
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่   ๓/ ๒๕6๑ 

วันที่  ๒๑  มีนาคม 256๑  เวลา ๐๙.๐0 น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ๒  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
................................................. 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
  คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
 

เริ่มประชุม : ๐๙.๐๐ น. 
 

วาระก่อนการประชุม 
- ประธานการประชุมโดย ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  
- พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรมร าบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๐๐ ปี และ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

วาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑ เรื่อง จากท่ีประชุมกรมควบคุมโรค 
   ๑.๑.๑ เรื่อง กองคลังกรมควบคุมโรครายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตร
มาสที่ ๒   งบลงทุนเป้าหมายร้อยละ ๔๓.๑๑ ผลเบิกได้ร้อยละ ๔๐.๔๕ ต่ ากว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๖๖ งบประจ า
เป้าหมายร้อยละ ๕๕ ผลเบิกได้ร้อยละ ๔๐.๓๒ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๔.๖๖ เป้าหมายเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ 
๕๒.๒๙ ผลเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๐.๓๓ ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๑.๙๖ ดังนั้นให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการและรายงานผลในระบบ Estimates SM ให้เป็นปัจจุบัน  
   ๑.๑.๒ เรื่อง กองแผนงานรายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงานตามระบบ 
Estimates SM  ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เป้าหมายเบิกจ่าย
งบประจ าไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๕ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๕.๑๒ เป้าหมายแผนการด าเนินงานร้อยละ ๕๗.๘๖  ผลการ
ด าเนินงานได้ร้อยละ ๕๕.๕๙ ข้อค้นพบในภาพรวมของกรมควบคุมโรค   ๑) หน่วยงานรายงานในระบบ  ESM ไม่เป็น
ปัจจุบัน ๒) ด าเนินการแล้วแต่ข้อมูลผลงานและเบิกจ่ายงบประมาณเท่าเดิม หรือไม่ครบถ้วน ๓) เบิกจ่ายเพ่ิม แต่ร้อยละ
การด าเนินงานไม่เพ่ิม  ๔) ร้อยละการด าเนินงานเพ่ิม ข้อมูลรายละเอียดผลการด าเนินงานไม่เพ่ิม   ขอความร่วมมือ   ๑) 
รายงานผลการด าเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ  ESM ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  ๒) ใช้ผลบริหาร
ความเสี่ยงเร่งรัด ปรับปรุงให้บรรลุเปูาหมาย อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  และขอให้กลุ่มงานติดตาม
แผนงานโครงการที่เกี่ยวของกับ โครงการพระราชด าริเฉลิมพระเกียร ติและเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์  /โครงการ
สนับสนุนค ารับรองผลการปฏิบัติราชการกรม กระทรวงฯ /โครงการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (ม.44)  
   ๑.๑.๓ เรื่อง ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วยงานบริการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๑ หน่วยบริการส านักงานสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอ าเภอ หนว่ยงานอ่ืนใดในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ซ่ึงด าเนนิการและประสานเก่ียวกับ การสาธารณสุข  ตามที่ปลัด กระทรวงสาธารณสุข ประกาศก าหนด  ซึ่ง
นิยามค าว่า “การสาธารณสุข” ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันควบคุมโรคและก าจัดโรค การรักษาพยาบาล กา ร
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การศึกษาวิจัยค้นคว้าและพัฒนา การชันสูตรและวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ การคุ้มครอง 
 

/ผู้บริโภค... 



ผู้บริโภคด้านการสาธารณสุข ด้านระบบบริการสุขภาพ และด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การอาชีวอนามัยและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ใ ห้รวมถึงการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ าว ซึ่งเสนอปลัดกระทรวงพิจารณาประกาศ เป็นหน่วย
บริการตามระเบียบเงินบ ารุ งปี 6๑ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่ง สคร.๗ ขอนแก่น จัดอยู่ ในกลุ่มที่ ๑ เป็นหน่วยบริการตาม
ระเบียบเงินบ ารุ งปี 36 และมีเงินบ ารุงรวม ๑ 9 หน่วยงาน (ไม ่รวมสถาบันบ าราศนราดู ร และสถาบันราชประชา  
สมาสัย) ได้แก่ (๑) สคร. ๑-๑2 และ สปคม. รวม ๑3 หนว่ยงาน (๒) สอวพ. / ส านักวัณโรค/ส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพฯ/ ส านักระบาดวิทยา /ส านักโรคติดต่อทั่วไป /ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง รวม 6 หน่วยงาน 
   ๑.๑.๔ เรื่อง การด าเนินงานปูองกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ 
เมษายน ๒๕๖๑ จากสถิติปีที่ผ่านมา เสียชีวิตลดลงร้อยละ ๑๒.๑๗ บาดเจ็บเพิ่มร้อยละ ๐.๗๒ อุบัติเหตุเพิ่มข้ึนร้อยละ 
๗.๐๕ สาเหตุที่ท าให้ตาย คือ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับรถร้อยละ ๓๒.๗๐ ดังนั้นทีม EOC ต้องเตรียมพร้อม
เครือข่ายในการตั้งด่าน อ าเภอ หรือเฝูาระวังจุดเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืน 
   ๑.๑.๕ เรื่อง  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ (พชอ.)  ส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรคท่ี ๗ จังหวัดขอนแก่น อยู่ระหว่างด าเนินการพิจารณาบทบาทหน้าที่ให้สอดคล้องกับแผนด าเนินการ (พชอ.) 
ในพ้ืนที่ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๒/๒๕6๑ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑  
 
วาระท่ี ๓     เรื่อง  ติดตาม 
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ BMC ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ค่าเปูาหมายงบประจ าไตรมาส ๒ ร้อย
ละ ๕๕.๖๒ ผลการเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๐.๙๗ ต่ ากว่าเปูาหมายคิดเป็น ๑.๓๒ เป็นจ านวนเงิน  ๑,076,66๑.62 บาท 
ผลเบิกงบด าเนินง านโครงการ (โครงการตามแผน + นอกแผน+เวชภัณฑ์ย ามิใช่ยา) เบิกได้ร้อยละ 52.44 ต่ ากว่า
เปูาหมาย  2.56 คิดเป็นเงิน 559,๑05.79 บาท คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ตามค่าเปูาหมายภายในสิ้นเดือน
มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

๓.๒ เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าอาคารอ านวยการใหม่ (อาคาร ๖)  สถาปนิกออกแบบภายในอาคารได้ด าเนินการ
จัดท าออกแบบปรับปรุงภายในอาคาร เพื่อขอปรับแผนงบประมาณในรอบ ๖  เดือนหลัง ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดท า
ประมาณการค่าปรับปรุงภายในอาคาร คาดว่าจะน าเสนอได้ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

วาระท่ี ๔    เรื่อง พิจารณา 
- ไม่มี - 
  

วาระท่ี ๕    เรื่อง เพื่อทราบ 
 ๕.๑  เรื่องแจ้งจาก รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
  ๕.๑.๑ เรื่อง จากรองผู้อ านวยการส านักงาน (นางชื่นพันธ์ วิริยะวิภาต) ประชาสัมพันธ์ การจัด
กิจกรรม ประกาศมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง 
 
 

/ประชุม... 



ประชุมราชพฤกษ์ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานน ารถยนต์มาตรวจสภาพ และรับฟังการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎจราจร มาตรการขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัดนิรภัย ใส่หมวกกันน็อกร้อยเปอร์เซ็นต์ 
  ๕.๑.๒ เรื่อง จากรองผู้อ านวยการส านักงาน (นางสาวเกษร  แถวโนนงิ้ว)  ส านักงานปูองกันควบคุม
โรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเขตสุภาพที่ ๗ และ ๔ กลุ่มจังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ ด าเนินการประชุมในวันที่ ๘ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ได้มีการซ้อมแผน EOC ปัญหาที่พบจากการกระบวนซ้อมแผนดังกล่าว คือ การประสานงานจาก
ผู้ตรวจราชการที่เป็น IC  ในแต่ละจุดเพื่อการด าเนินงาน ซึ่งอยู่ระหว่างก าหนดแนวทางข้ันตอนการประสานรายงาน
ผลด าเนินการ 
 

  ๕.๑.๓ เรื่อง จากผู้ช่วยผู้อ านวยการ (นางลักษณา หลายทวีวัฒน์) การน าเสนอสื่อข้อมูลด้วยภาพใน
การออกอากาศทางโทรทัศน์ของส านักประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น (ช่อง NBT) ในการออกสื่อ  Social Media 
ขอให้เสนอผ่าน PM หรือ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ให้ความเห็นชอบก่อนออกเผยแพร่ ทุกครั้ง 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

๕.๒  เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน 
 ๕.๒.๑ เรื่อง ความก้าวหน้าด าเนินงานวัณโรค PA-TB 256๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มี
ผู้ปุวยขึ้นทะเบียนในเขตสุขภาพที่ ๗ จ านวน ๑,๒๑๔ ราย ก าลังรักษาตัว ๑,๐๗๓ ราย เสียชีวิต ๗๐ ราย ขาดยา ๘ 
ราย โอนออก ๔๐ ราย เปลี่ยนวินิจฉัย ๑๙ ราย RR/MDR ๔ ราย พบผู้ปุวยรายใหม่เสียชีวิตมากที่สุดที่โรงพยาบาล
มหาสารคาม จ านวน ๑๑ ราย ผู้ปุวยเสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเพศชาย ๔๕ คน อายุเฉลี่ย ๖๗.๔๖ ปี น้ าหนัก
เฉลี่ย ๔๘.๐๒ กิโลกรัม ส่วนการด าเนินงานค้นหาวัณโรคกลุ่มเสี่ยงตามโครงการกองทุนโลก NFR (มกราคม 256๑ – 
ธันวาคม 2563) สามารถดูข้อมูลประกอบการประชุมเพ่ิมเติมได้ที่เว็ปไซต์หน่วยงาน ข้อเสนอแนะ  : ขอรายงาน  
One Page ในประเด็นที่ ๑ ผลการด าเนินงาน PA ในเขตสุขภาพท่ี ๗  และประเด็นที่ ๒ คัดกรองจ านวนกลุ่มเสี่ยง
และให้น าเข้าวาระติดตามทุกครั้ง 
 ๕.๒.๒ เรื่อง ผลสรุปการเตรียม EOC รับเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 
ได้ด าเนินจัดทีมเตรียมความพร้อม ได้แก่ ๑. ) ทีม SAT วันละ ๒ คน ตลอดช่วงเทศกาล ประกอบด้วยกลุ่มระบาด ๑ 
คน และกลุ่มอื่นๆ อีก ๑ คน เพื่อรายงานวิเคราะห์สถานการณ์บาดเจ็บรายวัน และรายงานสถานการณ์การบาดเจ็บ 
ซึ่งจะรายงานผ่านไลน์ทีม SRRT เวลา ๑๗.๓๐ น. เพ่ือรายงานผู้อ านวยการ ทราบและสั่งการ ๒. )ทีม Operation จัด
เตรียมการไว้ ๕ ทีม ท าหน้าที่สอบสวนโรค ๓. ) ทีมสื่อสารฯ มีหน้าที่จัดท ารายงานข้อมูลหรือข่าวรอบรั้ว สคร.๗ 
ขอนแก่น ในการติดตามผลการด าเนินในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และส่งรายงานให้ผู้บริหารทราบภายในเวลา ๑๓.๐๐ 
น. ๔.) ทีมสนับสนุนการด าเนินงานด่านชุมชน อยู่ระหว่างประสานแผนมาบูรณาการกับทีมอ่ืนๆ ซึ่งจะลงพื้นที่ระหว่าง
วันที่ ๑๑ – ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ส าหรับพื้นที่เสี่ยงส่วนกลางจะส่งข้อมูลมาให้ประมาณสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑      
 ๕.๒.๓ เรื่อง สรุปผลวิจัยภาพรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ประชุมสรุปโครงร่างวิจัย ดังนี้  
  ชุดโครงการวิจัย : การพัฒนาระบบการดูแลผู้ปุวยวัณโรค  (MDRTB, เขตเมือง , เรือนจ า) นพ. ดนัย 
เจียรกูล ,นพ.ธีระวัฒน์  วลัยเสถียร  ,นางกัลยาณี จันทิมา  , ดร.อรทัย  ศรีทองธรรม   , นายเสถียร  เชื้อลี  ,นายนิยม 
ไกรปุย 
  ชุดโครงการวิจัย  : การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เพื่อเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุมโรคที่เป็น ปัญหาใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี ๑0 อุบลราชธานี ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่ ส าหรับบุคลากรทางสาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและประชาชนทั่วไ ป โดย ดร.เกศรา  แสนศิริทวีสุข , นายชัยนันต์ บุตรกาล , นายภูมิพัฒน์ 
นริษทิ์ภูวพงษ,์ นายชนันรัตน์  ดวงบุปผา  
 

/ชุดโครงการ... 



  ชุดโครงการวิจัย : แผนบูรณาการเร่งรัดการก าจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นท่ีชายแดนส านักงานปูองกัน
ควบคุมโรคท่ี ๑0 อุบลราชธานี โดย นางฤชุอร จอมทอง, นายวรวุฒิ จันทิ , นายอุดมสิน รตนธงชัย , นางสาววิภาษนุช 
หาญบาง 
  ชุดโครงการวิจัย  : โครงการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพเพ่ือลดการใช้สารเคมี ในเกษตรกรภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปลอดภัยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืช โดย นายวิเศษ วริศรางกูล, นางนันทนา แต้ประเสริฐ , นายธีร
ศักดิ์ พรหมพันใจ, นางจันทกานต์  วลัยเสถียร, นางสุพาพร แสนศรี , นางญาดา  โตอุตชนม์ , นายนิยม   ไกรปุย , นาย
สมพงษ์ จันทร์ขอนแก่น, นายอโนชา ชื่นงาม, นายวีระยทธ ประนัย, นางสาวศศินัดดา สุวรรณโณ   
  ชุดโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลและการเฝูาระวังโรคและภัยสุขภาพของของประชากร
ในพ้ืนที่ชายแดนอนุภาคลุ่มน้ าโขง โดย พญ.ระพีพรรณ เดชพิชัย, ดร. ศิมาลักษณ์  ดิถีสวัสดิ์เวทย,์ ดร.จมาภรณ์ ใจภักดี,
นางสาววิรัลพัชร  ดิษฐาพันธ์, นายปรีชา  เศษสมบูรณ์ 
  ชุดโครงการวิจัย : พัฒนาความฉลาดทางด้านสุขภาพพฤติกรรมสุขภาพในการปูองกันควบคุมโรค
พยาธิใบไม้ตับในประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตสุขภาพที่ 7 โดย ดร.เกษร  
แถวโนนงิ้ว, นางสาวรัชนีกร กุญแจทอง, นางสุวัฒนา อ่อนประสงค์, นางสาวปานแก้ว  รัตนศิลป์กัลชาญ  
 ๕.๒.๔ กลุ่มแผนงานและประเมินผล   
   ๕.๒.๔.๑ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าแผนการด าเนินงานและผลการด าเนินงานในไตรมาส 
๒ แผนการด าเนินงานในระบบ ESM ค่าเปูาหมายร้อยละ ๖๖.๗๒ ผลด าเนินงานได้ร้อยละ ๖๐.๕๓ ผลการเบิกจ่ายใน
ระบบ BMC ค่าเปูาหมายร้อยละ ๗๑.๓๒ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๒.๔๐ ในไตรมาส 2 มีงบประมาณรับโอนในระบบ 
ESM จ านวน 3 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 430,670 บาท  
   การปรับแผนโครงการและงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง ได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน
ไว้ ดังนี้ 
  - ท าหนังสือแจ้งเวียนเรื่องการจัดท าแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
รอบ 6 เดือนหลัง เมื่อวันที่ ๑2 มีนาคม 256๑ แล้ว 
  - ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบโครงการ ส่งไฟล์ข้อมูลแผนการด าเนินงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลัง  มายังกลุ่มแผนงานฯ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 
  - หากกลุ่มงานที่มีความจ าเป็นจะขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม ในการ
ด าเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง ขอให้จัดท าบันทึกพร้อมระบุเหตุผลความจ าเป็น รายละเอียดกิจกรรม และ
งบประมาณท่ีจะด าเนินการส่งมายังกลุ่มแผนงานฯ ภายในวันที่ 3๑ มีนาคม ๒๕๖๑  
   ๕.๒.๔.๒ เรื่องการด าเนินงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ  เนื่องจาก
กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงาน ๑ ใน ๖ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องด าเนินการด้านความปลอดภัยใน
ระดับเคร่งครัดตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยวิธีการแบบปลอดภัยในการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งการ
ด าเนินงานตามแนวทางดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดค ารับรองที่บุคลากรในหน่วยงานต้องได้รับการถ่ายทอดชี้แจงเพ่ือไปสู่การ
ปฏิบัติที่ถูกต้องร้อยละ ๑๐๐  จึงขอความร่วมมือบุคลากรทุกคนได้ศึกษาเอกสาร แนวทางท่ีงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้น าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จ.ขอนแก่น ในศูนย์ข้อมูลหน่วยงาน > 
กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง  ซึ่งเนื้อหาหลักที่ต้องทราบประกอบด้วย ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัย  จ านวน  ๑๑ ข้อ และ
แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วย
แนวทางปฏบิัติใน ๘ หมวด  
 
 

/๕.๒.๕ กลุ่มพัฒนา... 



 ๕.๒.๕ กลุ่มพัฒนาองค์กร เรื่อง รายงานความก้าวผลการด าเนินงานไตรมาส ๒ ดังนี้  
 กรอบการ พัฒนาบุคลากรผ่านระบบ E-Learning  ๑) ก าหนดให้ข้าราชการ และพนักงานราชการทุก
คน สมัครเรียน ผ่าน E-Learning ของส านักงาน กพ. ได้ที่ http://www.ocsc.go.th/ ๒) การพัฒนาพื้นฐาน (ต้อง
ส าเร็จหลักสูตร ปีละ ๒ หลักสูตร สะสมจนครบ ๔ หลักสูตร)  ๓) ทักษะพ้ืนฐานในการบริหารจัดการ (ต้องส าเร็จ
หลักสูตร ปีละ ๒ หลักสูตร สะสมจนครบ ๓ หลักสูตร) ๔) ระยะเวลาการเรียนแต่ละหลักสูตรต้องเรียนให้จบภายใน ๒  
เดือน หากเกินระบบจะล้างข้อมูลเดิมต้องสมัครเข้าเรียนใหม ่
  กรอบระยะเวลาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑  ให้ด าเนินการประเมิน PMS ใน
ระบบ DPIS ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
  การรายงานตัวชี้วัดตามค ารับรอง ไตรมาส ๒ รวมทั้งหมด ๑๖ ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินตรวจสอบ
หลักฐาน 
  การด าเนินงาน PMQA ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท ากระบวนสร้างคุณค่าและ
กระบวนการสนับสนุนหน่วยงาน ” ได้แก่ ๑) การน าเครื่องมือ PMQA สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ   ๒) การออกแบบ
ระบบงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากอดีต ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุจิตรา  อังคศรีทองกุล  ระยะเวลาใน
การประชุม ๒ วัน (๘ – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑) มีผู้เข้าร่วมการประชุมจ านวน  ๔๖  คน  ผู้บริหาร นักวิชาการสาธารณสุข  
พยาบาลวิชาชีพ  เภสัชกร บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาคน (สมรรถนะ)  ร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 25-27 
มีนาคม 6๑ ณ วัดปุาทรัพย์ทวีธรรมาราม อ าเภอวังน้ าเขียว จังหวัดนครราชสีมา  
  หน่วยแพทย์ พอ.สว.  ประจ าเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จัดให้บริการที่ โรงเรียนขามปูอมโพธิ์ทองน้อย 
บ้านน้อยชานบึง  หมู่ 2 ต.ขามปูอม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น  มีจ านวนประชาชนมีรับบริการจ านวน ๒๕๐ คน  และครั้ง
ต่อไป วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดหิมาลัย บ้านกุดหมากเห็บ หมู่ ๑๑ ต.โนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น  
  กิจกรรมตรวจสุขภาพก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลตามแผน  Happy 
Body ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัด Happinometer 
  การด าเนินงานด้านจริยธรรม ๑) ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปุาสามัคคีในการก่อสร้างอาคารผู้ปุวยสงฆ์
อาพาธและแพทย์แผนไทย ๖ ชั้น ณ โรงพยาบาลสิรินธร อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น  วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ 
จ านวนบริจาค ๕,๑๓๐ บาท ๒) ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานงานพิธีพระราชเพลิงสรีระสังขารหลวงปูุบุญเพ็ง ณ วัดปุา
วิเวกธรรม  
  สัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ปีงบประมาณ 256๑ ระหว่างวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 
6๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง “หน่วยงานคุณธรรม จริยธรรม” 
  ๕.๒.๖ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง เรื่อง รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา  โรคที่มีอัตราปุวย
สูงสุดของเขตสุขภาพท่ี 7 อับดับที่ ๑ โรคอาหารเป็นพิษจ านวน ๔,๒๒๐ ราย คิดเป็นอัตราปุวย ๘๓.๔๕ ต่อแสน
ประชากร  อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง ๑ :๑.๕๓ พบผู้ปุวยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ๓๑.๗๔ ในรอบ ๔ 
สัปดาห์ที่ผ่านพบผู้ปุวยมากที่สุดในพื้นท่ีอ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด อัตราปุวย ๑๓๙.๕๑   
  ๕.๒.๗ กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง เรื่อง รายงานการเยี่ยมเสริมพลังเทศบาลเมือง ๙ แห่ง โดยทุก
เทศบาลได้ด าเนินการส ารวจพื้นที่เปูาหมายในการให้วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกเทศบาล จะเริ่มด าเนินการฉีดวัคซีนให้
สุนัขช่วงปลายเดือนมีนาคม – เมษายน ส่วนเทศบาลบ้านทุ่มมีปัญหาในการซื้อวัคซีนเนื่องจากอยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
 
 
 

/การด าเนิน... 

http://www.ocsc.go.th/


  การด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนน ทุกเทศบาลเมืองในกลุ่มจังหวัด ร้อย
แก่นสารสินธุ์  (ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์) ได้มีการก าหนดจัดท า Safety Zone ขณะนี้การด าเนินการใน
ส่วน จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในระหว่างข้ันตอนการจัดหากล้อง CCTV  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ก าหนดแนวทางด าเนินการลด
อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์บนถนนข้าวก่ า 
  การเฝูาระวังโรคอุจจาระโดยการตรวจคลอรีนตกค้างในน้ าใช้ ส่วนใหญ่พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
ก าหนด ส่วนน้ าดื่มแบบถังใส่ในตู้น้ าเย็นชนิดกดดื่ม จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลแจ้งว่ากว่าร้อยละ ๔๐ พบ คลอโรฟอร์ม 
ซึ่งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ทราบชัดเจนว่าบทบาทการก าหนดมาตรฐานปริมาณคลอรีนผสมในน้ าเป็นบทบาทหน้าที่
ของท้องถิ่นหรือกระทรวงสาธารณสุข  
 ๕.๒.๘  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ ๗.๑ เรื่อง รายงานการขออนุมัติไปราชการในเงิน
งบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ สามารถขออนุมัติไปราชการโดยใช้เงินนอกงบประมาณก่อนแล้วหากภารกิจยัง
ไม่เสร็จสิ้น จึงจะขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเดินทางไปราชการในวันถัดไปได้ 
  การออกปฏิบัติงานกรณีเกิดมีผู้ปุวยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ซึ่งเป็นผู้ปุวยในหมู่บ้านเดียวกัน ทาง ศตม. 
๗.๑ ขอนแก่น มีความจ าเป็นที่จะต้องขออนุมัติไปราชการจ านวน 2 ทีม ดังนี้ ทีมที๑่  (โครงการวิจัยฯเบิกเงินนอก
งบประมาณ)โครงการวิจัยเรื่องการตรวจหาตัวชี้วัดทางกีฎวิทยาเพ่ือบ่งชี้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและการ
ประเมินผลการควบคุมพาหะของโรคไข้เลือดออก  (จ านวน 3 คน) โดยมีหน้าที่ส ารวจลูกน้ ายุงลายตักลูกน้ ายุงลาย ใช้
เครื่องดูดยุงลายทั้งในบ้านและนอกบ้านผู้ปุวยและบ้านใกล้เคียงอีก 5 หลังและน ายุงและลูกน้ ามาแยกชนิดส่งเข้าห้อง
แล็ปต่อไป ทีมที่  2 ทีมสนับสนุนควบคุมโรคในพ้ืนที่ๆเกิดโรคร่วมกั บเครือข่าย  (จ านวน 3-4 คน) โดยสุ่มประเมิน
ลูกน้ ายุงลายตามเกณฑ์ ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและควบคุมการพ่น
สารเคมีรอบๆ  บ้านผู้ปุวยรัศมี ๑ 00 เมตรและขยายวงกว้างออกไปจนครอบคลุมทุกหลังคาเรือน แล้วสรุปข้อมูลคืน
พ้ืนที่หรือเครือข่าย ต่อไป 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
    

วาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
๖.๑ เรื่อง ส านักงานปูองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่จิต

อาสาเพื่อบริการประชาชนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมพิธีพระราชเพลิงสรีระสังขารหลวงปูุบุญเพ็ง ณ วันปุาวิเวกธรรม 
และการจัดท าโรงทาน ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

เลิกประชุม : ๑๒.๐๐ น. 
นายยศวัฒน์  ทันวงษา ผู้จดรายงานการประชุม 

นางสาวชุติมา   วัชรกุล  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นายประจบ  ศรีวงษ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


