สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 ครั้งที่ 5/2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.30 น.
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดราชการ
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เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐0 โดย นายวินัย ตันติธนพร ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานในการ
ประชุม โดยมีวาระ ในการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากการประชุมกรมอนามัย
1.1.1 การระบาดของโรคโคโรนาไวรัส 2019 ประเทศไทยอยู่ในระยะที่ 2 วงรอบของโรค กรมอนามัย
รับผิดชอบเรื่องการสื่อสาร 2 ประเด็น คือ 1. การสื่อสารในสถานที่ ที่มกี ลุ่มคนอยูจ่ านวนมาก เช่น โรงเรียน เพื่อให้
นักเรียนรู้จกั วิธปี อ้ งกันตัวเอง 2. ให้ศนู ย์เขต จัดตัง้ ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เพือ่ เป็นศูนย์บญ
ั ชาการ ICS (Incident
Command System) : มอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ เตรียมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ โดยมี ICS1: ผู้อำนวยกำร
ICS2: พญ.วรลักษณ์ คีรินทร์นนท์ ประกอบด้วย 8 กล่องงำน ดังนี้
1. SAT Team ตามภารกิจของกรมควบคุมโรค มอบหมายกลุ่มส่งเสริมสุขภาพวัยทางาน
2. Planning Team มอบหมาย พญ.วรลักษณ์ คีรินทร์นนท์ และทีมยุทธศาสตร์ฯ
3. Operation Team มอบหมายนายแพทย์สมปราญช์ จิตรศรีสวัสดิ์

4. ทีมทรัพยากรสนับสนุน มอบหมายฝ่ายเภสัชกรรม และกลุ่มอานวยการ
5. Financial Team มอบหมายฝ่ายการเงินและบัญชี
6. ทีมสื่อสารความเสี่ยง มอบหมายทีมสื่อสารสาธารณะ
7. ทีมภารกิจสิ่งแวดล้อมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มอบหมายกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
8. Liaison Officer ผู้ประสานงานกรณีที่ทรัพยากรไม่เพียงพอ มอบหมายที่สนับสนุน และฝ่าย
เภสัชกรรม
ภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 11 ศูนย์อนามัยรับมอบหมายอยู่ในทีมภารกิจสิ่งแวดล้อม และทีมสื่อสารความ
เสี่ยง ซึ่งจะมีการประชุมสรุปผลการดาเนินงานทุกสัปดาห์
1.1.2 งบลงทุนปี 2563 การดาเนินงานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการลงนามจากผู้ว่าราชการจังหวัด งบ
ลงทุนปี 2564 เสนองบก่อสร้างโรงรถ และครุภัณฑ์หลายรายการ ซึ่งอยู่ในระหว่างการส่งสเปค
1.1.3 การประเมินศูนย์เด็กเล็ก แห่งชาติ 1 แห่ง คือ รพ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต ขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563
ที่ประชุม : รับรองการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 ประธานเสนอวาระสืบเนื่อง 3 โครงการสาคัญตามนโยบายรัฐมนตรี
3.1.1 วิวาห์สร้างชาติ ประธานขอปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักของศูนย์ฯ จากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพแม่
และเด็ก เป็นกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น
3.1.2 เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก
3.1.2 ก้าวท้าใจ มีกิจกรรม kick off 4 ภาค ภาคใต้ ณ จังหวัดภูเก็ต ประมาณวันที่ 21 มีนาคม 2563
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพือ่ พิจารณา
4.1 หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนศูนย์อนามัยที่ 11 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
4.1.1 เกณฑ์กลุ่มงาน แบ่งเป็น 4 ประเด็น
1) ร้อยละ 40 ผลจากคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
2) ร้อยละ 30 KPI มอบหมายกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯจัดทา Template สถานะการณ์ และเกณฑ์
การให้คะแนน ให้กลุ่มงานกาหนด KPI กลุ่มงานๆละ 5-7 KPI
3) ร้อยละ 20 ผลจากคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรม
4) ร้อยละ 10 ผลจากคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารประชาสัมพันธ์

4.1.2 เกณฑ์บุคคล 2 ประเด็น คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ของงาน ร้อยละ 80
2) สมรรถนะ หรือพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ร้อยละ 20
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มงาน
5.1 สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ มกราคม 256๓ รับโอน 7,999,343.บาท เบิกจ่ายได้ 7,036,044.26.- บาท คงเหลือ 963,298.74.-บาท ขาดอีก 563,331.59.-บาท จึงจะบรรลุ
เป้าหมาย ร้อยละ ๙5 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมีแผนเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รายกลุ่มงาน ดังนี้
๑) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ฯ 230,000 บาท
๒) งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ๕๐,๐๐๐ บาท
๓) งานยุทธศาสตร์ 6๐,๐๐๐ บาท
๔) งานแม่และเด็ก 110,000 บาท (แม่ ๕๐,๐๐๐ บาท เด็ก 66,000 บาท)
๖) งานวัยรุ่น 6๐,๐๐๐ บาท
๙) งานทันตกรรม ๑๓๐,๐๐๐ บาท
5.2 การจัดทาแผนรอบ 6 เดือนหลัง กาหนดแผนภายใน 14 กพ. 63 ให้ทุกกลุ่มงานส่งแผนการดาเนินงาน
รอบ 6 เดือนหลัง เสมือนการจัดทาแผนของปีงบประมาณใหม่
5.3 การตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 ผู้ตรวจราชการมอบหมายให้ศูนย์วิชาการจัดทา Template เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการตรวจราชการ ซึ่งศูนย์อนามัยรับผิดชอบ 2 ตัวชี้วัด คือ อัตราการตายมารดา และการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ผลการดาเนินงานคณะกรรมสื่อสาร ที่ประชุมเสนอให้ปรับรูปแบบการนาเสนอผลการดาเนินงานที่
แสดงให้เห็นถึงสถานะของการดาเนินงานแทนการให้ค่าคะแนน 0 และ 1
6.2 การพัฒนาเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยงานรังสีการแพทย์ ประธานมอบหมายให้สารวจเพื่อพัฒนาความรู้
6.3 การให้สิทธิในการใช้ห้องพิเศษของ อสม.และครอบครัว ประธานมอบหมายกลุ่มวัยทางานหาเอกสาร
การใช้สิทธิ
6.4 การประชุมวิชาการกรมอนามัยประจาปี 2563 ภายใต้แนวคิด “สรรสร้างเพื่อพลเมืองสุขภาพดี”
ที่ประชุม : รับทราบ
นำงพรรณวิไล เลิศไกร บันทึกรำยกำรประชุม

