รายงานการประชุม
คณะทางานองค์กรความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 1 /2563
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
**********************
รายชื่อคณะทางานที่เข้าร่วมประชุมฯ
1. นางสาวภัทราพร ชูศร
นักโภชนาการชานาญการ
ประธานฯ
2. นายวิรุท นนสุรัตน์
นักโภชนาการชานาญการ
รองประธานฯ
3. ว่าที่ร้อยตรียุทธการ ประพากรณ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการ
4. นางสาวพรพิมล บุตะลา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการ
5. นางชนกนันท์ ทองดอนบม
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
กรรมการ
6. นางสาวสิรภิ า จิตติพิมพ์
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
7. นางสาวอรสา สามะลี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการฯ
8. นางภัคชุดา บ่อคาเกิด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
9. นางสาวมาลินี ลามคา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
10. นางสาวเอมอร บุญรักษา
นักวิชาการสาธารณสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ
1.นางสาวสุกัญญา คณะวาปี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
2.นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3.นางสาวพรพิมล บุตะลา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4.นางภัคชุดา บ่อคาเกิด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5. นางสาวมาลินี ลามคา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6. นางสาวจุรีลักษณ์ ขันถม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
7. นางสาวอรสา สามะลี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
8. นายณัฐพล หอมหวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9. นางสาวสิริภา จิตติพิมพ์
นักทรัพยากรบุคคล
10.นายยุทธนา ชนะพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข
11.นายอภิชิต ศรีอวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
12.นายพีรพัฒน์ เลี้ยงประยูร
นักวิชาการสาธารณสุข
13.นางสาวนันทิยา พรมวงษา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
14.นายปฏิกาญจน์ สีชาลี
นักวิชาการสาธารณสุข
15.นางสาวเอมอร บุญรักษา
นักวิชาการสาธารณสุข
16.นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน์
เจ้าพนักงานพัสดุ
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ(HLO) ปี 2563
ใน ปี 2562 คณะที่ปรึกษาฯ มีจานวน 8 คน คณะทางานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ จานวน 17 คน โดย
ได้มีการมีบุคลากรแต่ละกลุ่มเข้ามาอยู่ในคณะทางานฯ เพื่อขับเคลื่อนงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
มีการวางแผนในปี 2563 เรื่องการทคณะกรรมการองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ดังนี้

1) มีการทบทวนคณะทางานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ สาหรับปี 2563 แบ่งเป็นคณะทางาน 3 คณะ
ดังนี้
2.1) คณะที่ 1 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
1. นายวิรุท นนสุรัตน์
ประธาน
2. นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน
รองประธาน
3. นางสาวจุรีลักษณ์ ขันถม
เลขานุการฯ
4. นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์
เลขานุการฯ
5. นายภีมภูริ ปัทมธรรมกุล
6. นางชนกนันท์ ทองดอนบม
7. นางสาวมาลินี ลามคา
8. นายชินโชติ ทองตัน
10.นายพีรพัฒน์ เลี้ยงประยูร
11.นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน์
2.2) คณะที่ 2 งานวิชาการ
1. นางสาวสุกัญญา คณะวาปี
ประธาน
2. นางรสลิน อินถา
รองประธาน
3. นางสาวเอมอร แก้วกาสี
เลขานุการฯ
4. นางภัคชุดา บ่อคาเกิด
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
5. นายยุทธนา ชนะพันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
6. นางสาวสิริภา จิตติพิมพ์
7. นางสาวพรพิมล บุตะลา
8. นายอภิชิต ศรีอวน
9. นายณัฐพล หอมหวล
2.3) คณะที่ 3 สื่อสารประชาสัมพันธ์
1.นายปฏิกาญจน์ สีชาลี
ประธาน
2.นางสาวนันทิยา พรมวงษา
รองประธาน
3. นางพัชราภรณ์ แก้วบรมเลขา
เลขนานุการฯ
4. นายสุทัศน์ บุราณ
5. นายณัฐภัทร เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. การจัดกีฬาสีภายในหน่วยงาน
1) การจัดแข่งขันกีฬาสีภายในหน่วยงาน แบ่งเป็น 3 สี ได้ สีเขียว นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ เป็นแม่สี
สีฟ้า นางสุภาภรณ์ สมูลศิลป์ เป็นแม่สี และสีส้ม นางโสพรรณ เรืองเจริญ เป็นแม่สี
2) ประเภทกีฬาที่แข่งขันมี 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล แยกเป็นชาย-หญิง, แชร์บอล รวมทีมชายและหญิง
และกีฬามหาสนุก โดยรูปแบบการแข่งขันเป็นแบบพบกันทุกทีม และเก็บคะแนนรวม
3) สถานที่แข่งขันกีฬา ณ ลานด้านหลังศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยเริ่มการแข่งขันกีฬาครั้งแรกในวัน
พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

3. การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจาปี 2563
1) วัตถุประสงค์การจัดกีฬา เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่ชื่นชอบในการแข่งขันกีฬาได้แข่งขันกีฬาและ
รับประทานอาหารร่ ว มกัน เป็ น การสร้ างความสั มพันธ์ร ะหว่า งองค์ กรและสร้ างเสริ มให้ บุคลากรมีสุ ขภาพที่ดี โด ย
งบประมาณในการจัดครั้งนี้ได้มาจากการขายเสื้อสีเหลืองในราคาตัวละ 200 บาท
2) กาหนดวันจัดงานกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ประจาปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
3) สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนพันดอนวิทยา อาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
4) ประเภทกีฬา และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ฟุตบอล หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ชมรมฟุตบอล สสจ.อุดรธานี/ อาเภอหนองหาน/ อาเภอบ้านดุง
- วอลเล่ย์บอลชาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักงานสาธารณสุขอาเภอเมืองอุดรธานี
- วอลเล่ย์บอลชาย หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลกุดจับ
- ฟุตซอล หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ชมรมฟุตบอล สสจ.อุดรธานี/อาเภอหนองหาน/ อาเภอบ้านดุง
- แบตมินตัน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลสร้างคอม/โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์/อาเภอทุ่งฝน
- ปิงปอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลทุ่งฝน
- เปตอง หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลอุดรธานี
- ตะกร้อ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลวังสามหมอ, อาเภอวังสามหมอ, อาเภอไชยวาน
- กรีฑา( 2.4 กม./ 5 กม. ) หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักงานสาธารณสุขอาเภอน้าโสม, ศูนย์
อนามัยที่ 8 อุดรธานี, สสจ.อุดรธานี, อาเภอบ้านผือ
- จักรยาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์, อาเภอหนองแสง, อาเภอหนองวัวซอ
- กีฬาสนุกสนาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ โรงพยาบาลศรีธาตุ , อาเภอกู่แก้ว, อาเภอโนนสะอาด,
อาเภอประจักษ์ฯ
5) บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบกีฬาประเภทต่าง ๆ
- กาหนดสูจิบัตรการแข่งขัน กติกาการแข่งขันตลอดจนจัดการแข่งขันแบบเบ็ดเสร็จในแต่ละประเภท
ให้เหลือจานวนที่เหมาะสม ส่งภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
- แจ้งให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทให้นาอุปกรณ์กีฬานั้นๆมาไว้เป็นกองกลางเท่ากับจานวน
ทีมที่แข่งขัน
- ผู้เข้าแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทต้องจ่ายค่าสมัคร คนละ 100 บาท เท่ากับจานวนนักกีฬาตัวจริง
(ยกเว้น กีฬาประเภทวิ่ง)
- นักกีฬาผู้เข้าแข่งขัน ต้องมีรายชื่อในทาเนียบข้อมุล บุคลากรของ สสจ.อุดรธานี หากเป็นลูกจ้า ง
ชั่วคราวต้องบรรจุทางานตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562
- การแข่งขันกีฬาใช้กติกาสากล และการแข่งขันนอกรอบให้ใช้กรรมการเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
6) การจัดหารายได้/ค่าใช้จ่าย
งบประมาณใช้ในการจัดงานมาจากการขายเสื้อสีเหลือง ในราคาตัวละ 200 บาท ขอให้ทุกอาเภอได้
ประชาสั ม พั น ธ์ก ารจ าหน่ ายเสื้ อ และส ารวจความต้ อ งการเพื่ อ ส่ ง ข้ อ มู ล การสั่ งซื้ อ เสื้ อ มาที่ ก ลุ่ ม งานส่ ง เสริ มสุ ขภาพ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 (ตามแบบฟอร์มการสั่งเสื้อ)
7) การจัดงาน Sport Night
- รูปแบบการจัดงานเป็นโต๊ะจีน ราคา 1,300 บาท และ 1,500 บาท
- สถานที่จัดงานที่ประชุมเสนอเป็น สมาคมชาวไร่อ้อย อาเภอกุมภวาปี
- อาเภอที่รับผิดชอบในช่วงพิธีการช่วงเย็น ประกอบด้วย อาเภอกุมภวาปี, อาเภอโนนสะอาด, อาเภอ
ศรีธาตุ, อาเภอประจักษ์ฯ และอาเภอหนองแสง

8) การจัดพิธีเปิด/การมอบรางวัล
- พิธีเปิดการแข่งขัน ในช่วงเช้า มอบให้สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี และอาเภอกุมภวาปี
รับผิดชอบ/การมอบรางวัล มอบให้อาเภอกุมภวาปี รับผิดชอบ
- ไม่มีการจัดขบวนพาเหรด
- มีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ มอบโรงพยาบาลกู่แก้ว และโรงพยาบาลธัญญารักษ์
- รางวัลประธานเสนอที่ประชุม 2 รูปแบบ คือ เหรียญรางวัลและใบประกาศ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวอรสา สามะลี
พยาบาลวิชาชีพปฎิบัตกิ าร
ผู้จดรายงานการประชุม
14/11/2562

นางสาวภัทราพร ชูศร
นักโภชนาการชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นายวิรุท นนสุรัตน์
นักโภชนาการชานาญการ
ผู้รับรองรายงานการประชุม

