สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ครั้งที่ 4/2563 วัน จันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563
การพิจารณาตรวจให้คะแนนTemplate function ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
.................................................................
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายเกษม เวชสุทธนนท์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

2.นางสาวกานดาวสี มาลีวงษ์

ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

3.นายยงยส หัถพรสวรรค์

รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

4.นางวิยดา บุญเลื่อง

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทางการแพทย์

5.นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

6.นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน

7.นางชณภา ศรีหล้า

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

8.นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ

9.นางศิริพรรณ บุตรศรี

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

10.นางวิไล รัตนพงษ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น แล สถานศึกษา

11.นางจารินี ยศปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงาน และสถานที่ทำงาน

12.นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ

13.นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ

14.นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

15.นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม

16.นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผู้ขอ/....

๒
ผู้ขอเข้าร่วมประชุม
1.นางพัชรา อาจอินทร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2.นางวิระฉัตร ชูสิน

พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ประธาน ได้กล่าว
เปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
ปรับ function ตามโควิด รอบ 6 เดือนหลังตั้งแต่เมษายน 2563 - กันยายน 2563 รอทิศ
ทางการเปลี่ยนแปลงจากกพร. ของกรมอีกครั้ง รอบ 6 เดือนแรก function ถูกเขียนไว้แล้ว
มติที่ประชุม : รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ

วาระที่2

รับรองการประชุม

นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมือ วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม
พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง หากไม่มีผู้ใดแก้ไข
ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานดังกล่าว
มติทปี่ ระชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
วาระที่3
วาระที่4

เรื่องสืบเนื่อง
เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 เกณฑ์การตรวจให้คะแนน พิจารณาเชิงปริมาณ/คุณภาพ ยึดหลักการตรวจของกพร.กรม
ตรวจตาม Function ที่เขียน
4.2 เกณฑ์การอุทธรณ์ มีดังนี้
4.2.1 ส่งหลักฐานให้กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผลตาม
กำหนดเวลา ส่งก่อนวันตรวจ 1 วัน (19 เมษายน 2563)
4.2.2 อุทธรณ์ได้ภายใต้หลักฐานเดิม โดยยึดจากการส่งหลักฐานใน E-Mail กลุ่มของ
บริหารยุทธฯ กรรมการเขียนเหตุผลในการหักคะแนนในทุกช่อง
4.3 เริ่มตรวจ Function ดังนี้
4.3.1 เรื่อง...

๓
4.3.1 เรื่อง ระดับความสำเร็จของการกำกับติดตามแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรุงเทพมหานคร (แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือฯ) และการ
สนับสนุนการขับเคลื่อน SMART CITY (ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
ที่ประชุมตรวจพิจารณาให้คะแนน 5 คะแนน
4.3.2 เรื่องการขยายการดำเนินงานสร้างความรอบรู้สุขภาพในเขตเมือง (รองผู้อำนวยการ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
ที่ประชุมตรวจพิจารณาให้คะแนน 2 คะแนน เนื่องจากขาดหลักฐานในระดับที่ 3 - 5
ประธานมอบให้คณะกรรมการแบ่งกลุ่มพิจารณาตรวจให้คะแนน กลุ่มล่ะ 3 - 4 คน
ตรวจพร้อมทั้งอุทรณ์ เพื่อลดระยะเวลาในการทำงาน โดยแบ่งกลุ่มพิจารณาตรวจ ดังนี้
กลุ่มที่ 1
1.นางสาวกานดาวสี มาลีวงษ์
2.นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ
3.นางวิไล รัตนพงษ์
4.นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์
โดยมีหัวข้อในการตรวจ ดังนี้
1.ร้อยละของการขับเคลื่อนเบิกจ่ายงบประมาณ
2.ระดับความสำเร็จของการจ่ายเงินตามสัญญายืมเงินการส่งล้างหนี้เงินยืม และการส่งใช้เงินยืม
เป็นเงินสดเกิน 30%
3.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคลินิกรอบรู้สุขภาพสำหรับหญิงตั้งครรภ์
4.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพสู่ Training
Center
5.ระดับความสำเร็จของการควบคุมทางห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.ระดับความสำเร็จของการผลิตชุดตรวจและการตรวจแบคทีเรียในน้ำและอาหาร ของสถาบัน
พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
7.การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานด้วยหลักการ Health literacy เพื่อควบคุมน้ำหนัก
ระดับน้ำตาลในเลือด และป้องกันภาวะ Death fetus in Utero
8. (ศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่มารับบริการใส่ฟันเทียม
ที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง)
9.การศึกษาการประคบเย็นด้วยเจลเก็บรักษาอุณหภูมิในผู้ป่วยภายหลังศัลยกรรมช่องปาก
กลุ่มที่2...

๔
กลุ่มที่2
1.นายยงยส หัถพรสวรรค์
2.นางชณภา ศรีหล้า
3.นางจารินี ยศปัญญา
4.นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์
โดยมีหัวข้อในการตรวจ ดังนี้
1.ระดับความสำเร็จของการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับเครือข่ายและ
ประชาชน
2.ระดับความสำเร็จของการตรวจสอบพัสดุประจำปี และ จำหน่ายพัสดุประจำปี
3.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคลินิกรอบรู้ด้านสุขภาพเด็ก
4.ระดับความสำเร็จการดำเนินงานเป็นคลินิกรอบรู้ด้านสุขภาพ
5.ระดับความสำเร็จของการดำเนินการให้บริการงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
6.การดูแลหญิงตั้งครรภ์ teenage pregnancy ด้วย Health literacy เพื่อให้เห็นถึง
ความสำคัญของการมาฝากครรภ์ตามเกณฑ์ ป้องกันลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดจากการ
ตั้งครรภ์ pre term delivery , low birth weight
7.ความรอบรู้ของประชาชน/หญิงตั้งครรภ์เรื่องโภชนาการกับสุขภาพช่องปาก
8.ระดับความสำเร็จของการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล
9.ระดับความสำเร็จของการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
กลุ่มที่3
1.นางวิยดา บุญเลื่อง
2.นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ
3.นางสาวเยาวเรศ วงศสสุลกั ษณ์
โดยมีหัวข้อในการตรวจ ดังนี้
1.ระดับความสำเร็จของการวิจัย / R2R
2.ระดับความสำเร็จของการจัดทำหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3.ความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่
4.ระดับความสำเร็จของงานบริการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
5.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตร การบริหารจัดการเหตุรำคาญ
6.การป้องกันและแก้ไขภาวะซีดในเด็กปฐมวัย
7.การปรับ...

๕
7.การปรับระบบการดูแลผุ้ป่วยเบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ โดยใช้กระบวนการ HL
8.การพัฒนาความรอบรู้ด้านทันตสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดสร้อยทอง
กรุงเทพมหานคร
9.ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีสื่อประชาสัมพันธ์ที่ถูกนำเผยแพร่ จำนวน 3 เรื่อง
กลุ่มที่4
1.นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง
2.นางศิริพรรณ บุตรศรี
3.นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์
โดยมีหัวข้อในการตรวจ ดังนี้
1.ระดับความสำเร็จของการลดฝุ่น
2.ระดับความสำเร็จของการหมักทำปุ๋ยอินทรีย์
3.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
4.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรการขับเคลื่อนสถานประกอบการรอบรู้สุขภาพ
5.ระดับความสำเร็จของการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการจัดการ
สุขาภิบาลอาหารของผู้สัมผัสอาหาร
6.ระดับความสำเร็จการให้บริการทันตกรรม ครั้ง/วัน
7.การพัฒนาเครื่องมือวัดความรอบรู้ด้านทันตสุภาพเด็กปฐมวัยของผู้ปกครองเด็กปฐมวัยที่มารับ
บริการคลินิกเด็กสุขภาพดี สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร
8.ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนในเรื่องยา
9.การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้โดยกระบวนการเสริมสร้างความรอบรู้ ด้านสุขภาพ
กรรมการ 1 กลุ่มตรวจ Function ที่เหลือจำนวน 36 Function แบ่งเป็น กลุ่มละ 9
Function โดยสื่อสารผ่าน line กลุ่มคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสถาบันพัฒนาสุข
ภาวะเขตเมือง

๖
โดยมีแผน...
โดยมีแผนการดำเนินการตรวจ ดังนี้
Timeline การตรวจ Function ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รอบ 6 เดือนแรก
ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ
ว/ด/ป
รายการนำส่ง
1
20 เมษายน 2563 แบ่งกลุ่มตรวจ Function (4 กลุ่ม)
2

24 เม.ย. 63
เวลา 13.00 น.

กำหนดส่งคะแนน

3

27-28 เม.ย.63

นโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
รวบรวมคะแนน

4

29 เม.ย.63

เปิดให้อุทรณ์ ภายใต้หลักฐานเดิม

5

30 เม.ย.63

ส่งให้กรรมการตรวจ

6

2 พ.ค. 63

กรรมการส่งคะแนนให้ นโยบายยุทธศาสตร์และ
ประเมินผล

7

7 พ.ค. 63

นโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล รวบรวมคะแนนส่ง
คะแนนให้ HR ดำเนินการ

มติที่ประชุม

: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติ

วาระที่5

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
-

วาระที่6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-

ปิดประชุม

เวลา 16.00 น.

๗
นางสาว...
นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ผู้จดรายงานการประชุม

นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

