บันทึกส่ วนตัวการประชุมกรมอนามัย วันที่ 14 มีนาคม 2560
1.

ประธานแจ้ งให้ ทราบ
1.1.

การประเมินผลการปฏิบตั ิงานภายใต้ PMS
1.1.1.การวัดหน่วยงานนั ้นเรี ยก
1.1.2.การวัดบุคคล
Scored card

คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ส่วนใหญ่เป็ น KPI ที่เป็ นเครื่ องชี ้วัดผลลัพธ์

โดยการมอบหมายงานของบุคคลไม่เรี ยกว่า คํารับรองการปฏิบตั ิงาน แต่เรี ยกว่า Individual
ซึ่งการมอบหมายบุคลากรนั ้น ไม่สามารถใช้ KPI ได้ กับทุกคน จําเป็ นต้ องปรับโดยใช้ PI

(Process indicators)
1.2.

ผลจากการปฏิบตั ิงานนั ้นจะนําไปสู่ Consequence คือ การเลื่อนขั ้นเงินเดือน หรื อ การพัฒนาสมรรถนะ ซึ่งใน
ช่วงแรกที่ระบบการวัดนั ้นยังไม่นิ่ง ซึ่งยังไม่สามารถที่จะใช้ ภววิสยั (Objectivity) จึงต้ องใช้ อัตตวิสยั
(Subjectivity) ประกอบด้ วย

ซึ่งต้ องตั ้งคณะกรรมการเข้ามาร่ วมพิจารณาเพิ่มลด Bias โดย Engagement จะ

เกิดเมื่อ
1.2.1.มอบงานที่มีคณ
ุ ค่า
1.2.2.ประเมินคุณค่าของงานในสายตาของผู้เกี่ยวข้ องทั ้ง 360 องศา ได้ แก่ CS ,ผู้ร่วมงาน ผู้บงั คับบัญชา
1.3.

วงเงินที่มีความแตกต่างกันในช่วง (2.8-3.2%) จะแจ้ งให้ กอง/สํานัก/ศูนย์ ใน 20-24 มีนาคม และให้ หน่วยงาน
ประเมินและส่งกอง จ ภายใน 31 มีนาคม 60 โดยเงินเดือนใหม่ วางเป้าหมายให้ ได้ เงินเดือนใหม่ภายใน 1
พฤษภาคม 60

2.

ค่านิยมองค์กร MOPH
2.1. MOPH โดยกํ าหนดพฤติกรรมบ่งชี ้แต่ละ MOPH และจะมี Action plan ภายใน 1 เม.ย.60
2.2. DOH 4.0 คือ การบูรณาการระบบข้ อมูลข่าวสารและเทคโลยี เพื่อพัฒนา Product / Service ของหน่วยงาน

เพื่อ

พัฒนาหน่วยงานเป็ นสู่องค์กรสร้ างสรรค์นวัตกรรม โดยสอดคล้ องกับ MOPH 4.0 และ Thailand 4.0 และจะร่ วม
พัฒนา product 4.0 ของกรมอนามัย คือ
2.2.1.Smart kid.
2.2.2.Smart longest livings
2.2.3.GREEN & CLEAN Hospital
2.2.4.Disruptive Health promotion model by health literacy
3. PP Forum for PP Excellence

ที่จะทํา 4 phases โดยรับผิดชอบร่ วมกัน โดยเฉพาะใน

2 phase แรกคือ

3.1. Phase 1 คือการจัดทํา PP forum เพื่อ kick off และเปิ ดประเด็นยุทธศาสตร์ PPP ของประเทศ
3.2. Phase 2 คือ การทํา PP Forum ระดับเขต และจัดทํายุทธศาสตร์ การส่งเสริ มสุขภาพและอนามัย สวล ของเขต
4.

วาระงบประมาณ

4.1.

ภาพรวม 4 หมวด คือ งบดําเนินการ งบลงทุน งบรายจ่ายอืน่ ๆ งบอุดหนุน ได้ 42% จากเป้าหมาย 45% แม้ จะไม่ได้
ตามเป้าหมาย แต่เป็ นอันดับหนึ่งของกระทรวงสาธารสุข

4.2.

สําหรับ ศอ.5 ทําได้ 66% เป็ นอันดับ 2 ของศูนย์เขต

4.3.

งบรายจ่ายอื่นวิจยั ของ ศอ 5 ได้ งบ 21,000 บาท ใช้ ไป 3200 ให้ รีบใช้ ด้วย ซึ่ง ผอ.0 อนุมตั ิให้ ใช้ รถราชการไปเพื่อ
ทํางานนี ้ จากเหตุผลเพื่อให้ ใช้ งบประมาณให้หมด

5.

การบริหารการเปลี่ยนแปลง
5.1.

การประเมินเปรี ยบเทียบการประเมินครัง้ ที่ 1 และครัง้ ที่ 2 พบว่า เพิ่มขึ ้นทั ้ง 8 steps โดย steps ที่เพิ่มคือ small
success , shared vision

5.2.

โดยค่าเฉลี่ยเพิม่ จาก 55% ในครัง้ ที่ 1 เป็ น 63% ในครัง้ ที่สอง

เมื่อพิจารณาตาม Gen พบว่า ครัง้ แรก Gen X (2508-2522) >Gen Y (2523 ขึ ้นไป) > BB (2507 ลงมา) และครัง้
ที่ 2 Gen X >Gen Y> BB แต่ Gen Y จะเพิ่มขึ ้นเกือบเท่า Gen X แสดงว่ากลุม่ นี ้เข้ามามีส่วนร่วมในการ change
มากขึ ้น ซึ่งกลุม่ Gen X เป็ นดาวรุ่ง และGen Y คือดาวที่จะตามมา กลุ่มที่เป็ นอนาคตของกรม ซึ่งถือว่า Gen Y เป็ น
Ambassador ในเรื่ อง MOPH

5.3. Key success factor โดยดูที่หน่วยงานที่ perception ที่ตอบว่าดี มากขึ ้นจากเดิม คือ สอส (ผู้สงู อายุ)

5.3.1.การสื่อสารของ ผู้บริ หาร ที่ได้ ทําการสื่อสารทุกครั ง้ ในส่วนของการเปลี่ยนแปลง เน้ น 2 ways ,regular การ

สร้ างบรรยากาศต่อการเปลี่ยนแปลง
5.3.2. สัดส่วนของแต่ละ Gen ว่ามีมากน้ อยเพียงไร
5.3.3.การมีส่วนร่ วมมากน้ อยเพียงไร
5.3.4.Generation gap ระหว่าง ผู้บริ หารกับ ผู้ปฏิบตั ิ
5.3.5.องค์กรที่มีวฒ
ั นธรรมเดิมฝั งรากลึกมากน้ อยเพียงไร (ถ้ าเก่า จะมีท ั ้ง ซ่อม เสริ ม สร้ าง แต่ใหม่มีเฉพาะ เสริ ม

และสร้ างเท่านั ้นไม่ต้องซ่อม)
5.3.6.Self Efficacy

ถ้ าการเปลี่ยนแปลงต้ องใช้ Competency ใหม่ ซึ่งแตกต่างจากเดิมมาก จะส่งผลต่อความ

มากน้ อยของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะถ้ าไม่มี Capacity Building แล้ วปั ญหาเรื่ อง Self efficacy จะ
ชัดเจน
5.3.7.ภาระของงานประจําว่ามากเพียงไร

ยิ่งถ้ ามีปัญหาเรื่ องการลําดับความสําคัญ (Priority) และการ lean ยิ่ง

ทําให้ ภาระงานมีปัญหา
6. MOPH
6.1.

เป้าหมาย คนดี มีคณ
ุ ค่า มีความสุข

6.2.

การกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เพราะถ้ ายังไม่ได้ ทํา ถือเป็ น core value ถ้ าทําได้ จริ งถึงเป็ น Culture
6.2.1.Mastery
6.2.1.1.

ร่ วมกิจกรรมสมํา่ เสมอ

6.2.1.2.

ตรงต่อเวลา

6.2.1.3.

เสาะแสวงหาความรู้

6.2.1.4.

ซื่อสัตย์ ยืนหยัดในความถูกต้ อง

6.2.1.5.

มีทกั ษะถ่ายทอดความรู้ด้ านสุขภาพ

6.2.2.Originality
6.2.2.1.

ร่ วมกิจกรรมทางวิชาการสมํา่ เสมอ

6.2.2.2.

มีข้อเสนอใหม่ๆนํามาเสนอ

6.2.2.3.

กล้ าแสดงออก กล้ านําเสนอ

6.2.2.4.

ทํางานอย่างเป็ นระบบและมีเป้าหมาย

6.2.2.5.

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

6.2.3.People oriented
6.2.3.1.

รับฟั งความคิดเห็นของประชาชน/ลูกค้ า/ภาคีเครื อข่ายอย่างตั ้งใจ

6.2.3.2.

ให้ บริ การด้ วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ

6.2.3.3.

กระตือรื อร้ นในการบริ การประชาชน/ภาคีเครื อข่าย

6.2.3.4.

มีทกั ษะการทํางานกับภาคึเครื อข่าย

6.2.3.5.

สื่อสารเพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ เพื่อนร่วมงานและคนรอบข้ างดูแลแก้ ปัญหาตนเองได้

6.2.4.Humility

6.3.

6.2.4.1.

มีสมั มาคาราวะ อ่อนน้ อมถ่อมตน

6.2.4.2.

พร้ อมรับผิดชอบ พร้ อมให้ อภัย พร้ อมให้ โอกาส

6.2.4.3.

ชื่นชมและยกย่อง เห็นคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น

6.2.4.4.

สร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ กับองค์กร

6.2.4.5.

มีความรัก ความผูกพัน ในทีมและองค์กร

การถ่ายทอดจากนามธรรม MOPH ให้ เป็ นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดย
6.3.1.เลือกอย่างน้ อย 1 ใน 5 ของแต่ละมิติของ MOPH (เลือกมามิติละอย่างน้ อย 1 ตัว รวมเป็ นอย่างน้ อย 4 ตัว )
6.3.2.ดําเนินการตามพฤติกรรมที่คาดหวัง

ผ่านไป 6 เดือน พอทําได้ แล้ วก็เพิ่มพฤติกรรมใหม่

7. IIT (Internal Integrity and transparency Assessment )
Perception & Experience ผลสรุ ปเป็ นดังนี ้

ของหน่วยงานของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการวัด

8.

กรอบอัตรากําลัง
8.1.

กรอบอัตรากําลัง ผ่าน อกพ.กรมฯเมื่อ 28 กพ.60 ซึ่งส่วนทีก่ องและสํานักส่วนกลางไม่มีการปรับเปลี่ยน ส่วนในของ
ศูนย์อนามัย จะทําการเกลี่ยอัตรากําลังให้ เป็ นไปตาม ว.2 ดังนี ้

8.2.

จะเข้ า อกพ.กระทรวง เม.ย.60 โดยจะทําการโยกย้ายในช่วงนี ้จนถึง มีค. 60 หลังจากนั ้นจะทําการ Freeze
ตําแหน่ง ตั ้งแต่ 1 เม.ย.60 เพราะจะต้ องส่งกรอบอัตรากําลังให้ อกพ.กระทรวงพิจารณา

8.3.

ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง และแนวทางในการอธิบายเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ แก่
8.3.1.ว.ที่ต้องยุบตําแหน่ง
8.3.1.1.

ว.2 นั ้นเหมาะสําหรับคนเก่ง เนื่องจากไม่ต้องมี Hierachy มาก สอดคล้ องกับภารกิจของกรมฯที่

จะเป็ น regulator

& Supporter

และคนทํางานในกลุ่มงาน 4 คนขึ ้นไป ก็สามารถมี ชพ.1 คนได้

และถ้ าเป็ นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติ นอกจากจะขึ ้น ว.2ได้ แล้ ว ยังสามารถไปอีก
ทางคือไป ว.20 ได้
8.3.1.2.

ว.148 เหมาะสําหรับคนทํางานกลางๆ และอยู่ใน Hierachy เหมาะสําหรับ ภารกิจที่เป็ น

provider
8.3.2.ว.ที่ไม่ต้องยุบตําแหน่งคือ ว.20

ซึ่งถ้ ามีภารกิจที่เกี่ยวกับ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับชาติ จะสามารถที่ขึ ้น

ตาม ว.20 ได้
8.4.

กองแผนงาน ถ้ าเก่งในการกําหนด หรื อการกํากับ ถ้ าเก่งในด้านการกําหนดควรไปอยู่ที่ ผลักดันยุทธศาสตร์

8.5.

กอง/สํานักวิชาการ คือ คนที่กลุ่มบริหารยุทธ์ ของกองสํานักวิชาการ ควรใช้ นกั วิชาการที่มีความสามารถในด้ านแผน
หรื อ จะใช้ นกั วิเคราะห์ นโยบายและแผน ที่มีความสามารถด้ านวิชาการ

9.

ความก้ าวหน้าของเครื่ องชี ้วัดที่เกี่ยวกับการวัดแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้ อม

10.

การป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenage Pregnancy)
10.1.

ปั จจัยกําหนดความสําเร็ จ

10.1.1.

เพศวิถีศีกษา

10.1.2.

การคุมกําเนิดและการวางแผนครอบครัว

10.1.3. Safe abortion.
10.2.

การรับรู้เรื่ อง พรบ.การป้องกันและแก้ ปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ่น ฝากให้ หาวิธีในการสื่อสารให้กับ

ประชาชนในวงกว้ างด้วย
10.3.

การประชุมคณะอนุกรรมการการป้องกันและแก้ ปัญหาการตั ้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด โดย ทาง สอพ ได้

ส่งงบประมาณเพื่อให้ จงั หวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการ มอบ ศูนย์เขตให้ ประสานงานให้ มกี ารประชุม
11.

พรบ.ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
11.1.

การเบิกต่าพาหนะหรื อรถรับจ้าง เบิกได้ ทกุ ตําแหน่ง แต่ต้องชี ้แจงว่าทําไมต้ องเบิกรถรับจ้ างไม่เบิกรถ

ประจําทาง

11.2.

การเบิกรถส่วนตัวต้ องเบิกตลอด trip เช่นไปเครื่ องบิน ไม่สามารถเบิกค่ารถส่วนตัวไปจอดสนามบิน แล้ ว

ขึ ้นเครื่ อง
11.3.

การลดสิทธิระดับ 10 ให้ นงั่ ชั ้นประหยัด ไม่สามารถนัง่ ชั ้นธุรกิจ

11.4.

Boarding part ให้ ยกเลิก เพราะเป็ นภาระ ไม่ทนั สมัย

11.5.

การเบิกที่พกั ของพนักงานขับรถ กรณีที่พาเจ้ าหน้ าทีไ่ ปร่ วมประชุม /อบรม

11.5.1.

ค่าที่พกั ให้ เบิกตามที่จ่ายจริ ง

11.5.2.

ค่าเบี่ยเลี ้ยง ถ้ าผู้จดั จัดอาหารให้ หักค่าเบี ้ยเลี ้ยงมื ้อละ 80 บาท ไม่จดั อาหารให้ เบี ้ยเลี ้ยง 240 บาท

11.6.

การเบิกค่าวิทยากร ปกติ ราชการชัว่ โมงละ 600 บาท ถ้ าไม่ใช่เจ้าหน้าทีร่ ัฐ 1200 บาท ถ้ าเบิกเกินกว่านั ้นม

ห้ ขออนุมตั ิกรมเป็ นครั ้วๆ และปี 2558 ให้ เบิกไม่เกิน 10,000 บาทต่อคน/วัน ถ้ าเกินกว่านั ้นให้ขอกรมฯ เป็ นครัง้
คราว
12.

ระบบการเฝ้ าระวัง และ Rapid Response โดยสามารถทําได้ นอกจากโรคติดต่อ ไปสู่เรื่ องอื่นๆ เช่น เรื่ องการเงิน

