
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่   ๑/ ๒๕๖๑ 

วันที่  ๒๕  มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  

................................................. 

วาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่องจากที่ประชุมกรมควบคุมโรค 
 

๑.๑.๑ รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสงกัดกรม
ควบคุมโรคในระบบ Estimates SM ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ไตรมาสที่ ๑ (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๐ ) ส านักงาน
ปูองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้ก าหนดแผนการเบิกจ่ายไว้ร้อยละ ๔๖.๓๙ ผลการเบิกจ่ายจริง ณ วันที่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ได้ร้อยละ ๔๔.๗๘ ผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าค่าเปูาหมายกรมควบคุมโรค คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๗ 
และให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามผลการเบิกจ่ายในระบบ Estimates SM ให้เป็นปัจจุบัน 

๑.๑.๒ มติคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง
ส่วนราชการ  เมื่อวันที่  ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้น าเสนอหน่วยงานจัดตั้งใหม่ ๔  
หน่วยงาน ดังนี้  ๑)กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกฉิน ๒)กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ    
๓)กองวัณโรค   ๔) กองกฎหมาย และปรับเปลี่ยนชื่อและบทบาทหน้าที่ กองบริหาร ๓ กอง ให้ชัดเจน ดังนี้  ๑) กอง
การเจ้าหน้าที่เปลี่ยนชื่อเป็น กองบริหารทรัพยากรบุคคล   ๒) กองคลัง เปลี่ยนชื่อเป็น กองบริหารการคลัง ๓) กอง
แผนงาน เปลี่ยนชื่อเป็น กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการงาน
เตรียมพร้อม ๑. กองการเจ้าหน้าที่ และ ก.พ.ร. ได้เชิญหน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ประชุมปรึกษาในการจัดต าแหน่งคนลง
ตามโครงสร้างกฎกระทรวงใหม่  ๒. เตรียมข้อมูลเป็นคู่ขนาน ระหว่างรอกฎกระทรวงประกาศใช้เพ่ือเสนอ อ.ก.พ.
กระทรวงฯ ในการก าหนดต าแหน่งผู้อ านวยการระดับสูงของหน่วยงานที๗มีผลกระทบจาก ว.๒๐ /๒๕๕๙ (กองโรค
เอดส์, กองโรคไม่ติดต่อ,กองวัณโรค และกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ) 

๑.๑.๓ รายงานความก้าวหน้า PA ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จ านวนอ าเภอท่ีด าเนินการปูองกันและลด
การตายจากอุบัติเหตุทางถนนได้ตามเกณฑ์ (D-RTI) อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อประชากรแสนคน
เปูาหมายทั้งปี ๒๕๖๐  ก าหนดไว้ไม่เกิน  ๑๘ ต่อประชากรแสนคน (๑๑ ,๘๘๔ คน) ผลการด าเนินงานปี ๒๕๖๐  ได้
เท่ากับ ๑๙.๒ ต่อประชากรแสนคน (๑๒ ,๕๒๘ คน) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ก าหนดตัวชี้วัด ลดอัตราการเสียชีวิต
ไม่เกิน ๑๖ ต่อประชากรแสนคน  โดยเปรียบเทียบข้อมูลภาพรวมทั้งปี ๒๕๖๐ ในไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ซึ่งในพ้ืนที่เขตตรวจสุขภาพที่ ๗ มีจ านวนครั้งที่เกิดอุบัติเหตุลดลง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๙ จ านวนผู้บาดเจ็บลดลง คิด
เป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ จ านวนผู้เสียชีวิตลดลงคิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๐   

๑.๑.๔  สรุปผลการด าเนินงานรอบ ๓  เดือน (Performance Agreement: PA) กรมควบคุมโรค
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ด้านการปูองกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ตัวช้ีวัดที่ ๑ : ร้อยละ
ของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ( EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ( SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง  
เปูาหมายร้อยละ ๑๐๐ ของจังหวัด (๗๖  จังหวัด) ผลการด าเนินงาน  ในพื้นที่  ๕๘ จังหวัด (ร้อยละ ๗๖ ) มีนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด หรือ รอง (นพ.สสจ.)  ที่รับผิดชอบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อย่างน้อยจังหวัดละ ๒  
คน ผ่านการฝึกอบรม ICS ส าหรับผู้บริหาร (จังหวัดอบรมครบ คือเขต ๕, ๗ และ ๙) และในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด (ร้อยละ 
๒๔) อยู่ในช่วงด าเนินการรอเข้ารับการฝึกอบรม ICS ส าหรับผู้บริหารในครั้งถัดไปซึ่งจะจัดภายใน ไตรมาสที่ ๒  

 
 

/ตัวช้ีวัดที่ ๒.. 



ตัวช้ีวัดที่ ๒: ร้อยละของต าบลจัดการสุขภาพในการเฝูาระวังปูองกันแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
เปูาหมายร้อยละ ๑๐๐ พ้ืนที่เปูาหมาย  : ในพ้ืนที่เสี่ยง ๒๗ จังหวัด ๖๑๓  ต าบล ที่อยู่ในเขตสุขภาพที่  ๑, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐ ผลการด าเนินงานสูงกว่ากว่าเปูาหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๓ จาก ๘๐ ต าบล เขตสุขภาพท่ี ๗ มี ๔๐ ต าบลเดิม และ 
๓ ต าบลใหม่ รวม ๔๓ ต าบล ตัวช้ีวัดที่ ๓ : จ านวนอ าเภอท่ีด าเนินงานปูองกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน  
(D-RTI) ได้ตามเกณฑ์ เปูาหมายมากกว่าร้อยละ ๓๐  ของอ าเภอที่ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีขึ้นไปมีผู้บาดเจ็บ  และ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง  (หรือไม่น้อยกว่า ๕๐  อ าเภอ) ตัวช้ีวัดที่ ๔ : อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ปุวย
วัณโรคปอดรายใหม่  เปูาหมาย ≥ ร้อยละ ๘๕ กลุ่มเปูาหมาย คือ ผู้ปุวยวัณโรคปอดรายใหม่ ที่เป็นผู้ปุวยไทย ผู้ปุวย
ไม่ใช่ไทย และผู้ปุวยในเรือนจ า ที่รักษาในโรงพยาบาลรัฐทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ข้ึนทะเบียนในไตร
มาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ตัวช้ีวัดที่ ๕ : ร้อยละของผู้ปุวยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ข้ึนทะเบียนได้รับ
การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด  (CVD Risk) เปูาหมาย ≥ ร้อยละ ๘๒.๕๐ 

๑.๑.๕ สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ มีเหตุการณ์การน่าสนใจ Event-based surveillance 
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ (Wk๒) เหตุการณ์อาหารเป็นพิษในงานกีฬาของโรงเรียนในเครือข่ายกาญจนา
ภิเษก ๑๐ โรงเรียน ที่จังหวัดนครปฐม พบอาหารเป็นพิษจ านวน ๒๖๑  ราย จากผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด ๒ ,๐๑๔ คน 
(AR= ๑๒.๙๖%) เหตุการณ์สงสัยไข้เลือดออกเสียชีวิต ๑ ราย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เหตุการณ์จมน้ าเสียชีวิต ๒  
เหตุการณ์ ได้แก่ เหตุเกิดที่จังหวัดพิจิตรจ านวน ๒  ราย อายุ ๕  ปี และ ๑๐ ปี สาเหตุเล่นน้ าที่คลองตามล าพัง ๒  คน 
เหตุเกิดที่จังหวัดราชบุรีจ านวน ๒  ราย อายุ ๖  ปี และ ๖๐  ปี (หลานและตา) สาเหตุเล่นน้ าที่สระน้ าหลังบ้านตาม
ล าพัง ๒ คน เหตุการณ์สงสัยคอตีบ ๑ ราย อายุ ๗๗ ปี จังหวัดพิษณุโลก รอผลตรวจยืนยัน เหตุการณ์การระบาดของ
โรคหัด ๒๓ ราย จังหวัดเลย จากอ าเภอวังสะพุง ๒๐  ราย และอ าเภอภูหลวง ๓  ราย เหตุการณ์ผู้ปุวยโรคลิเจียนแนร์ 
๑ ราย ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ อายุ ๗๑  ปี มีประวัติมาเที่ยวและพักท่ีโรงแรมแห่งหนึ่งใน
อ าเภอเกาะสมุย เหตุการณ์ผู้ปุวยโรคบรูเซลโลสิส ๑ ราย ที่จังหวัดนครราชสีมา มีประวัติท าคลอดแพะด้วยมือเปล่า  

การเฝูาระวังเชื้อไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วงในโรงพยาบาลเครือข่ายเฝูาระวังทางห้องปฏิบัติการเฉพาะ
พ้ืนที่ ๔๐ แห่งในพ้ืนที่ ๓๐ จังหวัด ครอบคลุมทุกภาคในประเทศ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม – ๒๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑  

สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะ (โรคหัด)  
- ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลให้เกิดการระบาดน่าจะมาจากการไม่ได้รับวัคซีนปูองกันโรค  

เนื่องจากผู้ปุวยมากกว่าร้อยละ ๘๐ ไม่มีประวัติได้รับวัคซีนหรือไม่แน่ใจ 
ข้อเสนอแนะการควบคุมและปูองกันโรค 
- ทุกจังหวัดควรทบทวนข้อมูลความครอบคลุมของวัคซีน 
- กรณีท่ีครอบคลุมของวัคซีนต่ ากว่าเกณฑ์ควรเร่งด าเนินการให้วัคซีนแก่กลุ่มเปูาหมาย 
การเฝูาระวังโรค 
- ควรเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เก่ียวข้องทราบเรื่องโครงการก าจัด  

หัดและการเฝูาระวังโรคหัด 
- การลงข้อมูลในฐานข้อมูลโครงการก าจัดหัดและเก็บตัวอย่างเลือดส่งตรวจในผู้ปุวยไข้  

ออกผื่นหรือแพทย์สงสัยหัดทุกราย เพื่อการตรวจจับที่รวดเร็วและน าไปสู่การควบคุมและ  
ปูองกันโรคท่ีทันท่วงที 

- ติดตามสถานการณ์โรคหัดจากทั้งสองฐานข้อมูลเพื่อความครอบคลุมในการเฝูาระวัง  
เนื่องจากข้อมูลทั้งสองฐานยังไม่สามารถเชื่อมต่อกัน 

 
 
 

/๑.๑.๖ เรื่อง การเพิ่ม... 



๑.๑.๖ เรื่อง Excellence center ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค ในการการตรวจหา
เชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคจาการประกอบอาชีพ ให้ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  รับตรวจ
เหมือนเดิม ส่วนโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลให้ส่งตรวจสถาบันบ าราศนราดูร        
 ๑.๒ เรื่องภายในส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  
  ๑.๒.๑ เรื่อง นางสุวรินทร์  อินทิแสน ต าแหน่งเจ้าพนักงานสาธารสุขช านาญงาน มีค าสั่งกรมควบคุม
โรคให้ปรับเลื่อนด ารงต าแหน่งสูงขึ้นเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
    
วาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐ /๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 

วาระท่ี ๓     เรื่อง ติดตาม 
๓.๑  เรื่อง การตรวจค่ามาตรฐานสารปนเปื้อนในบ่อบ าบัดน้ าเสีย และท่อระบายน้ าที่ช ารุดห้องปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค อาคาร ๓ ได้ด าเนินการส่งน้ าทิ้งตรวจกับส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑๐ 
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ห้องปฏิบัติการ ๓ จุด คือ ห้องปฏิบัติการเอชไอวี ห้องปฏิบัติการวัณ
โรค ห้องปฏิบัติการโรคจาการประกอบอาชีพ ผลการตรวจเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ พบว่ามีค่า
ซัลไฟด์เกินค่ามาตรฐานที่ ๗.๙๘ มก./ลิตร และตะกอนเกินมาตรฐานที่ ๔.๕ มก./ลิตร ส่วนค่ามาตรฐาน
อ่ืนๆ ไม่เกินมาตรก าหนด     

๓.๒ เรื่อง ปิด-เปิดประตูทางเข้าออก ส านักงาน และบ้านพักราชการ ให้ด าเนินการปิดประตู                   
ในเวลา ๐๐.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. เพ่ือปูองกันบุคคลภายนอกเข้า-ออก  หากเจ้าหน้าที่มีความจ าที่จะเข้า-
ออก ส านักงาน บ้านพักราชการ หลังจากเวลาก าหนดไว้ ให้ด าเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย เพื่อขอเปิดประตู เข้า-ออก   

๓.๓ เรื่อง การเข้าอยู่อาคารส านักงานอ านวยการหลังใหม่ (อาคาร ๖) ให้ด าเนินการสรุปห้องท างานประจ า
ของกลุ่มงานตามอาคารส านักงานต่างๆ พร้อมทั้งแผนด าเนินการปรับปรุงภายในอาคาร และแจ้งในวาระ 
ต่อไป  

 

มติที่ประชุม : รับทราบ   
 

 

วาระท่ี ๔    เรื่องพิจารณา 
 ๔.๑ เรื่อง ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly)   
สมัยที่ ๗๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยให้หน่วยงานเสนอชื่อ
ข้าราชการหน่วยงานละ ๑ คน เพื่อเป็นตัวแทนกรมควบคุมโรค ตามแบบฟอร์มใบสมัคร ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ 
 ๔.๒ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อผู้อุทิศตนด้านงานปูองกันควบคุมโรค ประจ าปี ๒๕๖๑ เพ่ือรับเหรียญเชิดชูเกียรติ 
“ขุนประเมินวิมลเวชช์)  

๔.๓ วัดปุาวิเวกธรรมขอความอนุเคราะห์สถานที่ส าหรับจอดรถยนต์ ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑  
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีถวายเพลิงสรีระสังขาร (หลวงปูุบุญเพ็ง กัปปโก)  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 /เรื่อง เพ่ือทราบ.. 
 
 



วาระท่ี ๕    เรื่อง เพื่อทราบ 
 ๕.๑  เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน 
  ๕.๑.๑ กลุ่มแผนงานและประเมินผล  รายงานผลการด าเนินงานตามเปูาหมายผลผลิต จ านวน ๑๑ 
ผลผลิต ๔๔ โครงการ ผลผลิตที่ ๑  จ านวนผลิตภัณฑ์ด้านการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผลการ
ด าเนินงาน อยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๕ เรื่อง / ผลผลิตที่ ๒  จ านวนเครือข่ายเปูาหมายที่ได้รับการการ 
สนับสนุน เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผล
การด าเนินงาน  เปูาหมาย  ๑๖๘ เครือข่าย / ผลผลิตที่ ๓  จ านวนประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับ บริการเฝูาระวัง 
ปูองกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญ ผลการด าเนินงานรายงานจ านวนกลุ่มเปูาหมาย ๑๒๕,๙๘๒ ราย /ผลผลิตที่ ๕ 
จ านวนประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับบริการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคในการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรียวัณโรค
และยุติปัญหาเอดส์ ผลการด าเนินงานรายงานจ านวนกลุ่มเปูาหมาย ๓ ,๗๕๕ รายจากเปูาหมาย ๑๔ ,๐๗๔ /ผลผลิตที่ 
๗ จ านวนเครือข่ายเปูาหมายที่ได้รับการ สนับสนุนการด าเนินงานการปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ และสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก ผลการด าเนินงาน เริ่มรายงานความก้าวหน้าไตรมาสที่ ๒ / ผลผลิตที่ ๘ จ านวนเครือข่าย
เปูาหมายที่ได้รับการเฝูา ระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน เปูาหมาย ๓๑ ทีม / ผลผลิต
ที่ ๑๐ จ านวนเครือข่ายเปูาหมายที่ได้รับการ สนับสนุนการด าเนินงานเฝูาระวังปูองกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ
ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยท างาน เปูาหมาย ๓๘๕ หน่วยงาน /ผลผลิตที่ ๑๔  จ านวนประชาชนกลุ่มเปูาหมายในพ้ืนที่เสี่ยง
ปัญหาขยะ ได้รับการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  เปูาหมาย ๑ ,๓๐๐ ราย/
ผลผลิตที่ ๑๙   จ านวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
เปูาหมาย ๑๓ แห่ง 

ผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา (การพัฒนาศักยภาพ) ประจ าปี ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑  
ใช้งบประมาณ  ๑,๙๗๑,๖๔๑   บาท ประชุม ๒๐ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๕๐ .๘๓   สรุปผลการติดตามสรุปรายงานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการไตรมาสที่ ๑ เพ่ือน าไปประกอบการรายงานในเอกสารงานการเงินประกอบฎีกา มีรายงานการ
ประชุม จ านวน ๒ โครงการ ไม่มีรายงานการประชุม จ านวน ๑๑ โครงการ  ยังไม่ถึงสามสิบวัน ๕ โครงการ  ดังนั้นจึง
ขอความร่วมมือกับหัวหน้ากลุ่มฯกรุณาติดตามการส่งสรุปรายงานการประชุมอบรมสัมมนาด้วย 

ประเด็นสรุปผลการติดตามในไตรมาส ๑ การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามผลผลิต  
พบว่า มีโครงการที่ด าเนินการได้ตามเปูาหมายผลผลิต ๕ ผลผลิตจาก ๑๑ ผลผลิตหลัก ร้อยละ ๔๗.๗๒  ของโครงการ
ด าเนินการได้น้อยกว่าเปูาหมาย   ผลผลิตที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานให้ได้ตามเปูาหมาย คือ ผลผลิตที่ ๑ 
(ผลิตภัณฑ์วิชาการ) ผลผลิตที่ ๒ (ความร่วมมือเครือข่ายและบริหารหน่วยงาน) ผลผลิตที่ ๓ (บริการเฝูาระวัง) และ
ผลผลิตที่ ๕ (ATM) 
    ๕.๑.๒ กลุ่มพัฒนาองค์กร  การพัฒนาบุคลากร ( Training Roadmap) ผ่านระบบออนไลน์            
E-Learning ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้ข้าราชการและพนักงานราชการในหน่วยงานเข้า
ศึกษาหลักสูตรตามระดับต าแหน่งให้ครบตามที่ส านักงาน ก.พ.ก าหนด ตามกลุ่มเปูาหมาย ข้าราชการระดับปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติการ จ านวน ๑๔ ราย ระดับช านาญงาน และช านาญการ จ านวน ๘๑ ราย ระดับอาวุโส ช านาญการพิเศษ 
และเชี่ยวชาญ จ านวน ๑๙ ราย ประเภทพนักงานราชการระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๖ ราย ระดับปริญญาโทจ านวน 
๑ ราย 

การรายงานผลปฏิบัติราชการรอบประเมิน ๖ เดือนแรก ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  PMS          
ในระบบ DPIS กลุ่มงานได้ด าเนินการตรวจสอบและกรอกข้อมูลเข้าระบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
  การด าเนินงานติดตาม KPI ตามค ารับรอง อยู่ระหว่างการด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน       
ในไตรมาสที่ ๒  
 
 
 

/การจัดท า.... 



การจัดท าแผนปฏิบัติการ Happiness เพื่อปิด GAP ประกอบด้วย ๑)การสร้างเสริมความสุขของ
องค์กร ๒)การสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กร ๓) การเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร โดยมีประเด็ดพิจารณา ดังนี้ ๑) เพ่ือ
พิจารณาแผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ๒) แผนปฏิบัติ
การผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ (กวป.) จะสื่อสารให้บุคลากรทุกคนรับทราบ และด าเนินการตามแผนฯ 
ต่อไป 

แนวปฏิบัติส าหรับการเสริมสร้างความสุขตามแผนงาน  Happinometer ความผูกพันต่อองค์กรสุข
ภาวะองค์กร (HPI) ได้ก าหนดกิจกรรมไว้ดังนี้ (๑) สนับสนุนการด าเนินงานของชมรมขับเคลื่อนความสุข  (๒) คลินิก
ตรวจสุขภาพ (๓) กิจกรรมสร้างตลาดนัดออนไลน์ (๔) กิจกรรมเปิดบ้าน ( Open house) ของแต่ละกลุ่มตามสายการ
บังคับบัญชา (๕) กิจกรรมสนับสนุนหน่วยงานสถานที่น่าอยู่น่าท างาน (๖) ประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง “องค์กรของฉัน”
(๗) ยกย่องคนดี คนเก่ง ให้ความสุข  

ข้อสั่งการโครงการเสริมสร้างทางการเงิน  (Happy money program) (สธ ๐๔๐๒.๘/ว๑๗๗       
ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑) ดังนี้ ๑) แจ้งสิทธิประโยชน์ความมั่นคงด้านท่ีอยู่อาศัยของบุคลากรในกระทรวง
สาธารณสุข ๒) สนองต่อนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ความร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 
โดยการใช้ระบบการเงินแบบดิจิตอลในหน่วยงาน ๓) เข้าร่วมกับกิจกรรม Happy Money Clinic Day กับธนาคารที่
เข้าร่วมโครงการ ๔) อ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการ เช่น จัดท าหนังสือผ่านสิทธิ์และรับรองเงินเดือนตาม
คุณสมบัติของบุคลากร และได้จัดแผนเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน( Happy money program) ประกอบด้วย ๕ 
โครงการส าคัญ ดังนี้ ๑) คลินิกสุขภาพทางการเงิน ( Happy money clinic) ๒) ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของ
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ( Refinance/บ้านหลังใหม)่ ๓) การส่งเสริมการออม ๔) การประนอมหนี้สิน             
๕) สวัสดิการอื่นๆ  

แผนด าเนินการลดเสี่ยงในหน่วยงาน ได้ก าหนดกิจกรรม ดังนี้ ๑) คลินิก “รักษ์สุขภาพ” วัดดัชนีมวล
กาย วัดรอบเอว ความดันโลหิต และให้ค าปรึกษาด้านสุขภาพ ๒) จัดให้มีกิจกรรมออกก าลังกายเต้นแอโรบิค          
บาสะโลบ ลีลาศ ร าวง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป  โดยก าหนดให้มีกลุ่มงานรับผิดชอบเป็นประจ าวันดังนี้ 
วันจันทร์ : กลุ่มงานภายใต้ก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการ ๑ /วันอังคาร : กลุ่มงานภายใต้ก ากับดูแลของผู้อ านวยการ 
/วันพุธ : กลุ่มบริหารทั่วไป /วันพฤหัสบดี : กลุ่มงานภายใต้ก ากับดูแลของรองผู้อ านวยการ ๒ /วันศุกร์ : กลุ่มงาน
ภายใต้ก ากับดูแลของผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๒) จัดกิจกรรมรณรงค์สื่อสารเตือนภัยบุคลากรในหน่วยงาน อย่างน้อยปีละ 
๒ ครั้ง ๓) กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๔) ก าหนดข้อตกลงร่วมกัน เช่น
อาหารเบรกเพ่ือสุขภาพ การขยับกาย ๕) ให้รางวัลบุคคลที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้าน ความสม่ าเสมอรักษ์สุขภาพ 
และการประเมินจากค่า BMI 
 

  ๕.๑.๓ กลุ่มบริหารทั่วไป    
  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากข้อมูลในระบบ BMC ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ งบบุคลกร 
จ านวน ๒,๖๑๘,๗๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๒,๐๗๕ ,๓๘๐ .๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๒๕ งบด าเนินงานจ านวน 
๑๘,๒๕๘,๒๕๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๙ ,๒๖๑,๔๒๑.๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๒ งบลงทุนจ านวน ๒ ,๙๐๔,๔๒๙.๕๗ 
บาท เบิกจ่ายได้ ๒,๙๐๔,๔๒๙.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ งบเงินอุดหนุนจ านวน ๒๔ ,๔๙๔,๐๗๕ บาท เบิกจ่ายได้ 
๑๖,๔๗๗,๑๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๗ งบรายจ่ายอื่นจ านวน ๓๔๑,๑๐๐ ยังไม่มีการเบิกจ่าย  

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน ๔๘ ,๖๑๖,๕๕๔.๕๗ บาท เบิกจ่ายได้ ๓๐ ,๗๑๘,๓๖๐.๙๘ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๑๘  
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 

/วาระท่ี ๖... 



วาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
สรุปการนิเทศหน่วยควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ ๗.๑.๒. ข้อเสนอแนะจากผู้อ านวยการฯ ๑) ให้

ด าเนินการจัดท าปูายชื่อหน่วยงาน (นคม.) ใหม่ โดยให้เพ่ิมชื่อสังกัดส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
กรมควบคุมโรค ๒) จัดหาปูาย หรือเอกสารสื่อสารโรคส าคัญต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน ๓) ให้ เพ่ิม
ศักยภาพบุคลากร ในเรื่องโรคอ่ืนๆ นอกเหนือจากโรคติดต่อน าโดยแมลง ๔) ให้ด าเนินการติดปูายประชาสัมพันธ์ หน้า
หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ ๗.๑.๒. เพ่ือ สื่อประชาสัมพันธ์หน่วยงาน  เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ  ๕) 
จัดท าแนวทางการต่อเติมสถานที่เก็บสารเคมแีละพัสดุ ๖) จัดท าขออนุมัติซ่อมแซมสถานที่จอดรถยนต์  
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ปิดประชุม : ๑๖.๐๐ น. 
 
 

นายยศวัฒน์  ทันวงษา  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
นายประจบ  ศรีวงษ์ ผู้ตรวจรายงาการประชุม 

นางสาวกังสดาล  สุวรรณรงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  
        


