ประชุมคณะกรรมการองค์กรสร้างสุข
ครั้งที่ 11 ปีงบประมาณ 2564
วันที่ 2 สิงหาคม 2564
ณ ห้องประชุมสิริธรรม ศอ.11

รายชื่อผู*เข*าร-วมประชุม
1.นายชัยณรงค, แก0วจำนงค,

ตำแหน6ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ประธาน

2.นางบำเพ็ญ อักษรพาลี

ตำแหน6ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

3.นางสาวอายีซLะ ขวัญทอง

ตำแหน6ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

4.นายธชนรรทน, ตั้งตรีตระกูล

ตำแหน6ง นักวิชาการคอมพิวเตอร,ปฎิบตั ิการ

กรรมการ

5.นางสาวจารุณี สุขเกื้อ

ตำแหน6ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

6.นางสาวอรอุมา อำลอย

ตำแหน6ง เจ0าพนักงานวิทยาศาสตร,การแพทย,ชำนาญงาน

กรรมการ

7.นางสาวเยาวภา แขกพงค,

ตำแหน6ง นักกายภาพบำบัดปฎิบตั ิการ

กรรมการ

8.นางสาวสุกัญญา พงษ,พา

ตำแหน6ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

9.นางสาวชุติมา นวลสะอาด

ตำแหน6ง เจ0าพนักงานทันตสาธารณสุขปฎิบัติงาน

กรรมการ

10.นางสาวอารีย, สุขสวัสดิ์

ตำแหน6ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กรรมการ

11.นางสาวพนิดา ชัยมุสิก

ตำแหน6ง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบตั ิการ

กรรมการ

12.นางสาวณัฐชยา ป]ญญายุทธศักดิ์

ตำแหน6ง พยาบาลวิชาชีพปฎิบตั ิการ

กรรมการ

13. นางสาวอุษาวดี กาญจนหึงษ, .

ตำแหน6ง พนักงานพิมพ,

กรรมการ

14.นางสาวจิราพร เหมทานนท,

ตำแหน6ง นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบตั ิการ

เลขานุการและกรรมการ

ประเด็นการประชุม
วาระที่ 1 ประธานแจ/งให/ทราบ
1) ผลการประเมินสถานที่ทำงาน น>าอยู> น>าทำงาน ประเมิน 5 ส การของ ศอ.12 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64
ผ>านทุกข/อ HWP ระดับดีและ 1 ข/อระดับดีมาก และ 5 ส. ผ>านทุกข/อ (42 ข/อ)
วาระที่ 2 เรื่องดำเนินการ
2) ประเมิน HWP กลุ>มงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ให/คณะกรรมการฯ ทุกกลุ>มงานนัดการ
ประเมินอีกครั้งหนึ่ง ภายในสัปดาหXที่ 3 ของเดือน สิงหาคม 2564

สรุปผลตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคCกรแหFงความสุขที่มีคุณภาพ
ศูนยCอนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช
เดือน สิงหาคม 2564
***************************************
โดยตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองคBกรแหEงความสุขที่มีคุณภาพ อยูEภายใตKการดำเนินงานของคณะกรรมการองคBกร
สรKางสุข ประจำปNงบประมาณ 2564 (ตามคำสัง่ ศูนยBอนามัยที่ 11 ที่ 39/2563 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2563)
1. สรุปผลการวิเคราะหCความผูกพันของบุคลากรตFอองคCกร มีผูKตอบแบบสำรวจความผูกพันของบุคลากรของศูนยBอนามัยที่ 11 จำนวน
135 คน ผลการสำรวจความผูกพันองคBกรของบุคลากร ศูนยBอนามัยที่ 11 ปN 2563 พบวFา บุคลากรสEวนใหญEอายุระหวEาง 41-55 ปN (Gen. X) รKอย
ละ 56.2 เปaนขKาราชการ รKอยละ 67.2 ระดับปริญญาตรี รKอยละ 63.4 และตำแหนEงระดับชำนาญการ รKอยละ 51.1 บุคลากรสEวนใหญEแสดงความ
คิดเห็น รKอยละ 75 ถือวEาภาพรวมอยูEในเกณฑBดีขKอเสนอแนะจากผูKมีสEวนไดKสEวนเสีย 1) ดKานบุคคล ควรสนับสนุนใหKบุคลากรเพิ่มทักษะความรูK การ
ปฏิบัติที่ดี เนKนการทำงานเปaนทีม มีกิจกรรมตEาง ๆ ดKานการใชKชีวิตอยEางสมดุล ดKานองคBกร ควรใชKการสื่อสารใหKครอบคลุม เนKนการพูดคุยแบบเปaน
กันเอง และการปรับปรุงสถานที่ใหKเอื้อตEอการทำงาน
2. สรุปผล/สถานการณCตามเกณฑC Healthy Workplace Happy for Life และผลการดำเนินงาน 5 ส (ผFานเกณฑC)
ประจำปhงบประมาณ 2564 (ผูKรับผิดชอบโครงการ คือ นางสาวจิราพร เหมทานนทB นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการ
องคBกรสรKางสุข) ผลการดำเนินงาน HWP ของหนEวยงานสามารถดำเนินไดK จำนวน 42 ขKอ จาก 42 ขKอ สิ่งสำคัญคือการรักษาสภาพและการทำใหKดี
ขึ้นอยEางตEอเนื่อง และมีการติดตามและประเมินทุกเดือนเพื่อรายงานตEอที่ประชุมคณะกรรมการ และผEาน Line Group องคBกรสรKางสุข
>> การพัฒนา HWP ระดับดีมาก มีชีวิตชีวา และมีสมดุลชีวิต โดยเลือก กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย
-จัดพื้นที่ใหKบริการกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย เชEน หKอง fitness ปรับปรุงถนนบริเวณศูนยBอนามัยที่ 11 ใหKเอื้อตEอกิจกรรมทางกาย/
ออกกำลังกายของเจKาหนKาที่ เจKาหนKาที่เขKารEวมกิจกรรมกKาวทKาใจ ศูนยBอนามัยที่ 11 และกิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกาย และมีการรายงานผล
กิจกรรมทางกาย/ออกกำลังกายของแตEละกลุEมงาน ผEานคณะกรรมการองคBกรสรKางสุข และผEานกลุEมไลนB กิจกรรมสัมพันธB
3. ผลการตรวจสุขภาพของบุคลากรในหนFวยงาน ประจำปhงบประมาณ 2564 แผนการตรวจสุขภาพประจำปNบุคลากร ประจำปN
งบประมาณ 2564 ทั้งหมด 149 คน ประกอบดnวย 1) สิทธิประกันสังคม จำนวน 40 คน เดือน ก.พ. 64 และ 2) สิทธิขKาราชการ จำนวน 107
คน เดือน เม.ย. 64 และเดือนเมษายน 2564 ตรวจสุขภาพของพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงทุกคน รKอยละ 100
4. การตรวจหาคFา BMI และกิจกรรมปรับเปลี่ยนดnานสุขภาพของบุคลากรในหนFวยงาน
บุคลากร ประจำปNงบประมาณ 2564 ทั้งหมด 149 คน ปกติ 109 คน (รKอยละ 73.15) เกินเกณฑB จำนวน 40 คน (รKอยละ 27.20)
แยกเปaน อKวนระดับ 1 จำนวน 25 คน(รKอยละ 17.01) และ อKวนระดับ 2 จำนวน 16 คน (รKอยละ 10.88) ไดKมีการจัดทำแผนเพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใหKกับบุคลากรที่มีภาวะเสี่ยง และมีการติดตามการปรับเปลี่ยนผEานระบบออนไลนBศูนยBอนามัยที่ 11 เชEน มีการออกกำลังกาย รูปแบการ
รับประทานอาหารที่เหมาะสม กKาวทKาใจ เปaนตKน (Happy Body ศูนยBอนามัยที่ 11)
5. สรnางองคCกรที่มีคุณภาพ โดยเนnนการสรnางบุคคลตnนแบบดnานตFางๆ ของหนFวยงาน ปhงบประมาณ 2564 เพื่อเปaนการยกยEองเชิดชู
บุคลากรที่เปaนแบบอยEางที่ดีตEอองคBกร เชEน บุคคลตKนแบบดKานสุขภาพ บุคคลตKนแบบดKานสิ่งแวดลKอม บุคคลตKนแบบดKานการออกกำลังกาย บุคคล
ตKนดKานความเสียสละตEอหนEวยงาน เปaนตKน ผEานการคัดเลือกจากคณะกรรมการองคBกรสรKางสุข และจะมีการยกยEองในเดือนมิถุนายน 2564 ในวัน
สถาปนาศูนยBอนามัยที่ 11 ของทุกปN
6. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มี 2 กิจกรรม ดังนี้
6.1 กิจกรรมปลูกตKนไมKปรับภูมิทัศนBและเก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณหนKาโรงรถ เพื่อพัฒนาสถานที่ทำงานใหKนEาอยูE นEาทำงาน
เสริมสรKางคุณภาพชีวิตคนทำงาน สEงเสริมความรัก ความสามัคคีของบุคลากรในองคBกร
6.2 กิจกรรม Big Cleaning Day รEวมกันของบุคลากรศูนยBอนามัยที่ 11 บริเวณพื้นที่ศูนยBอนามัยที่ 11 และหKองประชุมพุทธรักษา ที่
สำหรับฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับบุคลากรที่เกี่ยวขKองและประชาชนทั่วไป ใหKสะอาดและปลอดภัยเพื่อเตรียมการเปÜดในการปáองกันและการ
แพรEกระจายเชื้อโรคโควิด-19
7. มอบรางวัลผูnที่เขnารFวมกิจกรรมกnาวทnาใจใน 100 กม. โดยการจับฉลาก ผEานออนไลนB ไดKรับของรางวัลจาก ผูKบริหารและเจKาหนKาที่
ผูKเกี่ยวอขKองรEวมสนับสนุน มอบเมื่อวันที่ 2 ส.ค. 64 จำนวน 6 รางวัล
รายงานโดย ประธานนคณะกรรมการองคBกรสรKางสุข ศูนยBอนามัยที่ 11

