ ต่ เ ว ล า  
07.00 – 22.00 น. และมีการประชุม
ผู้ปฏิบัติงานร้านกาชาดกรมควบคุมโรค เพ่ือ
มอบหมายหน้าที่ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ 

28  ผู้ปฏิบัติงานร้านกาชาด
กรมควบคุมโรค 

ส า รวจความพึงพอใจประชาชนและ
ผู้ปฏิบัติ งานที่ เข้ าร่ วมงานร้ านกาชาด
กระทรวงสาธารณสุขในวันที่กรมควบคุม
โรคเป็นเจ้าภาพและรวบรวมแบบประเมิน
ส่งให้กรมที่เป็นเจ้าภาพหลัก 

29  
 

กลุ่มรายงานและ
ประสานราชการ 

ส านักงานเลขานุการกรม 

สรุปผลการจัดกิจกรรมกาชาดกรมควบคุม
โรค เสนอกรมทราบ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

พิธีเปิดงานกาชาด 

 

ออกร้านกาชาดกรมควบคมุโรค 

จดัเก็บข้อมลูแบบประเมินผล 
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ปัญหำและแนวทำงแก้ไขปัญหำในกำรจัดงำนกำชำด ที่ได้จำกกำรถ่ำยทอดควำมรู้ มีดังนี้ 

       เรื่องกำรประชำสัมพันธ์  การประชาสัมพันธ์ภายในกรม คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์จะ
มอบหมายให้แต่ละกรมประชาสัมพันธ์ภายในกรมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทราบ 

 เทคนิคการเชิญชวนให้คนเข้าร้าน พิธีกรต้องเก่ง มีอารมณ์ขัน สามารถใช้ค าพูดดึงดูดให้ลูกค้าเข้าร้าน
ได้ การจัดหาดนตรีมาเล่นหน้าร้าน มีดารามาช่วยเชิญชวน และการขายสลากกัลปพฤกษ์ให้ใช้วิธีเชิงรุก 
พยายามให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได ้

        เรื่องเกี่ยวกับสลำกกัลปพฤกษ์และของรำงวัล ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก 

 การเลือกรูปแบบในการจับสลากกัลปพฤกษ์ ปัจจุบันใช้ช้อนลูกกัลปพฤกษ์  ซึ่งได้เคยเปลี่ยนรูปแบบ
มาแล้วหลายวิธี เช่น  

 การช้อนลูกกัลปพฤกษ์  แบบมัจฉากาชาด ปัญหาที่พบคือ สลากหลุด น้ าเข้าลูกกัลปพฤกษ์  ท าให้
สลากกัลปพฤกษ์เปียก ถ้าใบที่เปียกเป็นรางวัลใหญ่ จะท าให้เกิดปัญหา ประชาชนขาดความเชื่อถือในความ
โปร่งใส การเลือกวัสดุใส่สลากจึงมีความส าคัญ จะต้องเลือกลูกกัลปพฤกษ์ ที่มีเกลียวแน่น ป้องกันสลากหลุด 
เปียกน้ า  

ใช้หมุนลูกกัลปพฤกษ์ ออกจากขวดโหล ปัญหาที่พบคือ เกิดความล่าช้ามาก เพราะประชาชนบางคน
ซื้อสลากหลายใบ ถึงแม้จะจัดเครื่องหมุนไว้ถึง 15 เครื่องก็ยังไม่ทัน เพราะบางท่านไม่มีเหรียญต้องท าการแลก
เหรียญเพ่ือมาหยอดถึงจะหมุนได้ ซึ่งทุกวิธีที่ทดลองมายังไม่มีวิธีใดที่ดีกว่าวิธีที่ใช้ในปัจจุบัน คือการช้อนไข่ แต่ก็
เป็นวิธีที่ไม่ตื่นเต้น 

 การขายสลากกัลปพฤกษ์  ต้องมีการก าหนดไม่ให้มีการซื้อเหมา เมื่อพบว่าสลากที่ต้องขายมีปริมาณ
น้อย แต่ยังเหลือรางวัลใหญ่ๆ หลายรางวัล ประธานหรือกรรมการร้านจะต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่าเปรียบเทียบ
มูลค่ารางวัลที่เหลือกับมูลค่าของสลากที่เหลืออยู่ ถ้ามูลค่าของรางวัลมีมูลค่ามากกว่าสลากที่เหลืออยู่  ควร
เปลี่ยนวิธีการขายสลาก เป็นการประมูลรางวัลใหญ่แทนจะท าให้ได้รายได้มากกว่า 

 เทคนิคในการขายสลากกัลปพฤกษ์ ของรางวัลก็มีส่วนส าคัญ ควรเลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพสามารถ
ดึงดูดลูกค้าได้ นอกจากนั้นควรมีการจัดดารา ตลก ดนตรี มาช่วยขายสลากกัลปพฤกษ์ และพิธีกรก็มีส่วนส าคัญ
ในการเชิญชวนให้ลูกค้ามาซื้อสลาก  

 เมื่อเจ้าหน้าที่ร้านได้รับรางวัล เพ่ือป้องกันการครหา ควรให้บุคคลอ่ืนมารับรางวัลแทน หากเป็นรางวัล
ใหญ่ควรมารับภายหลัง 

 การขายสลากบ ารุงสภากาชาดไทยกระทรวงสาธารณสุข ของกรมควบคุมโรค จะมอบส านักงาน
เลขานุการกรมเป็นคนจัดสรรให้หน่วยงาน ส่วนหน่วยงานที่ได้รับจะส่งเงินให้กองคลัง ซึ่งในการจัดสรร จะต้อง
ก าหนดไม่รับคืนสลากดังกล่าว  และการท าหนังสือเพ่ือจัดสรรควรท าหนังสือถึงผู้อ านวยการ เพ่ือจะได้ช่วย
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เร่งรัดในการขายสลาก และต้องระวังกรณีที่จัดสรรสลากไปแล้วขายสลากไม่หมด แต่เมื่อประกาศรางวัลกลับ
น าเอาสลากที่ไม่ได้ขายมาขึ้นรางวัล 

 กรณีท่ีขอสนับสนุนของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ ควรระบุในหนังสือว่าไม่ต้องห่อของรางวัล หรือกรณี
ที่ห่อรางวัล ต้องแจ้งรายละเอียดของสินค้าแนบมาด้วย  

       เรื่องกำรจัดอำหำร กรมการแพทยเ์ป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

 การจัดเตรียมอาหาร ในวันปกติการอาหารจัดวันละ 150 กล่อง เฉพาะวันพิธีเปิดงาน จัดอาหารเพ่ิม 
100 กล่องเนื่องจากต้องเชิญ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารฝ่ายการเมือง มาร่วมรับเสร็จฯ 
ในพิธีเปิดงานกาชาด โดยค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารเบิกจากส่วนกลาง (เจ้าภาพหลัก) 

       เรื่องพิธีกำร 

 ข้อควรระวังในการจัดโต๊ะหมู่บูชา ต้องตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการวางพุ่ม
เงิน พุ่มทอง กรวยถวายพระพร ควรขอความรู้ของฝ่ายพิธีการและกิจกรรมพิเศษ กระทรวงฯ 

 การแต่งกายผู้ปฏิบัติงานประจ าร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นอยู่กับธีมที่สภากาชาดไทยได้
ก าหนดไว้ในแต่ละปี  

       เรื่องสถำนที่ในกำรจัดงำน และควำมปลอดภัย กองแบบแผนเป็นผู้รับผิดชอบหลัก  

 เรื่องห้องน้ า ควรจัดห้องน้ าผู้หญิงมากกว่าห้องน้ าผู้ชาย ดูแลเรื่องกลิ่นห้องน้ า การส ารองน้ า ป้องกัน
น้ าไม่ไหล จะต้องมีเบอร์ของเจ้าหน้าที่กทม. ที่ดูแลร้านทุกร้านในงาน 

 ควรมีตู้เก็บของ (Locker) เพ่ือเก็บสัมภาระของผู้ปฏิบัติงานป้องกันการสูญหาย และควรจัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยดูแลร้านตลอด 24 ชม.   

 โครงสร้างร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุขต้องมีความแข็งแรง ป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติได้ และ
ไม่ท าให้ทรัพย์สินภายในร้านเสียหาย 

 เมื่อมีสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยเช่น การชุมนุมทางการเมือง กรมที่เป็นเจ้าภาพหลัก
จะต้องประเมินความเสี่ยง การตัดสินใจของผู้บริหาร ในเหตุการณ์ในกรณีศึกษา อธิบดีได้สั่งการให้เลขานุการ
กรมแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บของ ที่สามารถจัดเก็บได้ แต่ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรเป็น
หลัก 

       เรื่องกำรเงิน 
 ปี 2559 เป็นปีแรกที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แยกจัดร้าน 
กรมละวัน ส่วนเจ้าภาพหลักงดออกร้าน แต่จะต้องหารายได้ 50,000 บาท เพ่ือสนับสนุนในการทูลเกล้าฯ 
ถวาย ผู้รู้เสนอแนะว่าในปี 2567 ที่กรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหลัก เมื่อไม่ได้ออกร้านจากที่เคยขอสนับสนุน
ของรางวัลจากหน่วยงานในสังกัด ควรเปลี่ยนเป็นขอสนับสนุนเงินร่วมทูลเกล้าฯ ถวาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ
ของผู้บริหารด้วย 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

ภำคผนวก ก  

ตัวอย่าง ส าเนาค าสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 180/2557 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานกาชาดของ

กระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2557  
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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(ส าเนา) 
 
 

ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ที ่180/๒๕๕7 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๕7 
_________________________ 

  

   ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข 
งานกาชาดประจ าปี ๒๕๕7 ระหว่างวันที่ ๒8 มีนาคม - 5 เมษายน ๒๕๕7 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
พระราชกรณียกิจที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสภากาชาดไทย ทั้งเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน       
ได้มีการจัดแสดงผลงานและการมีส่วนร่วมในการจัดจ าหน่ายสินค้าประเภทต่างๆ รวมทั้งมีการเสี่ยงโชค      
โดยการจ าหน่ายกัลปพฤกษ์และสลากบ ารุงกาชาดไทย โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายน าขึ้นทูลเกล้าฯ          
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ กระทรวงสาธารณสุข 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๕7 ประกอบด้วย 

  ๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษา 
  ๒.  อธิบดีกรมควบคุมโรค ประธาน 
  ๓. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์สมศักดิ์  อรรฆศิลป์) รองประธาน 
  ๔. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น) รองประธาน 
  ๕. รองอธิบดีกรมควบคมุโรค (แพทยห์ญิงวราภรณ์  ภูมิสวัสดิ์) รองประธาน 
  ๖. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์โอภาส  การย์กวินพงศ์) รองประธาน 
  ๗. อธิบดีกรมการแพทย ์ กรรมการ 
  ๘. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
  ๙. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
๑๐. อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรรมการ 
๑๑. อธิบดีกรมสุขภาพจิต กรรมการ 
๑๒. อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ 
๑๓. เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กรรมการ 
๑๔. 
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘. 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 
22. 
 
 

ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม 
ผู้อ านวยการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ผู้อ านวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข 
ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ผู้อ านวยการกองคลัง กรมควบคุมโรค 
ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร กรมควบคุมโรค 
 
 

 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
 

๒3. ผู้อ านวย… 
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๒๓. 
๒๔. 
 
๒5. 

ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค 
ผู้อ านวยการส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
กรมควบคุมโรค 
เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 

กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการและ 
เลขานุการ 

26. 
 
27. 
 
28. 
 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
หัวหน้ากลุ่มรายงานและประสานราชการ  
ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
หัวหน้ากลุ่มช่วยอ านวยการ  
ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

29. 
 
30. 
 
31. 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร  
ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว  
ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

32. 
 
33. 
 
34. 
 
35. 
 

นางสาวเอ้ือมพร  เพ็ชรน้อย   
ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
นางสาวศุณิชา  อาคะพงษ ์  
ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
นางสาวมาริสา  อุดมทวี   
ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
นางสาวศรีพระจันทร์  บ ารุงรส   
ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 

กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑. วางแผนด าเนินการ ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และประสานงานในการจัดกิจกรรม 
ร้านกาชาดของกระทรวงสาธารณสุข 
  ๒. พิจารณาหลักการในการใช้จ่ายเงินต่างๆ 
  ๓. พิจารณาแต่งตั้งอนุกรรมการและคณะท างานต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7 

           (ลงชื่อ) อ านวย  กาจีนะ 
              (นายอ านวย  กาจีนะ) 
                  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
         หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข 
 

ศุณิชา  พิมพ์/ทาน

ส าเนาถูกต้อง 

 

(นางสาวพิมพ์ร าไพ  พยัคฆะนิธิ) 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข  
ตัวอย่าง ส าเนาค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการจดังานกาชาด

ของกระทรวงสาธารณสุขประจ าปี 2557 ที่ 5/2557  
เรื่อง แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการจัดกจิกรรมร่วมในงานกาชาด

ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2557  
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
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(ส าเนา) 
 

              ค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๕7 
ที่ 5/๒๕๕7 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมร่วมในงานกาชาด 
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๕7 

_________________________________________ 
 

   อนุสนธิค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่  180/๒๕๕7 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7        
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดงานกาชาดของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี ๒๕๕7 ให้มีอ านาจหน้าที่ 
ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินการในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องได้ตามความเหมาะสม 
    

   ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานจัดกิจกรรมออกร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 
๒๕๕7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะอนุกรรมการต่างๆ  
จ านวน ๗ คณะ ดังต่อไปนี้ 
  ๑. คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ 

๑.๑  อธิบดีกรมอนามัย        ประธาน 
               ๑.2  ผู้อ านวยการส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ รองประธาน 

 กรมควบคุมโรค  
    ๑.3  ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อนุกรรมการ 

 กรมการแพทย์ 
    ๑.๔  หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศและวิเทศสัมพันธ์     อนุกรรมการ 

 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
      ๑.๕  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อนุกรรมการ 
      ๑.๖  ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อนุกรรมการ 
                         ๑.๗  หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    อนุกรรมการ 
      ๑.๘  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ 
      ๑.9 หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค  อนุกรรมการ 

 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
    ๑.๑0  ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม   อนุกรรมการ 
    ๑.๑1  เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค     อนุกรรมการ 
    ๑.๑2  หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าว ส านักงานเลขานุการกรม อนุกรรมการ 

 กรมควบคุมโรค 
    ๑.๑3  ผู้อ านวยการส านักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง กรมอนามัย  อนุกรรมการ 
                  และเลขานุการ 
        ๑.๑4  หัวหน้ากลุ่มสื่อสารและรณรงค ์ส านักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง อนุกรรมการ 

 กรมอนามัย       และผู้ช่วยเลขานุการ 
     
 

โดยมีหน้าที่... 
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-๒- 
 
    โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกร้านการจ าหน่ายสลากกาชาดของกระทรวง
สาธารณสุข ต่อสื่อมวลชนทุกรูปแบบ ทั้งก่อนงาน ระหว่างงานและหลังงาน 

๒) บันทึกภาพและวีดิทัศน์ 
๓) ติดตั้งและควบคุมระบบเสียงในร้านกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างงานกาชาดให้เป็นไป

ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
๔) มอบหมายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจ าร้านทุกวัน 
๕) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๒.  คณะอนุกรรมกำรจัดหำรำยได้ และรำงวัล   
   ๒.๑ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ประธาน 
   ๒.๒  ผู้อ านวยการกลุ่มคลังและพัสดุ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ
    
    ๒.๓ ผู้อ านวยการกองคลัง กรมการแพทย์ อนุกรรมการ 
   ๒.๔ ผู้อ านวยการกองคลัง กรมควบคุมโรค อนุกรรมการ 
   ๒.๕ ผู้อ านวยการกองคลัง  อนุกรรมการ 
    กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
   ๒.๖ เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุกรรมการ 
   ๒.๗ ผู้อ านวยการกองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
   ๒.๘ ผู้อ านวยการกองคลัง กรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ 
   ๒.๙   ผู้อ านวยการกองคลัง กรมอนามัย อนุกรรมการ 
   ๒.๑๐ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน องค์การเภสัชกรรม อนุกรรมการ 
   ๒.๑๑ เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค    อนุกรรมการ 
      ๒.๑๒ นายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข อนุกรรมการ                      
      ๒.๑๓ เลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา    อนุกรรมการ 
     และเลขานุการ 
               ๒.๑๔  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานเลขานุการกรม อนุกรรมการ 
      ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา                           และผู้ช่วยเลขานุการ   
   ๒.๑๕ หัวหน้าการเงิน (ธุรการ) งานอ านวยการและสนับสนุน อนุกรรมการ 
           ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๒.๑๖  หัวหน้ากลุ่มการเงิน กองคลัง  อนุกรรมการ 
    กรมควบคุมโรค                                   และผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๒.๑๗  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ส านักงานเลขานุการกรม  อนุกรรมการ 
    กรมควบคุมโรค                                            และผู้ช่วยเลขานุการ 
                            

 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) ด าเนินการจัดท าขอให้มีการเล่นการพนันในร้านกาชาดกระทรวงสาธารณสุข แยกเป็น   

๒ ประเภท 
 

ประเภทที่ ๑... 
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 ประเภทที่ ๑ การออกสลากบ ารุงกาชาดไทย ก าหนดจ านวนสลากที่จัดพิมพ์และ

น าไปประทับตราที่สภากาชาดไทย จนแล้วเสร็จรวมทั้งจัดซื้อของรางวัลสลากบ ารุง
กาชาดไทย 

 ประเภทที่ ๒ ก าหนดจ านวนบัตรกัลปพฤกษ์ให้กรมทุกกรมที่ต้องเป็นเจ้าภาพในการ
ออกร้านกระทรวงสาธารณสุข แต่ละวันรวม ๙ วัน 

๒) จ าหน่ายของที่ระลึกจากภาคต่างๆ   
๓) จ าหน่ายยาขององค์การเภสัชกรรม 
๔) ให้แต่ละกรมจัดเจ้าหน้าที่ประจ าร้าน และส่งรายชื่อให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและ

ประสานงาน      
๕) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 ๓.  คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสวัสดิกำรด้ำนอำหำร และเครื่องดื่ม 
 ๓.๑ อธิบดีกรมการแพทย์ ประธาน 
 ๓.๒ รองอธิบดีกรมการแพทย์ (นายแพทย์ประพนธ์  ตั้งศรีเกียรติกุล) อนุกรรมการ 
 ๓.๓ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ 
 ๓.๔   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  อนุกรรมการ 
 ๓.๕   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลราชวิถี อนุกรรมการ 
 ๓.๖   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเลิดสิน อนุกรรมการ 
 ๓.๗   ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร อนุกรรมการ 
 ๓.๘ ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย อนุกรรมการ 
 ๓.๙ ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ อนุกรรมการ 
 ๓.๑๐ ผู้อ านวยการสถาบันโรคทรวงอก อนุกรรมการ 
 ๓.๑๑ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา อนุกรรมการ 
 ๓.๑๒ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อนุกรรมการ 
 ๓.๑๓ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
 ๓.๑๔ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ กลุ่มบริหารทั่วไป อนุกรรมการ 
  ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ๓.๑๕ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ อนุกรรมการ 
   และเลขานุการ 
 ๓.๑๖ หัวหน้าฝ่ายช่วยอ านวยการ อนุกรรมการ 
  ส านักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
๒) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

๔. คณะอนุกรรมการ… 
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 ๔.  คณะอนุกรรมกำรจัดนิทรรศกำร และกิจกรรมพิเศษอ่ืนๆ  
  ๔.๑ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประธาน 
  ๔.๒ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค อนุกรรมการ 
  ๔.๓ รองอธิบดีกรมการแพทย์ อนุกรรมการ 
  ๔.๔   รองอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อนุกรรมการ 
  ๔.๕ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุกรรมการ 
  ๔.๖ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ 
  ๔.๗ รองอธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการ 
  ๔.๘ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ 
  ๔.๙ รองผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม อนุกรรมการ 
     ๔.๑๐ ผู้อ านวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค อนุกรรมการ 
   ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  ๔.๑๑ ผู้อ านวยการกองประชาสัมพันธ์ องค์การเภสัชกรรม อนุกรรมการ 
  ๔.๑๒ ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ อนุกรรมการ 
  ๔.๑๓ ผู้อ านวยการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
  ๔.๑๔ ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
    และเลขานุการ 
  ๔.๑๕ หัวหน้ากลุ่มเครือข่ายสุขศึกษา กองสุขศึกษา อนุกรรมการ 
   กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) วางแผนและด าเนินการจัดนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือเผยแพร่

แก่ประชาชน 
๒) จัดเตรียมเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ประกอบการจัดนิทรรศการ 
๓) มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าวัน พร้อมทั้งส่งรายชื่อให้คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธี

การและประสานงาน 
๔) จัดกิจกรรมพิเศษ 
๕) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ๕.  คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำรและประสำนงำน 
  ๕.๑ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (แพทย์หญิงวราภรณ์  ภูมิสวัสดิ์) ประธาน 
  ๕.๒ เลขานุการกรมกรมการแพทย์ อนุกรรมการ 
  ๕.๓ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง อนุกรรมการ 
   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  ๕.๔    เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อนุกรรมการ 
  ๕.๕    ผู้อ านวยการส านักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ   อนุกรรมการ 
  ๕.๖ เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ 
  ๕.๗ เลขานุการกรม กรมอนามัย อนุกรรมการ 
 

๕.๘ เลขานุการกรม... 
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  ๕.๘ เลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ 
  ๕.๙ ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ องค์การเภสัชกรรม อนุกรรมการ 
  ๕.๑๐ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารทั่วไป อนุกรรมการ 
   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ๕.๑๑ นางผ่องพรรณ จิตต์ไพโรจน์ อนุกรรมการ 
               หัวหน้าฝ่ายพิธีการและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป       
                                   ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ๕.๑๒ นางวิมล เสาะแสวง                                            อนุกรรมการ 
    ฝ่ายพิธีการและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป                
                ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   ๕.๑๓  นางจันทร์จุฑา เพชรเพลิดพราว      อนุกรรมการ                             
    ฝ่ายพิธีการและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป  
           ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
      ๕.๑๔  นายภาณุวัฒน์ บุตรจ้อม      อนุกรรมการ 
                 ฝ่ายพิธีการและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป  
           ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ๕.๑๕  นางวิไล ถิ่นวิไล       อนุกรรมการ 
    ฝ่ายพิธีการและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป  
           ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
   ๕.๑๖  นางสุริยันตร์ จีนประสพ      อนุกรรมการ 
    ฝ่ายพิธีการและกิจกรรมพิเศษ กลุ่มบริหารทั่วไป  
           ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ๕.๑๗  เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค         อนุกรรมการ 
                             และเลขานุการ 
  ๕.๑๘  หัวหน้ากลุ่มรายงานและประสานราชการ     อนุกรรมการ  
          ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค                     และผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๕.๑๙  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป ส านักงานเลขานุการกรม  อนุกรรมการ 
   กรมควบคุมโรค                                                      และผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๕.๒๐  นางสาวเอ้ือมพร  เพ็ชรน้อย อนุกรรมการ 
          ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค  และผู้ช่วยเลขานุการ 
   ๕.๒๑  นางสาวศุณิชา  อาคะพงษ์        อนุกรรมการ 
            ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค                       และผู้ช่วยเลขานุการ 
                      ๕.๒๒  นางสาวมาริสา  อุดมทวี       อนุกรรมการ 
            ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค     และผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) จัดเตรียมและด าเนินการในพิธีการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
๒) จัดเตรียมของที่ระลึกหรือของรางวัลที่จะทูลเกล้าฯ ถวายองค์ประธานในโอกาสเสด็จฯ 

เยี่ยมร้านหรือสอยช่อกัลปพฤกษ์ 
 

                                                                                       ๓) รวบรวม... 
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๓) รวบรวมรายได้ซ่ึงหักค่าใช้จ่ายแล้วน าทูลเกล้าฯ ถวาย 
๔) จัดให้มีระบบการสื่อสารระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
๕) จัดและประสานงานจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าร้านทุกวัน 
๖) รวบรวมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าทุกคณะเสนอประธานคณะกรรมการอ านวยการ 
๗) ประสานงานเพ่ือรวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและทุกคณะ

เสนอคณะกรรมการอ านวยการฯ เมื่อเสร็จงาน 
๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 ๖.  คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย 
 ๖.๑ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (แพทย์หญิงวราภรณ์  ภูมิสวัสดิ์)       ประธาน 
  ๖.๒ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ อนุกรรมการ 
  ๖.๓   ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง อนุกรรมการ 
   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
  ๖.๔    ผู้อ านวยการส านักบริหาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
  ๖.๕ เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   อนุกรรมการ 
  ๖.๖ เลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต อนุกรรมการ 
  ๖.๗ เลขานุการกรม กรมอนามัย อนุกรรมการ 
  ๖.๘ เลขานุการกรม ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อนุกรรมการ 
   ๖.๙ ผู้อ านวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม องค์การเภสัชกรรม อนุกรรมการ 
   ๖.๑๐ ผู้อ านวยการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 

 ๖.๑๑ ผู้อ านวยการกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  อนุกรรมการ 
   ๖.๑๒ ผู้อ านวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
   ๖.๑๓ ผู้อ านวยการส านักบริหารกลาง   อนุกรรมการ 
    ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  ๖.๑๔ เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค อนุกรรมการ 
    และเลขานุการ 
  ๖.๑๕ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป                   อนุกรรมการ 
   ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค และผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๖.๑6 หัวหน้ากลุ่มอาคารสถานที่และยานพาหนะ                   อนุกรรมการ 
   ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค และผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๖.๑7  นายจเร  บุญงาม ส านักงานเลขานุการกรม                       อนุกรรมการ      
               กรมควบคุมโรค                             และผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๖.๑8  ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  ศรีมาลา ส านักงานเลขานุการกรม อนุกรรมการ 
   กรมควบคุมโรค                                                     และผู้ช่วยเลขานุการ  
  ๖.๑9  นางสาวมะลิวัลย์  ประกอบทรัพย์ ส านักงานเลขานุการกรม อนุกรรมการ 
   กรมควบคุมโรค                                                     และผู้ช่วยเลขานุการ 
                                                                    

โดยมีหน้าที่... 
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-๗- 
  
 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑) ออกแบบและตกแต่งร้านกระทรวงสาธารณสุข 
๒) จัดสร้างร้านกระทรวงสาธารณสุขและต้นกัลปพฤกษ์ พร้อมทั้งรื้อถอนเมื่อเสร็จงาน 
๓) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเฝ้าร้านกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งส่งรายชื่อให้

คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการและประสานงาน 
๔) จัดบริการด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดห้องสุขา การจัดเจ้าหน้าที่ท าความ

สะอาดร้านทุกวัน 
๕) ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานส่งคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี 
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ๗.  คณะอนุกรรมกำรกำรเงินและบัญชี 
  ๗.๑ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (แพทย์หญิงวราภรณ์  ภูมิสวัสดิ์)  ประธาน 
       ๗.๒ เลขานุการกรม กรมควบคุมโรค                                     อนุกรรมการ 
       ๗.๓ ผู้อ านวยการกองคลัง กรมควบคุมโรค อนุกรรมการ 
  ๗.๔ หัวหน้ากลุ่มการเงิน กองคลัง กรมควบคุมโรค อนุกรรมการ 
    และเลขานุการ 
   ๗.๕ หัวหน้ากลุ่มงบประมาณ กองคลัง กรมควบคุมโรค                       อนุกรรมการ 
             และผู้ช่วยเลขานุการ          
   ๗.๖ หัวหน้ากลุ่มบัญชี กองคลัง กรมควบคุมโรค    อนุกรรมการ 
             และผู้ช่วยเลขานุการ 
        ๗.๗ หัวหน้ากลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมควบคุมโรค                                 อนุกรรมการ  
                                                                                                          และผู้ช่วยเลขานุการ 

 

            โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
๑) วางแผนด าเนินการเรื่องการเงินและบัญชี 
๒) ควบคุมและด าเนินการในเรื่องการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน 
๓) ประสานและรวบรวมประมาณค่าใช้จ่าย ของคณะอนุกรรมการต่างๆ 
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 อนึ่ง ให้ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละคณะมีอ านาจแต่งตั้งคณะท างานได้ตามความเหมาะสม 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  11   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7 

             (ลงชื่อ) โสภณ  เมฆธน 
              (นายโสภณ  เมฆธน) 
       ประธานคณะกรรมการอ านวยการจัดงานกาชาด 

  ของกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2557 
 
 

             
ศุณิชา  พิมพ์/ทาน 

ส าเนาถูกต้อง 

 

(นางสาวพิมพ์ร าไพ  พยัคฆะนิธิ) 

นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ค  

ตัวอย่าง แบบประเมินการจัดกิจกรรมร่วมในงานกาชาดของ 
กระทรวงสาธารณสุข ส าหรับประชาชน และผู้ปฏิบัติงาน 
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(ประชำชน) 

แบบประเมินกำรจัดกิจกรรมร่วมในงำนกำชำดของกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๕๖  
 

๑. เพศ  
   ชาย    หญิง 
 
๒. อาย ุ
   ๑๕-๒๐ ปี     ๒๑-๓๐ ปี     ๓๑-๔๐ ปี 
   ๔๑-๕๐ ปี     ๕๑ ปีขึ้นไป 
 
๓. ทราบข่าวการจดักิจกรรมงานกาชาดจากสื่อใด 

 วิทยุ    โทรทัศน ์    หนังสือพิมพ ์   เพื่อน  
 อื่นๆ ….................................................................................................................................  

 

๔. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงาน  

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

มำก ปำนกลำง น้อย น้อยมำก 

๑. ร้านของกระทรวงสาธารณสุขมีรูปแบบการตักกัลปพฤกษ์ที่ง่ายและน่าสนใจ     

๒. สลากกัลปพฤกษ์ของร้านกระทรวงสาธารณสุขมีราคาท่ีเหมาะสม  
    (ราคา ๒๐ บาท) 

    

๓. สลากกาชาดของร้านกระทรวงสาธารณสุขมีราคาที่เหมาะสม (ราคา ๔๐ บาท)     

๔. รางวัลของร้านกระทรวงสาธารณสุขมีหลากหลายชนิด     

๕. การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมภายในร้านของกระทรวงสาธารณสุขมีความ
น่าสนใจ 

    

๖. กิจกรรมภายในร้านของกระทรวงสาธารณสุขมีความหลากหลายน่าสนใจ     

๗. การตกแต่งร้านของกระทรวงสาธารณสุขมีความน่าสนใจ     

๘. การจัดนิทรรศการในร้านของกระทรวงสาธารณสุขมีความน่าสนใจและเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชน 

    

๙. กิจกรรมภายในร้านของกระทรวงสาธารณสุขให้สาระความรู้และเป็นประโยชน์
แก่ประชาชน 

    

 

 ๕. ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(เฉพำะเจ้ำหน้ำที่) 
แบบประเมินกำรจัดกิจกรรมงำนกำชำดของกระทรวงสำธำรณสุข ประจ ำปี ๒๕๕๖  

๑. เพศ  
   ชาย     หญิง 
 
๒. อาย ุ
   ๒๐-๓๐ ปี     ๓๑-๔๐ ปี     ๔๑-๕๐ ปี 
   ๕๑-๖๐ ปี     ๖๐ ปีขึ้นไป 
 
๓. สังกัดหน่วยงาน 
   ส านักงานปลัดกระทรวง      กรมการแพทย์  กรมควบคุมโรค    
   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์   กรมอนามัย  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
   กรมสุขภาพจิต     กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
   กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก องค์การเภสัชกรรม 
 
๔. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดงาน  

หัวข้อ 
ระดับคะแนน 

มาก ปานกลาง น้อย น้อยมาก 

๑. ความสวยงามของร้าน     

๒. ความสะอาดของร้าน     

๓. การจัดนิทรรศการ     

๔. การจัดสรรพื้นที่เหมาะสมกับการใช้งาน     

๕ ร้านขายยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร     

๖. อาหารและเครื่องดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน     

๗. การประชาสัมพันธ์ร้าน     

๘. การนวดฝ่าเท้า/คอ/บ่าไหล่     

๙. ความสะอาดของห้องสุขา     
 

๕. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ง  
ตัวอย่าง ส าเนาค าสั่งกรมควบคุมโรคที่ 232/2559 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกาชาดกรมควบคุมโรค 
ประจ าปี 2559 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

(ส าเนา) 
ค าสั่งกรมควบคุมโรค 

ที่ 232/2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกาชาดกรมควบคุมโรค ประจ าปี 2559 

 

 ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ก าหนดจัดกิจกรรมกาชาดกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2559 ระหว่าง
วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2559 โดยกระทรวงสาธารณสุขมอบให้ทุกส่วนราชการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด
กิจกรรมกาชาด ซึ่งกรมควบคุมโรคได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพร่วมในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 

 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดกิจกรรมกาชาดของกรมควบคุมโรค ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุประสงค์ เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมกาชาดกรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 

1. รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายอัษฎางค์  รวยอาจิณ)     ประธาน 
2. ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย      กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร      กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อทั่วไป      กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง     กรรมการ 
6. ผู้อ านวยการส านักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักโรคไม่ติดต่อ      กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการส านักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
9. ผู้อ านวยส านักระบาดวิทยา       กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการส านักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ   กรรมการ
 11. ผู้อ านวยการกองคลัง        กรรมการ 
12. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการ 

  13. ผู้อ านวยการกองแผนงาน       กรรมการ 
  14. ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน      กรรมการ 
  15. ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร      กรรมการ 
  16. เลขานุการกรม            กรรมการและเลขานุการ 
  17. นางสาวศุณิชา  อาคะพงษ์     กรรมการและช่วยเลขานุการ 
  18. นางสาวจิระณี  คงเกิด        กรรมการและช่วยเลขานุการ 
  19. นางสาวมาริสา อุดมทวี     กรรมการแลผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

โดยให้... 
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โดยปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1 วางแผนจัดกิจกรรมกาชาดกรมควบคุมโรค ประจ าปี 2559 
2 จัดพิมพ์ฉลากกัลปพฤกษ์และของรางวัล 
3 ด าเนินการจัดท าฉลากกัลปพฤกษ์และของรางวัล 
4 น าเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมมอบให้กระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

 

 

ลงชื่อ  อ านวย  กาจีนะ 
            (นายอ านวย  กาจีนะ) 
            อธิบดีกรมควบคุมโรค 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศุณิชา พิมพ์/ทาน

ส าเนาถูกต้อง 

 

 

นางสาวพิมพ์ร าไพ  พยัคฆะนิธิ 
นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 

รักษาราชการแทนเลขานุการกรม 



 

 

ประวัติผู้รู้ 

 
 
ชื่อผู้รู้   นางสาวอรุณี  เกษรอุบล 
ต ำแหน่ง   ข้าราชการบ านาญ กรมควบคุมโรค 
ภูมิล ำเนำ   บ้านเลขที่ 387 ซอย จรัญสนิทวงศ์ 75  
   ถนนจรัญสนิทวงศ์  เขตบางพลัด   
   แขวงบางพลัด  กรุงเทพ 1070 
มือถือ   081 - 8707578 
งำนอดิเรก  ท่องเที่ยว 
คติประจ ำใจ  ความพยายามอยู่ที่ไหน  ความส าเร็จอยู่ที่นั่น 
ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติกำรท ำงำน  
  พ.ศ. 2527  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 
  พ.ศ. 2532   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 5 กองสุขศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  พ.ศ. 2532 - 2538 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 5 ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
  พ.ศ. 2538 - 2554 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 6 ส านักงานเลขานุการกรม กรมสุขภาพจิต 
  พ.ศ. 2554 - 2556 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ส านักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมโรค 
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