รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 5 /2564
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางสุภาภรณ
3. นายวิรุท
4. นางสาวสุกัญญา
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
ลมูลศิลป
นนสุรัตน
คณะวาป
ฟองออน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักโภชนาการชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางโสพรรณ
2. นายสมภพ

เรืองเจริญ
สุทัศนวิริยะ

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
ติดราชการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1. นายพูลสินธุ
2. นายจรณะ

พงษประเทศ
มังคะตา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 08.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป
วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

1.1 จากการประชุมกรมที่ผานมา เนนการทำงานในสถานการณ Covid 19 อยาใหการ
ระบาดของ Covid 19 เปนขออางในการทำงานที่ไมได ตามเปา โดยใหปรับรูปแบบการทำงานใหเข า กับ
สถานการณ
1.2 การลงพื้นที่ ขอใหแตละกลุมงานมีการบูรณาการรวมกัน โดยลงพื้นที่เดียวกันใหไปพรอม
กัน เก็บขอมูลหรือรณรงคใหครบทุก Setting โดยเก็บขอมูลมากกวา minimum หรือมากกวาที่กรมกำหนด
1.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน เพื่อใหทำงาน smart มากขึ้นและกาวหนาในสายงาน
โดยใหหัวหนากลุมแตละกลุมสอนงานนองใหสามารถรูทุกงานของกลุมวัยที่ตนเองรับผิดชอบของกรมอนามัย
แตอาจจะเนนใหนองแตละคนรับผิดชอบพื้นที่แตละจังหวัดในเขต

วาระที่ 1
ที่

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประเด็น/ขอสั่งการ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

1.1 จากการประชุมกรมที่ผานมา เนนการทำงานในสถานการณ Covid 19 อยาใหการระบาดของ Covid
19 เปนขออางในการทำงานที่ไมไดตามเปา โดยใหปรับรูปแบบการทำงานใหเขากับสถานการณ

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.2 การลงพื้นที่ ขอใหแตละกลุมงานมีการบูรณาการรวมกัน โดยลงพื้นที่เดียวกันใหไปพรอมกัน เก็บ
ขอมูลหรือรณรงคใหครบทุก Setting โดยเก็บขอมูลมากกวา minimum หรือมากกวาที่กรมกำหนด

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.3 การพัฒนาบุคลากรในกลุมงาน เพื่อใหทำงาน smart มากขึ้นและกาวหนาในสายงาน โดยใหหัวหนา
กลุมแตละกลุมสอนงานนองใหสามารถรูทุกงานของกลุมวัยที่ตนเองรับผิดชอบของกรมอนามัย แต
อาจจะเนนใหนองแตละคนรับผิดชอบพื้นที่แตละจังหวัดในเขต

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.4 ขอมูลตางๆ ที่จะตองสงใหนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด ใหสงใหผูอำนวยการศูนยฯ ทบทวนกอน

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

1.5 มาตรการ Work from home ใหหัวหนาพิจารณาพฤติกรรมความเสี่ยงของเจาหนาที่ในกลุมงาน ใน
การปฏิบัติงานหรือการเดินทาง เชน การเดินทางจากขนสงสาธารณะ เปนตน

ทุกกลุมงาน/

ดังนั้น มอบงานจ.จัดทำมาตรการเสนอผูอำนวยการศูนยฯ ลงนามและประกาศเพื่อใหเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงานในชวงสถานการณแพรระบาดของโรค Covid 19 ใหแกเจาหนาที่
1.6 การสงทีมจากโรงพยาบาลศูนย ไปชวยจังหวั ดสมุ ทรสาครในชวงสถานการณแพรร ะบาดของโรค
Covid 19
หากเจาหนาที่ทานใดในศูนยฯมีความประสงคอยากจะไปชวย ใหแจงความประสงคใหคณะ กบศ
ทราบ ผานทางหัวหนากลุม โดยการไปชวยจะตองไมกระทบกับงานประจำ

รับทราบ

งานจ.

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

วาระที่ 2
ประธาน

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 /2563 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมเห็นชอบ

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.1 ติดตามการเบิกงบประมาณ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

กลุมยุทธฯ

25 มกราคม 64

- รอยละการเบิกจาย ระบบ GFMIS ณ วันที่ 14 ม.ค. 64 รอยละ 38.10
- เปาหมาย รอยละการเบิกจาย (ต.ค. 63 – ม.ค. 64)

รอยละ 40.00

- เพื่อบรรลุเปาหมาย ศอ.8 ตองการอีก 234,084 บาท
- หากทุก Cluster ดำเนินการตามแผนเดือน มกราคม 2564
(923,248 บาท) จะทำใหรอยละการเบิกจายสูงขึ้นถึง

รอยละ 45.60

- มอบกลุมยุทธฯตรวจสอบแผนงาน C2 เศรษฐกิจพิเศษ สรุปและรายงานใหผอ.ทราบ
3.2 รายงานความกาวหนาของกลุมอำนวยการ

- การตรวจสุขภาพของเจาหนาที่ในศูนยฯ ใหดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ มอบหมาย กลุมอำนวยการ
กลุมอำนวยการประสานกับทางโรงพยาบาล
3.3 การติดตามผลการลง doc
- ผลการลง doc เปนไปตามแผน ขอใหแตละกลุมดำเนินการตอไป

ทุกกลุมงาน

25 กุมภาพันธ 64

รับทราบ

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.4 ติดตามความกาวหนาของกิจกรรมที่จะจัดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

- กลุมแมและเด็ก มีการจัดประชุมเรื่องนม กลุมเปาหมายคือสถานประกอบการนำรอง 7 จังหวัด โดย
จะจัดประชุม วันที่ 22 กุมภาพันธ 2564 (ซึ่งเดิมเลื่อนมาจากเดือนมกราคม) การประชุมนี้สามารถ กลุมแมและเด็ก
บูรณาการเขากับกลุมวัยทำงานไดหรือไม

10 กุมภาพันธ 64

- แผนอัคคีภัย ใหจัดภายในเดือนกุมภาพันธนี้ โดยมอบกลุมอำนวยการประสานหาที่จัด (15 หรือ 16
กลุมอำนวยการ
กุมภาพันธ)

10 กุมภาพันธ 64

3.5 ติดตามความกาวหนาของคณะกรรมการศูนยคาดการณ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานศูนยคาดการณ ขอใหเลื่อนไปกอนจนกวาสถานการณการแพร
ระบาดของโรค Covid 19 จะดีขึ้น และใหทุกกลุมงานเตรียมขอมูลยอนหลังในหัวขอที่เลือกไว
3.6 ติดตามความกาวหนาของ Healthy workplace
- จากการประเมิน 5ส. ภายในองคกร รอบที่ผานมา พบวา ยังมีสวนที่ตองแกไข 3 เรื่อง
1) บางโตะยังมีของวางกองอยูบนโตะ
2) ยังมีของอยูใตโตะ
3) หลักการ 5ส การใช label ตองใชแบบเดียวกัน และมีการแจงลำดับการขนยายของเมื่อเกิดกรณี
ฉุกเฉิน
ทางทีมผูประเมินไดมีการแจงใหหนางานทราบและใหแกไข
- การประเมิน 5ส ครั้งที่ 2 จะเปนวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

3.7 ติดตามความกาวหนาของคณะทำงาน SEhRT

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

คณะทำงาน

-

รับทราบ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

- การลงพื้นที่ของทีม Operation ขอใหการลงพื้นที่ครั้งนั้นๆเก็บขอมูลใหครบทุก Setting ดังนั้นให
หัวหนากลุม Operation แตละทีมประสานกับกลุมสิ่งแวดลอม (คุณเบญจวรรณ) เพื่อที่จะจัดแผน
สถานที่ และปรับตารางแผนใหระบุอำเภอทีจ่ ะลง
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 10 ตัวชีว้ ัด ดังนี้
1.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมสตรีและเด็กปฐมวัย
1.2 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยเรียนวัยรุน
1.3 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมวัยทำงาน
1.4 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพกลุมผูสูงอายุ
1.5 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดลอม
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับ
หนวยงาน
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคกรแหงความสุขที่มีคุณภาพ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

4.1 การติดตามกำกับตัวชี้วัด กพร.

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

ทุกกลุมงาน

-

รับทราบ

กลุมยุทธฯ

ประชุม กบศ.
ครั้งตอไป

รับทราบ

2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเปาหมาย
รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-10
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคประจำเดือนเปนไปตามการดำเนินงานปกติ ไมมีแนวโนมสูงเกินกำหนด
5.2 เรื่องแจงทราบจากกลุม
- การจัดประชุม กรณีคืนเงินเกิน 20% ที่พบปญหา เกิดจากการที่กลุมเปาหมายแจงวาจะเขาพัก
แตไมไดพัก ทำใหคาโรงแรมที่พัก ไมตรงตามที่วางแผนไว ดังนั้นในสวนนี้ ขอใหผลักดันใหใชบัตร
เครดิตของหนวยงานในการชำระ โดยมอบใหกลุมยุทธฯประสานและสำรวจโรงแรมที่สามารถรับ
การจายดวยบัตรเครดิตของหนวยงานโดยไมเสียคาชารต (ทำเนียบโรงแรม) แจงในการประชุม กบศ.
ครั้งตอไป

ที่

ประเด็น/ขอสั่งการ

5.3 การปรับหนาที่ มอบหมายงานใหม
สืบเนื่องจากมีขาราชการโอนยาย ทำใหตองมีการปรับหนาที่ มอบหมายงานใหม ตามมติคณะ กบศ.
จึงไดขอสรุป ดังนี้
1. นายสมภพ สุทัศนวิริยะ ตำแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ใหปฏิบัติหนาที่
ที่ปรึกษางานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
2. นายจรณะ มังคะตา ตำแหนงนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
อำนวยการ
3. นายพัฒนพงศ ฟองออน ตำแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ใหปฏิบัติหนาที่หัวหนากลุม
พัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายสมภพ สุทัศนวิริยะ)
ผูตรวจรายงานการประชุม

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

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

หนวยดำเนินการ

กำหนดการ

มติที่ประชุม

คณะ กบศ

-

เห็นชอบ

1

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

เอกสารแนบ 6

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมกราคม 2564
ตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน
มีการดำเนินงาน ดังนี้
1.คัดเลือกโครงการสำคัญของหนวยงาน ตามปจจัยและเกณฑการคัดเลือกที่กรมอนามัยกำหนด และจาก
การคัดเลือกจึงไดโครงการพัฒนาระบบดูแลสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ ปงบประมาณ
2564 มาจัดการบริหารความเสี่ยง
2.กำหนดวัตถุประสงคของโครงการ กิจกรรมหลักของโครงการ และวัตถุประสงคของกิจ กรรมหลั ก
(ตามแบบฟอรมที่ 1)
3.นำกิจกรรมหลักที่ไดระบุไวในแบบฟอรมที่ 1 มาวิเคราะหความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงตามมิติธรรมาภิบาล
10 ประเด็น (ตามแบบฟอรมที่ 2)
4.นำความเสี่ยงของแตละกิจกรรมหลักตามแบบฟอรมที่ 2 มาแยกตามประเภทความเสี่ยง 4 ดาน ไดแก
ความเสี่ยงดานกลยุทธ ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน ความเสี่ยงดานการเงิน และความเสี่ยงดานการปฏิบัติตาม
กฎหมาย/กฎระเบียบ
5.ประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความรุนแรงของผลกระทบ และนำผลมา
คูณกันเพื่อหาระดับความเสี่ยง
6.กำหนดยุ ท ธศาสตร ท ี ่ จ ะจั ด การกั บ ความเสี ่ ย ง และกำหนดแนวทางการจั ด การความเสี ่ ย ง
(ตามแบบฟอรมที่ 3)
7.จัดทำแผนกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกำหนดกิจกรรมตามแนวทางการจั ดการความเสี่ย ง
กำหนดเปาหมาย/ผลสำเร็จของกิจกรรม ระยะเวลาการดำเนินงาน ผูรับผิดชอบและงบประมาณ (ตามแบบฟอรมที่ 4)
8.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ (ตามแบบฟอรมที่ 5)

