รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 3 /2564
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564
ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
-----------------------------ผูมาประชุม
1. นางสาวทิพา
2. นางโสพรรณ
3. นางสุภาภรณ
4. นางสาวศิริพร
5. นายพัฒนพงศ
6. นางสาวธนิสา
7. นางสาวอริณรดา
8. นางสาวสุกัญญา
9. นายวิรุท
10. นางสาวสิริภา

ไกรลาศ
เรืองเจริญ
ลมูลศิลป
ศรีเทวิณ
ฟองออน
อนุญาหงษ
ลาดลา
คณะวาป
นนสุรัตน
จิตติพิมพ

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

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ประธานกลาวเปดประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไป

วาระการประชุม

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ

มติที่ประชุม

วาระที่ 1

1.1 แจงทราบ
รับทราบ
- การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กรณีคุณโสพรรณ เรืองเจริญ รองผูอำนวยการศูนยฯ จะเกษียณในสิ้น
ประธานแจ ง ให ท ี ่ ป ระชุ ม
มอบ
ป
ง
บประมาณ
2565
นี
้
ในส
ว
นนี
้
ใ
ห
ท
ำการถ
า
ยทอดงานให
ค
ุ
ณ
สุ
ภ
าภรณ
ลมู
ล
ศิ
ล
ป
รองผู

อ
ำนวยการศู
น
ย
ฯ
ทราบ
คุณโสพรรณ เรืองเจริญ
อีกทาน เพื่อรักษาการและรับผิดชอบงานหนาที่ดังกลาว
และ งานการเจาหนาที่
- ใหกำหนดการ rotate training นิติกรเขากลุมงาน โดยเริ่มในเดือนมกราคม 2565 มอบหมายงานการ
เจาหนาที่
วาระที่ 2

1.2 ประธานที่ประชุมฯ ใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยอนามัยที่ 8 เห็นชอบและรับรอง
รายงานการประชุมฯ
อุดรธานีครั้งที่ 2 / 2564 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
เรื ่ อ งรั บ รองรายงานการ
ประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
- งบดำเนินงาน ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เบิกจายงบประมาณไดรอยละ 24.16 ซึ่งเปาหมายเดือนธันวาคม
รอยละ 25
- งบลงทุน 4 รายการ เปด PO เรียบรอยแลว มีรายการ ดังนี้
1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน
2. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ
3. เครื่องฟอกอากาศ
4. ระบบปองกันฟาผา อาคารพักเจาหนาที่

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
3.1 ติดตามการเบิกจายงบประมาณ (งบดำเนินงาน, งบลงทุน, งบบำรุงและงบลงทุนเหลือจาย)
1 รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟาพรอมอาคาร ดำเนินการอยูในขั้นตอนการ e-bidding รอผลพิจารณาการอุทธรณ จาก
กรมบัญชีกลาง
- งบเงินกู 1 รายการ หุนยนตฆาเชื้อโรคดวยแสง UV-C เพื่อปองกันฯ ดำเนินการอยูในขั้นตอนการตรวจรับในวันที่
7 ธันวาคม 2564
- เงินบำรุง ผลการดำเนิน งานของฟ ตเนสของเดือนพฤศจิ กายน เปนดังนี้ มีจำนวนสมาชิกรายเดื อน 7 ราย
และสมาชิกรายวันจำนวน 8 ราย รวมเปนเงินจำนวน 7,420 บาท คา OT 4,920 บาท รายไดหลังหักคา OT 2,500
บาท
3.2 การติดตามผลการลง DOC
- จากการตรวจสอบการบันทึกขอมูล ในระบบ DOC มีการลงขอมูลครบถวน แตอาจจะมีลาชาในบางกลุมงาน
ดังนั้นใหหัวหนากลุมตรวจสอบการลงขอมูลโครงการของกลุมงานทุกอาทิตย

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.1 สรุปคาสาธารณูปโภคประจำเดือน
- คาสาธารณูปโภคเฉลี่ยเปนไปตามประมาณการ

5.2 การติดตามการดำเนินงานของกลุมงาน
5.2.1 กลุมพัฒนาอนามัยแมและเด็ก ใหปรับแผนบางโครงการใหดำเนินการในเดือนธันวาคม
5.2.2 กลุมพัฒนาการสงเสริมวัยเรียนวัยรุน
- กิจกรรมวันเด็กในเดือนมกราคม อาจจะไมมีการจัดกิจกรรม ตองรอกรมชี้แจงอีกครั้ง

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.2 การติดตามการดำเนินงานของกลุมงาน
5.2.2 กลุมพัฒนาการสงเสริมวัยเรียนวัยรุน
- ตามแผนจะมีการจัดประชุมอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน 6 ครั้ง ใชงบประมาณ
จำนวน 130,000 บาท ในเดือนมกราคม 2565
5.2.3 กลุมพัฒนาการสงเสริมสุขภาพวัยทำงานและวัยสูงอายุ
- ตามแผนจะมีการจัดรณรงคกาวทาใจและลงประเมิน CFS
- ตามแผนจะมีการจัดอบรมแมชี ในวันที่ 22 – 24 ธันวาคม 2564
5.2.4 กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอม
- การดำเนินการโครงการที่เกี่ยวของกับสถานการณ Covid เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแลวใหสรุปผลและรายงานลงใน
ระบบของกรม (Google form)
- ในการประชุม EOC มีการเนนเรื่อง PM 2.5 โดยใหกำกับติดตามสถานการณและมีการประชาสัมพันธสื่อสารให
ประชาชนรับทราบ พรอมทั้งรายงานผลการดำเนินงานลงในระบบกรม ในสวนนี้มอบหมายคุณปรียาพร สรางไร เปน
ผูรับผิดชอบ
- การดำเนินงานประเมิน CFS ที่จัดหวัดหนองคายในเดือนธันวาคม
- มีการตรวจประเมิน 5ส ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ในวันที่ 16 ธันวาคม 2564
- ตามแผนจะมีการอบรมประเมิน EHA จังหวัดนครพนม ในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2564
- ตามแผนจะมีการอบรมประเมิน EHA จังหวัดหนองคาย ในวันที่ 27 - 29 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.3 รายงานการดำเนินงาน HL
เปาหมายและกรอบการดำเนินงาน ตองรอกรมชี้แจง
5.4 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
กลุมและจำนวนผูเขารับการคัดเลือกแบงประเภทได ดังนี้

มติที่ประชุม
รับทราบ

รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
โดยเมื่อพิจารณาจากเกณฑการคัดเลือก ผูมีคุณสมบัติของแตละประเภทมีดังนี้
- ขาราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ / ชำนาญการ / ปฏิบัติงาน 2 คน

ผลจากการพิจารณาจากคณะ กบศ. สรุปคัดเลือกนายอภิชิต ศรีอวน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เปนคนดีศรี
อนามัยของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
- ขาราชการประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน 1 คน

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.4 การคัดเลือกคนดีศรีอนามัย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ผลจากการพิจารณาจากคณะ กบศ. สรุปวา ไมมีผูมีเหมาะสมในการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยประเภทขาราชการ
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน / ปฏิบัติงาน เนื่องจากไมมีผลงานโดดเดน
- ประเภท พนักงานราชการ 1 คน

ผลจากการพิจารณาจากคณะ กบศ. สรุปวา ไมมีผูมีเหมาะสมในการคัดเลือกคนดีศรีอนามัยประเภทพนักงานราชการ
เนื่องจากไมมีผลงานโดดเดน

มติที่ประชุม
รับทราบ

วาระการประชุม
วาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ

สรุปประเด็น/ขอสั่งการ
5.5 การกำกับติดตามตัวชี้วัด กพร.
ตัวชี้วัดที่ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี รับมาจากกรมอนามัยมี 11 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

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

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

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

ผูอำนวยการศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี

เอกสารแนบ 10

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน ธันวาคม 2564
ตัวชี้วัดที่ 2.5 รอยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหนวยงาน-ประจำปงบประมาณ-พ.ศ.-2565
รายงานผลการขับเคลื่อนดำเนินการงาน
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 เพื่อใชใน
การติดตาม และยืนยันการดำเนินงานรวมกัน ทุก
วันที่ 1 ของเดือน

ขั้นตอนที่ 2

Cluster ที่รับผิดชอบ
-ยืนยันการดำเนินงานตามแผน หากมีการแจงเลื่อนการดำเนินงาน
ใหทำหนังสือชี้แจงเหตุผล และแจงกำหนดการที่เปลี่ยนแปลง
เสนอผูบริหารพิจารณาเปนรายกรณี
-กรณีเขาขายการปรับแผนงาน/โครงการ ใหจัดทำเอกสารการปรับ
แผนงาน/โครงการ ตามแนวทางการบริ ห าร (SOP การปรั บ
แผนงาน/โครงการ) เสนอผูบริหารอนุมัติเปนรายกรณี
-รายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่ดำเนินการแลวเสร็จในระบบ
DOC 4.0
***กอนวันที่ 5 ของเดือน

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

รายงานการขับเคลื่อนแผนการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานแผนปฏิบัติการ เดือนมกราคม 2565
1. กลุมขับเคลื่อนยุทธศาสตรและพัฒนากำลังคน ไดดึงขอมูลแผนการดำเนินงานผานระบบ DOC 4.0 เพื่อใชในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานของกลุมงาน
ในวันที่ 1 ของเดือนธันวาคม 2564
2. นำแผนจากขอ 1 แจงและประสานใหทุกกลุมงานรับทราบ เพื่อชี้แจง/ยืนยันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
3. กลุมงานชี้แจงและยืนยันการดำเนินงานตามแผนทุกกิจกรรม/รายการ

ซึ่งผลการการดำเนินงาน/ความกาวหนาตามแผนปฏิบัติการระหวางเดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 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
แผน
(กิจกรรม)
ผล
(กิจกรรม)

21

46

44

20
43
37
(95.24%) (93.48%) (84.09%)

19

ภาพรวม
สะสม
137
53
(38.69%)

ในชวงเดือนที่ผานมามีการปรับแผนงาน/โครงการ จำนวน 12 โครงการ โดยไดมีการจัดทำโครงการใหมขึ้นจำนวน 2 โครงการ ไดแก
1. โครงการบูรณาการความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปองกันการแพรระบาดโรคโควิด 19 และการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมใน
สถานประกอบการดานการทองเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวของ งบประมาณ 308,405 บาท จัดทำไดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนและประชาสัมพันธการเปดเมืองเปด
ประเทศภายใตมาตรการ COVID Free Setting โดยปรับรับงบประมาณจากโครงการภายใตงบประมาณที่ไดรับจัดสรรของศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
2. โครงการปองกันและติดตามการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมภายใตโครงการพัฒนาลุมน้ำหวยหลวงตอนลาง จังหวัดหนองคาย ศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี ปงบประมาณ 2565 จัดทำโครงการขึ้นใหม ทั้งนี้ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมจากสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จำนวน 127,580 บาท เพื่อสราง
ความรูความเขาใจใหแกแกนนำชุมชนและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอ
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมจากโครงการพัฒนาแหลงน้ำ และเพื่อพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการเฝาระวังดานอนามัย
สิ่งแวดลอม

ทั้งนี้ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี จึงไดดำเนินงานขับเคลื่อนงานผานแผนงาน/โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 23 โครงการ 137 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น
6,986,380 บาท โดยโครงการที่มีการปรับแผนงาน/โครงการ มีดังนี้
ลำดับ

โครงการ

1

โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยภายใตมหัศจรรย
1000 วันแรกของชีวิต Plus
โครงการสงเสริมการเจริญเติบโตอยางมี
คุณภาพลูกเกิดรอดแมปลอดภัย
โครงการชุมชนเปนฐานจัดการครอบครัว
รอบรูสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8
โครงการสงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ดานบุคลากรและพัฒนาสูองคกรคุณภาพ
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ปงบประมาณ
2565
โครงการพัฒนาระบบการสงเสริมสุขภาพ
กลุมวัยสูงอายุและพระสงฆแบบบูรณาการ
ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 8
โครงการหนวยบริการเปนฐานบริการ
สงเสริมสุขภาพตามแนวโครงการ
พระราชดำริ
โครงการเด็กวัยเรียนวัยรุนเขมแข็ง รอบรู
ดานสุขภาพและฉลาด ตามแนววิถีชีวิต
ใหมในยุคดิจิทัล ป 2565

2
3
4

5
6
7

งบประมาณ (บาท)

จำนวนกิจกรรม

เดิม
376,450

ใหม
360,410

เดิม
8

ใหม
8

173,600

73,600

10

10

123,205

95,410

6

6

268,700

208,700

6

6

909530

854,770

18

18

264,315

257,415

8

8

336,100

304,360

9

9

8

9
10

11
12

โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมพื้นที่
โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิม
พระเกียรติ ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ปงบประมาณ 2565
โครงการสงเสริมการลดและปองกันปจจัย
เสี่ยงและการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ของพื้นที่เฉพาะ ปงบประมาณ 2565
โครงการบูรณาการความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการปองกันการ
แพรระบาดโรคโควิด 19 และการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมในสถานประกอบการ
ดานการทองเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวของ
โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสูเมืองและชุมชนนา
อยูอยางยั่งยืน ปงบประมาณ 2565
โครงการปองกันและติดตามการเฝาระวัง
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมภายใตโครงการ
พัฒนาลุมน้ำหวยหลวงตอนลาง จังหวัด
หนองคาย ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
ปงบประมาณ 2565

75,000

68,600

4

5

160,000

155,230

6

7

-

308,405

-

2

272,705

272,705

9

10

-

127,580

-

4

