รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
ประจำเดือน มีนาคม 2564
วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม ๒๕๖4 เวลา 09.๓๐ - ๑3.3๐ น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา อาคาร 1 ชั้น 4 กรมอนามัย
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวอำพร บุศรังษี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ประธาน
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
๒. นายสุพจน์ อาลีอุสมาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๓. นางวาสนา ปะสังคานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๔. นางมานิตย์ พิรักษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
๕. นางมะลิลา ตันติยุทธ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๖. นางสาวสุภาวดี จันทมุด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๗. นางกรณิกา ดงแสง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๘. นางสาวนภัสวรรณ สนธินอก นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๙. นางสาวพรนภา แซ่ลี้
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๐. นางสาวชญาณี ศรีวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๑. นางสาวขวัญใจ แว่นใหญ่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๑๓. นางสาวจุฑามาศ แสงส่ง
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
๑๔. นายศุภชัย เครือเมฆ
พนักงานธุรการ ส4
๑๕. นายไอลวิล ขันธสนธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๑๖. นางสาวณสิกุล ดีอ่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
๑๗. นายวิทยา โสแพทย์
นิติกร
๑๘. นางสาวฉายจิต ทองแหยม นิติกร
๑๙. นายประวิทย์ เหมือนนึก
นิติกร
๒๐. นางสาวจิรัชญา ราชมนตรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ไม่มี
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 สรุปคะแนนผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก
นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ แจ้งคะแนนผลการประเมิน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564)
โดยเกณฑ์การประเมินระดับคะแนนที่ 1 – 3 ประกอบด้วย 1) รายการข้อมูลที่นำมาใช้ 2) มีการนำข้อมูลมา
กำหนดเป็ นมาตรการและประเด็ นความรู้ 3) มี แผนการขั บเคลื ่ อนตั วชี ้ ว ั ด และระดั บคะแนนที ่ 4 – 5
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จะนำไปใช้ประเมินในรอบ 5 เดือนหลัง ยกเว้นตัวชี้วัดที่ 2.2 ประเมินระดับที่ 4 (5ส และ HWP) และตัวชี้วัดที่ 2.3
ประเมินระดับที่ 4 – 5 สรุปผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2564 รอบ 5 เดือนแรก
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข ได้คะแนน 4.8737 คะแนน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ โดยประธานการประชุมได้ขอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ยังไม่ได้คะแนนเต็มไป
พิจารณาดำเนินการแก้ไข เพื่อจะได้มีผลการประเมินที่ดีขึ้นในรอบที่ 2
2.2 แนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำปี 2564 รอบ 5 เดือนหลัง
นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564) โดยดำเนินการ ดังนี้
1) การทบทวนรายการข้อมูล ระดับคะแนนที่ 1 – 3 ประกอบด้วย
- รายการข้อมูลที่นำมาใช้
- มาตรการที่กำหนด
- ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ และ 4) แผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
สามารถใช้ข้อมูลรอบ 5 เดือนแรกได้ แต่ปรับให้สอดคล้องกับ Template ตัวชี้วัด ทบทวนแผน
การขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้ได้ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง และนำเข้าข้อมูลในระบบ DOC ภายในวันที่
5 เมษายน 2564
การรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของ
หน่วยงานภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ พร้อมหลักฐาน
รายงานทุกวันที่ 5 ของเดือนใน Google Drive และกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รวบรวมพร้อมรายงานการติดตาม
คำรับรองฯ รายงานในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน
2) การรายงานข้อมูลระดับที่ 4 Output ผลผลิต และระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ ให้รายงาน
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลังพร้อมหลักฐาน ในเดือน กรกฎาคม 2564
มติที่ประชุม
ที่ประชุมรับทราบ และประธานมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ดำเนินการตัวชี้วัดตาม Template
หากพบปัญหาในการดำเนินงานตัวชี้วัดให้นำเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขต่อไป
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 การติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
ประจำเดือน มีนาคม 2564
ประธาน แจ้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดทบทวนการนำเข้าข้อมูล รอบ 5 เดือนหลัง (1 มีนาคม 2564 –
31 กรกฎาคม 2564) รายการข้อมูลที่นำมาใช้ มาตรการที่กำหนด ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ และแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ให้สอดคล้องกับผลผลิตและผลลัพธ์ของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
ผลการดำเนินงาน
ที่
1.26 ร้อยละของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้

มติที่ประชุม
ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบและ
มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
ปรั บแผนการขั บเคลื่ อน
ตั วชี้ ว ั ดให้ สอดคล้ องกั บ
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ตัวชี้วัด
ที่

ผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

1.1 ทบทวนรายการข้ อมูลที่ นำมาใช้ ประเด็น ข้อมูลความผู กพั นของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
1.2 ปรับแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด
2. ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อน ประจำเดือน มีนาคม 2564
เนื่องจากจะต้องปรับแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีผลลัพธ์
ตามเกณฑ์ที ่กำหนด ผู้ร ับผิดชอบขอไปทบทวนจั ดทำสรุ ปผลการดำเนิ นงาน
ให้ได้ตามแผน

ผ ล ผ ลิ ต แ ล ะ ผ ล ลั พ ธ์
ตัวชี้วัดและขอให้กลุ่ม สส.
ไปพิจารณาร่วมกันในการ
กำหนดแผนการขับเคลื่อน
และจั ด ทำสรุ ป ผลการ
ดำเนิ น งานซึ่ ง อาจจะมี
กิจกรรมที่ดำเนินการตอบ
ตั ว ชี้ วั ด ที่ 1.28 และ
ตัวชี้วัดที่ 1.35 ได้
ทีป่ ระชุมรับทราบและ
มอบหมายให้ผู้รบั ผิดชอบ
ปรับแผนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและขอให้กลุ่ม สส.
ไปพิจารณาร่วมกันในการ
กำหนดแผนการขับเคลื่อน
และจัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงานซึ่งอาจจะมี
กิจกรรมที่ดำเนินการตอบ
ตัวชี้วัดที่ 1.28 และ
ตัวชี้วัดที่ 1.35 ได้
ที่ประชุมรับทราบ

1.28 ร้ อ ยละของโรงพยาบาลพั ฒ นาอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ มได้ ต ามเกณฑ์
GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมากขึ้นไป
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้ว ัด รอบ 5 เดือนหลัง โดยปรับแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยปรับระยะเวลาการดำเนินการตามแผน
2. ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อน ประจำเดือน มีนาคม 2564
เนื่องจากจะต้องปรับแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีผลลัพธ์
ตามเกณฑ์ที ่กำหนด ผู้ร ับผิดชอบขอไปทบทวนจั ดทำสรุ ปผลการดำเนิ นงาน
ให้ได้ตามแผน

1.34 ร้อยละของกฎหมายระดับอนุบัญญัติที่ได้รับการพัฒนาทันต่อสถานการณ์
เสนอต่อคณะกรรมการตามกฎหมาย
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้
1.1 เพิ่มรายการข้อมูลที่นำมาใช้ และทบทวนข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากฎหมาย ให้เป็นปัจจุบัน
1.2 ปรับแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยเพิ่มกิจกรรม และ
ปรับระยะเวลาการดำเนินการตามแผน
2. ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้
2.1 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการสรรหาและคั ด เลื อ กผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ในคณะกรรมการสาธารณสุ ข เมื ่ อวั นที ่ 17 มี . ค. 64 เพื ่ อเสนอรายชื่ อ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
2.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองร่างกฎหมายระดับอนุบัญญัติ
และร่างคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
ในวันที่ 29 มี.ค. 64
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ตัวชี้วัด
ที่

ผลการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

2.3 แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการ
อบรมผู ้ ป ระกอบกิ จ การและผู ้ ส ั ม ผั ส อาหาร (ฉบั บ ที ่ 2) พ.ศ. 2564
ตามที่ คณะกรรมการสาธารณสุ ข เห็ นชอบไปยั ง รั ฐมนตรี ว ่ าการกระทรวง
สาธารณสุขลงนาม
1.35 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมอนามัยผ่า นกลไกคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง โดยปรับแผนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยปรับระยะเวลาการดำเนินการกิจกรรม
2. ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อน ประจำเดือน มีนาคม 2564
เนื่องจากจะต้องปรับแผนการขับเคลื่อนตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและมีผลลัพธ์
ตามเกณฑ์ที ่กำหนด ผู้ร ับผิดชอบขอไปทบทวนจั ดทำสรุ ปผลการดำเนิ นงาน
ให้ได้ตามแผน

ทีป่ ระชุมรับทราบและ
มอบหมายให้ผู้รบั ผิดชอบ
ปรับแผนการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์
ตัวชี้วัดและขอให้กลุ่ม สส.
ไปพิจารณาร่วมกันในการ
กำหนดแผนการขับเคลื่อน
และจัดทำสรุปผลการ
ดำเนินงานซึ่งอาจจะมี
กิจกรรมที่ดำเนินการตอบ
ตัวชี้วัดที่ 1.28 และ
ตัวชี้วัดที่ 1.35 ได้
3.11 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จสิ้น ที่ประชุมรับทราบ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง โดยรายการข้อมูล
ตัวชี้วัดระดับที่ 1 – 3 ใช้ข้อมูลเดียวกับการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
2. ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้
2.1 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 25 มี. ค. 64
นำเข้าพิจารณาจำนวน 9 เรื่อง
2.2 จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64
นำเข้าพิจารณาจำนวน 2 เรื่อง
2.1

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง
2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน ที่ประชุมรับทราบ
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้
1.1 เพิ่มรายการข้อมูลที่นำมาใช้ เรื่อง เอกสารสรุปผลการตรวจสอบ
ภายในและการควบคุมภายใน รอบ 5 เดือนแรก
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1.2 เพิ่มมาตรการที่กำหนด เรื่อง การถ่ายทอดนโยบายจากระดับกรม
ลงสู่ระดับหน่วยงาน ระดับกลุ่มงาน และลงสู่ระดับบุคคล
1.3 ปรับแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด โดยปรับเป้าหมาย
กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน (SOP) เป็น 5 กระบวนงาน
2. ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้
2.1 จัดประชุม คกก. ควบคุมภายใน , คกก.ติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายใน , ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 64
2.2 วิเคราะห์การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในประจำปี 2563
และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
2.3 รายงานผลการติ ด ตามการประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายใน
(แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน ปี 2564
เสนอต่อผู้อำนวยการและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
2.1.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการบริ ห ารความเสี ่ ย งโครงการสำคั ญ ที่ประชุมรับทราบ
ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง โดยปรับรายการ
ข้อมูลแบบฟอร์มที่ 1 – 5 เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่
โครงการที่คัดเลือกมาบริหารความเสี่ยงปรับกิจกรรมการดำเนินงาน
2.2

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
ที่ประชุมรับทราบ
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้
1.1 ทบทวนรายการข้อมูลที่นำมาใช้ การวิเคราะห์สถานการณ์ตามเกณฑ์
การประเมิน HWP และสถานการณ์สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน
1.2 เพิ่มมาตรการการออกกำลังกายและการยืดเหยียด
1.3 เพิ่มประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ ประเด็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพ
การออกกำลังกาย
1.4 ปรับแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามเกณฑ์การประเมิน
ตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนหลัง เช่น เกณฑ์ HWP ในระดับดี และดีมาก
2. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
เสริ มสร้ างคุ ณภาพชี ว ิ ตและความสุ ขของคนทำงาน วั นที ่ 31 มี .ค. 64
เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนหลัง
ปัญหาอุปสรรค
1. คณะกรรมการ HWP และบุ คลากรของหน่ วยงานยั งไม่ ร ่ วมมื อในการ
ดำเนินการเท่าที่ควร
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2. หน่วยงานไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมเมื่อคณะกรรมการกรมตรวจพบ
จุดที่ต้องแก้ไข ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทัน
แนวทางการแก้ไข
1. ขอความร่วมมือคณะกรรมการแต่ละกลุ่มติดตามการดำเนินงานภายในกลุ่ม
อย่างเคร่งครัด และรวบรวมรายชื่อผู้ที่ไม่ให้ความร่วมมือเสนอ ผอ.
2. ทบทวนแผนการดำเนินงานกรณีมีการซ่อมแซมเสนอคณะกรรมการบริหาร
ของหน่วยงานพิจารณา
2.3

2.4

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง โดยเพิ่มรายการ
ข้อมูลที่นำมาใช้
2. ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้
2.1 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร (staff) และคณะกรรมการ
ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 64
2.2 จั ด ทำรายงานผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณเสนอผู ้บ ริห ารทราบ
และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (รบจ.1)
3. ผลการการเบิกจ่ายในภาพรวมในเดือนมี.ค.64 ดังนี้
- งบที่ได้รับจัดสรร จำนวน 5,438,200 บาท
- เบิกจ่ายรวม P/O จำนวน 2,542,663.71 บาท
- คงเหลือ
จำนวน 2,895,536.29 คิดเป็นร้อยละ 65.63
4. แผนการเบิ ก จ่ า ยในเดื อ นเมย.64 คื อ ร้ อ ยละ 64 เป็ น จำนวนเงิ น
3,480,448 บาท
ปัญหาอุปสรรค
1. การจ้างไม่ได้เตรียม TOR ไว้ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้วทำให้ทำ
เนินการไม่ทัน
2. มีการปรับแผนรองรับสถานการณ์โควิด : พื้นที่ดำเนินการอยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ตามที่ศบค.กำหนด
ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง ดังนี้
1.1 มีการทบทวนรายการข้อมูลที่นำมาใช้ โดยวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการและผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย/
ผลงานวิชาการ/นวัตกรรมของหน่วยงาน
1.2 ปรับระยะเวลาการดำเนินการตามแผนรอบ 5 เดือนหลัง
2. ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้

ทีป่ ระชุมรับทราบและ
ขอให้ทุกกล่ม/
ผู้รับผิดชอบโครงการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้
ตามเป้าหมาย GAP
ที่สำคัญคือการไม่เตรียม
TOR ไว้ ในปีต่อไปกรณี
มีการจ้างขอเตรียม
ดำเนินการไว้เนิ่น ๆ

ที่ประชุมรับทราบ
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2.1 จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
มุ่งสู่กรมอนามัย ๔.๐ ตามแนวทาง PMQA (คณะกรรมการหมวด ๔ การวัด
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้) เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 64 เพื่อวิเคราะห์
ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 5 เดือนแรก และทบทวนแผน รอบ 5 เดือนหลัง
ปัญหาอุปสรรค
1. บุคลากรขาดความเข้าใจในการทำวิจัย นวัตกรรม R2R การเป็นองค์ กร
แห่งการเรียนรู้ (การพัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม) และไม่มี
ฐานข้อมูลของหน่วยงาน
แนวทางการแก้ไข
1. กพว. ของหน่วยงานช่วยขับเคลื่อนและสนับสนุนให้แต่ละกลุ่มทำงานวิจัย
นวัตกรรม เป็นพี่เลี้ยงให้บุคลากรในหน่วยงาน
2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ก.ม. และงานด้านการสนับสนุน (พัสดุ, IT)
โดยวิธี Morning Talk ก่อนเริ่มงาน และจัดทำ Infographic สรุปบทความ
One page แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดทำเป็นหนังสือเวียน และนำลง LINE
หรือเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นระบบ
2.5

ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
ที่ประชุมรับทราบ
มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้
1. มีการทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง โดยเพิ่มรายการ
ข้อมูลที่นำมาใช้
2. ผลการดำเนินตัวชี้วัดตามแผนการขับเคลื่อน ประจำเดือน มีนาคม 2564 ดังนี้
2.1 มีการรายงานแผน - ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในระบบ DOC
2.2 มี การประชุ มเพื ่ อติ ดตามผลการดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร
ประจำปี 2564 ของหน่วยงาน

3.2 การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน มีนาคม 2564 และ Time Line
การดำเนินงาน
การรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน มีนาคม 2564 ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดจัดทำเอกสารหลักฐานการรายงานตัวชี้วัด ได้แก่ 1) การทบทวนการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ 5 เดือน
หลัง (มีนาคม - กรกฏาคม 2564) และ 2) ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน มีนาคม 2564
ตามแผนการขั บ เคลื ่ อ นตั ว ชี ้ ว ั ด ไว้ ใ น Google drive เพื ่ อ ให้ ก ลุ ่ ม บริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ร วบรวมข้ อ มู ล
พร้อมรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดประจำเดือ นในระบบ DOC ต่อไป และกำหนดการประชุมติดตาม
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เดือน เมษายน ในวันที่ 23 เมษายน 2564
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หลักฐานการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ บนเว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข
https://laws.anamai.moph.go.th/th/kpi64

ปิดประชุมเวลา 13.30 น.
นางสาวกรัณฑรัตน์ เมืองคำ
ผู้จัดทำรายงานการประชุม
นางวาสนา ปะสังคานนท์
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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หลักฐานการรายงานผลการติดตามตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ประจำเดือน มีนาคม 2564
ลำดับ
ตัวชี้วัด
1.26
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