สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 ครั้งที่ ๖/2563
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เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓0 โดย นายวินัย ตันติธนพร ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานในการ
ประชุม โดยมีวาระ ในการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องจากการประชุมกรมอนามัย ๗ เมษายน ๒๕๖๓
1.1.1 การปรับรูปแบบการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom สาหรับการประชุมที่เป็นปลายเปิด อาจทาให้
การประชุมไม่ราบรื่นมากนัก หากศูนย์ฯ จะใช้การประชุม Conference ค่อยมีการระบุกลุ่มเป้าหมายในการประชุมให้
ชัดเจน และควรมีการทดสอบระบบ
1.1.2 การรับสิ่งของบริจาคจากส่วนกลาง
1.1.3 การสร้าง HL ในกลุ่มวัยต่างๆ ซึ่งกรมอนามัยได้พัฒนาเว็ปไซด์ Thai stop COVID-19 เพื่อ
รวบรวมในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพของแต่ละกลุ่มวัย และเป็นเว็ปไซด์ที่กรมใช้ในการตอบโต้ความเสี่ยง
1.1.4 การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของหน่ว ยงาน ขณะนี้ อยู่ระหว่างการดาเนินการตรวจประเมิน
ที่ประชุมกรมเสนอให้มีการจัดกลุ่มการประเมินในแต่ละระดับ เช่น ระดับดีเด่น ไม่เกินร้อยละ 15
1.1.5 การดาเนินการ Work from home กรมได้ดาเนินการดังกล่าวประมาณร้อยละ ๗
1.1.6 การเบิกจ่ายงบลงทุน รายการที่ต่ากว่า ๕ แสน ต้องเบิกจ่ายภายในเดือนเมษายน 2563

1.1.7 งานส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ได้มีการปรับปรุงโปรแกรมก้าวย่างเพื่อสร้างลูก และ SaveMom
โดยพัฒนาให้เชื่อมโยงโปรแกรมกับ Application line เพื่อกระตุ้นการใช้เนื่องจากยังมีการเข้าใช้โปรแกรมน้อย
1.1.8 การใช้เครื่องพ่นแอลกอฮอล
1.1.9 ก้าวท้าใจ Season 2 จะเพิ่ม กลุ่ มเป้าหมายเป็นร้ อยละ ๓๒ โดยเพิ่ม จาก 1) ผู้ ประกันตน
2) ข้าราชการในส่วนราชการอื่น และปัญหาที่สะท้อนจากพื้นที่ในรวมข้อมูลจาก 2 โปรแกรม คือ ก้าวท้าใจ กับ 10 ล้าน
ครอบครัวไทย ส่วนกลางรับจะปรับปรุงให้เชื่อมโยงกัน
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/2563
ที่ประชุม : รับรองการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
การปรับแผนปฏิบัติการรอบ 6 เดือนหลังของศูนย์ฯ คร้งที่ 2 โดยมีข้อกาหนดให้ดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันโควิดร้อยละ ๖๐ ซึง่ ยังต้องรอความชัดเจนในการปรับแผนรอบ ๖ เดือนหลัง เนื่องจากยังไม่มีการลงนามโดย
อธิบดีกรมอนามัย ประธานเสนอให้รอความชัดเจนจากการประชุมกองแผนงาน กรมอนามัย ในวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๖๓
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องจากกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ
ตามบันทึกข้อความที่นางเบญจวัณ มากนวล ขอลาออกจากการเป็นหัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุนั้น ที่ประชุมมีมติเห็นว่านางเบญจวัณ มากนวล มีความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ และการประสานงานเครือข่ายดังประจักษ์ เห็นควรไม่อนุมัตกิ ารลาออกดังกล่าวในเวลานี้
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มงาน
5.1 สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ เมษายน 256๓ เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 65 รับโอน 24,864,073.-บาท ดังนี้
ประเภทงบ
งบดาเนินงาน
งบลงทุน
รวม

รับโอน
17,036,373
7,827,700
24,864,073

เบิกจ่าย
8,848,280.19
82,000.00
8,930,280.19

คงเหลือ
8,188,092.81
7,745,700.00
15,933,792.81

ร้อยละ
51.94
1.05
35.92

การเบิกจ่ายงบลงทุน อยู่ระหว่างดาเนินการส่งเบิกประมาณ 1 ล้านบาท การดาเนินงานจัดซื้อลู่วิ่ง สามารถ
ดาเนินการได้ภายในเดือนเมย. 2563 และยังคงเหลือในส่วนการซ่อมถนน งบประมาณ ๒.๙ ล้าน แบ่งเป็น ๓ งวดงาน
ห่างกันงวดละ ๔๐ วัน กาหนดเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน หลังทาสัญญา
สถานการณ์งบกลางโควิด 300,000.-บาท ได้ดาเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และงานสิ่งแวดล้อม คงเหลือ
50,000.-บาท ซึ่งเป็นกิจกรรมของ รพ. อยู่ระหว่างดาเนินการ
งานทันตสาธารณสุข ขออนุมัติใช้งบลงทุนเหลือจ่าย ๖๕,๐๐๐ บาท ประธานมอบหมาย: จัดเตรียมเอกสารให้
พร้อม เพื่อรอขออนุมัติหลังมีการส่งคืนงบลงทุนเหลือจ่าย
๕.๒ รายงานผลการดาเนินงานภายใต้สถานการณ์ COVID-19 โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โดยดาเนินงานภายใต้
House model ของกรมอนามัย เพื่อรอบรับสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 และได้ดาเนินการเพื่อลดการระบาด และ
สร้างความเชื่อมั่น ดังนี้

การพัฒนาสิ่งสนับสนุนพื้นที่ในระดับจังหวัดสู่ประชาชน อาจผลิตในรูปแบบ packet หรือ Model ให้เหมาะสม
ในแต่ละ Setting ประธานมอบหมายคลัสเตอร์จัดเตรียมข้อมูล เพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนในรูปแบบ packet หรือ Model
ที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การนิเทศงานกรมอนามัย โดย นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย ในวันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๖๓ ผ่านระบบ VDO Conference ติดตาม ๒ ประเด็น คือ
๑) การดาเนินงานของศูนย์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
๒) แผน และแนวทางในการดาเนินงานของศูนย์ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
๖.๒ การใช้งานโปรแกรม HAPPEN Scoring การนาเข้าข้อมูลของโปรแกรม กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ บริหาร
จัดการ ดาเนินการนาเข้าเช่นเดิม โดยพิจารณาบุคลากรจากกลุ่มงานอื่นมาช่วยทาหน้าที่ในการนาเข้า
๖.๓ กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม จะจัดทาชุดทาความสะอาดของ Setting และอินโฟกราฟ 11 เรื่อง เพื่อ
สนับสนุนเขตสุขภาพ เช่น ร้านเสริมสวย
๖.๔ คณะกรรมการสมรรถนะ จะจัดวิดีทัศน์แฝงความรู้ และส่งกาลังใจแก่บุคลากรสาธาณสุขที่ปฏิบัติงาน
ภายใต้สถานการณ์โควิด
๖.๕ การบริหารอัตรากาลังคนขึ้นในสถานการณ์โควิดที่ผู้รับบริการน้อยลง และบางส่วนปิดการให้บริการ
ประธานเสนอให้ งานผู้ป่วยใน และอุบัติฉุกเฉิน ทบทวนอัตรากาลังคน
ประเด็นการขัดพื้น : ให้ดาเนินการในภาพรวม มอบหมายงานสนับสนุ นตรวจสอบเครื่องขัดว่ายังใช้งานได้
หรือไม่
๖.๖ การจัดทา Facebook Live โดยจะขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการสื่อสาร กาหนด ๒ ครั้งต่อเดือน
ใช้เ วลาประมาณ ๓๐-๔๐ นาที ผู้ ดาเนิ น รายการเบื้ องต้น คือ นายวัน ชัย เยี่ ยงกุ ล เชาว์ น.ส.ถาวร พุ่ มเอี่ ยม และ
น.ส.พิมพ์พร แซ่ลิ้ว โดยจัดให้มีของรางวัลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในสถานการณ์โควิด เช่น เจลล้างมือ หน้ากากผ้า
ประธานเสนอแนะ : ควรมีการเตรียมคาถาม-คาตอบ ในการ Live สด และหากมีคาถามจากทางบ้าน ควร
ตอบในช่วงท้ายรายการ
ที่ประชุม : รับทราบ

นางพรรณวิไล เลิศไกร บันทึกรายการประชุม
นายจาตุรัตน์ น่าสม ตรวจสอบรายงานการประชุม

