สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 11 ครั้งที่ 8/2563
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.30 น.
ณ ห้องประชุมสิริธรรมนคร
ผูม้ าประชุม
1. นายวินัย ตันติธนพร
2. นางสาววรลักษณ์ คีรินทร์นนท์
3. นางศศิธร บัณฑิตมหากุล
4. นางสาววีรวรรณ บุญวงศ์
5. นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์
6. นางมยุรี บุญวรรณ
7. นางนันทนาถ ช่วยสกุล
8. นางเบญจวัณ มากนวล
9. นายชัยณรงค์ แก้วจานงค์
10. นางสาวชลธิรา พูนขันธ์
11. นายจาตุรัตน์ น่าสม
12. นางพรรณวิไล เลิศไกร

ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 11
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชานาญงาน

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางจิตติมา นาคะนนท์

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นส.กัลยาณี ฉิมแก้ว

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓0 โดย นายวินัย ตันติธนพร ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานในการ
ประชุม โดยมีวาระ ในการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 โครงการก้าวท้าใจ season 2 เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกกาลังกายอย่าง
ต่อเนื่อง
1.2 แนวทางการปฏิบัติภายหลังการยกเลิก พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้ใช้กลไกการดาเนินงานตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเฝ้าระวังการเปิดเรียนของโรงเรียน และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
1.3 การจัดสรรงบประมาณแผนงาน/โครงการของกรมอนามัย ภายใต้ พรก. ให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งคาดว่าจะได้ปี 2564 รับงบประมาณลดลง จานวน 6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมฐานวิถีชีวิตใหม่ของทุกกลุ่มวัยในยุค COVID-19

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
รับทราบ
ขอความร่วมมือเจ้าหน้าทีท่ ุกคน
เข้าร่วมโครงการ
รับทราบ

รับทราบ
มอบงานทันตะฯ เฝ้าระวังการ
ดาเนินการร่วมกับส่วนกลางใน
โครงการลาดับที่ 6

วาระที่ 1 : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
2. โครงการขับเคลื่อนความรอบรู้และมาตรฐาน COVID-19
3. โครงการขับเคลื่อนความรอบรู้และมาตรฐาน COVID-19
4. โครงการพัฒนาระบบสุขอนามัยสถานประกอบการและประชาชนปลอดภัย
รองรับสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 แบบยั่งยืน
5. โครงการยกระดับบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิตอลเพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนภายใต้ฐานวิถีใหม่หลังวิกฤติการ
ระบาดของ COVID-19
6. โครงการปรับปรุงคลินิกทันตกรรมเพื่อรองรับโรคระบาด COVID-19
ส่วนกลางเขียน รวมรวบโครงการลาดับที่ 1-4 และ 6 เขียน ศูนย์อนามัยเกี่ยวข้อง
กับโครงการลาดับที่ 5 ที่ใช้เพื่อยกระดับ การดาเนินการ HL พรีเมี่ยมคลินิก (แม่และ
เด็ก ฟิตเนส และผู้สูงอายุ) งานสิ่งแวดล้อม (การพัฒนา Lab น้า) แบ่งการดาเนินงาน
เป็น 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1: พัฒนาคลินิกแม่และเด็ก ฟิตเนส ปรับปรุงโครงสร้าง 2 แห่ง
ปรับปรุงภูมิทัศน์โครงสร้างบ่อบาบัด และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ระยะที่ 2 : พัฒนาคลินิกผู้สูงอายุ และการพัฒนาศักยภาพงานสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
1.4 การติดตาม ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ซึ่งต้องรายงาน
รับทราบ มอบกลุ่มงาน
ประสิทธิผล/ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน เช่น การดาเนินงานเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ฯ ออกแบบรายงาน
เป้าหมายโครงการ และประสิทธิภาพของการใช้งบประมาณ
และวางแผนพัฒนา Platform
การรายงานผลต่อไป
1.5 การบรรจุข้าราชการใหม่ จานวน 10 คน รอบแรก
รับทราบ
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะได้บุคลากรซึ่งปฏิบัตงิ าน ณ รพ.สต. จานวน 4 คน ให้ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวัยทางาน
2 คน และกลุ่มสิ่งแวดล้อม 2 คน
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
วาระที่ 2 รับรองรายการประชุม
มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
รับทราบ
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563
รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2563
ข้อ 5.2 การจัดนิทรรศการ online ปรับและเพิ่มรูปแบบเป็นการจัดในห้องประชุม
ร่วมกับงานวัยเรียน โดยจัดประมาณวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
รับทราบ โดยให้เชิดชูเกียรติภาคี
เครือข่ายของกลุ่มวัยทางาน กลุ่ม
ทันตะ และมอบโล่งานผู้สูงอายุ

ข้อ 5.3 การตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 11 รอบที่ 2 ปีงบประมาณ
2563 มีกาหนดการจังหวัดระนองเป็นลาดับแรก ในวันที่ 10 กค. 63 และจะ
สรุปผลการตรวจราชการ วันที่ 30 กค. 63

รับทราบ คลัสเตอร์ส่งรายงาน
การนิเทศงาน ภายใน
วันที่ 8 กค. 63

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ

ไม่มี
วาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบจากกลุ่มงาน
5.1 สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ
ประเภทงบ
ดาเนินงาน
ลงทุน
รวม

รับโอน
เบิกจ่าย
คงเหลือ
9,044,784.00 3,426,941.73 5,617,842.00
5,809,819.00 2,644,153.00 3,165,666.00
14,854,603.00 6,071,094.73 8,783,508.27

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
รับทราบ
ประธานเร่งรัดให้รบี ดาเนินการ
ตามแผน ภายในเดือน กค. 63

ร้อยละ
62.11
54.49
40.87

5.2 การนิเทศงานกรมอนามัย ณ ศูนย์อนามัยที่ 11 ระหว่างวันที่ 22-23 กค. 63
ไม่มีการลงพื้นที่ โดยเรื่องติดตาม ได้แก่ การดาเนินงานป้องกัน COVID-19 การ
นโยบายสาคัญ พรีเมี่ยมแม่และเด็ก/ออกกาลังกาย การบริหารงบประมาณ และ
ระบบงานสารสนเทศ

รับทราบ
คลัสเตอร์จัดทารายงาน
ตามแบบ รอ.1
ส่งภายในวันที่ 15 กค. 63

5.3 การเพิ่มตัวชี้วัด กพร. ประเมินผลการดาเนินงานรอบ 6 เดือนหลัง จานวน 1 ตัว
คือ ตัวชี้วัดที่ 1.28 ระดับความสาเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19
กลุ่มงานยุทธศาสตร์เป็นผู้รายงานผลการดาเนินงาน
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การส่งรายชื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานแผนงาน/
โครงการตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 กรมอนามัย
ใส่ผู้แทนในโครงที่ 5-6

รับทราบ

นางพรรณวิไล เลิศไกร
บันทึกรายการประชุม

มติที่ประชุม/ข้อสั่งการ
รับทราบ
ส่งรายชื่อ
โครงการลาดับที่ 5
1. นางสาววีรวรรณ บุญวงศ์
2. นายวันชัย เยี่ยงกุลเชาว์
3. นายชัยณรงค์ แก้วจานงค์
4. นายจาตุรัตน์ น่าสม
โครงการลาดับที่ 6
1. ทพญ.ศศิธร บัณฑิตมหากุล

นายจาตุรัตน์ น่าสม
ตรวจสอบรายงานการประชุม

