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 9

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรู (LO)
รายงานผลการขับ เคลื่อนดำเนินการงาน (ตุลาคม – พฤศจิกายน 2564)
สรุปแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ ประจำปงบประมาณ 2565 ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
เปาหมาย
ผลิตงานวิชาการ สรางสรรคองคความรู และนวัตกรรมที่มีคุณคาในดานการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม

Objective 1
การขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการ

KR1: มีคลังจัดเก็บข้อมูล ความรู ้ วิชาการ จํานวน 1 คลังความรู ้
KR2: พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานวิชาการ วิจยั
และนวัตกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง
KR3: มีผลงานวิชาการ (วิจยั /นวัตกรรม/บทความวิชาการ/
รางวัลเลิศรัฐ) อย่างน้อย 1 ผลงาน

ลำดับ
1

กิจกรรม
พัฒนาคลังขอมูลความรู
- รวบรวมองคความรูดานการสงเสริม
สุขภาพตามกลุมวัย และอนามัย
สิ่งแวดลอม ใหเปนระบบ
- เผยแพร ประชาสัมพันธและสงมอบ
องคความรูแกผูมีสวนไดสวนเสีย

2.

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ผลิตผลงานวิชาการ
(Tele conference)
2.1 หลักการเขียนงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ (การหาปญหาวิจัย)
2.2 ระเบียบวิธีวิจัย
2.3 การวิเคราะหขอมูลการสราง
เครื่องมืองานวิจัย

วัตถุประสงค
เพื่อใหมีคลังความรูทาง
วิชาการและเผยแพร
ประชาสัมพันธ สามารถ
เขาถึงงายและนำไปใช
ประโยชนได

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรมีความรู
ความสามารถ เกิดทักษะใน
การผลิตผลงานวิชาการ (
วิจัย นวัตกรรม บทความ
วิชาการ)

เปาหมาย

ระยะเวลา
กลุมเปาหมาย
งบประมาณ
สถานะการ
ดำเนินการ
ดำเนินงาน
1.มีคลังจัดเก็บขอมูล 1. ต.ค. 64 - 31 บุคลากรศูนย ไมใชงบประมาณ 1.อยูระหวาง
จำนวน 1 คลัง
มี.ค.65
อนามัยที่ 8
พัฒนาคลังขอมูล ดำเนินการ
ความรู
2.มีการเผยแพร
ประชาสัมพันธอยาง
นอย1ชองทาง
1.บุคลากรไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการผลิต
ผลงานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม อยาง
นอย 1 ครั้ง
2. มีผลงานวิชาการ
(วิจัย/นวัตกรรม/
บทความวิชาการ)
อยางนอย 1 ผลงาน

2. ต.ค. 64 -ก.ค.
65

2. อยูระหวาง
ดำเนินการ
บุคลากรศูนย
อนามัยที่ 8

36,000

- พ.ย. 64

-ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแลว

- พ.ย. 64

-ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแลว

- พ.ย. 64

-ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแลว

ลำดับ กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2.4 การเขียนผลงานวิจัยอยางไรให
ไดรับการตีพิมพ
2.5 เวทีการนำเสนอผลงานวิจัย/
ผลงานวิชากร (ผูเชี่ยวชาญวิพากษ)
3

สนับสนุนบุคลากรใหผลิตผลงาน วิจัย/ เพื่อสนับสนุนใหบุคลากร
ผลวิชาการ /การทำเลื่อนระดับผลงาน / ผลิตผลงานวิชาการและ
รางวัลเลิศรัฐ
เผยแพรผลงานวิชาการ
3.1 จัดตั้งคลินิกปรึกษางานวิจัย/งาน
วิชาการ)
3.2 งานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม มีการเผยแพรในเวปไซดใน
หนวยงาน
3.3 มอบใบประกาศนียบัตรสงผลงาน
เขารับการประกวด

ระยะเวลา
ดำเนินการ
- ธ.ค. 64

กลุมเปาหมาย

งบประมาณ

- เม.ย. 65

มีผลงานวิชาการ
(วิจัย/นวัตกรรม/
บทความวิชาการ/
รางวัลเลิศรัฐ) อยาง
นอย 1 ผลงาน

ต.ค. 64 -ก.ค.65 บุคลากรศูนย
อนามัยที่ 8

สถานะการ
ดำเนินงาน
-ยังไมได
ดำเนินการ
-ยังไมได
ดำเนินการ

1,000
-อยูระหวาง
ดำเนินการ
-อยูระหวาง
ดำเนินการ
-ยังไมได
ดำเนินการ

รายงานผลขับเคลื่อนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO )
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ปงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มีการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2564 ดังตอไปนี้
1. ประชุมวางแผน และจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในปงบประมาณ 2565 ในวันที่ 12
ตุลาคม 2565 โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ (กพว.) ศูนยอนามัยที่8 อุดรธานี ผลการประชุมไดแผนการ
ดำเนินงานในปงบประมาณ 2565 ดังตอไปนี้

Objective 1
การขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการ

KR1: มีคลังจัดเก็บข้อมูล ความรู ้ วิชาการ จํานวน 1 คลังความรู ้
KR2: พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานวิชาการ วิจยั
และนวัตกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง
KR3: มีผลงานวิชาการ (วิจยั /นวัตกรรม/บทความวิชาการ/
รางวัลเลิศรัฐ) อย่างน้อย 1 ผลงาน

มีกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคลังขอมูลความรู
1.1 รวบรวมองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย และอนามัยสิ่งแวดลอม ใหเปนระบบ
1.2 เผยแพร ประชาสัมพันธและสงมอบองคความรูแกผูมีสวนไดสวนเสีย
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ
2.1 หลักการเขียนงานวิจัย ผลงานวิชาการ (การหาปญหาวิจัย)
2.2 ระเบียบวิธวี ิจัย
2.3 การวิเคราะหขอมูลการสรางเครื่องมืองานวิจัย
2.4 การเขียนผลงานวิจัยอยางไรใหไดรับการตีพิมพ
2.5 เวทีการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชากร (ผูเชี่ยวชาญวิพากษ)
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนบุคลากรใหผลิตผลงาน วิจัย/ผลวิชาการ /การทำเลื่อนระดับผลงาน /รางวัลเลิศรัฐ
3.1 จัดตั้งคลินิกปรึกษางานวิจัย/งานวิชาการ)
3.2 งานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม มีการเผยแพรในเวปไซดในหนวยงาน
3.3 มอบใบประกาศนียบัตรสงผลงานเขารับการประกวด

2. เขารว มการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.) ครั้งที่ 1/2565 วันที่
19 ตุลาคม 2564 ผานระบบ Web conference

3 กิจกรรมการดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1: การพัฒนาคลังขอมูลความรู ศูนยอนามัยที่8 อุดรธานี โดยมีการดำเนินงานดังนี้
1) รวบรวมองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพตามกลุมวัย และอนามัยสิ่งแวดลอม ให
เปนระบบ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 โดยมีระยะเวลาดำเนินการระหวางวันที่ 1 ต.ค. 64 - 31 มี.ค.65
มีการรวบรวมองคความรูตางๆ เชน Infographic Clip VDO สื่อมัลติมีเดีย คูม ือความรูตางๆ ไวที่
เว็บไซนศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี www. hpc8.anamai.moph.go.th เพจ Facebook ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
และชองYoutube HPC 8 Official https://www.youtube.com/channel/UCOFBlr3IrAIU-wRg_gIijmA เพื่อ
เปนชองทางในการรวบรวมองคความรูไวอยางเปนระบบและเผยแพรประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถเขาถึงและนำไปใช
ประโยชนไดงาย

2 ) เผยแพร ประชาสัมพันธและสงมอบองคความรูแกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีระยะเวลา
ดำเนินงาน ตั้งแตวันที่1 ต.ค. 64 – 31 ก.ค.65
การเผยแพรประชาสัม พันธองคความรู คูม ือ สื่อประชาสัม พันธ สื่อมันติม ีเดีย ตางๆ ศูนยอนามัย ที่ 8
อุดรธานี ไดเผยแพรในชองทางตางๆ ไดแก เว็บไซต เฟสบุก ชองยูทูบ ที่เปนของศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี และ
ชองทางสื่อสาร Group Line application
สำหรับเอกสารการสอนในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ ประกอบดวย
1)หลักการเขีย นงานวิจัย ผลงานวิชาการ (การหาปญหาวิจัย ) 2) ระเบีย บวิธีวิจัย 3) การวิเคราะหข อมูล
การสรางเครื่องมืองานวิจัย ไดดำเนินการบันทึกคลิป VDO การสอน และนำเอกสารการสอนไปแขวนไวใ นคลัง
ความรูวิชาการ ของศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี รวมกับประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึงของแหลง เอกสารการ
อบรม นอกจากนั้นไดสงเอกสารการสอนที่ใ ชในการอบรมลงในกลุมไลนข องเจาหนาที่ เพื่อใหเกิดความสะดวก
สามารถคนหาไดงายเพิ่มมาขึ้น
- เผยแพรองคความรูผานชองทางคลังความรูวิจัยศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

รายงานผลขับเคลื่อนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization : LO )
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ปงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี มีการดำเนินกิจกรรมการดำเนินงานประจำเดือนพฤษจิกายน 2564 ดังตอไปนี้
กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลเพื่อผลิตผลงานวิชาการ

2.1 อบรมเรื่องหลักการเขียนงานวิจัย ผลงานวิชาการ (การหาปญหาวิจัย) วันที่ 1 พฤษจิกายน 2564
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ไดดำเนินการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ ใน
ประเด็นหัวขอ หลักการเขียนงานวิจัย ผลงานวิชาการ (การหาปญหาวิจัย ) โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.
ฉวีวรรณ ศรีดาวเรือง จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี มาเติมเต็มและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ
บุคลากรศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
สำหรับเนื้อหาในการบรรยายใหความรู เนนย้ำในเรื่อง การเขียนปญหาการวิจัย ในประเด็นดังตอไปนี้
1) ความชัดเจน
- เขียนใหตรงกับหัวขอปญหา โดยสรุปสาระถึงความเปนมาและและปญหาวามีเหตุผลอะไรจึงทำวิจัยเรื่องนี้
- มีความเขาใจถึงความสำคัญและคุณคาของปญหา
2) ความนาเชื่อถือ
- มีขอมูลเปนหลักฐานอางอิงถึงแหลงที่มาของปญหาการวิจัย
-ควรมีทฤษฎี หลักการ แนวคิด งานวิจัยหรือบทความเขียนยืนยัน
3) ความสัมพันธกัน
- งานวิจัยบางเรื่องอาจมีปญหาการวิจัยหลายประเด็นยอยควรเขียนประเด็นยอยใหมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ผลการประชุม พบวา บุคลากรศูนยอ นามัย ที่8 อุดรธานี เขารวมประชุม สว นใหญม ีอ ายุอยู ระหวา ง
30 – 39 ป รอยละ 47.05 ในดานของกระบวนการสอนพบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในดานของกระบวนการ
สอนมากที่สุด รอยละ 58.82 รองลงมา มีความพึงพอใจมาก รอยละ 29.41 และ มีความพึงพอใจระดั บ
ปานกลาง 11.76 ตามลำดับ ดังแสดงในแผนภูมิดานลาง
ร้อยละ

ความพึงพอใจด้านกระบวนการสอน
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เอกสารการอบรมตามLink https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/knowledge
2.2 อบรมเรื่องระเบียบวิธีวิจัย วันที่ 2 พฤษจิกายน 2564
ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี ไดดำเนินการจัดอบรมพั ฒ นาศั กยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ ใน
ประเด็นหัวขอ ระเบีย บวิธีวิจัย โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทระ แสนไชยสุริยา อาจารยจาก
มหาวิทยาลัยขอนแกน มาเติมเต็มความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับบุคลากรศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
สำหรับเนื้อหาในการบรรยายใหความรู เนนย้ำในเรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการวิจั ย เพื่อใหผูเขารวม
ประชุมไดเขาใจเพิ่มมากขึ้น โดยมีสวนประกอบดังตอไปนี้
- การวิเคราะหสถานการณ
- การกำหนดปญหา ตั้งคาถาม สรางวัตถุประสงค
- การทบทวนวรรณกรรม
- การสรางกรอบแนวคิดการวิจัย
- การเก็บและวิเคราะหขอมูล
- การนำเสนอผลการศึกษา
- การอภิปรายผล
- การใหขอเสนอแนะ
ผลการประชุมพบวา บุคลากรศูนยอนามัยที่8 อุดรธานี เขารวมประชุมสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 30 – 39
ป รอยละ 50 ในดานของกระบวนการสอนพบวา สวนใหญมีความพึงพอใจในดานของกระบวนการสอนมากที่สุ ด
รอยละ 58.82 รองลงมา มีความพึงพอใจมาก รอยละ 41.71 ดังแสดงในแผนภูมิดานลาง

ร้อยละ
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เอกสารการอบรมตามLink https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/knowledge
2.2 อบรมเรื่องการวิเคราะหขอมูลการสรางเครื่องมืองานวิจัย วันที่ 12 พฤษจิกายน 2564
ศู น ย อ นามั ย ที ่ 8 อุ ด รธานี ได ด ำเนิ น การจั ด อบรมพัฒ นาศั ก ยภาพบุค ลากรเพื ่อ ผลิ ต ผลงานวิชาการ
ในประเด็นหัวขอ การวิเคราะหขอมูลการสรางเครื่องมืองานวิจัย โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.สุทิน ชนะบุญ
อาจารยจากมหาวิทยาลัยวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดขอนแกน มาเติมเต็มความรูและแลกเปลี่ยนเรีย นรูกั บ
บุคลากรศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
สำหรับเนื้อหาในการบรรยายใหความรู เนนย้ำในเรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการวิจั ย เพื่อใหผูเขารวม
ประชุมไดเขาใจเพิ่มมากขึ้น โดยมีสวนประกอบดังตอไปนี้
- ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population : N & Sample : n) 1) การคำนวณขนาดตัวอยาง 2) การสุม
ตัวอยาง
- องคประกอบหรือประเภทของสถิติ 1) สถิติพ รรณนา (Descriptive Statistics ) 2) สถิติอนุม าน/สถิติ
อางอิง (Inferential Statistics)
- การสรางเครื่องมืองานวิจัย

ผลการประชุมพบวา บุคลากรศูนยอนามัยที่8 อุดรธานี เขารวมประชุมสวนใหญมีอายุอยูระหวาง
30 – 39 ป รอยละ 66.66 ในดานของกระบวนการสอนพบวา สวนใหญม ีความพึงพอใจในดานของกระบวน
การสอนมากที่สุด รอยละ 58.82 รองลงมา มีความพึงพอใจมาก รอยละ 29.41 และมีความพึงพอใจระดับ
ปานกลางรอยละ 11.76 ตามลำดับ ดังแสดงในแผนภูมิดานลาง
ความพึงพอใจด้านกระบวนการสอน
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เอกสารการอบรมตามLink https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/knowledge
4. เขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อยกระดับผลงานวิชาการกรมอนามัยพิชิตรางวัลเลิศรัฐ วันอังคารที่
16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ หองประชุมทองกวาว ชั้น 2 ศูนยอนามัย ที่ 8 อุดรธานี
ผานระบบประชุมทางไกล (Web Conference)
ผลการประชุม การสงรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards : PSEA) โดยการประชุมครั้งนี้
เปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีข องหนวยงานราชการและสงเสริมการเปนขาราชการที่ดีตามเปาหมายที่ กำหนด
คื อ ทำให ป ระชาชนมี ค วามสุ ข ได ร ั บ เกี ย รติ จ ากวิ ท ยากรสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ

(สำนักงาน ก.พ.ร.) บรรยายใหความรูความเขาใจในแนวทางการสมัครและหลักเกณฑการพิจารณารางวัล เลิ ศ รัฐ
ประจำป พ.ศ. 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีสวนรวม และสาขาบริการภาครัฐ เนื้อหาในการบรรยายเปน
การใหความรูในหลักเกณฑการประเมินรางวัล ตัวอยางความสำเร็จของหนวยงานที่ไดรับรางวัลระดับดีเดนในแตละ
ประเภท แนะนำการเลือกผลงาน จากเปาหมายที่โดดเด น ประชาชนเขามามีสวนรวม ทำงานบูรณาการกั บ
เครือขาย และเทคนิคการเขียนใบสมัครเพื่อใหไดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำป พ.ศ. 2565 มี 2 สาขา ดังตอไปนี้
1) รางวัลการบริหารราชการแบบมีสวนรวม (PGA: Participatory Governance Awards) เปนรางวัลที่
มอบใหกับหนวยงานภาครัฐ เพื่อสรางแรงจูงใจ และสรางขวัญกำลังใจในการเปดระบบราชการใหประชาชนและ
ภาคสวนอื่น ที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการและทำงานรวมกันอยางเปนรูปธรรม แบงเปน 5
ประเภท
2) สาขาบริการภาครัฐ เปนรางวัลที่มอบใหกับหนวยงานของรัฐ ที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
เพื่อประชาชนไดรับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เปนธรรม และเปนที่พึงพอใจ มี 6 ประเภท

