สรุปรายงานการประชุม ติดตามการดาเนินงานตัวชี้วดั ตามคารับรองการปฏิบตั ริ าชการ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสิริธรรมนคร
ผู้มาประชุม
1. นายวินัย ตันติธนพร
2. นางมยุรี บุญวรรณ
3. นางสาววีรวรรณ บุญวงศ์
4. นางนันทนาถ ช่วยสกุล
5. นายณัฐพงศ์ พันธุเสวี
6. นางเบญจวัณ มากนวล
7. นายชัยณรงค์ แก้วจานงค์
8. นางสาวกัลยาณี ฉิมแก้ว
9. นางจินดา สวัสดิภาพ
10. นายจาตุรัตน์ น่าสม
11. นางพรรณวิไล เลิศไกร

ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 11
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการช่างศิลป์
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

1. นางจิตติมา นาคะนนท์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เปิดประชุมเวลา 09.00 น. โดยนายแพทย์วินัย ตันติธนพร ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธาน
การประชุม โดยมีวาระในการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งจากประธาน
1.1 การเตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนหลัง
(เดือนเมษายน – กันยายน 2563) ให้กลุ่มงานทบทวนเพื่อวางแผนในการดาเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง โดยแยก
จากงบประมาณที่ได้จัดสรรไปแล้ว ซึ่งงบประมาณที่ศูนย์ฯ จะได้รับประมาณร้อยละ 50 ของงบประมาณที่รับ
จัดสรรในปี 2562 (8,000,000 บาท) ดังรูปที่ 1 แสดง Timeline การเตรียมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปี 63
กรมอนามัย
1.

1.2 การนิเทศงานกรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 วันที่ 17
กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิเทศประกอบด้วย
1) รองอธิบดีกรมอนามัย : ประธาน
2) ผูท้ รงคุณวุฒิ
: รองประธาน
3) ผูแ้ ทนคลัสเตอร์ 1-9 : ผู้นิเทศ
4) กองแผนงาน
: เลขานุการ และคลัสเตอร์สนับสนุนเป็นผู้แทนในนามหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง และกองแผนงาน โดยมีกรอบในการนิเทศงานกรมอนามัย ปี 2563
ดังนี้
1) Agenda and Area Management 2 ประเด็น คือ นโยบาย/โครงการสาคัญ และปัญหา
สาคัญในเขตสุขภาพ
2) PP Premium Service 2 ประเด็น คือ แผนการจัดบริการ และแผนการลงทุน
3) Financial Management 5 ประเด็น คือ งบปกติ/เงินนอกงบประมาณ ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน งบ
ดาเนินงาน งบลงทุน และงบจ้างบุคลากร
4) Data, Information and Knowledge management 3 ประเด็น คือ ระบบการบริหาร
ข้อมูล ระบบเฝ้าระวัง และระบบติดตามกากับ ประเมิน
วันที่ 1 : คลัสเตอร์ส่วกลางวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ทรง คลัสเตอร์ส่วนกลางแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลของ
ศูนย์อนามัย ดังนี้
- สถานการณ์/ผลการดาเนินงานโครงการสาคัญ
- ปัญหาอุปสรรค
- ข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการ กลไกการ
ขับเคลื่อนงาน
- ความต้องการของภาคีที่จะให้กรมอนามัย
สนับสนุน
- นวัตกรรม / Best practice

วันที่ 2 : รองอธิบดีรับฟังการนาเสนอผลการนิเทศงาน
รองอธิบดีรับฝังการนาเสนอและให้ข้อเสนอแนะ
- ข้อมูลของศูนย์อนามัย
- ข้อเสนอแนะจากผู้แทนคลัสเตอร์ส่วนกลาง 1-9

ประธานมอบหมาย : ยุทธศาสตร์จัดทา Template ในการนาเสนอ และดูแลคณะนิเทศวันที่ 16 กพ.
2563 กลุ่มอานวยการดูแลคณะนิเทศวันที่ 17 กพ. 2563
วาระที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
2.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ปัจจุบันพบว่ามีแม่ตายเพิ่มขึ้น 1 รายของจังหวัดชุมพร ภาพรวมทั้งเขต 3 ราย ในจังหวัดภูเภ็ต
สุราษฎร์ธานี และชุมพร ซึ่งจะมีการจัดประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาระหว่างวันที่ 19-20 กพ. 2563

2.2 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมีพัฒนาการสมวัย
ขณะนี้กาลังดาเนินการสุ่มประเมินการใช้ DSPM ร่วมกับกรมสุขภาพจิต จากการสุ่มประเมิน
พบว่าเด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้าประมาณ ร้อยละ 40 และเมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินกับศูนย์อนามัยที่ 11
พบว่าผลการสุ่มประเมินใกล้เคียงกัน สรุปคือข้อมูลการสุ่มประเมินมากกว่าข้อมูลในระบบ HDC
ประธานมอบหมาย : รายงานค่าเฉลี่ยผลการสุ่มตรวจ และเตรียมการทาแผนเพื่อแก้ไขปัญหาใน
ปีงบประมาณ 2564
2.3 ตัวชี้วัด 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
สถานการณ์อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ 15-19 ปี ยังเกินเกณฑ์ในทุกจังหวัด แต่มีแนวโน้ม
ที่ลดลง การขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่าน พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งในวัยรุ่นปี 2559 โดยการ
ประชุมคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งได้จัดประชุมไปแล้ว 5 จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง
พังงา กระบี่ และนครศรี ธรรมราช รอการตอบรับ 2 จังหวัด คือ ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี ผลจากการประชุม
ดังกล่าว พบว่าจังหวัดมีการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการ แต่ละกระทรวงเข้าใจบทบาทหน้าที่ ยุทธศาสตร์ และมี
การบูรณาการแผนงานที่เป็นรูปธรรม ปัจจัยที่ส่งเสริมความสาเร็จ คือ การทีมเลขานุการซึ่งประกอบด้วย จนท.จาก
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และศูนย์อนามัยที่ 11 นาเสนอข้อมูลที่รอบด้าน โดยเฉพาะทางเลือกในการยุติการ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมสู่เครือข่ย RSA ที่ศูนย์อนามัยร่วมกับเครือข่ายแพทย์อาสา และทีมสหวิชาชีพภาคใต้ผู้รับผิดชอบ
งานวัยรุ่น ผ่านสายด่วน 1663 เพื่ อจัดระบบการส่งต่อ Case ตั้งครรภ์ไม่พ ร้อมผ่านกระบวนการต่างๆ ตาม
มาตรฐานของแทพย์สภา การส่ง ต่อเฉลี่ย 10 รายต่อสัปดาห์ สู่แหล่งยุติการตั้งครรภ์ปลายทางตามเงื่อนไขอายุ
ครรภ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 4 แห่ง คือ รพ.ค่ายวชิราวุธ รพ.สมเด็จพระยุพราชฉวาง รพ.ชะอวด และคลินิก
นายแพทย์ธานินทร์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง คือ รพ.เกาะสมุย

2.4 ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ผลการดาเนินงานร้อยละ 64.58 (ข้อมูล โปรแกรม LTC ปี 2563) พบว่าจานวน Care Plan ที่
อยู่ปรากฎอยู่ระบบโปรแกรม 3C ต่ากว่าจานวนผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึงพิงจริง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนา
ปรับปรุงข้อมูลที่มีความคลาดเคลื่อน และจากการประชุมผู้สูงอายุ ณ จังหวัดเชี่ยงใหม่ที่ผ่านมา การหารือเรื่องจัด
อบรม CM ขณะนี้ยังไม่มีการอบรมเพิ่ม แต่จะให้ความรู้ผ่าน VDO Call และ Line group ซึ่งยังพบปัญหาการเข้า
ใช้ระบบเนื่องจากยังไม่มี Username และ Password
ประธานเสนอ : การปรับข้อมูลในโปรแกรม ยึดผลงานตอนปลายปีที่ได้รับอนุมัติงบ
ประเด็น เพิ่ ม เติม ตัวชี้วัด ผู้สู งอายุมีพ ฤติกรรมที่ พึ งประสงค์ร้อยละ ๖๐ ข้อคาถามในการคัดกรอง
เหมือนกับกลุ่มวัยท างาน และได้รับการแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุส่วนกลางให้ใช้
โปรแกรม H4Y ในการคัดกรอง แต่ยังไม่ได้ทาหนังสือชี้แจ้งพื้นที่เนื่องจากยังรอความชัดเจนในการดาเนินการของ
ส่วนกลาง
ประธานเสนอ : ขอแนวข้อคาถามการคัดกรอง เพื่อใช้ในเวทีการตรวจราชการ
เอกสาร : https://drive.google.com/file/d/1XJcSy0wzSvDQnLhtXHcghH4I1oYSEpNq/view?usp=sharing

2.5 ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พฒ
ั นาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
การดาเนินงาน รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไปเป้าหมายร้อยละ 100 ผลงานร้อยละ 95.23 ระดับ
ดีมากขึ้นไป เป้าหมายร้อยละ 81 ผลงานร้อยละ 65 และผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก Plus เป้าหมายร้อยละ 30
ผลงานร้อยละ 23.81 พบว่า 2 จังหวัดที่ยังไม่ผ่านค่าเป้าหมาย คือ จังหวัดชุมพร ยังไม่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้น
ไป 8 แห่ง และระดับดีมาก plus 2 แห่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังไม่ผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป 20 แห่ง ระดับดี
มากขึ้นไป 12 แห่ง และระดับดีมาก plus 3 แห่ง ซึ่งได้กาหนดแผนการติดตามประเมินคุณภาพโรงพยาบาลใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่สามารถยกระดับเป็นระดับดีขึ้นไปของจังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 4 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลเชียรใหญ่ โรงพยาบาลพระพรหม และโรงพยาบาลพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์
ในวันที่ 17 และ 20 กพ. 2563
เอกสารอ้างอิง : https://docs.google.com/document/d/1uCWTlHIZ42z5MRG7A6ibtq7AV7D87EpcyAa9IIxps_8/edit

2.6 ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการควบคุม การกากับดูแล การบริหารงาน
การบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ในประเด็นรายการข้อมูล ความรู้ และรายงานการวิเคราะห์การ
ควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 11 ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
แผนในการดาเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังนี้
1) แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของหน่ วยงาน โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกกลุ่มงาน
2) ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจาหน่วยงาน ประจาปี 2653 จานวน 5 คน
3) ส่งตัวแทนคณะกรรมการร่วมเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการดาเนินงานระบบการ
ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและนโยบายของกรมอนามัย 4 คน ระหว่าง
เดือนตุลาคม 2562 – มกราคม 2563
4) กาหนดการประชุมคณะกรรมควบคุมภายใน จานวน 4 ครั้ง/ปี ในเดือนมกราคม มีนาคม
พฤษภาคม และเดือนกรกฏาคม
5) ส่งรายงานการควบคุมภายใน คือ ปค.4 ปค.5 ของส่วนงานย่อย และติ ดตาม ปค.5 รอบ
12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เผยแพร่ผ่านเวปไซด์ของศูนย์
6) การจัดทารายการ และรายงานตรวจสอบภายในประจาหน่วยงานประจาไตรมาส 4 ไตรมาส
7) การจัดทาผังขั้นตอนตามระบบการควบคุมภายใน 4 ขั้นตอนของกลุ่มงานย่อย
2.7 ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ประกอบด้วย 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี เป้าหมายระดับ 5 คือ ร้อยละของค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย(BMI)
ของบุคลากรลดลงร้อยละ 5 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยทางานได้พัฒนาโปรแกรม Happy Body HPC11 จัดเก็บ
ข้อมูลสุขภาพ ติดตาม และประเมินผล เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ในเดือนมกราคม 2563 ได้ข้อมูลบุคลากรทุก
คนในหน่วยงาน จานวน 153 คน พบว่าค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ยเท่ากับ 24.37 อยู่ระดับน้าหนักเกิน บุคลากรส่วน
ใหญ่น้าหนักเกิน อ้วนระดับ 1 และอ้วนระดับ 2 ร้อยละ 56.86 น้าหนักปกติ ร้อยละ 37.91 และผอม ร้อยละ
5.23 ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายกลุ่มงานพบว่ากลุ่มงานค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย ดังนี้

1) ปกติ จ านวน 2 กลุ่ ม งาน คื อ กลุ่ ม งานพั ฒ นาส่ งเสริม สุ ข ภาพแม่ แ ละเด็ ก และ
ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน
2) น้าหนักเกิน จานวน 7 กลุ่มงาน คือ กลุ่มพัฒนาส่ งเสริมสุขภาพวัยทางาน ผู้สูงอายุ
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม บริหารยุทธศาสตร์ละพัฒนากาลังคน เทคนิคบริการและ
วิชาการ ผู้ป่วยใน และทันตสาธารณสุข
3) น้าหนักเกินระดับ 1 จานวน 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มอานวยการ และส่งเสริมสุขภาพ
วัยรุ่น
จากผลการสารวจข้อมูลดังกล่าวจึงได้เสนอเกณฑ์คะแนนในการพิจารณากลุ่มงานต่อคณะกรรมการ
สมรรถนะ โดยใช้ค่าดัชนีมวลกายเฉลี่ย 6 เดือน ดังนี้
1) ระดับปกติ คะแนน ร้อยละ 100
2) ระดับผอม คะแนน ร้อยละ 80
3) ระดับน้าหนักเกิน คะแนน ร้อยละ 70
4) ระดับอ้วนระดับ 1 คะแนน ร้อยละ 60
5) ระดับอ้วนระดับ 2 คะแนน ร้อยละ 50
เอกสารเพิ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=1QCkNSmXoRHlkHeIZNQXfYa2h1p2NfjcO
มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ เป้าหมายระดับ 5 คือ ร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงานนา
ข้อมูล&ความรู้ ขึ้นเวปไซด์หน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะฯ นาออกสารแนบเข้าระบบ DOC ในทุก
ประเด็นเรียบร้อยแล้ว เหลือการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร การดาเนินงานในเดือนมกราคม นาผลการตอบแบบสารวจความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร ครั้ งที่ 1 ประจาปี 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 156 คน พบว่าภาพรวมความ
ผูกพันองค์กร ร้อยละ 80.82 อยู่ในระดับมาก แจกแจงเป็นรายปัจจัย ดังนี้ เกี่ยวกับการงานที่ทา ร้อยละ 84.59
สถานการณ์ของตนเองและสภาพแวดล้อม ร้อยละ 83.94 และผู้คนในองค์กร ร้อยละ 82.93 ปัจจัยเกี่ยวกับ
องค์กร ร้อยละ 79.41 ผู้บริหารระดับสูง ร้อยละ 78.93 และผู้บังคับบัญชาโดยตรง 78.72 ตามลาดับ จากผล
การสารวจคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะศูนย์อนามัยที่ 11 ได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 และมีมติ
ให้มีการจัดแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันบุคลากรต่อองค์กร จานวน 3 โครงการ คือ
1) โครงการสานสัมพันธ์ศูนย์อนามัยที่ 11 มีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ 1.1) การแข่งขัน
กีฬาสี 1.2) กิจกรรม Big Cleaning Day 1.3) กิจกรรมทาบุญครบรอบวันเกิดศูนย์
2) โครงกางคัดเลือกบุคคลต้นแบบในด้านต่างๆ
3) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 11

2.8 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 82.48 ข้อมูล ณ วันที่
31 มกราคม 2563
2.9 ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA2558/PMQA 4.0 ขณะนี้ได้ประเมินตนเอง ตามแบบประเมินสถานะการเป็น
ระบบราชการ 4.0 ในระบบ Online และแนบไฟท์เข้าสู่ระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว
แผนที่จะดาเนินการถัดไป
1) แผนการพั ฒ นาบุ คลากรด้านการจัดท าแผนยุท ธศาสตร์ น าไปสู่แผนปฏิ บั ติการ ได้มี การ
กาหนดโครงการ กาหนดกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา ในการพัฒนา กาหนดในเดือนมิถุนยายน 2563
2) การปฏิบัติงานประจาเดือนมกราคม 2563 กาหนดให้ทุกกลุ่มงานทบทวนแผนปฏิบัติก าร
และดาเนินการตามแผน ให้สอดคล้องกับระยะเวลา งบประมาณ
3) ทุกกลุ่มงานทบทวนปัญหาอุปสรรค
3.0 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
เป้าหมายระดับ 4 คือ ร้อยละของกิจกรรมที่มีการปรับแผนปฏิบัติการประจาปีตามรอบการประเมิน และระดับ 5
คือ ร้อ ยละของความส าเร็จ ในการบรรลุ เป้ าหมายตามแผนปฏิ บั ติ การประจาปี ต ามรอบการประเมิ น ขณะนี้
สถานะการณ์เบิกจ่ายงบประมาณตรงกับระบบ GF ได้แนบไฟท์เข้าสู่ระบบ DOC และอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ
ความถูกต้อง
ที่ประชุม : รับทราบ
ปิดการประชุม เวลา 11.00 น.
พรรณวิไล เลิศไกร บันทึกการประชุม

