สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 ครั้งที่ ๓/2563
วันที่ ๒๕ ธันวาคม 2562 เวลา ๐๙.30 น.
ณ ห้องประชุมสิริธรรมนคร
ผู้มาประชุม
1. นายวินัย ตันติธนพร
2. นางศศิธร บัณฑิตมหากุล
3. นางมยุรี บุญวรรณ
4. นายชัยณรงค์ แก้วจานงค์
5. นางสาววีรวรรณ บุญวงศ์
6. นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์
7. นางนันทนาถ ช่วยสกุล
8. นางเบญจวัณ มากนวล
9. นางสาวชลธิรา พูนขันธ์
10. นายจาตุรัตน์ น่าสม
11. นางพรรณวิไล เลิศไกร

ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 11
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นส.อรอุมา ลิ่มซา
2. นางสาวอมรศรี จงไกรจักร
3. นางจินดา สวัสดิภาพ

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานเวชสถิติชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
1. นส.วรลักษณ์ คีรินทร์นนท์
2. นส.กัลยาณี ฉิมแก้ว

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.30 โดย นายวินัย ตันติธนพร ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานในการ
ประชุม โดยมีวาระ ในการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากการประชุมกรมอนามัย
1.1.1 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่ามีเพียงศูนย์อนามัย 1 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การเบิกจ่าย ร้อยละ
73 คือ ชลบุรี
1.1.2 งบลงทุน เน้นย้าให้ทุกหน่วยงานเตรียมการให้พร้อมจนถึงขั้นตอนการลงนามในสัญญา ซึ่งศูนย์
อนามัยที่ 11 มีการขอใช้งบลงทุนที่เกิน ๕ ล้านบาท จึงต้องได้รับการลงจากผู้ว่าราชการจังหวัด
1.1.3 การประชุมวิชาการกรมอนามัยภายใต้ชื่อ “ทักษะเพื่อคนไทยสุขภาพดี ศตวรรษที่ ๒๑” จัด
ประมาณวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และศูนย์อนามัยต้องส่งผลงานอย่างน้อยศูนย์ฯละ ๓ เรื่อง

1.1.4 การใช้สัญลักษณ์ของกรมอนามัย มอบทีม PR ศึกษารายละเอียดในการใช้งานให้ถูกต้อง
1.1.5 เรื่องจากการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็น
เลิศ แบบบูรณาการผ่านเครือข่ายสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 15-17
ธันวาคม 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เน้นยานโยบาย วิวาร์สร้างชาติ เล่นเปลี่ยนโลก และกิจกรรม Virtual run “ท้าไทย
ก้าวไกลโรค” ในกลุ่มวัยทางานซึ่งเป็นโครงการของกระทรวง ทั้งยังกล่าวถึงกรอบอัตรากาลังคนเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
และการปรับเปลี่ยนผู้บริหารระดับจังหวัด
๑.๒ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พบว่าวการเบิกจ่ายของศูนย์ฯ ยังไม่ถึงเกณฑ์ร้อยละ 73 เนื่องจากยังมี
หลักฐานที่ยังไม่ส่งเอกสารมายืมเงิน และการดาเนินงานในไตรมาส 2 ขอทบทวนแผนปฏิบัติงานทั้งหมดหลังเสร็จสิ้น
ปฏิบัติงานในเดือนมกราคม
๑.๓ การดาเนินงาน กพร.
1.3.1 ด้านผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั มอบหมายผู้รับผิดชอบดังนี้
- ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน มอบกลุ่มงานแม่และเด็ก
- ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมีพัฒนาการสมวัย มอบกลุ่ม
งานแม่และเด็ก
- ตัวชี้วัดที่ 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรอายุ 15-19 ปีพนั คน มอบ
กลุ่มงานวัยรุ่น
- ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan มอบกลุ่มงาน
ผู้สูงอายุ
- ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
Hospital มอบกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการควบคุม การกากับดูแล การบริหารงาน (การตรวจสอบ
ภายใน) มอบกลุ่มอานวยการ
- ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข มี 3 มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body) มอบกลุ่มวัยทางาน
มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)
มอบคณะการสื่อสารสาธารณะฯ
มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร มอบหมายกลุ่มอานวยการ (งานบุคลากร)
- ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ มอบกลุ่มอานวยการ (งานการเงินและบัญชี)
- ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเพื่อสนนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูง ตามแนวทาง PMQA 2558/ PMQA 4.0 มอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
- ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
มอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
1.3.2 ด้านการติดตามความก้าวหน้า เพิ่มวาระการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงาน ในการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ ซึ่งจะปรับกาหนดการให้มีการประชุมก่อนวันที่ 5 ของเดือน
1.3.3 พื้นที่ในการจัดเก็บรายงาน ให้จัดเก็บและแนบเอกสารจากเว็ปไซด์ของกลุ่มงาน เข้าสู่ระบบ DOC

1.3.4 Timeline ของการรายงานผล
- ประชุมคณะกรรมบริหารศูนย์ ก่อนวันที่ ๕ ของเดือน กลุ่มงานยุทธศาสร์ฯ สรุปรายงานการ
ประชุมภายใน 2๔ ชม.
- วันที่ ๖-๗ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วดั กรอกข้อมูลในระบบ DOC ให้ครบทั้ง ๗ ช่อง และ
คณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะจะปรับประเด็นในการรายงาน Monthly ให้เป็นไตามประเด็นของ กพร.
- วันที่ ๘ ทาการรีเช็คไขว้
- วันที่ ๙-๑๐ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตรวจสอบความเรียบร้อย
1.4 การถ่ายทอดตัวชี้วัดจากหน่วยงานสู่กลุ่มงาน จะดาเนินการในการประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 3 มกราคม
2563 และให้มีการประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริตในวันที่ 27 ธันวาคม 2562
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563
ขอแก้ไขรายงานการประชุม ๒ เรื่อง
5.2 มาตรการการใช้บัตรเครดิต 5.2.1 การจัดประชุมที่มีวงเงินตั้งแต่ ๕ หมื่นบาทขึ้นไป ให้ยืมเงินผ่านบัตร
เครดิตทุกกรณี แต่หากสถานที่ประชุมไม่รับบัตรเครดิตให้สามารถอนุโลมได้ แต่ควรวางแผนในการหาโรงแรม/สถานที่จัด
ประชุมที่สามารถรับบัตรเครดิต
6.1 ค่าเบิกจ่ายค่ารถรับจ้างในการเดินทางไประชุม/สัมมนา เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน เส้นทางจาก
ศูนย์ฯ - บขส. 200 บาท
ที่ประชุม : รับรองการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ไม่มี
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ไม่มี
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มงาน
5.1 สถานะการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เบิกจ่ายได้ 4,892,925 บาท ขาดอีก 924,696 บาท จึง
จะบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 73 ประธานกาชับทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

๕.๒ การตรวจราชการ รอบที่ 1 มีกาหนดการในการดาเนินการ ดังนี้
พังงา
วันที่ ๘-๑๐ มกราคม 256๓
กระบี่
วันที่ ๑๕-๑๗ มกราคม 256๓
ภูเก็ต
วันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม 256๓
ระนอง
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563
ชุมพร
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
สุราษฎร์ธานี
วันที่ 16-28 กุมภาพันธ์ 2563
นครศรีธรรมราช วันที่ 4-6 มีนาคม 2563
๕.๓ การปรับปรุงรายงาน PHDC งานทันตสาธารณสุข ประธานมอบให้กลุ่มงาน IT ประสาน ศึกษา ผู้เขียน
โปรแกรมเดิม
๕.๔ การ Update ข้อมูลในโปรแกรม HAPPEN เนื่องจากบุคลากรมีการย้ายหน่วยงาน จึงขอปรับ Timeline
จากทุกเดือนเป็นรอบ 3 เดือน โดย Update ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนต้นไตรมาส กลุ่มงานแม่และเด็กแจ้งพบความ
คลาดเคลื่อนของข้อมูลในโปรแกรมจากการพรีนิเทศจังหวัดพังงา
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 HL: จากการประสานงานกับเทศบาลภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายของเขต ๑๑ โดยนาร่อง ๒ กลุ่มวัย
ประธานมอบคลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้อง ศึกษา ร่วมเรียนรู้การดาเนินงาน
๖.๒ การแข่งกีฬา ในวันที่ ๒๗ ธค.๖๒ ขบวนพาเหรดเคลื่อนขบวน เวลา ๑๐.๓๐ น. เข้าสู่ห้องประชุม เวลา
๑๑.๐๐ น. เปิดงานโดยผู้อานวยการศูนย์ฯ ตามแนวคิด “มหกรรมกีฬาต้านการทุจริต”
6.3 กลุ่มงานแม่และเด็ก แจ้งผลจาการประชุม Conference การบันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มของกระทรวง
พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จากการบันทึกของจังหวัดพังงาและรพ.มหาราช พบปัญหาบันทึกแล้วไม่พบ
ข้อมูลในรายงาน อีกทั้งมีประเด็นการประเมินเรื่องสิ่งแวดล้อมในข้อ ๑.๓ ส่วนการเล่นเปลี่ยนโลก มีเป้าหมายการ
ดาเนินงานจังหวัดละ ๑ แห่ง
ที่ประชุม : รับทราบ
นางพรรณวิไล เลิศไกร
นายจาตุรัตน์ น่าสม

บันทึกรายการประชุม
ตรวจสอบรายการประชุม

