รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 7 /2564
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางสุภาภรณ
3. นายวิรุท
4. นางสาวภัทราพร
5. นางสาวสุกัญญา
6. นายพัฒนพงศ
7. นายจรณะ
8. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
ลมูลศิลป
นนสุรัตน
ชูศร
คณะวาป
ฟองออน
มังคะตา
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการชำนาญการ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางโสพรรณ

เรืองเจริญ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

ติดราชการ

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

1.1 จากการประชุมที่ผานมา ทานอธิบดี มีนโยบายยกระดับมาตรฐานดานสุขอนามัยสถานประกอบการ
กิจการ และกิจกรรม ปองกันการระบาดของ COVID-19 ดวยมาตรการ 3 สราง สะอาดทั่วไทย อยู
อยางปลอดภัย มั่นใจไร COVID-19 เปนกรอบในการขับเคลื่อน ไดแก สรางมาตรฐาน สรางความ
ปลอดภัย สรางความมั่นใจ โดยมีเครื่องมือในการปฏิบัติการคือแพลตฟอรม Thai Stop Covid Plus
(TSC+) สำหรับผูประกอบกิจการ/กิจกรรม ในการสรางความมั่นใจกับประชาชน ดังนั้นขอใหศูนย
ขับเคลื่อนการดำเนินงานนี้ดวย

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ดังนั้น ขอมอบใหกลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมและกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน กลุมสิ่งแวดลอม/ 15 มี.ค. 2564
คิดรูปแบบการรณรงคในพื้นที่มา โดยใหนำมาประชุมกัน ในวันที่ 15 มีนาคม 2564
กลุมยุทธฯ
วาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 /2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 /2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

รับทราบ

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.1 ติดตามการเบิกงบประมาณ
- รอยละการเบิกจาย ระบบ GFMIS ณ วันที่ 8 มีนาคม 64 งบดำเนินงาน รอยละ 50.85

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.2 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชี้วัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
2.1.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการบริ ห ารความเสี่ย งโครงการสำคั ญ ตามแผนปฏิบ ัติการระดั บ
หนวยงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-10

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
-

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.1 การดำเนินงาน โครงการกาวทาใจ Season 3
กาวทาใจ season 3 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน (คุณอรสา) มีการรายงานยอดทุก
วันจันทรและวันศุกรในสัปดาหนั้นๆ
สวนที่ตองรายงานทุกสัปดาหที่ 2 และสัปดาหที่ 4 โดยสรุปยอดการเขารวมจาก 5
application ดังนี้
1. กาวทาใจ
2. H4U
3. 10 ลานครัวไทย
4. 10 Packages
5. Mental Health
โดยมีเปาหมายทั้งหมด 625,000 คน
ดังนั้นขอใหทุกกลุมงานบูรณาการการลงพื้นที่ ใหมีการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ดวย

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายจรณะ มังคะตา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

...........................................
(นางสาวทิพา ไกรลาศ)

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน กุมภาพันธ 2564
แผนกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปงบประมาณ 2564
ขั้นตอนที่ 1
กลุ  มขั บ เคลื ่ อนยุ ทธศาสตร และพั ฒ นากำลังคน
จั ด ทำแผนกำกั บ ติ ด ตาม การปฏิ บ ั ต ิ ง านตาม
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารของเดื อ นถั ด ไป และรายงาน
ความก าวหน า ผลการดำเนิ น งาน โดยดึ งขอมู ล
แผนการดำเนินงานจากระบบ DOC 4.0 เพื่อใช
ในการติดตาม และยืนยันการดำเนินงานรว มกัน
ทุกวันที่ 10 ของเดือน

ขั้นตอนที่ 2
Cluster ยืนยันการดำเนินงานตามแผน หากมีการ
แจ ง เลื ่ อ นการดำเนิ น งาน ให ท ำหนั ง สื อ ชี ้ แ จง
เหตุผล และแจงกำหนดการที่เปลี่ยนแปลง เสนอ
ผูบริหารพิจารณาเปนรายกรณี กอนวันที่ 15 ของ
เดือน

เอกสารแนบ 10

ขั้นตอนที่ 3
กลุมขับ เคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒ นากำลังคน
รวบรวมขอมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ทั้งแผนการดำเนินงานของเดือนถัดไป และผลการ
ดำเนินงานของเดือนที่ผานมา นำเสนอในที่ประชุม
ประจำหนวยงานรับทราบ

รายงานการขับเคลื่อนแผนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2564
1. กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน ไดดึงขอมูลแผนการดำเนินงานผานระบบ DOC 4.0 เพื่อใชในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของกลุมงาน
ในวันที่ 11 ของเดือนมกราคม 2564
2. นำแผนจากขอ 1 เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยฯ เพื่อใหทุกกลุมงานรับทราบ และชี้แจง/ยืนยันการดำเนินงานตามแผน
3. กลุมงานชี้แจงและยืนยันการดำเนินงานตามแผนทุกกิจกรรม/รายการ

ซึ่งผลการดำเนินงาน/ความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการระหวางเดือนตุลาคม 2563 ถึง กุมภาพันธ 2564 เปนดังนี้
การ
ดำเนินงาน ต.ค.63 พ.ย.63
แผน
10
30
ผล
11
33
บรรลุ
11
33

ธ.ค.63
36
37
35

จำนวนกิจกรรม
มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
29
15
17
19
22
14
14

ม.ค.64 ก.พ.64
24
33
30
41
28
30
รอยละการดำเนินกิจกรรม

รวม
263
152
137
57.79

