รายงานการประชุมหัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร กรมอนามัย ครั้งที่ 1/๒5๖1
วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา 14.00-16.30 น.
ณ หองประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 ตึกกรมอนามัย
(Web conference)
ผูเขารวมประชุม
๑. นายสืบพงษ
๒. วาที่รอยตรีกิตติบดี
๓. นางกัญญวณัฏฐชนก
๔. นางสาวรัตนติยา
๕. นางสาวสุพัชชา
๖. นางสาวกนกกาญจน
๗. นางสาวปนอนงค
๘. นายอภิชาติ
๙. นางสาวณฏฐมนต
๑๐. นางสาวสุพรรณี
๑๑. นางสายสม
๑๒. นางสาวทัศพร
๑๓. นางวิมล
๑๔. นายตฤษนันท
๑๕. นางพรสุดา
๑๖. นายภาคภูมิ
๑๗. นางเพ็ญผกา
๑๘. นางสาวนงนุช
๑๙. นางมะลิลา
๒๐. นางสาวศันสนีย
๒๑. นางจารุทัศน
๒๒. นายนุกูลกิจ
๒๓. นางนุชนารถ
๒๔. นางกุลนันท
๒๕. วาที่รอยตรีสมพร
๒๖. นางสาวมัณฑนา
๒๗. นายอดุลย
๒๘. นางสาวเขมณัฏฐ
๒๙. นางสาววราภรณ

ไชยพรรค
โลกนุเคราะห
เผาพันธ
ขําแกว
แกวแจม
เกษรินทร
เครือซา
เกิดทองเล็ก
ชูวงษศตนันท
สุคันวรานิล
สุขใจ
เชื้อทองดี
บานพวน
ถูกจิตร
ศิริ
องคสุริยานนท
วงษกระพันธุ
เรืองแตง
ตันติยุทธ
ฤทธิ์เดช
ตั้งกีรติชัย
พุกาธร
รักประเสริฐ
เสนคํา
สมทอง
ควรพินิจ
จินดานารี
ศิริเชาวพัฒน
บุญชวย

ผูอํานวยการกองแผนงาน
สํานักงานเลขานุการกรม
กองการเจาหนาที่
กองคลัง
กลุมตรวจสอบภายใน
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
ศูนยความรวมมือระหวางประเทศ
ศูนยสื่อสารสาธารณะ
สํานักสงเสริมสุขภาพ
สํานักทันตสาธารณสุข
สํานักโภชนาการ
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
สํานักอนามัยผูสูงอายุ
สํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
สํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ
ศูนยบริหารกฎหมายสาธารณสุข
ศูนยหองปฏิบัติการกรมอนามัย
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน
กองแผนงาน

ประธาน

ผูเขารวมประชุม ณ สํานักงาน
หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตร ศูนยอนามัยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, สถาบันพัฒนา
สุข ภาวะเขตเมือ ง, ศูนยอนามั ยกลุมชาติพันธุ ชายขอบ และแรงงานขามชาติ และศูนย ทันตสาธารณสุ ข
ระหวางประเทศ
2/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุมเวลา 14.0๐ น.
วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูอํานวยการกองแผนงาน กรมอนามัย (นายสื บ พงษ ไชยพรรค) แจ งที่ป ระชุ มวา การประชุม
หัวหน ากลุ มบริ หารยุ ทธศาสตร ครั้งที่ 1/2561 เปลี่ยนการนั บจํ านวนครั้ งการประชุ มตามปงบประมาณ
เหมือนประชุมกรมอนามัย ซึ่งเปนนโยบายอธิบดีกรมอนามัย การประชุมครั้งนี้มีประเด็นสําคัญ 3 ประเด็น
ไดแก 1) การตรวจเยี่ยมของอธิบดีกรมอนามัย ชวงเดือนธันวาคม 2560-มกราคม 2561 เพื่อติดตามงาน
ในประเด็นแผนปฏิบัติการของหนวยงานสวนภูมิภาคมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
สงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ตามแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ
พ.ศ. 2560-2579 2) คําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) และ 3)
ระบบเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมปงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
2.1 รั บรองรายงานการประชุ มหัวหนา กลุมบริห ารยุทธศาสตรกรมอนามัย ครั้ งที่ 8/2560
เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560
หัวหนากลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน (นางจารุทัศน ตั้งกีรติชัย) แจงที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมหัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตรกรมอนามัย ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 6
กั น ยายน 2560 มี ป ระเด็ น สํ า คั ญ 3 ประเด็ น คื อ 1) ทิ ศ ทางและแนวทางการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมอนามัย ในระบบศูนยติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) รวมถึง
โครงการสําคัญ กิจกรรมสําคัญ, 2) คําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย
ขั้น Pre-ceiling และ 3) การสงผลงานนวัตกรรมเพื่อสงเขาประกวดประสิทธิภาพของหนวยงานในการปฏิรูป
ระบบราชการ ซึ่งกองแผนงานไดแจงเวียนรายงานการประชุมฯ ใหทุกหนวยงานอยางเปนทางการผานทาง
ระบบสารบรรณ และ Line Application ขอให ที่ ป ระชุ ม รั บ รองรายงานการประชุ ม ฯ หากมี ข อ แก ไ ข/
ปรับปรุงในเนื้อหาที่ไมใชสาระสําคัญ ขอใหแจงมาที่กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน หากมี
ขอแกไขในสาระสําคัญจะนําเขาที่ประชุมพิจารณาในครั้งตอไป
มติที่ประชุม
ประชุมครั้งตอไป

รับรองรายงานการประชุม หากมีขอแกไขในสาระสําคัญขอใหนํากลับมารายงานในที่

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การตรวจเยี่ยมเสริมพลังหนวยงานสวนภูมิภาค 15 หนวยงาน
หั วหน ากลุ มพั ฒนานโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน (นางจารุทั ศน ตั้งกี รติชั ย) นํ าเสนอ
การตรวจเยี่ยมเสริมพลังหนวยงานสวนภูมิภาค 15 หนวยงาน ดังนี้
ดํ า ริ อ ธิ บ ดี ก รมอนามั ย (นายแพทย ว ชิ ร ะ เพ็ ง จั น ทร ) ให มี ก ารตรวจเยี่ ย มเสริ ม พลั ง หน ว ยงาน
สว นภู มิภ าค 15 หน ว ยงาน ในป งบประมาณ พ.ศ.2561 ชว งเดือนธัน วาคม 2560-มกราคม 2561
ซึ่งการตรวจเยี่ยมใชระยะเวลา 2 วัน วัตถุประสงคเพื่อติดตามการขับเคลื่อนงานหนวยงานสวนภูมิภาค โดยมี
ประเด็นมุงเนนสําคัญ 2 ประเด็น คือ การแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม ตามแผนพั ฒนาสุขภาพแหงชาติ ในช วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสังคมแห งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) และแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศระดับเขตสุขภาพสู
3/การปฏิบัติ...

-3การปฏิบัติ มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการหนวยงานอยางไร มีการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับ
อยางเปนรูปธรรม วัดผลอยางไร และเพื่อศึกษาดูงานนวัตกรรมการจัดการในพื้นที่เพื่อใหเกิดกระบวนการ
ขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศตามบริบทของพื้นที่ โดยยึดหลักการ PIRAB,
Life Crouse Approach และ Health Literacy กองแผนงานจึ ง ได กํ า หนดแนวทางในการตรวจเยี่ ย ม
ออกเปน 2 สวนสําคัญ คือ
1) หนวยงานสวนภูมิภาค นําเสนอการแปลงแผนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ 3 สวนสําคัญ คือ
- ความสอดคลองแผนปฏิบัติการของหนวยงานสวนภูมิภาคกับแผนยุทธศาสตรฯ กรมอนามัย
มีกระบวนการขับเคลื่อนงานอยางไร และการขับเคลื่อนงานสงผลใหตัวชี้วัดใดของกรมอนามัยบรรลุเปาหมาย
- ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ ระดับเขตสุขภาพ
- นวัตกรรม ปญหา อุปสรรคการดําเนินงาน และขอเสนอที่ตองการรับการสนับสนุน
2) การศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ศูนยอนามัยกํากับดูแล เนนพื้นที่ 200 ตําบลนํารอง ระดับตําบลและ
ระดับอําเภอ ดูงานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม มีการขับเคลื่อนงาน
อยางมีสวนรวม และผานกระบวนการจัดการความรูที่เกิดเปนผลสําเร็จ Best practice และ Innovation
Model ในระดับตําบล เชน รพ.สต. อบต. สวนระดับอําเภอ เชน เทศบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
พชอ. โดยขอใหพื้นที่คัดเลือก
สําหรับ ทีมการตรวจเยี่ย มแตละครั้งไมเกิน 10 ทาน ไดแก 1) อธิบดีกรมอนามัย 2)รองอธิบดี /
ผูทรงคุณวุฒิ (1 ทานตอการตรวจเยี่ยม 1 หนวยงาน) 3) ผูอํานวยการกองแผนงาน/ผูอํานวยการกองคลัง/
ผูอํานวยการกองการเจ าหน า ที่ / ผู อํา นวยการกลุมพัฒ นาระบบบริห าร/ผูอํานวยการสํานักงานโครงการ
ขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรูดานสุขภาพของประชาชน/เลขานุการกรม (2 ทาน ตอการตรวจเยี่ยม
1 หนวยงาน) 4) ผูแทน Cluster 2 Cluster ตอการตรวจเยี่ยม 1 หนวยงาน 5) เจาหนาที่กองแผนงาน
(เลขานุการ) และ 6) ผูติดตาม 2-3 ทาน
กําหนดการตรวจเยี่ยมเบื้องตน เดือนธันวาคม 2560 ดังนี้
ลําดับ
1

วันที่
7-8 ธ.ค. 60

2

14-15 ธ.ค.60

3

21-22 ธ.ค.60

หนวยงาน
ศูนยอนามัยที่ 6 ชลบุรี

ทีมตรวจเยี่ยม
- อธิบดีกรมอนามัย
- ผูทรงคุณวุฒิ (นางปยพร เสารสาร)
- ผูอํานวยการกองแผนงาน/เลขานุการกรม
- ผูแทน Cluster วัยทํางาน/อนามัยสิง่ แวดลอม
- วาที่รอยตรีสมพร สมทอง / ผูติดตาม
ศูนยอนามัยที่ 3 นครสวรรค - อธิบดีกรมอนามัย
- รองอธิบดีกรมอนามัย / ผูทรงคุณวุฒิ
- ผูอํานวยการกองแผนงาน/ผูอ ํานวยการกองคลัง
- ผูแทน Cluster วัยรุน /ผูสูงอายุ
- วาที่รอยตรีสมพร สมทอง / ผูติดตาม
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา
- อธิบดีกรมอนามัย
- ผูทรงคุณวุฒิ (นางปยพร เสารสาร)
- ผูอํานวยการกพร./ผูอํานวยการสขรส./
ผูอํานวยการศูนยสื่อสารฯ
- ผูแทน Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย/วัยเรียน
- นางจารุทัศน ตั้งกีรติชัย / ผูต ิดตาม

4/ลําดับ 4...

-4ลําดับ
วันที่
4 28-29 ธ.ค. 60

หนวยงาน
ศูนยอนามัยที่ 10
อุบลราชธานี

ทีมตรวจเยี่ยม
- อธิบดีกรมอนามัย
- รองอธิบดีกรมอนามัย / ผูทรงคุณวุฒิ
- ผูอํานวยการกองแผนงาน/ผูอ ํานวยการกองการ
เจาหนาที่
- ผูแทน Cluster วัยเรียน/ วัยรุน
- นางสาวรัตนาวดี ทองสุทธิ์ / ผูติดตาม

ช อ งทางการสื่ อ สารติ ด ตาม/ประสานงาน กลุ ม พั ฒ นานโยบายและยุ ท ธศาสตร กองแผนงาน
โทร. 0 2590-4283-84 E-mail : planningpolicy@anamai.mail.go.th โทรสาร 0 2590-4287
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นายสืบพงษ ไชยพรรค) ประธานการประชุม กลาววา การตรวจเยี่ยมฯ
ครั้งนี้ทุกคนมีสวนเกี่ยวของ อธิบดีกรมอนามัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามแผนปฏิบัติการของศูนยอนามัย
ที่แสดงใหเห็นความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรกรมอนามัยและแผนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
สูความเปนเลิศระดับเขต วาสามารถขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพและงานอนามัยสิ่งแวดลอมอยางไร
ศู น ย อ นามั ย ที่ 6 ชลบุ รี แจ ง กํ า หนดการเบื้ อ งต น ประสานพื้ น ที่ เ รี ย บร อ ยแล ว ได แ ก พื้ น ที่
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และตําบลนํารองของศูนย ชวงเชาวันที่ 8 ธันวาคม 2560
เวลา 08.30-11.30 น. นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานของศู น ย และช ว งบ า ยเดิ น ทางลงพื้ น ที่ ดู ง าน
จังหวัดระยอง การเตรียมการในเบื้องตนประสาน รพ.สต. เรียบรอยแลว และจะนําเสนอสถานการณการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมในพื้นที่ความรับผิดชอบและนําเสนอนวัตกรรม ผลงานเดน
เรื่องตําบลนมแม ที่สามารถเชื่อมโยงในเชิงบูรณาการกับ พชอ. ได เนื่องจากพื้นที่การดําเนินงานทับซอนกัน
และนวัตกรรมการจัดการความรูดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมวา ลงพื้นที่ศูนยอนามัยหรือไม
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นายสืบพงษ ไชยพรรค) ประธานการประชุม กลาววา เบื้องตนไมลง
พื้นที่ศูนยอนามัย เนื่องจากมีเวลาจํากัด หลักการสําคัญ คือ อธิบดีกรมอนามัยตองการเคลื่อนงานกรมอนามัย
ในกลไก PMQA Mechanism ที่ ป ระกอบด ว ย กลไก 3 ระดั บ การขับ เคลื่ อนแกนนํ า ในการดํา เนิ น การ
การทบทวนนวั ต กรรม การจั ด การความรู ศู น ย มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานการขั บ เคลื่ อ น
แผนยุทธศาสตร กรมอนามัยและแผนยุ ทธศาสตรส งเสริมสุขภาพและปองกั นโรคสู ความเป นเลิศระดับ เขต
อยางไร
ศูน ย อนามั ยที่ 3 นครสวรรค ชี้ แจงว า ขณะนี้ เ ตรีย มพื้ น ที่ดูงานจังหวัด พิจิตร ซึ่ งใช ร ะยะเวลา
เดิ น ทางประมาณ 1 ชั่ ว โมง จากจั ง หวั ด นครสวรรค กํ า หนดการเบื้ อ งต น ช ว งเช า ศู น ย นํ า เสนอผล
การดําเนินงาน หลังจากนั้นเดินทางไปจังหวัดพิจิตร
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา ชี้แจงวา ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 วางแผนการตรวจเยี่ยม ดังนี้
ชว งบ าย วัน ที่ 21 ธั นวาคม 2560 ศู นยอนามัย นําเสนอผลการดําเนิน งานการขับ เคลื่อนยุทธศาสตรสู
การปฏิบัติทั้งแผนยุทธศาสตรกรมอนามัยและแผนยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศ
ระดับเขตสุขภาพ รวมทั้งการขับเคลื่อนงานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภค เชื่อมโยงกับ
พชอ. เนื่องจากไดรับมอบหมายใหจัดทําโครงการหลักสูตรพัฒนาบุคลากร และวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ลงพื้นที่จังหวัดปตตานี และเขารวมประชุมกับ MCH Board ประเด็นแมตาย
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นายสืบพงษ ไชยพรรค) ประธานการประชุม กลาววา กองแผนงานจะ
จัดทําหนังสือแจงอยางเปนทางการตอไป ระยะเวลาการตรวจเยี่ยมเบื้องตนแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ
2561
5/ศูนยอนามัย...

-5ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี แจงวา ขอใหกําหนดการตรวจเยี่ยมฯ ไมตรงกับวันพุธ-ศุกร เนื่องจากตรง
กับการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
มติที่ประชุม
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3.2 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย (งบลงทุน)
โดย หัวหนากลุมบริหารยุทธศาสตรการงบประมาณ กองแผนงาน (นางนุชนารถ รักประเสริฐ) แจงที่
ประชุม ดังนี้
ภาพรวมข อ เสนองบประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามั ย คํ า ขอ
งบประมาณเบื้องตน ป 2562 วงเงินทั้งสิ้น 3,279.3347 ลานบาท แบงเปนงบลงทุน 284.4004 ลานบาท
แบงออกเปนครุภัณฑ 390 รายการ วงเงิน 125.0978 ลานบาท และที่ดินและสิ่งกอสราง 82 รายการ
วงเงิน 159.3026 ลานบาท
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเกณฑการจัดลําดับความสําคัญของงบครุภัณฑและสิงกอสราง ดังนี้
ที่เปนมติคณะอนุกรรมการงบลงทุน โดยมีรองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทยดนัย ธีวันดา) เปนประธาน
ครุภัณฑ ใหความสําคัญกับ
1. อาคารกอสรางที่แลวเสร็จ แตยังไมมีครุภัณฑประกอบ
2. ครุภัณฑที่ตอบสนองจุดเนนกระทรวง/กรม
3. ครุภัณฑที่ซื้อทดแทน
โดยดูความครบถวน ถูกตอง ของเอกสาร ประกอบการพิจารณาจัดลําดับความสําคัญ
สิ่งกอสราง ใหความสําคัญกับ
1. ความพรอมของสถานที่กอสราง และความครบถวน ถูกตอง ของเอกสาร
2. สิ่งกอสรางที่ตอบสนองจุดเนนกระทรวง/กรม
3. การปรับปรุงสิ่งกอสรางเดิม
สถานการณความพรอมปจจุบัน ครุภัณฑมีความพรอม รอยละ 59 สวนใหญขาดความพรอมของ
Spec ใบเสนอราคาอยางนอย 3 บริษัท และความพรอมของสถานที่ติดตั้ง สวนสิ่งกอสรางมีความพรอม รอยละ
33.75 พบปญหาสวนใหญขาดแบบแปลน ใบประมาณราคากอสราง (BOQ) แบบแสดงรายการปริมาณงาน
และราคากอสราง (แบบ ปร.4) แบบสรุปประมาณการราคากอสราง (แบบ ปร.5) การแบงงวดงานและ
งวดการจายเงิน และความพรอมของสถานที่กอสราง ซึ่งจากมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการงบลงทุน ครั้งที่
2/2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ขอใหแจงเวียนหนวยงาน (34 หนวยงาน) ทบทวนความพรอม/
ความครบถวน ถูกตองของเอกสาร และสงขอมูลใหกองแผนงานเพิ่มเติม ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
กอนเวลา 12.00 น.
ปฏิทินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมอนามัย ระหวางวันที่
24 พฤศจิ กายน-7 ธั นวาคม 2560 ขณะนี้กองแผนงานอยู ระหวางจัดทํางบประมาณรายจายประจําปฯ
เบื้องตน (Pre-Ceiling) ในระบบ e-budgeting และเตรียมการจัดสงขอมูลใหกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่
1 ธันวาคม 2560 เพื่อเสนอรัฐมนตรีลงนาม หลังจากนั้นสํานักงบประมาณจะประสานขอรายละเอียดของ
งบลงทุ น ทั้ งหมด ภายในวั น ที่ 1 ธั น วาคม 2560 ซึ่ งกองแผนงานอยู ร ะหวางรวบรวมเอกสารสงสํานั ก
งบประมาณ สํ าหรับ เอกสารที่ขอมูลไมครบถวน ถาสํ านักงบประมาณขอข อมูลเพิ่มเติมทางกองแผนงานจะ
ประสานขอความรวมมือหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นายสืบพงษ ไชยพรรค) ประธานการประชุม กลาววา คําของบประมาณที่
เสนอรัฐมนตรีและสงใหสํานักงบประมาณผานการพิจาณาแลวจากกรมอนามัย เจาภาพแผนบูรณาการ และ
6/คณะกรรมการ...

-6คณะกรรมการที่เกี่ยวของ สรุปคําของบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 วงเงินทั้งสิ้น 3,279.3347 ลานบาท
แบ ง เป น งบบุ ค ลากร 1,233.9159 ล า นบาท งบเงิ น อุ ด หนุ น 2.8600 ล า นบาท งบรายจ า ยอื่ น
118.7395 ลานบาท งบลงทุน 284.4004 ลานบาท และงบดําเนินงาน 1,639.4189 ลานบาท
ซึ่งงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอาจมีการปรับลดลง ตามที่นําเสนอขางตน และพบวา งบลงทุนยังขาดความ
ครบถวนสมบูรณของขอมูลจะสงผลใหถูกตัดงบประมาณกอนได ซึ่งทางสํานักงบประมาณแจงวา คาดการณ
วงเงินรายไดของรัฐบาล ป 2562 ไมเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นวงเงินงบประมาณกรมอนามัยไมเพิ่มขึ้นแนนอน
เพราะฉะนั้นงบลงทุนจะถูกปรับลดลง ประมาณไมนอยกวา 100 ลานบาทตามหลักเกณฑขางตน ดังนั้น
หั ว หน า กลุ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร ก รมอนามั ย ทุ ก หน ว ยงานมี ส ว นช ว ยให ก ารทํ า งานของกรมอนามั ย มี
ประสิทธิภาพยิ่งดีขึ้น โดยขอใหชวยตรวจสอบขอมูลของหนวยงานกอนสงใหกองแผนงาน เพื่อลดความผิดพลาด
(Screen & Select) ตามแนวทางของกรมอนามั ย ทั้ ง นี้ แลกเปลี่ ย นที่ ป ระชุ ม ในประเด็ น ป ญ หาคํ า ขอ
งบประมาณปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือ การกอสรางอาคารศูนยแหงหนึ่ง ตั้งวงเงินการกอสรางที่สํานัก
งบประมาณ 17 ลานบาท สํานักงบประมาณพิจารณาตามเงื่อนไขรัฐบาลจัดสรรให15 ลานบาท แตตาม
กฎหมายที่ปรับปรุ งใหม การจัดซื้ อจัดจางใหมีการจัดทําราคากลาง ซึ่งราคากลางของอาคารดังกลาว คือ
19 ลานบาท วงเงินเพิ่มขึ้ น 4 ลานบาท ซึ่งเกินอํานาจการบริหารจัดการของกรมอนามัยจึงตองจัดทําเรื่อง
นําเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอเขาคณะรัฐมนตรีใหมอีกครั้ง สาเหตุเกิดจากแบบแปลนกอสรางอาคาร เนื่องจาก
แบบแปล นมี ก ารป รั บ ปรุ ง โ ดยที่ เ จ า ของแบบแปล นตั ว จริ ง ไม ท ราบ เมื่ อนํ า แบบแปล นที่ มี
การปรับปรุงไปใหกองแบบแผนประเมินราคากลาง จึงทําใหราคากลางเพิ่มขึ้น ดังนั้น การจัดทําแบบแปลน
กรณี ดั งกล า ว ขอใหตรวจสอบและสื่ อสารใหตรงกัน ว าเป น แบบแปลนลาสุดและถูกตองเหมาะสมตามที่
กําหนด
มติที่ประชุม
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3.3 ระบบเฝ า ระวั ง การส ง เสริมสุ ขภาพและอนามัยสิ่ง แวดลอ มปงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดย หัวหนากลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน (นายนุกูลกิจ พุกาธร) แจงที่ประชุม ดังนี้ วัตถุประสงค
เพื่อใหศูนยอนามัยรับทราบวาตัวชี้วัดการเฝาระวังในระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ที่ปน้ีถูก
กําหนดเปนคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 2.7 ระดับความสําเร็จ
ของการดําเนินงานในระบบเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งปหนาจะขยายกรอบการบริหาร
จัดการไปสูศูนยอนามัยประเมินตัวชี้วัดตอไป
คํานิยาม ดังนี้
การเฝาระวัง คือ การดําเนินงานที่เปนระบบตอเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณสุขภาพ โดยการ
กําหนดและรวบรวมขอมูลที่สําคัญและนําเอาขอมูลมาตรวจสอบความถูกตอง วิเคราะหและสังเคราะหเปน
ขอความรูที่จะนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานทางสาธารณสุข
ระบบเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม คือ ระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดลอม (A2IM)
ตั ว ชี้ วั ด การเฝ า ระวั ง ในระบบส ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม คื อ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ผ า น
กระบวนการวิ เ คราะห จั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ คั ด กรอง คั ด เลื อ ก จากสํ า นั ก /กองวิ ช าการ 6 Cluster
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝาระวังการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และผานความเห็นชอบ
คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.) สรุปมีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัด แบงออกเปน
Cluster แมและเด็ก 12 ตัวชี้วัด Cluster วัยเรียน 9 ตัวชี้วัด Cluster วัยรุน 3 ตัวชี้วัด Cluster วัยทํางาน
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-71 ตัวชี้วัด Cluster สูงอายุ 2 ตัวชี้วัด และสิ่งแวดลอม 3 ตัวชี้วัด โดยมีเจาภาพหลัก คือ กองแผนงานและ
สํานักงานคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
หนวยงานที่รับการประเมิน คือ สํานักและกองวิชาการสวนกลาง จํานวน 10 หนวยงาน แตวา
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะถายทอดไปสูศูนยอนามัยใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการในสวนการเฝาระวัง
เกณฑการประเมิน แบงออกเปน 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก
(ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ 2561)
ทบทวน/วิ เ คราะห ส ถานการณ เ ฝ า ระวั ง ภารกิ จ
หน ว ยงานให ส อดคล อ งกั บ กรมและจั ด ทํ า คํ า สั่ ง
แตงตั้งคณะทํางานเฝาระวังฯ
จัดทํา Template รายการขอมูลเพื่อการเฝาระวังฯ
ที่แ สดงข อ มู ล พื้ น ฐาน (Baseline data) ย อ นหลั ง
อยาง 3 ปขึ้นไป
จั ด ทํ า แผน/ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น งาน ในระบบเฝ า
ระวัง ที่ครอบคลุมการสํารวจ จัดเก็บ รวบรวม และ
วิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดระดับกิจกรรม และ
ระยะเวลาเปนรายเดือน
ดําเนินงานตามแผนและจัดเก็บขอมูลใหเปนปจจุบัน
ในเว็บไซตของหนวยงานและหรือ DOH Dashboard
ตามรอบการประเมินผลที่กําหนดไว
จัดทําไฟลสงใหเลขานุการ กพว. กอนประชุม 2 วัน
และรายงานผลตามรอบรายงานที่ ก องแผนงาน
กําหนด นําเครื่องมือ A2IM มาใชดําเนินงาน

รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง
(มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)
จัดทํา /ปรับ แผนการดํา เนิน งานการเฝ าระวั งของ
หนวยงาน
ดํ า เนิ น งานตามแผน และจั ด เก็ บ ข อ มู ล ให เ ป น
ปจจุบัน ในเว็บ ไซตของหนวยงาน และหรือ DOH
Dashboard ตามรอบการประเมินผลที่กําหนดไว
จัดทําไฟลสงใหเลขานุการ กพว.กอนประชุม 2 วัน
และรายงานผลตามรอบรายงานที่ ก องแผนงาน
กําหนด นําเครื่องมือ A2IM มาใชดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงานและถอดบทเรียน พรอมทั้ง
เผยแพร เ ป น ความรู ใ นระบบบริ ห ารจั ด การ
ผลิตภัณฑกรมอนามัย (P&E Distributions)
นําผลการดําเนินงานเฝาระวังฯ ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ ไปเผยแพรใชประโยชนและขยายผลลง
ไปสูระดับเขต/จังหวัด/อําเภอ

ทั้งนี้ รอบการรายงานตัวชี้วัดเฝาระวัง ปงบประมาณ 2561 มีบางตัวชี้วัดที่มีความถี่การรายงานผล
รอบ 1 ป การรายงานผลการดํ า เนิ น งานรอบ 5 เดื อ นแรก และ 5 เดื อ นหลั ง จึ ง กํ า หนดให ร ายงาน
กระบวนการทํางานในการติดตาม เฝาระวัง ตัวชี้วัดนั้นๆ หรือกอนไดรับขอมูลรายปมีกระบวนการทํางาน
อยางไรในการติดตาม เฝาระวัง และใหนําเสนอในที่ประชุม กพว. ตามรอบการรายงานตัวชี้วัด ปงบประมาณ
2561 รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ สอบถามวา ตัวชี้วัดฝุนละออง ความถี่การรายงานยังปรับได
หรือไม
หัวหนากลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน (นายนุกูลกิจ พุกาธร) ชี้แจงวา ตัวชี้วัดฝุนละอองมี
การติดตามทุกวันโดยใชขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ แตการนําเสนอในที่ประชุม กพว. รายเดือนนั้น ใหนํา
ขอมูลรายวันมาวิเคราะหเปนรายเดือน และรอบ 1 ป นําเสนอเปนขอมูลภาพรวมของประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบและดําเนินการ

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
4.1 งบประมาณสนับสนุนในการจัดทําและขับเคลื่อนยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรค
สูความเปนเลิศ ระดับเขตสุขภาพและกรุงเทพมหานคร
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-8ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา สอบถามวา งบประมาณที่โอนใหศูนยอนามัย จํานวน 250,000 บาท
เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวมีเงินคงเหลือสามารถใชงบประมาณดําเนินการตอไดหรือไม
หัวหนากลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน (นางจารุทัศน ตั้งกีรติชัย) ชี้แจงวา ตามที่
หนังสือกองแผนงานแจงเวียนเรื่องใหสงเงินคงเหลือจากการดําเนินงานคืน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ทราบว า บางศู น ย อ นามั ย มี แ ผนการดํ า เนิ น งานต อ เนื่ อ งเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นฯ จึ ง ขอให ศู น ย อ นามั ย แจ ง ยอด
คาใชจาย/เบิกจายทั้งหมดมาใหกองแผนงานกอนเบื้องตน ถามีหลักฐานการเบิกจายครบถวนขอใหสงกอง
แผนงานดวย และเงินคงเหลือสามารถใชดําเนินการตอไปได ทั้งนี้ ขอใหดําเนินการภายในเดือนธันวาคม
2560 เนื่องจากตองรายงานความกาวหนาให สสส. รับทราบ
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นายสืบพงษ ไชยพรรค) ประธานการประชุม กลาวเพิ่มเติมวา วันที่
14 ธันวาคม 2560 กรมอนามัยตองรายงานความกาวหนาให สสส. รับทราบวาคาใชจายในการดําเนินงาน
จํานวนทั้งสิ้น เทาไหร จึ งขอใหศูนย อนามัย รายงานผลการเบิกจายภายในวัน ที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เวลา 24.00 น. ส วนหลั กฐานสงใหกองแผนงานภายหลังได เพราะต องสรุ ปผลและนําเสนออธิบดี กรม
อนามัยเพื่อรายงานผลให สสส. ตอไป ทั้งนี้ นโยบายกรมอนามัยถามีเงินคงเหลือสามารถนําไปขับเคลื่อน
ติดตามงาน PP Excellence ระดับเขตได
ศูนยอนามัยที่ 5 ราชบุรี สอบถามวา ตามกําหนดการที่อธิบดีจะเดินทางตรวจเยี่ยมเสริมพลังศูนยอนามัย
ใช ง บประมาณคงเหลื อ ดั ง กล า วรั บ การตรวจเยี่ ย มได ห รื อ ไม เนื่ อ งจากมี ก ารติ ด ตามผลการขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคสูความเปนเลิศระดับเขตสุขภาพ
ผูอํานวยการกองแผนงาน (นายสืบพงษ ไชยพรรค) ประธานการประชุม ชี้แจงวา ใชเงินคงเหลือ
ดําเนินการไดขอใหสอดคลองกับโครงการมากที่สุด
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.2 การตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย
หัวหนากลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน (นายนุกูลกิจ พุกาธร) นําเสนอการตรวจราชการและนิเทศ
งานกรมอนามัย ดังนี้ แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน เมื่อวันอังคารที่ผานมากระทรวงสาธารณสุขได
ชี้แจงการตรวจราชการภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข วากําหนดการตรวจราชการจะเร็วขึ้น 1 เดือน
มีแผนการตรวจราชการ 4 คณะ (กรมอนามัยเกี่ยวของในคณะที่ 1 กลุมวัย ซึ่งแบงการตรวจราชการ 2 รอบ
ได แก รอบที่ 1 (ธั นวาคม 2560-มี น าคม 2561) เพื่ อ Inspect Plan and risk ดูการตรวจสอบภายใน
ติดตามแผนยุ ทธศาสตร ป ญหาอุปสรรคและผลปผานมา และรอบที่ 2 (มิถุนายน-สิงหาคม 2561) เพื่ อ
Inspect Output/Outcome Achievement ดูผลลัพธการดําเนินงาน และปญหาอุปสรรคที่ยังคงคางอยู
การนิเทศงานกรมอนามัย เดิมกําหนดนิเทศงาน 2 รอบ แตเนื่องจากปนี้มีการตรวจเยี่ยมเสริมพลัง
หนวยงานสวนภูมิภาคของอธิบดีกรมอนามัย ในชวงเดือนธันวาคม 2560-กุมภาพันธ 2561 จึงกําหนดการ
นิเทศงาน 1 รอบ ชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2561 รูปแบบการนิเทศงานไขวหนวยงาน องคประกอบ
ทีมนิเทศงานลดลง และผูแทน Cluster 2-3 ทาน เฉพาะ Cluster ที่มีปญหาในพื้นที่ ใชระยะเวลา 2 วัน
เนนการนิเทศงานเชิงคุณภาพและการคนหาคําตอบแนวทางการแกไขปญหาในพื้นที่
ทั้งนี้ กองแผนงาน กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือขายการตรวจราชการและ
นิเทศงานกรมอนามัย ปงบประมาณ พ.ศ.2561” ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอรพอรต
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อใหผูทําหนาที่ตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัยรับทราบแผนและแนวทาง
การขับเคลื่อนการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัยและมีความรู ความเขาใจในกรอบประเด็นการตรวจราชการ
9/แนวทาง...

-9แนวทางการตรวจราชการ การกํา กับ ติดตาม และประเมิน ผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข ป 2561 และเตรียมความพรอมสําหรับการปฏิบัติงานตรวจราชการและนิเทศงานในพื้นที่
2. เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางเครือขายการตรวจราชการและนิเทศงานให
เกิดความรวมมือและปฏิสัมพันธที่ดีเพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิ ผูทําหนาที่ตรวจราชการกรมอนามัย สวนกลาง
และสวนภูมิภาค ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจราชการกรมอนามัย หนวยงานที่เกี่ยวของ
วาระการประชุมเบื้องตน ดังนี้
วันที่ 14 ธ.ค. 60 เดินทาง ลงทะเบียน และชี้แจงวัตถุประสงคการประชุม
วันที่ 15 ธ.ค. 60 พิธีเปด บรรยาย เรื่อง ทิศทางและการขับเคลื่อนระบบตรวจราชการป
2561 สรุปตัวชี้วัดสําคัญ ชี้แจง Template อยางละเอียด และ Inspection Guideline โดยเจาภาพตัวชี้วัด
มุงเนน 7 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดติดตาม จํานวน 3 ตัวชี้วัด ใชระยะเวลาประมาณ 10 นาที รายละเอียดดัง
เอกสารประกอบการประชุม
ศูนยอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช สอบถามความพรอมของขอมูลตามที่แจงวาจะมีการลงพื้นที่สุมตรวจ
วาแตละพื้นที่มีปญหาประเด็นใดนั้น กรณีตัวชี้วัดติดตามของกลุมวัยทํางานและอนามัยสิ่งแวดลอมของศูนย
ตองนําเสนอผูตรวจราชการหรือไม เนื่องจากมีกําหนดรับการตรวจราชการ ระหวางวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560
หัวหนากลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน (นายนุกูลกิจ พุกาธร) ชี้แจงวา ขอความรวมมือให
Cluster ที่เกี่ยวของชวยวิเคราะหขอมูลรายเขตและจังหวัด จังหวัดไหนพบปญหาอะไรขอแจงและสงขอมูลให
ศูน ยอนามั ย ที่จ ะรับ การตรวจราชการรับ ทราบกอนเบื้องตน ขอใหหัว หนากลุมบริห ารยุทธศาสตรสํานัก
โภชนาการและสํานักอนามัยส งแวดลอมชวยประสานผูรับผิ ดชอบ และตามที่ประสานกองตรวจราชการ
กําหนดใหเจาภาพแตละตัวชี้วัดวิเคราะหขอมูล จังหวัดไหนมีปญหาอะไรขอใหศูนยอนามัยรับทราบ เชน
วัยรุนอายุ 15-18 ป สูงดีสมสวน เจาภาพตัวชี้วัดวิเคราะหแลวพบวาศูนยอนามัยที่ 1 มีปญหาดังกลาว ก็จะ
สงขอมูลใหศูนยอนามัยที่ 1 เพื่อลงพื้นที่เก็บขอมูลแลวนําเสนอเวทีผูต รวจราชการ (ถาไมลงพื้นที่ไมตอง
นําเสนอผูตรวจราชการ) ทั้งนี้ กองแผนงานปรึกษารองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทยอรรถพล แกวสัมฤทธิ์)
แลววาทีมตรวจราชการ/นิเทศงาน ในภาพรวมกรมอนามัยที่สงรายชื่อใหกองตรวจราชการ จํานวนทั้งสิ้น 101 ทาน
ประกอบดวย ผูทําหนาที่ตรวจราชการกรมอนามัยสวนกลาง ไดแก ผูทรงคุณวุฒิกรมอนามัย ผูเชี่ยวชาญ
ผูอํานวยการหนวยงานสวนกลางบางทาน รวมจํานวน 17 ทาน และผูทําหนาที่ตรวจราชการจากศูนยอนามัย
รวมจํานวน 84 ทาน
ศูนยอนามัยที่ 12 ยะลา ใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา เพื่อความชัดเจนในการดําเนินงานการนําเสนอ
รอบรายงานตัวชี้วัดที่ทําใสสีตางๆ ควรระบุหมายเหตุหรือกํากับวาแตละสีหมายถึงอะไร และควรเพิ่มชอง
รายงาน เชน ใชขอมูลจากระบบ HDC หรือตองตามใหเกิดการรายงาน
หัวหนากลุมพัฒนาระบบขอมูล กองแผนงาน (นายนุกูลกิจ พุกาธร) กลาววา ขอบคุณและรับไป
ดําเนินการปรับปรุงโดยระบุวาสีตางๆ หมายถึงรอบรายงาน 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ป อยางไร
และจะสื่อสารตอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.3 การเบิกจายเงินงบประมาณกรมอนามัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กองคลัง แจงวา ขอใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ เนื่องจากขณะนี้ผลการเบิกจาย
ของกรมอนามัยยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ปจจุบันรอยละการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย
ภาพรวม รอยละ 16 สืบเนื่องมาจากผลการเบิกจายเดือนตุลาคม 2560 ที่ผานมาก็ไมถึงเปาหมายที่กําหนด
10/รอยละ...

- 10 รอยละ 22 และงบลงทุ น หนว ยงานใดที่ยังไมไดกอหนี้ผูกพั น ขอให กอหนี้ภ ายในเดือนธัน วาคม 2560
(ไตรมาสแรก)
ผู อํ า นวยการกองแผนงาน (นายสื บ พงษ ไชยพรรค) ประธานการประชุ ม กล าวเพิ่ มเติ ม ว า
ขอความรวมมือทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณ เนื่องจากตองรายงานผลการเบิกจายเงิน
งบประมาณ ในการประชุมกรมอนามัย วันที่ 12 ธันวาคม 2560
มติที่ประชุม

รับทราบ

4.4 กําหนดการจัดประชุมของกองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่ แจงที่ประชุมวา กองการเจาหนาที่กําหนดจัดประชุม 2 ประชุม โดยใชสถานที่
เดีย วกั น ระหวางวั นที่ 18-22 ธั นวาคม 2560 ไดแก 1. การประชุ ม OSOF 4 ครั้ งที่ 2 ระหว างวัน ที่
18-21 ธันวาคม 2560 และ 2. การประชุ ม CHRO (Chief Human Resource Officer) ระหว างวัน ที่
18-22 ธันวาคม 2560 โดย CHRO เดิมหมายถึง หัวหนาเจาหนาที่บริหารทรัพยากรบุคคล ถาตามคําสั่งใหม
ที่อยูระหวางเสนอแตงตั้งพรอมกับอนุมัติโครงการ CHRO หมายถึง ผูบริหารดานทรัพยากรบุคคล (ระดับรอง
ผูอํานวยการฝายบุคคล)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปดการประชุม เวลา ๑6.00 น.
กลุมพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร กองแผนงาน กรมอนามัย
ผูบันทึกรายงานการประชุม

