รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 2 /2564
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวศิริพ ร
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวธนิสา
7. นางสาวอริณรดา
8. นายวิรุท
9. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
ลมูลศิลป
ศรีเทวิณ
ฟองออน
อนุญาหงษ
ลาดลา
นนสุรัตน
จิตติพิมพ

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ประธาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
เลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ

ผูไมมาประชุม
1. นางสาวสุกัญญา

คณะวาป

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุจริตพรรณ

ดอนทราย

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

ติดราชการ

วาระการประชุม
วาระที่ 1

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

1.1 แจงทราบ
รับทราบ
- จากการประชุมกรม ทานอธิบดีเนนเรื่องการประเมินพื้นที่เพื่อรองรับการเปดเมือง โดยศูนยอนามัยเปนผูผลักดัน
ประธานแจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม
มอบ
สนั
บ
สนุ
น
ภาคี
เ
ครื
อ
ข
า
ยในการลงประเมิ
น
พื
้
น
ที
่
สถานประกอบการ
และรายงานผลการประเมิ
น
ให
ก
รมรั
บ
ทราบใน
ทราบ
ทีม Liaison และ
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมอบหมายใหทีม Liaison เปนผูรวบรวมขอมูลและทีม STAG เปนผูตรวจสอบ
- ประชุมกรมในเดือนธันวาคม อาจจะจัดที่เชียงคาน จังหวัดเลย ในสวนนี้ใหรอสรุปจากทางกรมอีกครั้ง
ทีม STAG
- ในปงบประมาณ 2565 นี้ เรื่องการไปราชการ ขอใหพิจารณาใหไปเฉพาะผูที่เปนผูรับผิดชอบหลักยกเวนกรณีมี
ความจำเปน เนื่องจากงบประมาณที่คอนขางจำกัด
- การขอไปอบรมในหลักสูตรตางๆดวยความสมัครของเจาหนาที่ในศูนยฯ ใหเสนอคณะกรรมการ CHRO พิจารณา
ดวย
วาระที่ 2
1.2 ประธานที่ประชุมฯ ใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 เห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ
อุดรธานีครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564
เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการ
ประชุม
วาระที่ 3
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
รับทราบ
เรื่องสืบเนื่อง
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 20.77 ซึ่งเปาหมายเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 19
- งบลงทุน 4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว มีรายการ ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 20.77 ซึ่งเปาหมายเดือน
พฤศจิกายน รอยละ 19
- งบลงทุน 5 รายการ มีการดำเนินการดังนี้
4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่
1 รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอาคาร ดำเนินการอยูในขั้นตอนการ e-bidding ประกาศผูชนะฯ
- เงินบำรุง ผลการดำเนินงานของฟตเนสของเดือ นพฤศจิกายน เปนดังนี้ มีจำนวนสมาชิกรายเดือน 10ราย
และสมาชิกรายวันจำนวน 13 ราย รวมเปนเงินจำนวน 6,071 บาท
ขอเสนอแนะจากการเงินและพัสดุ
- การรับรองสำเนาโครงการ
- การออกเลขหนังสือ
- การประมาณการ ในการขออนุม ัติไปราชการ กรณีไมย ืมเงินไปราชการและการเสนอโครงการใหหัวหนากลุม
พิจารณา โดยใหพิจารณาการประมาณการเงินดวย
- การแนบรายชื่อผูตรวจรับการจัดซื้อจัดจางพัสดุในโครงการ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 3

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่อง

3.2 การติดตามผลการลง DOC
- จากการตรวจสอบการบันทึกขอมูล ในระบบ DOC มีการลงขอมูลครบถวน เพิ่มเติมในสวนการลงขอมูล เมื่อมีการ
ดำเนินการตามแผน ปดโครงการเสร็จสิ้นใหกลุมงานบันทึกขอมูลลงใน DOC ทันที เนื่องจากทางสวนกลางอาจจะมีก าร
ดึงขอมูลโดยไมไดแจงลวงหนา

รับทราบ

วาระที่ 4

ประเด็นมุงเนนตรวจราชการรายจังหวัด Functional based

รับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

มอบ
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จะมีการประชุม กับผูอำนวยการศูนยวิชาการในเขต เรื่องประเด็นตรวจราชการ ดังนั้น หัวหนากลุมทุกกลุม
มอบหมายใหหัวหนากลุมทุกกลุมเตรียมขอมูลสนับสนุนแตละประเด็นใน 7 จังหวัด

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคเฉลี่ยเปนไปตามประมาณการ

5.2 รายงานการดำเนินงาน กพว.
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ มีการดำเนินการแลว ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนบุคลากรใหผลิตผลงาน วิจัย/ผลวิชาการ /การทาเลื่อนระดับผลงาน /รางวัลเลิศรัฐ มีการ
ดำเนินการ ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

มอบ
เพิ่ม เติม ในสว นการส งผลงานวิ ชาการ (อวช.) ใหจัดทำ Flow การสงผลงานวิช าการ โดยใหสงผลงานผ า น
คณะกรรมการ กพว.
คณะกรรมการ กพว. ตรวจสอบและทบทวนในประเด็นตางๆของผลงาน เชน ชื่อเรื่อง วัตถุประสงค กรอบแนวคิด
และงานการ
วิธีการดำเนินการวิจัย เปนตน กอนสงผลงานใหคณะกรรมการประเมินผลงานวิชาการ (ประสานกับงานการเจาหนาที่)
เจาหนาที่

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน Healthy Work Place และ Happy Body
การดำเนินงาน Healthy Work Place มีแผนการดำเนินงาน ดังนี้

เพิ่มเติมรายละเอียด ดังนี้
- กิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ
- กิจกรรมกาวทาใจ ปรับ Timeline เปนชวง ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
- การตรวจภาวะโลหิตจางของพนักงานราชการ จำนวน 10 คน มอบคุณสุจริตพรรณในการประสานการตรวจกับ
ทางรพ.สต.สามพราว
- ใหทบทวนมาตรการการประหยัดไฟ และประกาศใหเจาหนาที่ทุกทานทราบ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน Healthy Work Place และ Happy Body
การดำเนินงาน Happy Body มีดังนี้

กำหนดการทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 ของแตละกลุม ดังนี้
-

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 : กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม, กลุมขับเคลื่อนฯ, ผูบริหาร
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุน, กลุมอำนวยการ
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก, กลุมอำนวยการ
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 : กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงาน, กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การกำกับติดตามตัวชี้วัด 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 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนบริหารความตอเนื่อง
2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานนาอยู-นาทำงาน-มีชีวิตชีวา-และเสริมสรางคุณภาพชีวิต
2.3 รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน-ประจำปงบประมาณ-พศ-2565
2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-AssessmentITA)
- รายละเอียดการดำเนินงานของแตละตัวชี้วัดตามเอกสารแนบ 1-11

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมและหนวยงานคุณธรรม กรมอนามัย
1. จัดตั้งชมจริยธรรมของหนวยงาน
2. แตงตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
3. รับสมัครสามชิกชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
4. ลงทะเบียนชมรมจริยธรรมตามรหัส QR Code
กิจกรรม การคัดเลือกหนวยงานคุณธรรมกรมอนามัย จะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยมีข ั้นตอนและ
กำหนดการดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
กิจกรรม การคัดเลือกคนดีศรีอนามัยดีเดน ประจำป 2564 จะมีการคัดเลือกตามหลักเกณฑที่กำหนดโดยมีขั้นตอนและ
กำหนดการดังนี้

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

รับทราบ

ยุทธศาสตรที่ 1 สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต
กลยุทธที่ ๑ วางระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปองกันการ
ทุจริต
1. การจัดทาแผนยุทธศาสตรสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส กรมอนามัย (พ.ศ. 2566 – 2570)
2. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการนามาตรฐาน ทางจริยธรรมไปใชในการบริหารงานบุคคล
กลยุทธที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและสรางการมีสวนรวมของบุคลากร/เครือขายในการตอตานการทุจริต
๓. การประกาศเจตนารมณขับเคลื่อนคุณธรรมและตอตานทุจริต
๔. การเสริมสรางความรอบรูดานคุณธรรม จริยธรรมและ การปองกันทุจริต แกบุคลากร ในหนวยงานทุกระดับ
- ความรูเกี่ยวกับการปองกันทุจริต ผลประโยชนทับซอน การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด อันควรไดตามกฎหมาย
หรือโดยธรรมจรรยา/การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและสวนรวม
- มาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน/ขอบังคับจรรยาขาราชการกรมอนามัย
กลยุทธที่ ๓ สงเสริมคานิยมการยกยองและเชิดชูดานคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการทุจริต
๕. การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย
๖. การประกวดหนวยงานคุณธรรม (การขับเคลื่อนองคกรคุณธรรมตนแบบ)
ยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาระบบ/มาตรฐาน/แนวทางการปองกันการทุจริต และกระบวนการจัดการเรื่องรอ งเรีย นใหมี
ประสิทธิภาพ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

5.5 การดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส-(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต และเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม กรมอนามัย ประจาปงบประมาณ พ.ศ.2565

รับทราบ

๗. การประเมินความเสี่ยงและจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง การทุจริต
๘. การปรับปรุง/พัฒนาชองทางที่สามารถแจงเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตฯของเจาหนาที่ของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางความเขมแข็งและขยายการมีสวนรวมเครือขายคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันการ
ทุจริต
๙. การขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหนวยงาน
กลยุทธที่ ๓ ผลิต/พัฒนา นวัตกรรมเทคโนโลยี ในการสื่อสาธารณะแกเครือขายและประชาชน เพื่อการปองกัน
การทุจริต
๑๐. การเผยแพรสื่อการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปองกันทุจริต
กลยุทธที่ ๔ สงเสริมคุณธรรมเฉพาะกาลที่สอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และสถานการณปจจุบัน
๑๑. โครงการสงเสริมคานิยม ความผูกพัน และวัฒนธรรมองคกร ตามหลักคุณธรรมเฉพาะกาล (พอเพียง วินัย
สุจริต จิตอาสา กตัญู)
ยุทธศาสตรที่ ๓ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (CPI)
กลยุทธที่ ๑ พัฒนามาตรฐานการบริหารงานที่โปรงใส ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
๑๒. การขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดาเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส (ITA)

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.
...........................................
(นางสาวสิริภา จิตติพิมพ)
ผูจดรายงานการประชุม

..........................................
(นายวิรุท นนสุรัตน)
ผูต รวจรายงานการประชุม

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

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน พฤศจิกายน 2564

เอกสารแนบ 10

ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน-ประจำปงบประมาณ-พ.ศ.-2565
รายงานผลการขับ เคลื่อนดำเนินการงาน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)
แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปงบประมาณ 2565
ขั้นตอนที่ 1
กลุ  ม ขั บ เคลื ่ อ นยุ ท ธศาสตร แ ละ
พัฒนากำลังคน
-จั ด ทำแผนกำกั บ ติ ด ตาม การ
ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของ
เดือนถัดไป โดยดึงขอมูลแผนการ
ดำเนิ น งานจากระบบ DOC 4.0
เพื่อใชในการติดตาม และยืนยันการ
ดำเนินงานรวมกัน ทุกวันที่ 1 ของ
เดือน

ขั้นตอนที่ 2
Cluster ที่รับผิดชอบ
-ยืนยันการดำเนิ น งานตามแผน หากมี
การแจ ง เลื ่ อ นการดำเนิ น งาน ให ท ำ
หนังสือชี้แจงเหตุผล และแจงกำหนดการ
ที่เปลี่ย นแปลง เสนอผูบริหารพิจารณา
เปนรายกรณี
-กรณีเขาขายการปรับแผนงาน/โครงการ
ให จ ั ด ทำเอกสารการปรั บ แผนงาน/
โครงการ ตามแนวทางการบริหาร (SOP
การปรั บ แผนงาน/โครงการ) เสนอ
ผูบริหารอนุมัติเปนรายกรณี
-รายงานผลการดำเนิ น งานตามแผนที่
ดำเนินการแลวเสร็จในระบบ DOC 4.0
***กอนวันที่ 5 ของเดือน

ขั้นตอนที่ 3
กลุ  ม ขั บ เคลื ่ อ นยุ ท ธศาสตร แ ละ
พัฒนากำลังคน
-รวบรวมขอมูลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ ทั้งแผนการ
ดำเนินงานของเดื อ นถัดไป และผล
การดำเนินงานของเดือนที่ผานมา
-จัดทำรายงานความกาวหนาผลการ
ดำเนิ น งานนำเสนอในที ่ ป ระชุ ม
ประจำหนวยงานรับทราบ

เปาหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยอนามัยที่ 8 ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือน

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ภาพรวม
64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 สะสม

แผน

22

(กิจกรรม)

37

35

17

19

17

21 26

27

17 15 13

130

เปาหมายรอยละการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2565
คาเปาหมาย
ศูนยอนามัยที่ 8

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

-รอยละดำเนินการจัด -การดำเนินงานตาม
ประชุม/อบรม/สัมมนา แผนปฏิบัตกิ าร รอย
ละ 50
รอยละ63.57

ไตรมาส 3

ไตรมาส 4

-การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ รอย
ละ 84.60

-การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ รอย
ละ 100

-การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ รอย
ละ 75

-การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ รอย
ละ 100

-การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ รอยละ
32.68
กรมอนามัย

-รอยละดำเนินการจัด -การดำเนินงานตาม
ประชุม/อบรม/สัมมนา แผนปฏิบัตกิ าร รอย
ไมนอยกวารอยละ 50 ละ 50
ของแผนที่วางไว
-การดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ รอยละ
32

แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปงบประมาณ 2565
ขั้นตอนที่ 1
กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน
-จั ด ทำแผนกำกั บ ติ ด ตาม การปฏิ บ ั ต ิ ง านตาม
แผนปฏิ บ ั ต ิ ก ารของเดื อ นถั ด ไป โดยดึ ง ข อ มู ล
แผนการดำเนินงานจากระบบ DOC 4.0 เพื่อใชใ น
การติดตาม และยืนยันการดำเนินงานรวมกัน ทุก
วันที่ 1 ของเดือน

ขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 3
กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน
-รวบรวมขอมูลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ทั้งแผนการดำเนินงานของเดือนถัดไป และผลการ
ดำเนินงานของเดือนทีผ่ านมา
-จั ด ทำรายงานความก า วหน า ผลการดำเนิ น งาน
นำเสนอในที่ประชุมประจำหนวยงานรับทราบ

Cluster ที่รับผิดชอบ
-ยืนยันการดำเนินงานตามแผน หากมีการแจงเลื่อนการดำเนิน งาน
ใหทำหนังสือชี้แ จงเหตุผ ล และแจงกำหนดการที่เ ปลี่ย นแปลง
เสนอผูบริหารพิจารณาเปนรายกรณี
-กรณีเขาขายการปรับแผนงาน/โครงการ ใหจัดทำเอกสารการปรับ
แผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการบริ ห าร (SOP การปรั บ
แผนงาน/โครงการ) เสนอผูบริหารอนุมัติเปนรายกรณี
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่ดำเนินการแลวเสร็จในระบบ
DOC 4.0
***กอนวันที่ 5 ของเดือน
รายงานการขับเคลื่อนแผนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เดือนธันวาคม 2564
1. กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน ไดดึงขอมูลแผนการดำเนินงานผานระบบ DOC 4.0 เพื่อใชในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของกลุม งาน
ในวันที่ 1 ของเดือนพฤศจิกายน 2564
2. นำแผนจากขอ 1 แจงและประสานใหทุกกลุมงานรับทราบ เพื่อชี้แจง/ยืนยันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
3. กลุมงานชี้แจงและยืนยันการดำเนินงานตามแผนทุกกิจกรรม/รายการ
ซึ่งผลการการดำเนินงาน/ความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง พฤศจิกายน 2564 เปนดังนี้
เดือน
ต.ค.64
พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 ภาพรวม
สะสม
แผน
22
37
35
17
19
17
21 26
27
17
15
13
130
(กิจกรรม)
ผล
19
27
31
(กิจกรรม) (86.36%) (72.97%)
(23.85%)

การบริหารแผนและการรายงานผลการดำเนินงานผานระบบ DOC 4.0
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 กันยายน 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-เปาหมายของกิจกรรม จัดประชุมจำนวน 1 ครั้ง ผูเขารวมประชุมรอยละ 80
-ผลการดำเนิ น งาน จั ด การประชุ ม 1 ครั ้ ง มี เ ข า ร ว มประชุ ม จำนวน 50 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 73.53
โดยไมใชงบประมาณ
-รายละเอี ย ดการดำเนิ น กิ จ กรรม จั ด ประชุ ม นวั น ที ่ 30 สิ ง หาคม 2564 และ 1 กั น ยายน 2564
รวม 2 วัน ณ หองประชุม ชั ้ น 3 ศูนยอนามัย ที ่ 8 อุดรธานี โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่ อ จั ด ทำแผนปฏิ บั ต ิก าร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย และแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ปดานสาธารณสุข (พ.ศ. 25602579) และบริบทเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อเปนทิศทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการตางๆ ใหบรรลุพันธกิจ อยา งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีแพทยหญิงทิพา ไกรลาศ ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี เปนประธานในการประชุมและ
จัดกระบวนการโดยกลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน ซึ่งการนำเสนอแผนปฏิบัติการให จั ดทำโดยใช
เครื่องมือ OKR ในการวิเคราะห และลำดับการนำเสนอดังนี้
-แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ๒๕๖5 ศูนยอนามัย ที่ ๘ นำเสนอโดย
ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ ๘
-นำเสนอแผนปฏิบัติการราย Cluster และในนามคณะกรรมการตางๆ
-ทบทวนกระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการหนวยงาน ตามแนวทางการบริหารแผนปฏิ บั ติก าร
ของกรมอนามัย และทบทวนและเรียนรูกระบวนการรายงานขอมูลการดำเนินงานผานระบบ
DOC 4.0 โดยหัวหนากลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน
สรุปการพูดคุยและวิพากษราย Cluster ดังนี้
กลุม/งาน/คกก.
อนามัยสิ่งแวดลอม

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขอเสนอแนะ
การวิเคราะหกลยุทธการดำเนินงาน โอกาสการพัฒนา ขอใหใสประธานหลักของแตละงาน และ
แตละสวนที่เกี่ยวของจะไดประโยชนอะไร
PIRAB ใหนำโอกาสมาแตกเปนตัวกิจกรรม ใหทำทีเดียวแตได 2 งาน
Function base KR3 สถานบริการสาธารณสุขใชงานระบบ manifest system รอยละ 80
ใหดู Definition ใหม
การวิเคราะหกลยุทธการดำเนินงาน โอกาสการพัฒนา ขอใหใสประธานหลักของแตละงาน และ
แตละสวนที่เกี่ยวของจะไดประโยชนอะไร
PIRAB ใหนำโอกาสมาแตกเปนตัวกิจกรรม ใหทำทีเดียวแตได 2 งาน
เพิ่มเรื่องเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมีการดำเนินการ แตไมไดนำเสนอในสไลด

กลุม/งาน/คกก.

วัยเรียน/รุน

แม

ขอเสนอแนะ
7. อยากใหมีการเชื่อมโยงและบูรณาการกับการดำเนินงานของกลุมวัย ไมอยากใหมองภาพของ
อวล.อยางเดียว วัยทำงานเสนอ GREEN HEALTH HOTEL, Street food, GCH, รานอาหาร
สามารถบูรณาการรวมวัยทำงานได
8. O2 กิจกรรมที่ 6 เรื่องฝุน รวมกับงาน HL
1. วิเคราะหขอมูลการฝงยาเชิงลึก ใหวิเคราะหโดยการใชเครื่องมือ PIRAB , six building box
เชน รูปแบบ Google Form ใหพื้นที่จังหวัด เลย , นครพนม เปนผูลงขอมูลที่วิเคราะหจังหวัด
วิเคราะหมาแลว และอยากใหทางศูนยอนามัยชวยเหลืออะไร ทำในไตรมาสแรก เพื่อแกปญหาป
2565
2. กิจกรรมยังไมตอบ K ใหนำโอกาสพัฒนาไปตอบในกิจกรรม
3. การอบรมยาฝงคุมกำเนิด ใหมีการขับเคลื่อนในการประชุม MCH board เพิ่มวาระอัตราการ
ตั้งครรภซ้ำในแมวัยรุน สะทอนประเด็นปญหาในเวที และมีการชี้แจงใหมีความสำคัญกับอัตรา
แมตาย
4. ใหมีการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับการตั้งครรภซ้ำ อาจมีการจัดทำในชวงเดือนกันยายนแบบใช
เงิน
5. ควรมีการนำขอมูลเขาประชุมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อจะไดเกิดการสั่งการและมีการ
ขับเคลื่อนภายในจังหวัด
6. ใหรวม Obj1 สถานศึกษาปลอดภัยปองกันและลดการระบาดโควิด-19 K1 นักเรียนแกนนำผู
พิทักษอนามัย และ Obj2 เด็กวัยเรียนสูงดี สมสวน K3 หลักสูตรโภชนาการออนไลน สำหรับ
ครู/นักเรียน ใหรวมเปนกิจกรรมเดียวกัน
7. บูรณาการกับสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับผูสัมผัสอาหารในโรงเรียนกพด.
8. ใหมีการเชื่อมโยงขอมูลใหเขากับ K เพื่อจะไดมีการขับเคลื่อนใหตรงจุดและมีการวิเคราะห
กิจกรรมใหตรงกับ K ที่กำหนด
9. การบูรณาการแผนภายในหนวยงาน ใหมีการบูรณาการนัดหารือนอกรอบและใหมีงานแผนรวม
ประชุมดวย
10. การดำเนินงานเรื่องเด็กบูรณาการเขากับที่ประชุม Service Plan เพื่อขับเคลื่อนรวมกับหมอเด็ก
พยาบาลเด็ก
11. งานทันตะ บูรณาการตรวจฟน ควบคูไปกับการชั่ง นน. วัดสวนสูง
1. Maternal Death
1.1 กิจกรรรม HL ใหเชิญอาจารยจากกรมอนามัยมาสอนในเชิง HOW TO ใหทำอยางไรในหญิง
ตั้งครรภ หรือ หญิงเจริญวัยพันธุ ใหตระหนักใช นำไปใช เชื่อมโยงกับ 3 หมอ
1.2 บุคลากร ที่ทำงานแมและเด็กไดดี เอามา Show & Share
1.3 ปญหาเรื่องการ Delay ใหวิเคราะห Model ตางๆ วามี GAP ตรงไหนที่ทำไมได หรือสื่อสาร
ไมถึง
2. OKR สามารถกรุปรวมดวยกันได

กลุม/งาน/คกก.

เด็กปฐมวัย

วัยทำงาน

3.
4.
5.
6.

ขอเสนอแนะ

Obj 1 , KR 5 นาจะอยูใน KR 1
กรุปรวม KR1 , KR4
กิจกรรมที่ 7 และ กิจกรรมที่ 9 ใหรวมกัน การจัดทำสื่อ แบงเปน กอนทอง ทองแลว หลังคลอด
มุมนมแม ใหประสานสวัสดิการและแรงงานจังหวัด ฝากวัยทำงานบูรณาการนมแม ในกิจกรรมที่
14 และใหนัดชี้แจงกับพยาบาลประจำหองพยาบาลของสถานประกอบ
1. กิจกรรมที่ 1 ควรทำเปนโล ไมควรเปนเงินรางวัล
2. กิจกรรมที่ 6 ศพด. ฝากเก็บประเด็น COVID-19 Thai stop covid พบวาขอไหนทำไมไดให
ดำเนินการ เชน ขาดคูมือก็ใหสงคูมือไปให
3. กิจกรรมที่ 7 ใหรวมกันกับ HL เรื่องการปองกันโควิดในเด็ก
4. กิจกรรมที่ 3, 9 เอาเขาใน HL
5. กิจกรรมที่ 7 ประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู และ พัฒนาศักยภาพทักษะผูอำนวยการ
เลน ใหแยกออกจากกันในการกำหนดชวงการดำเนินการ
6. กิจกรรมที่ 5 สพด.ที่ไดมาตรฐานมาตรชาติ เพิ่มเรื่อง TSC
7. กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบูรณาการความรวมมือ 4 กระทรวงฯ ประชุม
กอน 1 ครั้ง และตอไปอยากใหบูรณาการรวมกับการประชุมของกระทรวงอื่นๆ โดยไมตองจัด
เอง เชน การผานประชุมผานเวทีของ 4 กระทรวงหลัก, ขับเคลื่อนผานคณะกรรมการ
พัฒนาการเด็กระดับจังหวัด ศอ.8 เตรียมขอมูลเพื่อคืนและสะทอน
1. รอยละหญิงตั้งครรภไดรับยาเสริมไอโอดีน ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ฝาก แมและเด็กดำเนินการตอ
ใน cheer up พื้นที่
2. นำ Platform Iodine ศอ.7 นำมาใช/นำมาศึกษา
3. ขอให จป. ประจำโรงงาน ใหดูแลรานอาหารในโรงงาน
4. การเพิ่ม HL มะเร็งเตานม การคัดกรองมะเร็งเตานม
5. ใหแยก feedback ในการดำเนินที่ปญหาออกมา และนำเสนอไปที่กรม หรือเตรียมขอมูลให ผอ.
ในการ feedback ใหก็ได
6. Health for you นำมาใหเจาหนาที่ทำดวย
7. เครื่องมือที่จะใชในสถานประกอบการ นำออกไปนำเนอใหหมด ถาทำทั้งหมด ครอบครัวครอบรู
จะเพิ่มขึ้น
8. O3 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 3 ใหสิ่งแวดลอมไปดวย โดยนำเรื่องโควิด-19 เขาไป
ดวย
9. O4 กิจกรรมที่ 1 บูรณาการรวมกับแมและเด็ก setting สถานประกอบการ / หางสรรพสินคา /
ในชุมชนใหวิเคราะห setting นี้ดวยวาจะเปนที่ไหนที่ผูหญิงชอบไป ตลาดนัดไหม
10. ขอมูลไอโอดีน ใหรายงานเปนรายเดือน (ใหจังหวัด สำเนาสงมาให ศูนยอนามัย ดวย)
11. โรงงาน ใหเตรียมการลง Onsite เตรียมการซอมแผนดวย
12. G&C ดีมาก Plus ใหเพิ่ม ไอโอดีนเขาไปดวย (ตองเพิ่มอีก 10 แหง ตอนนี้ทำได 40% แลว)

กลุม/งาน/คกก.
สูงอายุ

อำนวยการ

คณะกรรมการ
Healthy
Workplace
happy for Life
คกก.กพว.

ขอเสนอแนะ
1. LTC KR2 เขียน one pace ใหดี เตรียม สไลด concept ที่นาสนใจไว
2. ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงคของผูสูงอายุและชมรมผูสูงอายุ
สุขภาพดีมีคุณภาพดวย wellness wellness wellness wellness plan plan ใหรวมกับ
อบรมผูนาสูงวัย ใสใจสุขภาพ ใหงบประมาณ 150,000 บาท
3. ผลิตสื่อให HL ทำ เรื่องฟน
4. ประกวดนวัตกรรม ปลายป ใหมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
5. การประกวด เปลี่ยนเปน ถอดบทเรียน ตนไตรมาส 3
6. การแขงขันกีฬา ขอใหเผื่อแผน 2 ไวดวย
7. เมื่อนาอยู ชี้แจงใหเปน ออนไลน
8. CM2 คาลงทะเบียน เนนทองถิ่น เอกชน (ลงทะเบียนใหเงินบำรุง)
9. Refresh CM ทำออนไลน
10. หลักสูตรพระสงฆ ใหใสประเด็นเรื่องฟนเขาไปเยอะๆ และเรื่องไอโอดีน
11. ประชุมติดตามทันตะ ใหนำไปตอกับแมและเด็ก ใหมีการคืนขอมูลทั้งหมดที่ไดดวย
12. ผูสุงอายุ ฟนดี ตอนประกวดใหไดผูสูงอายุ ฟนดี สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี
ถาไมไดก็ใหแยกประกวดได
1. กำหนดโควตา การใชกระดาษ ฝากกลุมงานสำรวจการใชกระดาษและแจง อก. และ อก.กำหนด
ชวงเวลาการซื้อตามจริง
2. ปรับลดคาโทรศัพทศูนยฯ = 500 บาท
3. ประชุมประจำเดือน เปนเดือนเวนเดือน
4. หมึกปริ้นของกลุม 6 เดือนแจก 1 ขวด ถาหมดใชเครื่องกลาง
5. คาลางแอรทุก 6 เดือน/ครั้ง
6. คาจางเหมาเก็บขยะ ขยับมาเดือน พ.ย.
7. คาใชสอยอื่นๆ รวมคาเชารถ เพิ่มเปน 50,000 บาท ขยับยอดไปไตรมาส 4
8. การซอมอัคคีภัย ฝากอำนวยการเช็คเรื่องกริ่ง
9. ฝากดูชวงเวลาของการจัดประชุมแตละการประชุม และจำนวนครั้ง
10. ทำปายประชาสัมพันธ YFHS/ฟตเนส รวบทำพรอมกัน 20,000 บาท
1. เพิ่มกิจกรรมที่มีการสงเสริมสุขภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
2. มีแผนการดำเนินงาน Happy body ที่ชัดเจน โดยใหวัยทำงานชวยคิดแผนการดำเนินงาน
3. แผนการดำเนินงานใหมีการกำหนด Timeline ที่ชัดเจน
4. ใหมีการรวบรวมการดำเนินงานในทุกมิติ (สิ่งแวดลอม/วัยทำงาน/องคกรแหงความผูกพัน)
5. EE ใหเพิ่มกิจกรรมใหโครงการ HPW
1. กิจกรรมที่ 1 ใหมีการกำหนดเปาหมายใหชัดเจนและมีการสนับสนุนเจาหนาที่ใหมีการจัดทำ
ผลงานวิชาการ โดยใหกำหนดทีมใหคำปรึกษา

กลุม/งาน/คกก.

2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการ EE

1.
2.
3.
4.

ขอเสนอแนะ
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการแบบออนไลน ใหมีการรูปแบบ
จัดทำแบบเปนการสอนแบบตอเนื่องเพื่อใหไดผลงานออกมาจริง
ผูที่จะเลื่อนระดับควรมีการทำผลงานใหรอยละ 100
มีการสนับสนุนใหมีการสงผลงานวิชาการสงเขาแขงขันในการประชุมวิชาการระดับเขต/กรม/
กระทรวง บุคคลที่เขารวมสงผลงานจะไดรับการ Top up จากผูอำนวยการศูนย
การทำวารสารอาจจะตองเลื่อนเปนแผนของปถัดไป อาจจะตองมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรกอน
กิจกรรมตรวจสุขภาพ สำหรับการตรวจเลือดของพนักงานราชการและลูกจาง ใหใชเงิน
สวัสดิการ (ประมาณ 2,000 บาท) ตรวจสุขภาพชวงเดือนมกราคม และวิเคราะหผลชวงเดือน
กุมภาพันธ
กิจกรรมที่ 2 ประกาศเจตนารมณตอตานทุจริตภายใตแ นวคิดกระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด
รวมตานทุจริต ใหรวมกับการประชุมประจำเดือน
กิจกรรมที่ 23 รณรงคการสงเสริมใหความรูหญิงวัยเจริญพันธุไดรับประทานวิตามินเสริมธาตุ
เหล็กและโฟลิก สัปดาหละ 1 ครั้ง รณรงครวมกับงานของวัยเรียนวัยรุน วันที่ 14 ก.พ. 2565
กิจกรรมที่ 17 การประกวดบุคคลตนแบบวัฒนธรรมองคกร
โหวต ดานสุขภาพกายและดานสุขภาพจิต แบงอายุต่ำกวา 35 และ 35 ปขึ้นไป แยกชาย-หญิง

