สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ครั้งที่ 2/2563
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
............................................
ผู้เข้าประชุม
1. นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์
2. นางกานดาวสี มาลีวงษ์
3. นายแพทย์ยงยส หัถพรสวรรค์
4. แพทย์หญิงวิยดา บุญเลื่อง
5. นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง
6. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ
7. นางชณภา ศรีหล้า
8. นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ
9. นางศิริพรรณ บุตรศรี
10. นางวิไล รัตนพงษ์
11. นางจารินี ยศปัญญา
12. นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์
13. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์
14. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์
ผู้ไม่เข้าประชุม
1. นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์
2. นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางพัชรา อาจอินทร์
2. นางสาวพรพรรณ ทองผดุงโรจน์

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน
หัวหน้ากลุ่มงานบริการเงินและบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัยละนวัตกรรม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ ไปต่างประเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ

พยาบาลิชาชีพชำนาญการ
นิติกร

เริ่มประชุม

เวลา 09.00 น.

วาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
เกณฑ์การพิจารณาตัวชี้วัดตามคำรับรองปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้แจ้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองประจำปีงบประมาณ 2563
เกี่ยวกับตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ดังนี้
ทบทวน : - ไม่มากเกินไป
- สะท้อนถึงผลงานที่ได้ดำเนินการแล้วจริง
- ไม่เลือกเรื่องยาก/ง่ายเกินไป โดยวัดค่าเฉลี่ยของปี 2562 นำของเดิมมา
วัดคุณภาพ (อาจจะทำเรื่องเดิม / หรือเรื่องใหม่แต่มาตรฐานงานต้องวัดได้
ทั้งเชิงปริมาณและสามารถสะท้อนผลลัพธ์)
มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุม
นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมมรกต ชั้น 2 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง หากไม่มีผู้ใดแก้ไขขอให้ที่ประชุมรับรองรายงาน
ดังกล่าว
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

วาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่อง
ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสถาบัติพัฒนาระบบราชการประจำปี
2563 (รอบที่ 1)
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับไปดำเนินการ
วาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้แจ้ง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อมอบหมาย
Function ตามกลุ่มงาน ดังนี้
1. ที่ปรึกษา : เรื่อง PP&P และการขยายเขตเมืองจำนวน 4 เมือง
2. รอง ฯ : เพิ่มการขยายเขตเมืองจำนวน 1 เรื่อง
3. บรย. : ปรับปรุงยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ

4. HR : เรื่องการทำคลิปสื่อสาร
5. กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม : เพิ่มจำนวนงานวิจัย R2R และการจัดทำหลักสูตร
6. กลุ่มงานอาคาร/สถานที่ : 1. เรื่องลดฝุ่น 2. เรื่องขยะ โดยมีการวางแผน วิธีการดำเนินงาน มีการบันทึก
ปริมาณการกำจัด และรายงานผล
7. กลุ่มงานการเงิน/บัญชี : เรื่องล้างหนี้ + เงินคืน 30 %
8. กลุ่มงานพัสดุ : 1.ทำให้คลังเป็นปัจจุบัน เคลียอย่างน้อย 1 คลัง
2.การจำหน่ายของครุภัณฑ์หมดอายุ
9. กลุ่มงานแม่และเด็ก / กลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น / กลุ่มวัยทำงาน / กลุ่มงานผู้สูงอายุ และกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม :
เรื่องเขียนหลักสูตร (ต้องอบรมหลักสูตร อย่างน้อย 1 ครั้ง) อาจจะเขียนเรื่องเดิม เพิ่มหลักสูตรที่สามารถเก็บเงิน
แทรกเข้าไป ให้เป็น Outcome
10. กลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์ : 1.หลักสูตร เรื่องการจัดการเรื่องร้องเรียน 2.พรบ.สาธารณสุข HL
11. คลินิก ทุกคลินิก : ให้ดำเนินการคลินิก ให้เป็น คลินิก HL
12. กลุ่มงานเภสัชกรรม : แยกเป็นรายบุคคล เช่น
- ภก. พัชรินทร์ ศรีประทักษ์ ให้เขียนหนังสือ 3 เรื่อง พร้อมประเมินการใช้
- ภก. วิชิต ทำเรื่อง HL
- ภก.สุภัทรา ทำเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล (คู่มือ)
13. กลุม่ งานห้องปฏิบัติการ Lab : เรื่องมาตรฐานห้อง Lab
14. กลุ่มงานแพทย์แผนไทย : เพิ่มเป้าหมาย จากปีที่แล้ว (จำนวนผู้มาใช้บริการสปา แพทย์แผนไทย)
15. องค์กรแพทย์ / ทันตแพทย์ : 1. ตัวชี้วัดการให้บริการ 2.ให้ดำเนินงานวิจัยเป็นรายบุคคล
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผลจะดำเนินการส่งข้อมูลให้กับกลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในลำดับต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 พิจารณา เกณฑ์ตัวชี้วัด Function : ใช้เอกสารหมายเลย 1
5.2 พิจารณาจำนวนตัวชี้วัดและการกระจายน้ำหนัก :
5.2.1 กรณีมีตัวชี้วัด Function 1 ตัว
ลำดับ
ตัวชี้วัด
น้ำหนัก
หัวหน้ากลุ่ม/องค์กรแพทย์

ผู้ปฏิบัติ

1

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง

5 ตัว

(ตัวละ 15) 75

1-3 ตัว

2

ตัวชี้วัดตาม
Function
ตัวชี้วัดกลาง ตัวชี้วัด
กลาง งานวิจัย

1 ตัว

(ตัวละ 10) 10

1 ตัว

85

1 ตัว

(ตัวละ 15) 15

1 ตัว

15

3

5.2.2 กรณีมีตัวชี้วัด Function 2 ตัว
ลำดับ
ตัวชี้วัด

น้ำหนัก
หัวหน้ากลุ่ม/องค์กรแพทย์

1
2
3

ตัวชี้วัดตามคำรับรอง
ตัวชี้วัดตาม Function
ตัวชี้วัดกลาง งานวิจัย

4 ตัว
2 ตัว
1 ตัว

(ตัวละ 15) 60
1-3 ตัว
(ตัวละ10, 15) 25 1 ตัว
(ตัวละ 15) 15 1 ตัว

ผู้ปฏิบัติ
85
15

5.3 เกณฑ์การตรวจตัวชี้วัด : ใช้กรอบตัวชี้วัดของฟังก์ชัน
5.4 พิจารณาตั้ง กรรมการ PMQA เพื่อดำเนินการ PMQA : ตามหนังสือที่ สธ 0926.02/ว530 ลงวันที่ 6
ธันวาคม 2562 กรมอนามัยได้ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานให้ส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ตรงจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ที่ประชุมมีมติเลือก นายแพทย์ยงยส หัถพรสวรรค์ ตำแหน่งนายแพทย์
เชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
5.5 การเปิดแอดมินเพื่อรายงานข้อมูลตลอด ทุก 10 ตัวชี้วัด : คุณเกศรา โชคนำชัยศิริ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
องค์และขับเคลื่อนกำลังคน เสนอขอคุยลายละเอียดกับ ผู้อำนวยการ กพร. ก่อนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

5.6 การกำหนดวันประชุมกรรมการทุกเดือนเพื่อติดตามงาน : กำหนดการประชุม วันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของ
เดือน
มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข
วาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
-

ปิดประชุม

เวลา ๑2.00น.

ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

