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

รายงานกำกับติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
เดือน ธันวาคม 2564

เอกสารแนบ 11

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปรงใส
(Integrity-and-Transparency-Assessment-ITA)
รายงานผลการขับเคลื่อนดำเนินการงาน
ตัวชี้วัดที่ 2.6 มีแผนและผลการดำเนินงาน ดังนี้
แผน/โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการ
ต.ค.- พ.ย.
กลุม
64
ขับเคลือ่ นฯ

1 แตงตั้งคณะทำงานคุณธรรม
1 คณะ
จริยธรรมที่ประกอบดวยตัวแทน
จากทุกกลุมงาน
2 จัดทำคูมือหรือแนวทางการ
2
พ.ย.64จัดการเรื่องรองเรียนและการ
กระบวนงาน ก.ย.65
ติดตามการรองเรียน / Flow
Chart การจัดซื้อจัดจาง รวมถึงมี
ชองทางการรองเรียนที่เขาถึงงาย
3 เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวน
1 ชองทาง พ.ย.64รวมในการแสดงความคิดเห็นและ
ก.พ.65
ติดตามการดำเนินงาน
4 ประชุมคณะทำงานคุณธรรม
4 ครั้ง
พ.ย.64จริยธรรมศูนยอนามัยที่ 8
ก.ย.65
อุดรธานี
5 เผยแพรประชาสัมพันธชองทาง 2 ชองทาง พ.ย.64และแนวทางการดำเนินการ
ก.ย.65
รองเรียน Flow Chart การจัดซื้อ
จัดจาง บนหนาเว็ปไซตของ
หนวยงาน และทางชองทางอื่นๆ
ของหนวยงาน เชน Line group
การประชุมเจาหนาที่ หนังสือแจง
เวียน เปนตน
6 ประเมินระดับการรับรูการ
2 ครั้ง
ม.ค.-ก.ย.
ดำเนินงานคุณธรรมและความ
65

ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการแลว

คณะทำงาน
ITA

อยูระหวางดำเนินการ

คณะทำงาน
ITA

อยูระหวางดำเนินการ

คณะทำงาน
ITA

ดำเนินการแลว 2 ครั้ง

คณะทำงาน
ITA

อยูระหวางดำเนินการ

คณะทำงาน รอสวนกลางแจงใหทำการประเมิน
ITA
ตามรอบ

แผน/โครงการ/กิจกรรม
โปรงใสของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน (IIT)
7 เปดเผยขอมูลสาธารณะบนเว็ป
ไซตหนวยงาน ในองคประกอบที่
สำคัญ 2 ดาน คือ
2.3.1 ดานขอมูลพื้นฐานของ
หนวยงาน
2.3.2 ดานการแกไขปญหาทุจริต
(สอดคลองกับการวิเคราะห
ทบทวน Gap IIT ของหนวยงาน)

เปาหมาย

2 ดาน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดำเนินการ
ม.ค.-ก.พ. คณะทำงาน
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ITA

ผลการดำเนินงาน

อยูระหวางดำเนินการ

รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินงานในชวงเดือนธันวาคม 2564
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะทำงานคุณธรรมจริยธรรมศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี
เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของทุกกลุมงาน ในการกำหนดประเด็นหลักที่จะดำเนินงานในปงบประมาณ
พ.ศ.2565 จึงไดมีการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมศูนยอนามัยที่ 8
อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมวางแผนการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการคุณธรรมความโปรงใน
ศูนยอนามัยที่ 8 อุดรธานี ประจำปงบประมาณ 2565

ภาพประกอบการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2

