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เปิดประชุมเวลา ๐๙.30 โดย นายวินัย ตันติธนพร ผู้อานวยการศูนย์อนามัยที่ 11 เป็นประธานในการ
ประชุม โดยมีวาระ ในการประชุมดังนี้
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การระบาดโคโรนาไวรัส 2019 และแนวทางการปฏิบัติงานพร้อมทั้งกาชับให้บุคลากรทุกคนได้ระมัดระวัง
ตนเอง ป้องกันตนเองตลอดเวลาทั้งการออกพื้นที่ปฏิบัติงาน และการนอกเวลาราชการ
ที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมติดตามการดาเนินงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ที่ประชุม : รับรองการประชุม
วาระที่ 3 ติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
3.1 ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ภาพรวมการตามมารดา เขตสุขภาพที่ 11 จานน 4 ราย เดือนนี้มีรายงานมารดาตาย 1 ราย ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มีการทบทวนสาเหตุการตาย เมื่อวันที่ 19-20 กพ. 2563 และจะได้มีการสรุปรายงานให้แก่จังหวัด
ต่อไป
เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1LEEYU-Zt8FGg7b8yM4fGPKm5uU8k4MnE/view

3.2 ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กาหนดมีพัฒนาการสมวัย
เป้าหมายการดาเนินงานร้อยละ 85 ผลการดาเนินงานพบว่า จ.นครศรีฯ มีผ ลการดาเนินงานต่าลง
เนื่องจาก จ.นครศรีฯ มีนโยบายเน้นการประเมิน Module ต่างๆ ของ รพ.สต.
การดาเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ตะกั่วป่า รพ.มหาราชนครศรีฯ
และ รพ.ป่าตอง จ.ภูเก็ต พื้นที่ทั้ง 3 แห่ง รับทราบบทบาทที่ต้องดาเนินการ ยังพบปัญหาเรื่องการบันทึกข้อมูลแต่ ไม่
แสดงผลในรายงาน ซึ่งได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ it เพื่อรับทราบปัญหา
เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/1LEEYU-Zt8FGg7b8yM4fGPKm5uU8k4MnE/view
3.3 ตัวชี้วัด 1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ยังไม่เกินค่าเป้าหมาย อัตราการท้องซ้า มากกว่าร้อยละ
15 จานวน 3 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี
การขับเคลื่อน พรบ. สามารถดาเนินการได้ 5 จังหวัด อีก 2 จังหวัด มีแผนการดาเนินงานในเดือน
มีนาคม 2563
3.4 ตัวชีว้ ัดที่ 1.4 ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan
ผลการดาเนินงานร้อยละ 77.04 ผ่านค่าเป้าหมาย ทุกจังหวัดสามารถเร่งรัดการทา Care plan ไม่
มีปํญหาในการดาเนินงาน
ประธานเสนอแนะ : การจัดทา Care plan ในโปรแกรม 3C สาหรับตาบลต้องการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตาบลของโปรแกรม สปสช.
เอกสารเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1_G4A1Ar-0BCf1fa4BDX2VFpVV8xGD1cL/view
3.5 ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN
การดาเนินงาน รพ.ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป ร้อยละ 77.38 ต้องเร่งเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร และ
นครศรีธรรมราช ระดับดีมากพลัส ร้อยละ 22.62 ต้องเร่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และสุราษฏร์ธานี ซึ่งได้มีแผนใน
การติดตาม โดยคาดว่าเมื่อสิ้นไตรมาส 3 ไม่มีปัญหาในเชิงปริมาณ
3.6 ตัวชีว้ ัดที่ 2.1 ระดับความสาเร็จของการควบคุม การกากับดูแล การบริหารงาน
ดาเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ DOC ในประเด็นรายการข้อมูล ความรู้ และรายงานการวิเคราะห์การ
ควบคุมภายในของศูนย์อนามัยที่ 11 ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
3.7 ตัวชีว้ ัดที่ 2.2 ระดับความสาเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข ประกอบด้วย 3 มิติ คือ
มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี เป้าหมายระดับ 5 คือ ร้อยละของค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย(BMI)
ของบุคลากรลดลงร้อยละ 5 ได้มีการดาเนินการพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลรอบเอว น้าหนัก และโปรแกรมการ
ควบคุมน้าหนักดาเนินการในทุกวันพุธ ซึ่งมีการแนะนาการใช้โปรแกรม เพิ่มกิจกรรมโภชนาการและการออกกาลังกาย
โดยมีรางวัลจูงใจ จานวน 5 รางวัล ผู้รับผิดชอบงานขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่มงานติดตามการบันทึกข้อมูลรอบเอว
และน้าหนักของสมาชิกในทีมที่ต้องทาบันทึกข้อมูลทุกเดือน
เอกสารเพิ่มเติม: https://drive.google.com/file/d/10ZL_JphDzzqMOQ1W3QJ3E5K0csjb0JvT/view

มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ เป้าหมายระดับ 5 คือ ร้อยละ 50 ของบุคลากรในหน่วยงานนา
ข้อมูล&ความรู้ ขึ้นเวปไซด์หน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการสื่อสารสาธารณะฯ นาออกสารแนบเข้าระบบ DOC ในทุก
ประเด็นเรียบร้อยแล้ว
มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร ได้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างความผูกพันบุคลากรต่อองค์กร
โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบในด้านต่างๆ ศูนย์อนามัยที่ 11 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการคนดีศรีอนามัยดีเด่น
ระดับกรม 1 ท่าน และคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน 2 ท่าน
3.8 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 90.00 ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ยังไม่บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่าย
ร้อยละ 95 โดยมีแผนการเบิกจ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดือนมีนาคม 2563 จานวน 784,870.- บาท ตามรายการ
1. มีหลักฐานรอการเบิกจ่ายที่การเงิน 74,302.-บาท
2. แผนจัดประชุม อบรมโครงการต่างๆ 234,580.-บาท
3. การตรวจราชการ นิเทศ ติดตาม และเยี่ยมเสริมพลัง 160,000.-บาท
4. เข้าร่วมประชุมตามหนังสือเชิญของหน่วยงานอื่น 73,500.-บาท
5. ค่าใช้จ่ายขัน้ ต่าตามสิทธิ์ 242,488.-บาท
3.9 ตัวชีว้ ัดที่ 2.4 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มี
สมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA2558/PMQA 4.0
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการดาเนินงาน PMQA 4.0 โดยแผนงานจากการวิเคราะห์คื การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านการจัดแผนงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยในขณะนี้ได้ดาเนินการ
จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติตามแผนงานโครงการรอบ 6 เดือนหลัง สาหรับแผนงานโครงการของหน่วยงาน พบว่ามีการ
เฝ้าระวังและควบคุมกากับแผนงานโครงการในภาพรวมทั้งหมด ในรอบ 6 เดือนแรกยังพบว่ามีบางแผนงานทียังไม่ได้
ดาเนินการ รวมทั้งแผนงานที่ได้ปรับแผนใหม่ ซึ่งจะดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 ทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนดครบทุกแผนงานโครงการของหน่วยงาน
3.10 ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
ได้มีการดาเนินการในระดับที่ 1-3 ของ Template และอยู่ระหว่างการดาเนินการระดับ 4-5 คือ การ
ปรับปรุงข้อมูลการดาเนินงานตามแผนในระบบ DOC ให้ตรงการการเบิกจ่ายของระบบ GF และรอข้อมูลสุดท้ายวันที่
31 มีค. 2563 เพื่อให้ยอดเบิกจ่ายตรงกัน โดยในเดือนนี้มีแผนในการบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับการอนุมัติแผนรอบ 6
เดือนหลัง โดยคาดหวังให้ได้รับการอนุมัติไม่เกินรอบที่ 2
ที่ประชุม : รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.15 น.

นางพรรณวิไล เลิศไกร บันทึกรายการประชุม

