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 9

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนมกราคม 2564
สรุปแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ ประจำปงบประมาณ 2564 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
เปาหมาย : ผลงานทางวิชาการการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอมไดรับการเผยแพรและเปนที่ยอมรับ
วัตถุประสงค : เพื่อขับเคลื่อนงานบนฐานความรูทางวิชาการพัฒนางานวิจัย องคความรู และนวัตกรรม เพื่อเปนรูปแบบ แนวทางการสงเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดลอม
ที่เหมาะสมแกประชาชนกลุมวัย
มาตรการ
1.สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการขอมูลและความรูในหนวยงานอยางเปนระบบ
2.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนางานวิจัย หรือบทความวิชาการ
3.สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรผลงานวิชาการผานเวทีประกวดผลงาน
ที่
กิจกรรมสำคัญ
วัตถุประสงค
เปาหมาย
ผลลัพธ
วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด สถานะการ
กิจกรรม
กิจกรรม
ดำเนินงาน
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการขอมูลและความรูในหนวยงานอยางเปนระบบ
เพื่อจัดใหมีคลังความรูทาง 1.มีคลังจัดเก็บ 1.มีคลังจัดเก็บ ม.ค. 64
1. พัฒนาคลังขอมูลความรู
31 มี.ค.64 1. แลวเสร็จ
ขอมูลจำนวน 1 ขอมูลจำนวน
- รวบรวมองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพ วิชาการและเผยแพร
1 คลัง
ประชาสัมพันธขอมูลทาง คลัง
ตามกลุมวัย และอนามัยสิ่งแวดลอม ใหเปน
วิชาการ
2.มีการเผยแพร 2.มีการ
ระบบ
มี.ค. 64
ก.ค.64
2.กำลัง
ประชาสัมพันธ เผยแพร
- เผยแพร ประชาสัมพันธและสงมอบองค
ดำเนินการ
อยางนอย1
ความรูแกผูมีสวนไดสวนเสีย
ประชาสัมพันธ
ชองทาง
หนาเว็บไซต
และเฟสบุค
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ที่

กิจกรรมสำคัญ

2. จั ด ตั ้ ง กลุ  ม การจั ด การความรู  วิ จ ั ย และ
นวั ต กรรม มี ค ณะกรรมการ กพว. เพื ่ อ ให
คำปรึกษา สนับสนุน ติดตามผลการดำเนินงาน
วิชาการของหนวยงาน

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ผลลัพธ

เพื่อใหคำปรึกษา
สนับสนุน ติดตามผลการ
ดำเนินงานวิชาการของ
หนวยงาน

1.กลุมการ
จัดการความรู
วิจัยและ
นวัตกรรม
2.คณะ
กรรมการกพว.
ของศูนยอนามัย
ที่ 8 อุดรธานี

1.มีกลุมการ
จัดการความรู
วิจัยและ
นวัตกรรม 1
กลุมงาน
2.คณะ
กรรมการกพว.
ของศูนย
อนามัยที่ 8
อุดรธานี 1
คณะ

1 ครั้ง

1 ครั้ง

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนางานวิจัย หรือบทความวิชาการ
3. เขารวมประชุมการพัฒนาเทคนิคการเขียน
เพื่อใหบุคลากรมีความรู
ผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการการ
ความสามารถในการ
บริหารราชการแบบมีสวนรวม ประจำป
พัฒนางานไปสูการทำวิจัย
2564
หรือผลงานวิชาการ
4. เขารวมประชุมชี้แจงหลักเกณฑและแนว
ทางการเขียนรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ.
2564

เพื ่ อ ให เ จ า หน า ที ่ ท ราบ
หลักเกณฑและแนว
ทางการเขียนรางวัลเลิศรัฐ
ประจำป พ.ศ. 2564

วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม
กิจกรรม
ต.ค. 63
ก.พ. 64

สถานะการ
ดำเนินงาน
ดำเนินการ
แลวเสร็จ

1 ครั้ง

ต.ค.63

ม.ค.64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ

1 ครั้ง

ต.ค.63

ม.ค.64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ
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ที่

กิจกรรมสำคัญ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ผลลัพธ

เพื ่ อ ให เ จ า หน า ที ่ ไ ด ผ  า น
การรับการรับรอง
จริยธรรมเกี่ยวกับมนุษย
เ พ ื ่ อ ใ ห  เ จ  า ห น  า ท ี ่ ที่
เกี่ยวของรูแนวทางการสง
สมัครรางวัลฯ
เพื ่ อ แลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู
รวมกัน

1 ครั้ง
4 คน

1 ครั้ง
4 คน

1 ครั้ง
4 ครั้ง

8. สงสรุปการจัดการความรู(DM/KM) อยางนอย เพื ่ อ นำองค ค วามรู  ม า
1 เรื่อง/กลุมงาน
พัฒนางานประจำ

4 ครั้ง

5. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ
นั กวิ จ ั ย ในการเสนอขอรั บ รองจริย ธรรมการ
วิจัยเกี่ยวกับมนุษย กรมอนามัย
6. เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำ
เอกสารส งสมั ครรางวั ล คุ ณภาพการบริ ห าร
จัดการภาครัฐ
7. จั ด เวที แ ลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู  ใ นการประชุ ม
ประจำเดือน

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรเผยแพรผลงานวิชาการผานเวทีประกวดผลงาน
9. ส ง ผลงานขอรั บ รางวั ล บริ ก ารการบริ ห าร เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
อยางนอย 1
ราชการแบบมีสวนรวม ประจำป 2564
เผยแพรผลงานวิชาการ
เรื่อง
ผานเวทีประกวดผลงาน
1 ติดตามและสรุปผลการสงDM/KM
เพื ่ อ ติ ด ตามการจั ด การ
4 ครัง้
0.
ความรูในองคกร

วันที่เริ่มตน วันที่สิ้นสุด
กิจกรรม
กิจกรรม
ต.ค.63
ม.ค.64

สถานะการ
ดำเนินงาน
ดำเนินการ
แลวเสร็จ

1 ครั้ง

ต.ค.63 -

ม.ค.64

ดำเนินการ
แลวเสร็จ

2 ครั้ง
(ตค.63-31
ม.ค.64)
2 ครั้ง
(ตค.63-31
ม.ค.64)

ต.ค.63

ก.ค.64

กำลัง
ดำเนินการ

ต.ค.63

ก.ค.64

กำลัง
ดำเนินการ

3 เรื่อง

ต.ค.63

ม.ค.64

ดำเนิ น การ
แลวเสร็จ

2 ครั้ง
(ตค.63-31
ม.ค.64)

ต.ค.63

ก.ค.64

กำลัง
ดำเนินการ
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สรุปผลรายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการแลวเสร็จ
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคลังขอมูลความรู
- รวบรวมองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย และอนามัยสิ่งแวดลอม ใหเปนระบบ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดรวบรวมองคความรูตางๆ เชน Info graphic Clip VDO สื่อมัลติมีเดีย คูมือ
ความรูตางๆ ไวที่ เว็บไซนศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี https://hpc8.anamai.moph.go.th/th เพจเฟสบุกศูนย
อนามัยที8่ อุดรธานีและชองYouTobeHPC8Official https://www.youtube.com/channel/UCOFBlr3IrAIUwRg_gIijmA เพื่อเปนชองทางในการรวบรวมองคความรูไวอยางเปนระบบและเผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถ
เขาถึงและนำไปใชประโยชนไดงาย (หมายเหตุ เว็บไซนศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี อยูระหวางปรับปรุงระบบเปน
แบบใหมขอมูลจึงยังไมสมบูรณ)
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- เผยแพร ประชาสัมพันธและสงมอบองคความรูแกผูมีสวนไดสวนเสีย
การเผยแพรประชาสัมพันธองคความรู คูมือ สื่อประชาสัมพันธ สื่อมันติมีเดียตางๆ ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี ไดเผยแพรในชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซต เฟสบุก ชองยูทูบ ที่เปนของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เอง
และยังมีชองทางสื่อสาร Group Line application ซึ่ง Group Line นี้ประกอบไปดวยเครือขายตางๆผูรับผิดชอบ
งานสื่อสาร ทั้งระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ สื่อมวลชน สถานีวิทยุ นักขาวตางๆ ซึ่งชองทางในการ
เผยแพรประชาสัมพันธทำใหประชาชนสามารถเขาถึงและนำไปใชประโยชนไดงาย

กำลังดำเนินการ เนื่องจากมีเปลี่ยนแปลงเว็บไซตจากรูปแบบเดิม เปนรูปแบบใหมจึงยังไมไดยายขอมูลการ
ประชาสัมพันธขอมูลทางวิชาการ
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กิจกรรมที่ 2 จัดตั้งกลุมการจัดการความรู วิจัย และนวัตกรรม มีคณะกรรมการ กพว.
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดปรับโครงสรางการบริหารงาน โดยจัดตั้งกลุมงานการจัดการความรู วิจัยและ
นวัตกรรม รวมกับแตงตั้งคณะกรรมการพัฒ นาวิช าการศูนย อนามัยที่ 8 อุดรธานี (กพว.)เพื่ อจะได สามารถ
ดำเนินงานดานวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใหคำปรึกษาในการจัดทำงานวิจัย ประเมินรับรอง
ผลงานวิชาการเพื่อประกอบการประเมินเลื่อนระดับตำแหนงใหแกบุคลากรในหนวยงาน ตรวจสอบคุณภาพ
งานวิจัย

คำสั่งใหปฏิบัติงานตามโครงการการบริหารศูนยอนามัย
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กิจกรรมที่ 3 เขารวมประชุมการพัฒนาเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการการบริหาร
ราชการแบบมีสวนรวม ประจำป 2564
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีเขารวมประชุมผานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Cisco Webex)
ประชุ มการพั ฒ นาเทคนิ คการเขี ย นผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการการบริหารราชการแบบมีสวนรวม
ประจำป 2564
สรุปการประชุม
เพื่อพัฒนาคุณภาพงานของหนวยงานราชการทุกแหงอันเปนประโยชนตอประชาชนใหไดรับบริการที่ดีเพิ่มมากขึ้น
รวมทั ้ ง เป น การเสริ ม สร า งภาพลั ก ษณ ท ี ่ ด ี ข องหน ว ยงานราชการและส ง เสริ ม การเป น ข า ราชการที ่ ด ี ใ น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู  ห ั ว ตามเป า หมายที ่ ท ำให ป ระชาชนมี ค วามสุ ข โดยมี ว ิ ท ยากรจากสำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) บรรยายใหความรูความเขาใจในแนวทางการสมัครและ
หลักเกณฑการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และสาขา
บริการภาครัฐ ใหแกขาราชการในสังกัดสวนกลางและสวนภูมิภาค
วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำหรับเนื้อหาในการ
บรรยายใหความรู เนนย้ำในเรื่องแนวทางการสมัคร หลักเกณฑการประเมินรางวัล ตัวอยางความสำเร็จของ
หนวยงานที่ไดรับรางวัลระดับดีเดนในแตละประเภท แนะนำการเลือกผลงาน/เปาหมายที่โดดเดน ประชาชนเขามา
มีสวนรวม มีการทำงานแบบเครือขาย รวมทั้งเทคนิคการเขียนใบสมัครเพื่อใหไดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ.
2564 สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และสาขาบริการภาครัฐ
- รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม เปนรางวัลที่มอบใหกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อ
สรางแรงจูงใจ และสรางขวัญกาลังใจในการเปดระบบราชการใหประชาชนและภาคสวนอื่น ที่เกี่ยวของเขามามี
สวนรวมในการบริหารราชการและทางานรวมกันอยางเปนรูปธรรม โดยสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมี
สวนรวม ตั้งแตการใหขอมูลขาวสาร (Inform) การรับฟงความคิดเห็น (consult) การเขามาเกี่ยวของ (Involve)
ไปจนถึงการสรางความรวมมือ (Collaborate)
- รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ เปนรางวัลที่มอบใหกับหนวยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการ
ใหบริการ เพื่อประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และเปนที่พึงพอใจ
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กิจกรรมที่ 4 รวมประชุมชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการเขียนรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2564
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีเขารวมประชุมผานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Cisco Webex)
ชี้แจงหลักเกณฑและแนวทางการเขียนรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2564 และไดนำเสนอโครงการที่จะสงผลงาน
พรอมไดขอเสนอแนะจากอ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ ศูนยสงเสริมคุณคาทางธุรกิจ
สรุปการประชุม
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กิจกรรมที่ 5 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
เกี่ยวกับมนุษย กรมอนามัย
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีเขารวมประชุมผานระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Cisco Webex)
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย กรมอนามัย
สรุปการประชุม
โดยสำนั กผู  ทรงคุ ณวุฒ ิ จั ดการประชุมเชิงปฏิบ ัติการพัฒ นาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับ รอง
จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย กรมอนามัย มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิชาการ และนักวิจัยกรม
อนามัยใหสามารถเขาใจกระบวนการในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยไดอยางถูกตอง เพื่อปกปองสิทธิและ
สวั ส ดิ ภ าพของอาสาสมั ค ร และพั ฒ นางานวิ จ ั ย ให ม ี ค ุ ณ ภาพ ถู ก ต อ งตามหลั ก จริ ย ธรรมการวิ จ ั ย วิ ท ยากร
ประกอบดวย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยคณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยลัยมหิดล
หลักความเคารพในบุคคล คือการเคารพในศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Respect for human dignity) ซึ่ง
เปนหลักสำคัญของจริยธรรมการทำวิจัยในมนุษย หลักนี้เปนพื้นฐานของแนวทางปฏิบัติ ไดแก 1.1 เคารพในการ
ขอความยินยอมโดยใหขอมูลอยางครบถวนและใหอาสาสมัครตัดสินใจ อยางอิสระ ปราศจากการขมขู บังคับ หรือ
ให ส ิ น จ า งรางวั ล (Respect for free and informed consent และ Respect to autonomy of decision
making) 1.2 เคารพในความเปนสวนตัวของอาสาสมัคร (Respect for privacy) ความหมายของ Privacy คือตัว
บุคคล (person) ความเปนสวนตัว สิทธิสวนบุคคล พฤติกรรม สวนตัวพฤติกรรมปกปด การเคารพในความเปน
สวนตัวของอาสาสมัคร
การใหความยินยอมโดยไดรับขอมูล เปนกระบวนการ (Informed Consent process) เริ่มตนจาก การ
ติดตอครั้งแรก (initial contact) และกระบวนการตอเนื่องไปตลอดระยะเวลาการศึกษาวิจัยประกอบดวย 3
องคประกอบ (elements) ไดแก 1. Information ใหขอมูลครบถวนไมปดบัง 2.Comprehension ผูรับขอมูลมี
ความเขาใจอยางถองแท ผูขอความยินยอมตองตรวจสอบความ เขาใจของผูที่ไดรับเชิญใหเขารวมเปนอาสาสมัคร
ในการวิจัย 3. Voluntariness ตัดสินใจโดยอิสระ (เขารวมการวิจัย/ถอนตัวออกจากการวิจัย) โดย ปราศจากการขู
บังคับ (free of coercion) การชักจูงเกินเหตุ (undue inducement) และแรงกดดัน (unjustifiable pressure)
ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานีไดมอบประกาศนียบัตรแกผูที่ผานการรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย กรมอนามัย
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กิจกรรมที่ 6 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำเอกสารสงสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ
สรุปรายละเอียดการเขาสูระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2564
1. การเขาสูระบบรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ.2564..........................................................................
หนวยงานของรัฐสามารถเขาสูระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2564 ได 2 วิธี ไดแก
1.1 เขาสูระบบจากเว็บไซดของสำนักงาน ก.พ.ร. “www.opdc.go.th >> พัฒนาระบบราชการ >>
รางวัลเลิศรัฐ >> ระบบสมัครรางวัลเลิศรัฐประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผานระบบออนไลน”
1.2 เขาสูระบบโดยตรงทางเว็บไซต “http://awards.opdc.go.th/awardsregister/”
2. วิธีการขอสิทธิผูใชงานในระบบ (Username) และรหัสผาน (Password) สำหรับกรณียื่นสมัครรางวัลโดย
หนวยงานยอยหรือหนวยงานในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ประสงคจะสมัครรางวัลใหขอรับสิทธิผูใชงานในระบบ (Username)
และรหัสผาน (Password) ในระบบสมัครรางวัลประจำป พ.ศ. 2564 โดย เลือกเมนู “แจงความจำนงสมัคร
สมาชิก”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ประเภทหนวยงาน เลือก องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ชื่อหนวยงานที่ขอใชสิทธิ กรอกขื่อหนวยงานที่ทำการสมัครรางวัล
ชื่อผูใชงาน (Username)
รหัสผาน (Password)
ยืนยันรหัสผานใหม (Confirm Password)
E – mail
ยืนยัน E - mail
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กิจกรรมที่ 7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในการประชุมประจำเดือน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในเวทีประชุมประจำเดือน ในเรื่อง ความรอบ
รูดานสุขภาพ ของแตละกลุมงาน ซึ่งสามารถสรุปไดวาความสามารถของบุคคลในการกลั่นกรอง
การ
ประเมิน และตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกใชบริการและผลิตภัณฑสุขภาพไดอยางเหมาะสม
โดยมี
กระบวนการพัฒนา ความรอบรูดานสุขภาพ คือ การเขาถึง เขาใจ โตตอบซักถามแลกเปลี่ยน ตัดสินใจ เปลี่ยน
พฤติกรรม และบอกตอ ทั้งในระดับบุคคลและองคกร ซึ่งนำไปสูกระบวนการพัฒนาความรอบรู
ดานสุขภาพ
ในองคกร ดังนี้
1. ประเมินคุณลักษณะองคกร 10 ประเด็น
2. ทบทวน และพัฒนานโยบาย พันธกิจ แผนยุทธศาสตรขององคกร
3. ระบุโอกาสในการพัฒนาโดยตรวจสอบกลไก และกระบวนการทำงาน การใหขอมูลและประเด็นขอมูลที่
ตองมีผูใชบริการ ตลอดจนการตรวจสอบผลลัพธการสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน การใช Ask
me three หรือ Teach back
4. ปรับวิธีผลิตสื่อโดยนำเสนอขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ
5. จัดทำระบบการประเมินผลการดำเนินงานที่เนนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามบริบท
แผนการดำเนินงานขับเคลื่อน HL ปงบประมาณ 2564
1. จัดตั้งคณะกรรมการ HEALTH LITERACY ในศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
2. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน HEALTH LITERACY ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
3. พัฒนาเครื่องมือความรอบรูดานสุขภาพ
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดาน HEALTH LITERACYในภาคีเครือขาย และสถานประกอบการ
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5.
6.
7.
8.

สรางพื้นที่ตนแบบ HLO อยางนอย 1 แหง/เขตสุขภาพ
เปนที่ปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงาน HEALTH LITERACY ในพื้นที่
กำกับติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่อง
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและเชิดชูเกียรติ

ฝกทักษะทางดานการสรางความรอบรูดานอนามัยสิ่งแวดลอม
-

กิจกรรมเรียนรูกลุมเปาหมาย
กิจกรรมสรางแรงจูงใจ
กิจกรรมสืบคนได เขาใจถูกตอง
กิจกรรมวิเคราะหเปน ตัดสินใจแกไขปญหาไดถูกตอง
กิจกรรมวางแผนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การจัดทำแผนการสรางสรางความรอบรูในกลุมอนามัยสิ่งแวดลอม
นำเสนอแผนที่จะนำไปปรับใชกับบริบทพื้นที่กลุมอนามัยสิ่งแวดลอม

กิจกรรมที่ 8 สงสรุปการจัดการความรู(DM/KM) อยางนอย 1 เรื่อง/กลุมงาน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มีทั้งหมด 7 กลุมงาน
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กิจกรรมการจัดการ
ความรูรายกลุม

กิจกรรมที่ 9 สงผลงานขอรับรางวัลบริการการบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประจำป 2564
ศูนยอนามัยที่8 อุดรธานีไดรวมสงผลงานเพื่อขอรับรางวัลบริหารราชการแบบมีสวนรวม ประจำป 2564
จำนวน 3 ผลงาน ไดแก
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กิจกรรมที่ 10 ติดตามและสรุปผลการสงDM/KM
การจัดการขอมูลและความรู
และสำหรับการดำเนินงานการจัดการความรูและเผยแพรของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี พบวา มีจำนวน
เจาหนาที่ทั้งหมด 64 คน มีการจัดการขอมูลและความรูแลวนำขึ้นเผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานจำนวน 45
คน คิดเปนรอยละ 70.31 เมือจำแนกตามกลุมงานพบวา กลุมงานที่มีการจัดการขอมูลและความรูแลวนำขึ้น
เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงานรอยละ 100 คือ กลุมพัฒนาสงเสริมสุขภาพวัยแมและเด็ก กลุมพัฒนาสงเสริม
สุขภาพวัยเรียน กลุมพัฒนาสงเสริมสุขภาพวัยรุน กลุมพัฒนาสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน และกลุมพัฒนาอนามัย
สิ่งแวดลอม สวนในกลุมงานที่มีการดำเนินงานดังกลาวนอยที่สุดคือ กลุมอำนวยการ คิดเปนรอยละ 36.84 ทั้ง
เนื่องจากกลุมงานอำนวยการเจาหนาที่สวนใหญเปนผูปฏิบัติงานในดานสนับสนุนและยังขาดทักษะในดานวิชาการ
ในการที่จะวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลหรือองคความรูที่เปนหนางานของตนเองมาใหอยูในรูปของการจัดการ
ขอมูลและความรูได
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ตารางแสดงผลการดำเนินงานการจัดการขอมูลแลความรู
ลำดับ
1
2

กลุมงาน

จำนวน
กลุมเปาหมาย (คน)

จำนวนผูเผยแพร
ผลงานแลว (คน)

รอยละ

อำนวยการ
19
7
36.84
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและ
10
8
80.00
พัฒนากำลังคน
3
กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก
7
6
100.00
4
กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพ
9
8
100.00
วัยเรียน-วัยรุน
5
กลุมพัฒนาสงเสริมสุขภาพวัย
5
5
100.00
ทำงาน
6
กลุมพัฒนาสงเสริมสุขภาพวัย
5
4
80.00
ผูสูงอายุ
7
กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
8
6
100.00
รวม
64
44
68.75
จากการวิเคราะห จะพบวา เจาหนาที่สวนใหญจะใชองคความรู หรือแนวทางการดำเนินภายในประเทศ
และแนวทางตามกรมอนามัย ขาดการนำเอกสารจากตางประเทศ และกลุมที่นอยจะเปนกลุมสนับสนุน

