เอกสารแนบ 3
สรุปประชุมผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสาคัญกระทรวงสาธารณสุขและงาน 6 คลัสเตอร์
และ 3 กลุ่มสนับสนุน กรมอนามัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองแผนงาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 15.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 อาคาร 5 ตึกกรมอนามัย
-------------------------------------------ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสืบพงษ์
ไชยพรรค
2. นายธวัชชัย
บุญเกิด
3. นางธีราภรณ์
ไชยศิริวัฒนะกุล
4. นางจารุทัศน์
ตั้งกีรติชัย
5. นางสาวชุลีวรรณ นพวิสุทธิสกุล
6. นายนุกูลกิจ
พุกาธร
7. นายฉัตรชัย
ไตรรัตนภิรมย์
8. นางสาววิชุดา สมัยนิยม
9. นางสาวสิริรัตน์ อยู่สิน
10. นางสาวรัญชนา รุ่งเรือง
11. นางสาวบุศรา แก้วจันทร์
12. นางสาวนันทญา ประคองทรัพย์
13. นางสาววราภรณ์ ถนัดกิจ
14. นางสาววราภรณ์ บุญช่วย
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

ผู้อานวยการกองแผนงาน
ประธานการประชุม
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นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ
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นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข

สรุปประชุม ดังนี้
สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายงานผู้บริหาร (Chief Integrated Program Officer : CIPO)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวน 67 แผนงาน โครงการ เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานในแต่ละแผนงาน
โครงการ และกาหนดกลยุทธ์ มาตรการ การประเมินผล รวมทั้ งแผนดาเนินการ (Action Plan) และเพื่อให้ CIPO
ทุ ก แผนงาน โครงการ สามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทางานขับเคลื่อนและบูรณาการตามภารกิจสาคัญกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ภายใต้การกากับของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ ด้านบริหาร (นายแพทย์สมศักดิ์
อรรฆศิลป์), กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ (แพทย์หญิงประนอม คาเที่ยง), กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาสาธารณสุข
(นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย) และ กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสาธารณสุข (นายแพทย์วิศิษฎ์
ตั้งนภากร) โดยมีรองอธิบดีทุกกรมเป็น CIPO ซึ่งกรมอนามัยเป็น CIPO ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการหลัก จานวน
8 คณะ ได้แก่ คณะที่ 26 : แผนงานเด็กทารกแรกเกิด, คณะที่ 28 : แผนงานการบริการทันตกรรม, คณะที่ 38
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : แม่และเด็ก , คณะที่ 39 : แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
ตลอดช่วงชีวิต : วัยเรียน, คณะที่ 42 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : การดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส และการดูแลสุขภาพระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน, คณะที่ 44 : แผนงานการจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม, คณะที่ 45 : แผนงานระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม, และคณะที่ 52 : โครงการ
ส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งกรมอนามัยเป็นประธานร่วม CIPO ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ
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จานวน 2 คณะ ได้แก่ คณะที่ 29 : โครงการจักษุและโครงการเด็กไทยสายตาดี และคณะที่ 43 : แผนงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต : การดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในโรงพยาบาล รวมถึงจากการดาเนินการเรื่องการขับเคลื่อน
ปรับเปลี่ยน (Change) ของกรมอนามัย ได้กาหนดวิธีการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มวิชาการ (กลุ่มสตรีและ
เด็กปฐมวัย, กลุ่มวัยเรียน, กลุ่มวัยรุ่น, กลุ่มวัยทางาน, กลุ่มวัยผู้สูงอายุ และกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม) และ 3 กลุ่มสนับสนุน
(ยุทธศาสตร์กาลังคน, บูรณาการจัดการความรู้ ข้อมูลและ การเฝ้าระวัง และการคลังและงบประมาณ) นั้น
กองแผนงาน ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารกรมอนามัยให้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและกากับ
ติดตามการดาเนินงานดังกล่าว พร้อมกาหนดผู้รับผิดชอบของกองแผนงาน จึงได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อน
และบูรณาการตามภารกิจสาคัญกระทรวงสาธารณสุข และการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและพัฒนา
องค์ความรู้ 6 กลุ่ม และสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กองแผนงาน
(ตามคาสั่งที่แนบ) โดยพิจารณาผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและการบริหารแบบ
คร่อมสายงาน และเนื่องจากมีกาหนดการประชุมปฏิบัติการ “พัฒนา Blueprint for Change และ Action plan
for Change” ในวันที่ 7-9 เมษายน 2559 ณ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้
ร่วมกันและพัฒนาร่างแผนบริหารการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานให้ดีขึ้น โดยจะแบ่งกลุ่มระดมสมองตามกลุ่ม
วิชาการ 6 กลุ่ม และกลุ่มสนับสนุน 3 กลุ่ม จึงมอบหมายให้ตัวแทนจากรายชื่อผู้รับผิดชอบของกองแผนงาน
ตามคาสั่งฯ ดังกล่าว เข้าร่วมการประชุมฯ จานวน 9 คน
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม :
- ควรมีการสรุปงานในภาพรวม 1 ครั้ง/เดือน หรือสรุปตามเงื่อนไขที่ CIPO/Cluster กาหนด เพื่อเสนอ
ผู้บริหารกรมอนามัย
- ควรมีแบบฟอร์มการกากับติดตามงาน เพื่อให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะอัพโหลดที่เว็บไซต์กองแผนงาน
เลิกประชุมเวลา 16.00 น.
**************************************
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
5 เมษายน 2559

