รายงานการประชุม
คณะทางานองค์กรความรอบรู้ด้านสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ครั้งที่ 3 /2563
วันที่ 6 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
**********************
รายชื่อคณะทางานที่เข้าร่วมประชุมฯ
1.นางสาวภัทราพร ชูศร
นักโภชนาการชานาญการ
ประธาน
2.นายวิรุท นนสุรัตน์
นักโภชนาการชานาญการ
รองประธาน
3.นางสาวอรสา สามะลี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เลขานุการ
4.นางภัคชุดา บ่อคาเกิด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
5.นางสาวพรพิมล บุตะลา
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
6.นางสาวสิริภา จิตติพิมพ์
นักทรัพยากรบุคคล
7.นายยุทธนา ชนะพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุข
8.นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
9.นายอภิชิต ศรีอวน
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
10.นางสาวนันทิยา พรมวงษา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
11.นายชินโชติ ทองตัน
นักวิชาการสาธารณสุข
12.นายปฏิกาญจน์ สีชาลี
นักวิชาการสาธารณสุข
13.นางสาวเอมอร บุญรักษา
นักวิชาการสาธารณสุข
14.นายพีรพัฒน์ เลี้ยงประยูร
นักวิชาการสาธารณสุข
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
1. กาหนดกลุ่มในการจัดการสุขภาพ
มีการแบ่งกลุ่มจัดโปรแกรมการจัดการสุขภาพ ออกเป็น 7 กลุ่มงาน ดังนี้
1.1 กลุ่มวัยเรียน - วัยรุ่น
1.2 กลุ่มแม่และเด็ก
1.3 กลุ่มวัยทางาน
1.4 กลุ่มวัยสูงอายุ
1.5 กลุ่มอานวยการ
1.6 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
1.7 กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกาลังคน
2. กาหนดการจัดงานปีใหม่ 2563
2.1 เก็บค่าส่วนกลางงานเลี้ยงปีใหม่ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จากทั้งหมด 6 กลุ่มงาน คือ
2.1.1 กลุ่มวัยเรียน - วัยรุ่น
2.1.2 กลุ่มแม่และเด็ก
2.1.3 กลุ่มวัยทางาน - กลุ่มวัยสูงอายุ
2.1.4 กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และกาลังคน
2.1.5 กลุ่มอานวยการ
2.1.6 กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
โดยเก็บเงินจากทั้ง 6 กลุ่มงาน กลุ่มละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 บาท ซึ่งให้แต่ละกลุ่มรวบรวมเงิน
ส่งได้ที่ นางสาวสิริภา จิตติพิมพ์ ภายในวันพุธ ที่ 8 มกราคม 2563 รายละเอียด ดังนี้

- ค่ากิจกรรมปีใหม่ กลุ่มละ 1,500 บาท x 6 กลุ่ม เป็นเงิน 9,000 บาท
- ค่าเงินรางวัลพิเศษ กลุ่มละ 1,000 บาท x 6 กลุ่ม เป็นเงิน 6,000 บาท
2.2 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายสาหรับพระภิกษุสงฆ์ รวมเป็นเงิน 14,000 บาท
2.2.1 ค่าสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ 500 บาท x 9 รูป เป็นเงิน 4,500 บาท
2.2.2 ค่าซองพระภิกษุสงฆ์ - พระประทาน 1,000 บาท x 1 รูป เป็นเงิน 1,000 บาท
- พระรูปอื่นๆ 500 บาท x 8 รูป เป็นเงิน 4,000 บาท
2.2.3 ค่าภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 500 บาท x 9 รูป เป็นเงิน 4,500 บาท
3. คณะทางานในแต่ละคณะ จัดทาแผนและกิจกรรมการดาเนินงาน ในระยะ 6 เดือนแรกให้กับทางคณะวิชาการ
ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ เพื่อให้คณะงานวิชาการ เขียนโครงการให้แล้วเสร็จ โดยส่งรายละเอียด
ได้ที่ นายอภิชิต ศรีอวน ภายในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563
4. นางสาวภัทราพร ชูศร ประสานกับนางโสพรรณ เรืองเจริญ เพื่อพิจารณาของบประมาณจากเงินส่วนกลาง
(เงินที่เก็บตาม 6 กลุ่มงาน) จานวน 1,500 บาท เพื่อใช้เป็นค่าอาหารเช้า สาหรับเจ้าหน้าที่ (ข้าวเหนียวหมู
70 ห่อ x 10 บาท รวมเป็นเงิน 700 บาท) ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการแข่งขันกีฬา จานวน 300 บาท และรางวัล
ชนะเลิศในการแข่งกีฬาสี (รางวัลเป็นผลไม้นามารับประทานร่วมกัน จานวน 500 บาท)
เลิกประชุมเวลา 17.20 น.

……………นางสาวอรสา สามะลี……………
ผู้จดรายงานการประชุม

................นางสาวภัทราพร ชูศร..................
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

………………….นางสาวทิพา ไกรลาศ…………………
ผู้รับรองรายงานการประชุม

วาระการจัดงานวันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์อนามัยที่ 8 อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
**********************************************************************************
วันที่ 13 มกราคม 2563
๐7.0๐ - ๐9.0๐ น. พิธีสงฆ์ (ฉันจังหัน/ถวายสังฆทาน/ถวายจัตุปัจจัย/เจริญพระพุทธมนต์) พระสงฆ์ 9 รูป
โดย กลุ่มอานวยการ
สถานที่ หน้าห้องกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ โดย นายพูลสินธุ์ พงษ์ประเทศ และนายวิรุท นนสุรัตน์
จัตุปัจจัย/สังฆทาน/อาหารพระภิกษุสงฆ์ โดย นางโสพรรณ เรืองเจริญ
09.00 - 09.3๐ น. ปลูกต้นไม้มงคล 9 ต้น (ผู้อานวยการ/รองผู้อานวยการ/หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม)
โดย กลุ่มอานวยการ
09.30 - 10.3๐ น. การแข่งขันกีฬาประเภทฟุตซอล ทีมละ 5 คน รวมชาย - หญิง แบ่งเป็นชาย 2 คน และหญิง 3 คน
ระยะเวลาแข่งขัน 20 นาที
โดย นายชินโชติ ทองตัน
10.30 - 12.00 น. การแข่งขันกีฬามหาสนุก 4 ประเภท
- วิ่งเปรี้ยว
- วิ่งเอสโอ
- แพลงกิ้ง
- เหยียบลูกโป่งให้แตก (ทุกคนในศูนย์ต้องลงแข่งขัน)
โดย นายพัฒน์พงศ์ ฟองอ่อน และนายอภิชิต ศรีอวน
๑๒.0๐ - ๑๓.0๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๓.00 - 16.00 น. การจับฉลากปีใหม่ ของขวัญ 300 บาท ขึ้นไป / คน
โดย นายปฏิกาญจน์ สีชาลี และนางสาวเอมอร บุญรักษา
การรวมของขวัญและทาฉลากจับรางวัล
โดย กลุ่มอานวยการ
การจับฉลากรางวัลพิเศษ แบ่งเป็น
- เงินรางวัล 2,000 บาท x 1 รางวัล
- เงินรางวัล 1,000 บาท x 1 รางวัล
- เงินรางวัล 500 บาท x 2 รางวัล
- เงินรางวัล 300 บาท x 10 รางวัล
- เงินรางวัล 200 บาท x 10 รางวัล

หมายเหตุ
กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

