สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ครั้งที่ 1/2563
วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
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นางกานดาวสี มาลีวงษ์
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แพทย์หญิงวิยดา บุญเลื่อง
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นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์
นางสาวศิริทร ดวงสวัสดิ์
นางวิไล รัตนพงษ์
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นางจารินี ยศปัญญา
ทพ.ญญ.เยาวเรศ วงศาสุลักษณ์
นางชณภา ศรีหล้า
นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ
นางวิชดา คุ้มยิ้ม

15. นางพัชรา อาจอินทร์
16. นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง
17. นางสาวนงนุช เดชอุปการ
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
วาระที่ 1

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานบริการทางการแพทย์
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ
หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และ
สถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและ
ครอบครัว
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานพัสดุ
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและ
ขับเคลื่อนกำลังคน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองประจำปี
งบประมาณ 2563
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้แจ้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองประจำปีงบประมาณ 2563 เกี่ยวกับนโยบายกรมอนามัยใน

การผลักดันต่อความสำเร็จตามนโยบายเร่งด่วน แผนยุทธศาสตร์ และภารกิจหลักกรมอนามัย
ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้
1.จัดทำแนวทางกำหนดตัวชี้วัดและร่างแนวทางการประเมินผล
2.กลั่นกรองและพิจารณาแนวทางการประเมินผลในแต่ละตัวชี้วัด
3.จัดทำและพิจารณาร่าง KPI Template ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
4.กำหนดให้มีผู้กำกับตัวชี้วัด ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ผู้ประสานงานตัวชี้วัด หน่วยงาน
ประมวลผลและจัดทำข้อมูลผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน และผู้รับผิดชอบ
ประเมินผลให้คะแนนในแต่ละตัวชี้วัด
5.ทบทวน วิเคราะห์ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและการกระจายน้ำหนัก
6.เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนาระบบราชการ
ตลอดจนจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการของหน่วยงาน
7. ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม กำกับและประเมินผล ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงานพัฒนาระบบราชการของคณะทำงานด้านต่าง ๆ
8.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3
เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
4.1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ขอให้ส่งชื่อตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ตามที่หนังสือ สธ 0926.02/ว443 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นั้น เรื่องขอให้ส่ง
ตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทางกลุ่มงานได้
ประสานกับกลุ่มงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ซึ่งปีงบประมาณ 2562 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขต
เมืองได้รับตัวชี้วัดดังนี้
1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
1.2 ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน
1.4 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
ในชุมชนผ่านเกณฑ์
1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN
Hospital

ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กรมได้กำหนดตัวชี้วัดและให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคเป็น
ผู้ตอบตัวชี้วัดที่แต่ละหน่วยงานได้รับตัวชี้วัดนั้น ในปีงบประมาณ 2563 ทางกรมอนามัย ได้
ขอให้หน่วยงานคัดเลือกตัวชี้วัด จำนวน 3-5 ตัวชี้วัดตามความเหมาะสมของหน่วยงานโดยมี
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัวชี้วัดนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข/House
Model Cluster 1-5 /แผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย/ภารกิจสำคัญของหน่วยงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาเลือกตามลำดับความสำคัญเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวนที่กำหนด โดยนางสาว
กานดาวษี มาลีวงษ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองได้เสนอให้ปีงบประมาณ 2563
นำเอา Model ของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองมาเป็นตัวชี้วัด ซึ่งกระบวนการตั้งแต่ข้อ 1-4
จะเป็นกระบวนการไปสู่ผลลัพธ์ และให้นำ Model ไปตอบในกระบวนการที่ 5 ของรายละเอียด
ตัวชี้วัด และที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ได้
เลือกตัวชี้วัดดังนี้
1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย( ร้อยละ 85
ของเด็กปฐมวัย มีพัฒนาการสมวัย)
1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปีพันคน
1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan
1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ Green& Clean Hospital
1.7 ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18-59 ปีมีดัชนีมวลกายปกติร้อยละ 49
ทางกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผลจะดำเนินการส่งข้อมูลในทาง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัยภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในลำดับต่อไป
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5
วาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่องอื่น ๆ ถ้ามี
**************************

ปิดการประชุม

เวลา ๑6.00 น.
ผู้จดรายงานการประชุม
นางสาวนงนุช เดชอุปการ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

