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

1

เอกสารแนบ 7

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ เดือนกุมภาพันธ 2564
แผนปฏิบัติการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ
หนวยงาน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
มาตรการหรือกิจกรรมสำคัญ
แผนงาน/กิจกรรม
(Key Activities)
1. การประชุมถายทอดตัวชี้วัด และพิธีลง
1. มีการสื่อสารทิศทางและ
ขับเคลื่อนงานทั้งภายในและ นามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จาก
หนวยงานสูกลุมงานและบุคคล
ภายนอกองคกร
ปงบประมาณ 2564

หนวย
นับ
ครั้ง

เปาหมาย

2

วันที่
เริ่มตน
ธ.ค.-63

วันที่สิ้นสุด

ผูรับผิดชอบ

ผลการดำเนินงาน

พ.ค.-64

กลุม
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
และพัฒนา
กำลังคน

อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่
2
อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่
2

2. ถายทอดหลักเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ และแนวทางการเลื่อน
เงินเดือน/คาจาง/คาตอบแทน
ปงบประมาณ 2564 (PMS)

ครั้ง

2

ธ.ค.-63

พ.ค.-64

กลุม
อำนวยการ

3. ประกาศเจตนารมยตอตานทุจริตภายใต
แนวคิดกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดรวม
ตานทุจริต

ครั้ง

1

ม.ค.-64

ม.ค.-64

กลุม
อำนวยการ

เสร็จสิ้นเรียบรอย
แลว

พ.ย.-64

กลุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและ
พัฒนากำลังคน

เสร็จสิ้นเรียบรอย
แลว

4. จัดประชุมวิชาการระดับเขต/ภาค
ครั้ง

1

พ.ย.-64

2

5. จัดประชุมเจาหนาที่และสรุปรายงานการ
ประชุมเจาหนาที่ โดยอัพโหลดลงเว็ปไซต
ศูนย
6. จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานภายใน
กลุมงานรอบ 5 เดือน โดยทุกคนมีสวนรวม
ในการเสนอความคิดเห็นในการจัดรูปแบบ
การดำเนินงาน
7. สงผลงานวิชาการเขารวมประกวดหรือ
แขงขันในงานตางๆ เชน รางวัลเลิศรัฐ

8. สำรวจความตองการในการจัดซื้อ
อุปกรณเครื่องใชที่เหมาะสมและจำเปนใน
การทำงาน
2. มีการบริหารพัฒนาบุคคล 9. มีการเปดโอกาสใหสามารถเขียน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยจัดให ขอเสนอหรือเจตจำนงในการปฏิบัติงาน โดย
มีการพัฒนาสมรรถนะของ
จัดทำแบบฟอรมแสดงเจตจำนงในการ
บุคลากรในดานตางๆที่
ปฏิบัติ เชน ตองการปฏิบัติงานอะไร ดาน
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
ไหน เปนตน
10. สงหัวหนางาน/หัวหนากลุมเขาอบรม
หลักสูตรผูบริหารระดับกลางเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพ

ครั้ง

8

ต.ค.-63

ก.ค.-64

กลุม
อำนวยการ

อยูระหวาง
ดำเนินการครั้งที่ 4

ครั้ง

2

ต.ค.-63

เม.ย.-64

ทุกกลุมงาน

อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่ 2

มี.ค.-64

กลุม
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร
และพัฒนา
กำลังคน

เสร็จสิ้นเรียบรอย
แลว
อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่
2
อยูระหวาง
ดำเนินการ

ครั้ง

1

ก.พ.-64

ครั้ง

2

ต.ค.-63

เม.ย.-64

กลุม
อำนวยการ

ครั้ง

1

มี.ค.-64

มี.ค.-64

กลุม
อำนวยการ

ก.พ.-64

กลุมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรและ
พัฒนากำลังคน

ครั้ง

1

ก.พ.-64

เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

3

3. มีการสรางความสุขและ
สงเสริมสุขภาพ

11. จัดประชุมวางแผนกิจกรรมเสริมสราง
ความผูกพันรวมกันตั้งแตกอนเริ่ม
ปงบประมาณ

ครั้ง

1

ม.ค.-64

ม.ค.-64

12. กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ

ครั้ง

10

ต.ค.-63

ก.ค.-64

ครั้ง

10

ต.ค.-63

ก.ค.-64

ครั้ง

1

ม.ค.-64

ม.ค.-64

ครั้ง

2

ม.ค.-64

เม.ย.-64

ครั้ง

1

ก.พ.-64

เม.ย.-64

ครั้ง

10

ครั้ง

4

ต.ค.-63
ต.ค.-63

ก.ค.-64
ก.ค.-64

ครั้ง

4

ต.ค.-63

ก.ค.-64

ครั้ง

6

ครั้ง

1

ครั้ง

1

13. กิจกรรมยืดเหยียดทุกเชา - บาย เวลา
10.30/14.30 เปนเวลา 10-15 นาที
14. กิจกรรมวันปใหมศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี
15. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญ เชน
วันปใหม วันสงกรานต เปนตน
16. การแขงกีฬาในศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี
17. กิจกรรมอวยพรวันเกิดเจาหนาที่
18. ทานขาวเที่ยงรวมกัน
19. กิจกรรมจิตอาสา
20. ประกวดบุคคลตนแบบวัฒนธรรม
องคกร moph
21. สนับสนุนการหารายไดเพิ่ม เชน มีกลุม
ไลนขายของในศูนยอนามัยที่ 8
22. กิจกรรมการเปดตัวกาวทาใจ SS3
และเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ SS3

คณะทำงาน
องคกรแหง
ความสุขที่มี
คุณภาพ

เสร็จสิ้นเรียบรอย
แลว
อยูระหวางดำเนินการ

อยูระหวาง
ดำเนินการ
เสร็จสิ้นเรียบรอย
แลว
อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่ 2
อยูระหวาง
ดำเนินการ
อยูระหวางดำเนินการ

อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่ 2
อยูระหวางดำเนินการ

อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่ 3
เสร็จสิ้นเรียบรอย
ต.ค.-63
ต.ค.-63
แลว
15-ก.พ.เสร็จสิ้นเรียบรอย
15-ก.พ.-64 กลุมวัยทำงาน
64
แลว
ต.ค.-63

ก.ค.-64

4

23. กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำป
เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

ครั้ง

1

ก.พ.-64

ก.พ.-64

กลุมวัยทำงาน

อยูระหวาง
ดำเนินการ

ครั้ง

2

ต.ค.-63

เม.ย.-64

กลุมวัยทำงาน

อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่ 2

ครั้ง

1

ต.ค.-63

เม.ย.-64

ครั้ง

2

ต.ค.-63

เม.ย.-64

ครั้ง

3

พ.ย.-63

พ.ค.-64

28. ปรับปรุงทัศนียภาพ สถานที่ทำงานนา
อยู นาทำงานและ5 ส.

ครั้ง

5

พ.ย.-63

มิ.ย.-64

อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่ 4

29. เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุก
ของคนทำงาน Healthy Workplace
Happy for Life
- ปลูกผักสวนครัวไมตองกลัวสารพิษ

ครั้ง

2

ม.ค.-64

ก.พ.-64

อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่ 2

24. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ปละ 2
ครั้ง เชน Step test, วิดพื้น, ลุกนั่งงอตัว,
นั่งงอตัว, BMI, รอบเอว, เปอรเซ็นตไขมัน
และพฤติกรรมสุขภาพ

4. มีการสรางบรรยากาศที่ดี
ในการทำงาน

25. กิจกรรมเจาหนาที่ที่มีอายุมากกวา 35
ปขึ้นไป มีการประเมิน CV Risk
26. กิจกรรมการตรวจวิเคราะห
องคประกอบของรางกาย (ตรวจวัด
Inbody)
27. ประชุมการดำเนินงานสถานที่ทำงาน
นาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิต
และความผาสุกของคนทำงาน Healthy
Workplace Happy for Life

อยูระหวาง
ดำเนินการ
อยูระหวาง
กลุมวัยทำงาน ดำเนินการ ครั้งที่
2
คณะทำงาน
เสร็จสิ้นเรียบรอย
แลว
HWP
กลุมวัยทำงาน
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30. ประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นา
ทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความ
ผาสุกของคนทำงาน Healthy Workplace
Happy for Life

ครั้ง

3

ธ.ค.-63

ก.ค.-64

อยูระหวาง
ดำเนินการ ครั้งที่
2
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มาตรการที่ 1. มีการสื่อสารทิศทางและขับเคลื่อนงานทั้งภายในและภายนอกองคกร
กิจกรรมที่ 1 การประชุมถายทอดตัวชี้วัด และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จากหนวยงาน
สูกลุมงานและบุคคล ปงบประมาณ 2564
- อยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 2 ถายทอดหลักเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแนวทางการเลื่อนเงินเดือน/
คาจาง/คาตอบแทน ปงบประมาณ 2564 (PMS)
- อยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 2
ทุจริต

กิจกรรมที่ 3 ประกาศเจตนารมยตอตานทุจริตภายใตแนวคิดกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดรวมตาน
- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ 4 จัดประชุมวิชาการระดับเขต/ภาค
- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

กิจกรรมที่ 5 จัดประชุมเจาหนาที่และสรุปรายงานการประชุมเจาหนาที่ โดยอัพโหลดลงเว็ปไซตศูนย
- มีการจัดประชุมเจาหนาที่ ครั้งที่ 3 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 และมีการสรุปรายงานการประชุม
ลงเว็ปไซดศูนยฯ รายละเอียดตามลิงค
https://drive.google.com/file/d/1RS7CgzA9_5E4ccOxyf76LCCOToao3sM1/view?usp=sharing

กิจกรรมที่ 6 จัดประชุมวางแผนการดำเนินงานภายในกลุมงานรอบ 5 เดือน โดยทุกคนมีสวนรวมในการ
เสนอความคิดเห็นในการจัดรูปแบบการดำเนินงาน
- อยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 7 สงผลงานวิชาการเขารวมประกวดหรือแขงขันในงานตางๆ เชน รางวัลเลิศรัฐ
- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
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กิจกรรมที่ 8 สำรวจความตองการในการจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชที่เหมาะสมและจำเปนในการทำงาน
- อยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 9 มีการเปดโอกาสใหสามารถเขียนขอเสนอหรือเจตจำนงในการปฏิบัติงาน โดยจัดทำ
แบบฟอรมแสดงเจตจำนงในการปฏิบัติ เชน ตองการปฏิบัติงานอะไร ดานไหน เปนตน
- อยูระหวางการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 10 สงหัวหนางาน/หัวหนากลุมเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับกลางเพื่อเพิ่มศักยภาพ
- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว

กิจกรรมที่ 11 จัดประชุมวางแผนกิจกรรมเสริมสรางความผูกพันรวมกันตั้งแตกอนเริ่มปงบประมาณ
- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ 12 กิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ
- มีการออกกำลังกายทุกวันพุธ
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กิจกรรมที่ 13 กิจกรรมยืดเหยียดทุกเชา - บาย เวลา 10.30/14.30 เปนเวลา 10-15 นาที
- มีการยืดเหยียดรางกายทุกวัน

กิจกรรมที่ 14 กิจกรรมวันปใหมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ 15 กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันสำคัญ เชน วันปใหม วันสงกรานต เปนตน
- อยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 16 การแขงกีฬาในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- อยูระหวางดำเนินการ
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กิจกรรมที่ 17 กิจกรรมอวยพรวันเกิดเจาหนาที่
- มีกิจกรรมอวยพรวันเกิดเจาหนาที่ที่เกิดในแตละเดือน

กิจกรรมที่ 18 ทานขาวเที่ยงรวมกัน
- มีการดำเนินกิจกรรมครั้งที่ 1 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564

.
กิจกรรมที่ 19 กิจกรรมจิตอาสา
- อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 20 ประกวดบุคคลตนแบบวัฒนธรรมองคกร moph
- อยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ 21 สนับสนุนการหารายไดเพิ่ม เชน มีกลุมไลนขายของในศูนยอนามัยที่ 8
- ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลว
กิจกรรมที่ 22 กิจกรรมการเปดตัวกาวทาใจ SS3 และเขารวมกิจกรรมกาวทาใจ SS3
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดจัดกิจกรรมเปดตัวกาวทาใจ ss3 รวมกับสำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 โดยมีเจาหนาที่ในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รวมลงทะเบียนครบ
รอยละ 100
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เจาหนาสมัครเขารวมกิจกรรมและตั้งเปนรายกลุมในกิจกกรมกาวทาใจ ss3

ประจำป

กิจกรรมที่ 23 กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำป เจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- อยูระหวางดำเนินการ มีการดำเนินการแลว โดยขณะนี้อยูระหวางการรอผลตรวจสุขภาพ
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กิจกรรมที่ 24 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายเจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ปละ 2 ครั้ง เชน
Step test, วิดพื้น, ลุกนั่งงอตัว, นั่งงอตัว, BMI, รอบเอว, เปอรเซ็นตไขมัน และพฤติกรรมสุขภาพ
- อยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 2
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กิจกรรมที่ 25 กิจกรรมเจาหนาที่ที่มีอายุมากกวา 35 ปขึ้นไป มีการประเมิน CV Risk โดยการสำรวจ
รายชื่อและแจงใหมีการประเมิน
- อยูระหวางดำเนินการ
กิจกรรมที่ 26 กิจกรรมการตรวจวิเคราะหองคประกอบของรางกาย (ตรวจวัด Inbody)
- อยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 27 ประชุมการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน Healthy Workplace Happy for Life
- มีการจัดประชุมการดำเนินงานสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานฯ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564
ผลการดำเนินงาน ประชุมสรุปผลการประเมินไขว HWP ศูนยอนามัยที่ 7 ขอนแกน โดยผลการประเมินผานการ
ประเมินในระดับดี และมีประเด็นที่ตองแกไขตามที่กรรมการประเมินเสนอแนะดังนี้
1.การเปลี่ยนจุดถังขยะจากหนาตูควบคุมแผงวงจรไฟฟา ไปยังหนาหองน้ำเพื่อสะดวกหากเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉิน
2.การเพิ่มเสนพื้นตางระดับของพื้นที่หองน้ำและตารางทำความสะอาดของแมบาน
3.การจัดทำจุดคัดแยกขยะที่มั่นคง
4.การจัดทำที่เก็บอุปกรณการเกษตรใหเปนระเบียบ
4.การเพิ่มถังดับเพลิงชนิดเขียวเพิ่มในหองอุปกรณคอมพิวเตอร
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กิจกรรมที่ 28 ปรับปรุงทัศนียภาพ สถานที่ทำงานนาอยู นาทำงานและ 5ส.
- อยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 4
กิจกรรมที่ 29 เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของคนทำงาน Healthy Workplace Happy for
Life - ปลูกผักสวนครัวไมตองกลัวสารพิษ
- อยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 30 ประเมินสถานที่ทำงานนาอยู นาทำงาน เสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผาสุกของ
คนทำงาน Healthy Workplace Happy for Life
- มีการประเมินครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2564 และอยูระหวางดำเนินการ ครั้งที่ 2 ในเดือน
พฤษภาคม เพื่อพัฒนาผลการประเมินใหผานระดับดีมากตอไป
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