รายงานการประชุมประจำเดือนศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 4 /2565
วันที่ 5 เมษายน 2565
ณ หองประชุมทองกวาว ชั้น 3 อาคารสำนักงานศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. แพทยหญิงทิพา ไกรลาศ
ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
2. นางโสพรรณ
เรืองเจริญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3. นางสุภาภรณ
ลมูลศิลป
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
4. นายสมภพ
สุทัศวิริยะ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวอริณรดา ลาดลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นายอธิวัฒน
กุลวงษ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
7. นางสาวภัทราพร ชูศร
นักโภชนาการชำนาญการ
8. นางสาวดวงใจ
กันธิยา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
9. นางสาวกัญญารัตน สรอยมาลัย นักโภชนาการปฏิบัติการ
10. นายณัฐพล
หอมหวล
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
11. นางสาวอรสา สำมะลี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
12.นางสาวสุกัญญา คณะวาป
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13.นางสาวพรพิมล บุตะลา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14.นางสาวสุภาวดี ฟองฟุง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
15นายพีรพัฒน
เลี้ยงประยูร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
16.นางสาวรุงสินี
เพิ่มพูล
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
17.นายอภิชิต
ศรีอวน
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
18.นางสาวครองใจ ศรีลาราช
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
19.นางสุจริตพรรณ ดอนทราย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
20.นางชนกนันท
ทองดอนบม เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
21.นางสาวธนิสา
อนุญาหงษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
22.นายพัฒนพงศ ฟองออน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
23.นายพูลสินธุ
พงษประเทศ นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการ
24.นายยุทธนา
ชนะพันธ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
25.นางสาวมาลินี
ลามคำ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
26.วาที่รอยตรีนายยุทธการ ประพากรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
27.นางสาววรรณพร สวางบุญ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
28.นายชัชวาลย
เพ็ชรกอง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
29.นายชินโชติ…

29.นายชินโชติ
ทองตัน
30. นางสาวเนตรนภา สุขปา
31. นางสาวศิริพร ศรีเทวิณ
32.นางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ
33.นางสาวเบญจวรรณ จันทพล
34.นางสาวปรียาพร สรางไร
35.นายภีมภูริ
ปทมธรรมกุล
36.นายทวีชัย
ศิริพวงสะกะ
37.นายวิรุท
นนสุรัตน
38.นางเพ็ญภัทร
ศิริกัณฐรัตน
39.นายธนกฤติ
จันทรถง
40.นางสาวบุณยนุช จุดศรี
41.นางสาวนันทิยา พรมวงษา
42นางสาวเอมอร
แกวกาสี
43.นายปฏิกาญจน สีชาลี
44.นายณัฐภัทร เสนีวงศ ณ อยุธยา
45.นายสุทัศน
บุราณ
46.นางสาวแคทลียา วงศกาไสย
47นางสาวสิริภา
จิตติพิมพ
48.นางพัชราภรณ วงศสามารถ
49.นายจรณะ
มังคะตา
50.นางมณีรัตน
แสนประสิทธิ์
51.นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ
52.นางสาวสุนิษา บุญประคอง
53.นางสาวนิลกาญจน ทำสีทา
54.นายคุณพงษ
ตันมิ่ง
55.นางสาวนัฏธนา ภักดีศรี
56.นางวัชราภรณ บัวสอาด
57. นางสาวกนกขวัญ ศิรินคร
58. นางสาวณัฐธิดา ศิริไพโรจน
59.นายรัตนพงศ
อินทรพาณิชย
60.นางสาวธาริณี
พวงพันอวน
61.นายประวิช
สีหนองหาง
62.นายสมคิด
พุดนอก
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นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจาพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการ
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาพนักงานพัสดุ
นิติกร
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
พนักงานขับรถยนต
พนักงานขับรถยนต

63.นายธีราวัฒน…

63.นายธีราวัฒน
64.นายณัฐพงษ
65.นางวนิดา
66.นางสาวอรอุมา
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อาสนะ
พนักงานขับรถยนต
ถำวาป
พนักงานขับรถยนต
อินทรพามา พนักงานทำความสะอาด
ลีพฤติ
พนักงานทำความสะอาด

เริ่มประชุมเวลา 08.30 – 12.00 น.
ประธานกลาวเปดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตาง ๆ ดังนี้
วาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี นาวสาวทิพา ไกรลาศ ประธานที่ประชุมเปดการประชุม
ประจำเดือนมกราคม 2565 แจงใหทราบดังนี้
1. อธิบดีใหดำเนินงาน healthy workplace อยางตอเนื่อง สรางบรรยากาศใหที่ทำงานนาอยูนา
ทำงาน และขอใหเพิ่มเรื่อง Happy money เชน สนับสนุนการออม การออมอยางถูกวิธี การลงทุน
2. ขอชื่นชมการทำงานของเจาหนาที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยคะแนนกพร. รอบ 5 เดือน
แรก ไดคะแนน 4.74 ในรอบ 5 เดือนหลัง วิเคราะหทบทวนการดำเนินงาน ใหใช A2IM เปนเครื่องมือในการ
นำมาวิเคราะหขอมูล
3. วันหยุดชวงสงกรานตใหดูแลตนเอง และ วันที่18 เมษายน 2565 ขอใหเจาหนาที่ทุกทาน
ตรวจ ATK
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2
มติที่ประชุม

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2565

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
-

วาระที่ 4
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เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 อบรมวินัยขาราชการพลเรือน (สอบ pretest & posttest)
ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ขาราชการพลเรือนสามัญตองรักษาวินัยโดย
กระทำการหรือไมกระทำการ ดังตอไปนี้
มาตรา 82 ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติ 11 ขอ
1. ตองปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย สุจริตและเที่ยงธรรม
2. ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายของ
รัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
3. ตองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเกิดผลดีหรือความกาวหนาแกราชการดวยความตั้งใจอุตสาหะ เอาใจใส และรักษา
ประโยชนของทางราชการ
4. ตองปฏิบัติตามคำสั่งของผูบังคับบัญชาซึ่งสั่งในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย
5. ตองอุทิศเวลาของตนใหแกราชการจะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการมิได
6. ตองรักษาความลับของทางราชการ
7. ตองสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคีและตองชวยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหวางขาราชการดวยกัน
และผูรวมปฏิบัติราชการ
8. ตองตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรมและใหความสงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการเกี่ยวกับ
หนาที่ของตน
9. ตองวางตัวเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นเกี่ยวของกับประชาชน
กับจะตองปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการวาดวยมารยาททางการเมืองของขาราชการดวย
10. ตองรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ราชการของตนมิใหเสื่อมเสีย
11. กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา 83 ขอหามปฏิบัติ 10 ขอ
1. ตองไมรายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา การรายงานโดยปกปดขอความซึ่งควรตองแจง ถือวาเปนการรายงานเท็จ
2. ตองไมปฏิบัติราชการอันเปนการกระทำการขามผูบังคับบัญชาเหนือตน เวนแตผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปเปน
ผูสั่ง ใหกระทำหรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษ ชั่วครั้งคราว
3. ตองไมอาศัยหรือยอมใหผูอื่นอาศัยตำแหนงหนาที่ราชการของตนหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่น
4. ตองไมประมาทเลินเลอในหนาที่ราชการ
5. ตองไมกระทำการหรือยอมใหผูอื่นกระทำการหาประโยชนอันอาจทำใหเสียความเที่ยงธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติ
ศักดิ์ของตำแหนงหนาที่ราชการ
6. ตองไมเปนกรรมการผูจัดการหรือผูจัดการหรือดำรงตำแหนงอื่นใด ที่มีลักษณะงานคลายคลึงกันนั้นในหาง
หุนสวนหรือบริษัท
7. ตองไมกระทำการอยางใดที่เปนการกลั่นแกลง กดขี่หรือขมเหงกันในการปฏิบัติราชการ
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8. ตองไมกระทำการอันเปนการลวงละเมิด หรือ คุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
9. ตองไมดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ หรือขมเหง ประชาชนผูมาติดตอราชการ
10. ไมกระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
มาตรา 85 ความผิดวินัยอยางรายแรง
(1) ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ราชการโดยมิชอบเพื่อใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกผูหนึ่งผูใด หรือ
ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ราชการโดย ทุจริต
(2) ละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่ราชการโดย ไมมีเหตุผลอันสมควร เปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๓) ละทิ้งหนาที่ราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินสิบหาวันโดยไมมีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ
อันแสดงถึงความจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
(4) กระทำการอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง
(๕) ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ขมเหง หรือทำรายรางกายประชาชนผูติดตอราชการอยางรายแรง
(๖) กระทำความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกวาโทษจําคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก หรือให
รับโทษที่หนักกวาโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ละเวนการกระทำหรือกระทำการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๒ หรือ ฝาฝนขอหามตามมาตรา ๘๓
อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการอยางรายแรง
(๘) ละเวนการกระทำหรือกระทำการใดๆ อันเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๘๐ วรรคสอง และมาตรา ๘๒(๑๑)
หรือฝาฝน ขอหามตามมาตรา ๘๓ (๑๐) ที่มีกฎ ก.พ. กำหนดใหเปนความผิดวินัยอยางรายแรง
โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังตอไปนี้
(1) ภาคทัณฑ
(2) ตัดเงินเดือน
(3) ลดเงินเดือน
(4) ปลดออก
(5) ไลออก
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.2 ชี้แจงการดำเนินงาน ITA/มอบรางวัล
- คะแนน กพร. ของตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ
ความโปรงใส Integrity and Transparency Assessment ITA) ไดคะแนน 5 โดยเจาหนาที่ศูนยฯ ไดตอบแบบ
วัดความรู ออนไลน เรื่องการรั บรู การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานสังกัด กรมอนามั ย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนแรก) ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ 2565 ซึ่งภาพรวมของ
หนวยงานไดคะแนน 91.14
- กำหนดจัดกิจกรรมตลาดนัดสีเขียว วันที่ 18 เมษายน 2565
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- กดไลคเพจ ชมรมจริยธรรมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี โพสการทำความดี ทั้ง 5
ประการ เปดเปนสาธารณะ พรอมติดแฮทแท็ก #ชมรมจริยธรรมศูนยอนามัยที่8อุดรธานี ทานใดที่ทำความดีสูงสุด
ในหนวยงานจะไดรับใบประกาศเชิดชูการทำความดี "คนดีศรีศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี"
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
4.3 สื่อสารแผนบริหารความตอเนื่อง Business Continuity Plan (BCP)
โดย กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน
-วัตถุประสงค (Objectives) ของการจัดทำแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ
1) เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารความตอเนื่องของการปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤต
2) เพื่อใหหนวยงานมีการเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต และลด
ผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการใหบริการ
3) เพื่อบรรเทาความเสียหายใหอยูระดับที่ยอมรับได
4) เพื่อสรางความมั่นใจและความเชื่อมั่นใหกับประชาชน เจาหนาที่ ผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholders) แมหนวยงานตองเผชิญกับเหตุการณรายแรงและสงผลกระทบจนทำใหการดำเนินงานตอง
หยุดชะงัก
5) เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักจากการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานของ
หนวยงาน
-ขอบเขตของแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (Scope of BCP)
แผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) ฉบับนี้ ใชสำหรับเปนแนวทางในการปฏิบัติ
กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉิน เหตุการณที่มีผลกระทบตอกิจกรรมหลักของ ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี ประกอบดวยเหตุการณตอไปนี้
1. เหตุการณอุทกภัย
2. เหตุการณอัคคีภัย
3. เหตุการณวาตภัย
4. เหตุการณชุมนุมประทวง/จลาจล
5. เหตุการณโรคระบาดตอเนื่อง
6. เหตุการณไฟฟาดับเปนวงกวาง
7. เหตุการณผลกระทบดานเทคโนโลยีดิจิทัล
-การวิเคราะหทรัพยากรที่สำคัญ
สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณฉุกเฉินมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อใหหนวยงาน
สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานขององคกรใหมีความตอเนื่อง การจัดหาทรัพยากรที่สำคัญจึงเปนสิ่งจำเปน
และตองระบุไวในแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ ซึ่งการเตรียมการทรัพยากรที่สำคัญ จะพิจารณาจากผลกระทบ
ใน 5 ดาน ดังนี้

-71) ผลกระทบดานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทำให
สถานที่ปฏิบัติงานหลักไดรับความเสียหายหรือไมสามารถใชสถานที่ปฏิบัติงานหลักได และสงผลใหบุคลากรไม
สามารถเขาไปปฏิบัติงานไดชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมทั้งการที่ผูรับบริการไมสามารถเขาถึงสถานที่ใหบริการ
ของหนวยงานดวย
2) ผลกระทบดานวัสดุอุปกรณที่สำคัญ/การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สำคัญ หมายถึง
เหตุการณที่เกิดขึ้นทำใหไมสามารถใชงานวัสดุอุปกรณที่สำคัญ หรือไมสามารถจัดหา/จัดสงวัสดุอุปกรณที่สำคัญได
3) ผลกระทบดานเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้น
ทำใหระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือขอมูลที่สำคัญไมสามารถนำมาใชในการปฏิบัติงานได
ตามปกติ
4) ผลกระทบดานบุคลากรหลัก หมายถึง เหตุการณที่เกิดขึ้นทำใหบุคลากรหลักไม
สามารถมาปฏิบัติงานไดตามปกติ
5) ผลกระทบดานคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสียที่สำคัญ หมายถึง เหตุการณที่
เกิดขึ้นทำใหคูคา/ผูใหบริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย ไมสามารถติดตอหรือใหบริการหรือสงมอบงานได
-โครงสรางคณะทำงานบริหารความตอเนื่องในการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-กลยุทธความตอเนื่อง
กลยุทธความตอเนื่อง เปนแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหมีความ
พรอมตอการปฏิบัติงานใหเกิดความตอเนื่องเมื่อเกิดสภาวะวิกฤต ซึ่งพิจารณาทรัพยากรใน 5 ดาน
อาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง
-กำหนดใหใชพื้นที่ปฏิบัติงานสำรองของหนวยงานที่ไดรับคัดเลือก โดยมีการสำรวจ
ความเหมาะสมของสถานทีประสานงาน และการเตรียมความพรอม กับหนวยงานเจาของพื้นที่
-กำหนดใหปฏิบัติงานที่บาน สำหรับภารกิจที่ไมไดรับผลกระทบหรือมีลักษณะงานที่
สามารถปฏิบัติงานที่บานได
-เหลื่อมเวลาการปฏิบัติราชการ
วัสดุอุปกรณที่สำคัญ / การจัดหาจัดสงวัสดุอุปกรณที่สำคัญ
-กำหนดใหมีการจัดหาคอมพิวเตอรสำรอง พรอมอุปกรณที่สามารถเชื่อมโยงตอผานอิน
เทอรเน็ตเขาสูระบบเทคโนโลยีของสวนกลาง
-กำหนดใหใชคอมพิวเตอรแบบพกพา (Laptop/Tablet) ของเจาหนาที่หนวยงานได
เปนการชั่วคราวหากมีความจำเปนเรงดวนในชวงระหวางการจัดหาคอมพิวเตอรสำรอง
-กำหนดใหงานพัสดุจัดเก็บวัสดุสิ้นเปลืองในปริมาณที่เหมาะสม
เทคโนโลยี สารสนเทศและขอมูลที่สำคัญ
-ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและขอมูลทีส่ ำคัญของหนวยงานเปนแบบรวม
ศูนย และเชื่อมโยงระบบเครือขายผานอินเทอรเน็ตเพื่อการใชงาน ดังนั้น หากเกิดภาวะฉุกเฉินให
รอจนกวาระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสวนกลางจะกลับมาใชงานไดตามปกติ

-8-กำหนดใหกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ/หรือเจาหนาที่ดานเทคโนโลยีสารสนเทศจัดใหมี
ระบบการสำรองขอมูลไวในสถานที่อื่น
-จัดเก็บขอมูลเขาสูระบบฐานขอมูลกลาง ที่สามารถเขาถึงไดจากสถานที่อื่น ๆ ภายนอก
สำนักงาน เพื่อใหบุคลากรในหนวยงานทุกคนสามารถเขาถึงขอมูล และนำไปใชในการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงาน
บุคลากรหลัก
-กำหนดใหใชบุคลากรทดแทนภายในหนวยงานเดียวกันกอน
-กำหนดใหมีการเปลี่ยนเวรบุคลากรเพื่อ Rotateงานและการปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
จัดเตรียมพนักงานขับรถยนตเพื่อติดตอประสานงานกับบุคคล และสวนราชการอื่น ๆ
คูค า/ผูใหบริการที่สำคัญ/ผูมีสวนไดสวนเสีย
-ประสานงาน/ประชุมโดยใชระบบสื่อสารในรูปแบบตาง ๆ โดยเนนการ ติดตอสื่อสาร
ผานชองทางอิเล็กทรอนิกส และออนไลน เชน เว็บไซต Facebook e-mail Line@ เปนตน และ
เครือขาย สื่อสารมวลชนตาง ๆ
-มีรายชื่อผูประสานงาน พรอมระบุชองทางการติดตอ เพื่อใหการใหบริการกับหนวยงาน
ภาครัฐอื่นเกิดความตอเนื่อง เชน เบอรโทรศัพท อีเมลกลาง ฯลฯ
-การสงหนังสือราชการผานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
-ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ผานชองทางการสื่อสารตาง ๆ โดยเนนการสื่อสารผาน
ออนไลน
-ขั้นตอนการบริหารความตอเนื่องและกอบกูกระบวนการ
หนวยงานกำหนดแนวทางการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต เปน 3 ระยะ ไดแก
การตอบสนองตอเหตุการณทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) การตอบสนองตอเหตุการณในระยะแรก (2-7 วัน) การ
ตอบสนองตอเหตุการณและการกูคืนกระบวนการปฏิบัติงานระยะเวลาเกิน 7 วัน
-กระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
เพื่อใหแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ (BCP) สามารถนำไปปฏิบัติใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงกำหนดใหมีกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉิน (Call
Tree) ขึ้น โดยกระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจงเหตุฉุกเฉินใหกับสมาชิกในคณะบริหารความตอเนื่อง
และทีมบริหารความตอเนื่อง มีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถบริหารจัดการในการติดตอบุคลากรของหนวยงานภาย
หลังจากมีการประกาศเหตุการณฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต กระบวนการ Call Tree เริ่มตนที่หัวหนาคณะบริหาร
ความตอเนื่องแจงใหผูประสานงานคณะบริหารความตอเนื่องทราบถึงเหตุการณฉุกเฉินเพื่อใหผูประสานงานฯแจง
ใหหัวหนาทีมบริหารความตอเนื่องรับทราบเหตุการณฉุกเฉินและการประกาศใชแผนดำเนินธุรกิจอยางตอเนื่องฯ
จากนั้นทีมบริหารความตอเนื่องของแตละกอง/กลุม/ฝาย มีหนาที่แจงไปยังบุคลากรภายใตการบังคับบัญชาเพื่อ
รับทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ

-94.4 ความกาวหนางาน กพร.
โดย กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน
รายงานความกาวหนากำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป
2565 รอบ 5 เดือนแรก มีผลการปฎิบัติราชการฯ ภาพรวม เทากับ 4.7461 ซึ่งมีขอสังเกตการดำเนินงาน ดังนี้
-การวิเคราะหขอมูล ตางๆ รวมถึงการจัดทำแผน และการกำกับติดตามตัวชี้วัดรายเดือน
(ตามTemplate ระดับ 1- 3) ดำเนินการไดตามที่กำหนด
-การดึงขอมูลผลลัพธของเจาภาพกรม มีความคลาดเคลื่อน
-เจาภาพมีการเปลี่ยนแปลงการคำนวนคาเปาหมายแตละไมตรงกับ template และไม
แจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ
-เจาภาพตัวชี้วัดบางตัว แจงผลคะแนนระดับ 4 และ 5 ใหแตละหนวยงานทราบผล
กอนที่จะคะแนนออก
มีขอเสนอแนะ ดังนี้
- ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด กำกับติดตามผลการดำเนินงาน output /outcome อยาง
ตอเนื่อง
-การประชุมกำกับติดตามตัวชี้วัดรายเดือนยังตองดำเนินการอยางตอเนื่อง
-ขอใหผูรับผิดชอบประสานกับเจาภาพกรมอยางตอเนื่อง
มีแนวทางการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้
-ศึกษา template รอบ 5 เดือนหลัง อยางละเอียด
-การเพิ่มเติมขอมูลในระดับที่ 1 2 และ 3 (ตามtemplate) เชน การวิเคราะหผลการ
ดำเนินงาน /มาตรการ/ประเด็นความรู/แผนการดำเนินงาน หรืออื่นๆ ใหเพิ่มในระบบDOC ภายในวันที่ 5
เมษายน 2565 (โดยไมมีการลบขอมูลเดิม) และตองมีการแจงรายละเอียดที่มีการเพิ่มเติมในระบบ DOC ลงใน
รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดรอบเดือนมีนาคม 65 จากเบื้องตนงานกพร.ศูนยไดกำหนดใหบันทึกรายงานขอมูล
รายการที่1-3 ตามtemplateในระบบDOC ภายในวันที่ 5 เมษายน 65 และเนื่องจากทางกพร.กรมแจงขยาย
เวลาใหสามารถลงขอมูลระดับ 1-4 ไดภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 จึงขอแจงวาหากผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
ทานใดจัดทำรายการขอมูลที่ 1-3 ตาม template เรียบรอยแลวสามารถรายงานในรอบประจำเดือนมีนาคม
(ภายใน 5 เมษายน 65)ได จึงขอใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดทุกทาน พิจารณาตามความเหมาะสม
-สงรายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดรอบเดือนมีนาคม ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565
-ประชุมคณะกรรมการกพร.ศูนยเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานรายเดือน ในวันที่ 30
ของทุกเดือน (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
-สงรายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดรายเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
-เอกสารรายงานทั้งหมด ตองผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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4.5 ความรูเกี่ยวกับควบคุมภายใน
โดย คณะกรรมการควบคุมภายใน
คณะกรรมการควบคุมภายใน ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มีการใหความรูกับบุคลากร
ภายในหนวยงานเกี่ยวกับเรื่องควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรางความเขาใจและนำไปปฏิบัติได
อยางถูกตอง ดังนี้
-ความหมายของการควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกำกับดูแล
หัวหนาหนวยงานของรัฐ ฝายบริหาร และบุคลากร ของหนวยงานของรัฐจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยาง
สมเหตุสมผลวาการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุม ดานการดำเนินงาน
ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
-วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน
1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน คือ วัตถุประสงคพื้นฐานของการ
ดำเนินงานในทุกองคกร โดยมุงเนนที่ กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และเอื้ออำนวยใหการดำเนินงานเปนไป
ตามเปาหมายที่กำหนดไว ในขณะเดียวกัน ผลที่ไดรับจากกระบวนการนั้นตองคุมคากับตนทุนที่ใชไป จึงจะทำให
เกิดความมีประสิทธิภาพ
2) ความนาเชื่อถือของรายงานทางการเงิน คือ การจัดใหมีขอมูลและรายงานทางการ
เงินที่ถูกตอง เพียงพอ และเชื่อถือได เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริหาร บุคลากรในองคกร และบุคคลภายนอก
ในการนำขอมูลดังกลาวไปใชประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องตางๆ
3) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ คือ การมุงเนนให
กระบวนการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เงื่อนไขตามสัญญา ขอตกลง นโยบาย และ
แนวทางการปฏิบัติงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
-ความแตกตางของการควบคุมภายในกับการบริหารความเสี่ยง
ดานวัตถุประสงค การควบคุมภายใน มีวัตถุประสงค การดำเนินงาน/การรายงานทาง
การเงินและไมใชการเงิน/การปฏิบัติตามขอกำหนด แตการบริหารความเสี่ยง จะมีการวัตถุประสงคเชนเดียวกันกับ
การควบคุมภายในแตจะเพิ่มเพื่อเชิงยุทธศาสตรดวย
ดานองคประกอบ การควบคุมภายใน มีองคประกอบ สภาพแวดลอมของการควบคุม/
การประเมินความเสี่ยง/กิจกรรมการควบคุม/สารสนเทศและการสื่อสาร/กิจกรรมการติดตามผล แตการบริหาร
ความเสี่ยง จะมีการวัตถุประสงคเชนเดียวกันกับการควบคุมภายใน แตจะเพิ่มเพื่อการกำหนดวัตถุประสงค/
การบงชี้เหตุการณ/การตอบสนองความเสี่ยงดวย
ดานขอบเขต การควบคุมภายใน เปนความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน แตการ
บริหารความเสี่ยง จะเปนความเสี่ยงทั้งหมดที่มีผลกระทบตอองคกร
ดานลักษณะงาน การควบคุมภายใน เนนการควบคุมภายใน แตการบริหารความ
เสี่ยง จะเนนการประเมินความเสี่ยง

- 11 ดานการจัดการ การควบคุมภายใน ทำความเขาใจและจัดการกระบวนการควบคุม
ภายใน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานปกติ แตการบริหารความเสี่ยง ทำความเขาใจและจัดการความเสี่ยงจาก
ปจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกร โดยอาจจัดทำเปนแผนแยกตางหากจากการดำเนินงานปกติ
หรือเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานตามปกติก็ได
-การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึงกระบวนการที่ดำเนินการอยาง
ตอเนื่องและเปนประจำ เพื่อระบุและวิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน
ประกอบดวย ๔ หลักการ ดังนี้
1) ระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในที่ชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงคองคกร
2) ระบุและวิเคราะหความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองคกร และนำไปสูการจัดการความเสี่ยงนั้น
3) ประเมินความเสี่ยงโอกาสที่จะเกิดทุจริตและมีผลตอความสำเร็จตามวัตถุประสงค
ตาง ๆ ขององคกร
4) ระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอระบบการ
ควบคุมภายใน
-การระบุความเสี่ยง ตองมีการคำนึงถึง 3 กระบวนการ ดังนี้
1) Input วิเคราะหจากบุคลากร (จำนวนความรู ทักษะ การปฏิบัติงาน)/งบประมาณ
(จำนวนเหมาะสม)/เครื่องมือ อุปกรณ ทรัพยสิน (จำนวนการใชงาน)/ขอมูล (ครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบนั )
2) Process วิเคราะหจากโครงสรางองคกร/มอบหมายงาน (เหมาะสมตรงตาม
ตำแหนง)/กฎหมาย/มาตรฐานงาน (ครอบคลุม ชัดเจน ปฏิบัติได) ระบบงาน (ชัดเจน เพียงพอ เหมาะสม)
การบริหารจัดการ (เปนระบบ ชัดเจน โปรงใส เปนธรรม ตรวจสอบได)/การสื่อสาร ประสานงาน ประชาสัมพันธ
(ชัดเจน สม่ำเสมอ ตอเนื่อง)/เทคโนโลยี (เพียงพอ เหมาะสม ปฏิบัติงานไดจริง)
3) Output วิเคราะหปริมาณ/คุณภาพ/ระยะเวลา/การใชจาย/การใชประโยชน
(เปนไปตามวัตถุประสงค/เปาหมายของงาน/โครงการ)
เพื่อจะนำมาวิเคราะหความเสี่ยงในกระบวนการนั้น
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

- 12 วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
- HWP การสำรวจลูกน้ำยุงลาย ใหทุกกลุมสำรวจและสงขอมูล ทรายอะเบท
- กิจกรรม 5 ส. ทำหลังสงกรานต
- กลุ  ม พั ฒ นาอนามั ย แม แ ละเด็ ก รายงานการตายมารดา 3 ราย เลย อุ ด ร และสกลนคร
ทำการทบทวนสาเหตุการตายในวันที่ 11 เมษายน 2565
- กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฟนฟูเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการคัด
กรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยดวยเครื่องมือ DSPM ในจังหวัดสกลนคร ระหวางวันที่ 25 - 26 เมษายน 2565
- ขอใหผูสนใจสงผลงานวิชาการ ในวันที่ 6 เมษายน 2565
มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
...........................................
(นางสาวนิลกาญจน ทำสีทา)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นางสาวอัมราวดี วิชัยวงษ)
ผูจดรายงานการประชุม

