
๑ 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่   ๔/ ๒๕๖๑ 

วันที่  ๕  เมษายน ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ๒  

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
  คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
 

เริ่มประชุม : ๐๙.๓๐ น. 
 

วาระก่อนการประชุม 
- ประธานการประชุมโดย ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 

วาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ เรื่องแจ้งจากกรมควบคุมโรค 

  ๑.๑.๑  ข้อสั่งการจากรัฐบาล ให้กระทรวงสาธารณสุข   กรมควบคุมโรคด าเนินการค้นหาเชื้อวัณโรค
ในเรือนจ าให้นานาชาติรับรู้   การจัดการก าลังพลด้านระบาดวิทยาของกระทรวงสาธารณสุข การเตรียมความพร้อม
ข้อมูลด้านการป้องกันควบคุมโรคเพ่ือน าเสนอรัฐบาลประเทศภูฏาน และการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขไทยกับประเทศอิหร่าน เกี่ยวกับโรควัณโรค และโรคเอดส์  

  ๑.๑.๒  มอบให้กระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตาม พ.ร.บ.แรงงานทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งได้
ด าเนินการมอบอ านาจหน้าที่ให้กับเจ้าพนักงานด่านควบคุมโรคเพิ่ม 

  ๑.๑.๓  กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกโรควัณโรคเป็นข้อเสนอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศชาติ
ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน 

  ๑.๑.๔  นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนหลักในการด าเนินการเรื่อง RTI 
โดยจัดรวบรวมข้อมูลสามฐานสถิตอุบัติเหตุทุกไตรมาส  

๑.๑.๕  ผู้รับผิดชอบ Cluster TB ด าเนินการส ารวจสถานที่ และจ านวนห้องความดับเป็นลบในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดระบบ XDR-TB 

  ๑.๑.๖  การเฝ้าระวังรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ให้ PM และทีม SAT ติดตามสถานการณ์
การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า 

 ๑.๑.๗  การขับเคลื่อนการปฏิรูปองค์กร กรมควบคุมโรค ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ๒๕๖๔  ได้
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปองค์การ กรมควบคุมโรค เพื่อวิเคราะห์บทบาท หน้าที่ การพิจารณาขับเคลื่อน 

/ผลกระทบ… 



๒ 

 

ผลกระทบการปฏิรูปเขตตรวจสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และกรมควบคุมโรค  โดยคณะท างานจะต้องจัดท า
ข้อเสนอโครงสร้าง ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ให้แล้วเสร็จภายในสาม
เดือน          

  ๑.๑.๘  ผลการคัดกรองเชื้อวัณโรคของผู้ขับรถแท็กซ่ีในสนามบินสุวรรณภูมิ X-Ray จ านวน ๓๖๔ 
ราย  พบมีผู้ติดเชื้อวัณโรค จ านวน ๓๕ ราย   จากกรณีดังกล่าวส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
ควรด าเนินงานตรวจหาเชื่อวัณโรค (TB) ของผู้ขับรถแท็กซ่ีในพ้ืนที่ และให้ผู้รับผิดชอบหลักงานวัณโรคและทีมงาน
ด าเนินการให้ต่อเนื่องทุกปี 

  ๑.๑.๙ ร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์บริจาคของหน่วยบริการ ซึ่ง
หากผู้บริจาคไม่ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนห้ามรับบริจาคโดยเฉพาะที่ดิน ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบริจาคให้
ด าเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

  ๑.๑.๑๐ ระเบียบเงินบ ารุงให้แต่งตั้งคณะกรรมการเงินบ ารุง จ านวน ๕ คน แต่ไม่เกิน ๗  คน ที่ได้มา
จากภาครัฐและภาคประชาชนประกอบด้วย ผู้อ านวยการ ข้าราชการ ตัวแทนภาคประชาชนหรือข้าราชการ
เกษียณอายุราชการ เจ้าหน้าที่การเงินท าหน้าที่เป็นเลขานุการ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

  ๑.๑.๑๑  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมกรมควบคุมโรค ได้ร้อยละ ๔๙.๘๔ ต่ ากว่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ร้อยละ ๕๒.๒๙ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคเร่งรัดการเบิกจ่ายใน ไตรมาส ๓/๒๕๖๑  

  ๑.๑.๑๑ การจัดสรรงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กรมควบคุมโรคได้รับการจัดสรร
ประมาณ ๖พันกว่าล้านบาท ซึ่งใน Timeline งบประมาณช่วง ๑๑ เมษายน – ๔ พฤษภาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมีการ
รับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการพิจารณาตัดงบประมาณ Function แต่จะเพ่ิมในงบด าเนินการ 

 ๑.๒ เรื่องภายในส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  
๑.๒.๑ เรื่อง เจ้าหน้าที่ขอย้ายกลับมาปฏิบัติราชการ สคร.๗ ขอนแก่น ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ 

จ านวน ๒ ราย ได้แก่ ๑) นางทัศนีย์ งามเชื้อ ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้างานธุรการ และดูแลงานอาคารสถานที่  ๒) นางสาวจมาภรณ์  ใจภักดี ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญ
การ ปฏิบัติงานที่กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 
วาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑   
 
วาระท่ี ๓     เรื่อง  ติดตาม 

๓.๑ เรื่อง การจัดท าแผนผัง EOC (Flow EOC) (ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด าเนินการภายในระยะเวลาด าเนินการ 
๑ สัปดาห์)  ใคร เป็นFocal point ท าเม่ือไหร่  ท าอย่างไร  ควรก าหนดให้ชัดเจนอาทิ Spot Report ควรท าเมื่อไหร่  
ส่งใคร  รูปแบบเป็นอย่างไร 

/๓.๒ เรื่อง… 



๓ 

 

๓.๒ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน ผลเบิกเทียบงบทั้งปีภาพรวม ไดร้อยละ ๖๑ .๗๘ ต่ ากว่าเป้า
ร้อย ๑๒ .๕๑ คิดเป็นเงิน ๑๐ ,๒๓๙,๔๔๔.๓๓ บาท และผลเบิกงบด าเนินง านโครงการ (โครงการตามแผน + นอก
แผน+เวชภัณฑ์ยาไม่ใช่ยา)  เบิกได้ร้อยละ ๖๔ .๒๑ ต่ ากว่าเป้าร้อยละ ๑๒.๗๙ คิดเป็นเงิน ๒ ,๗๙๓,๓๔๔.๙๕ บาท อยู่
ระหว่างส่งเงินคืน เงินหมวดเวชภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์ยา/วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔๑๙,๕๔๑.๗๑ บาท 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 
วาระท่ี ๔    เรื่อง พิจารณา 
- ไม่มี -         
 
วาระท่ี ๕    เรื่อง เพื่อทราบ 
 ๕.๑  เรื่องแจ้งจาก รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  
  ๕.๑.๑ รองผู้อ านวยการ (นางชื่นพันธ์  วิริยะวิภาต)  การเตรียมรับประเมินห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ด้านควบคุมโรค ครั้งที่ ๓  จากคณะกรรมการประเมินชุดใหญ่ ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  ผล
เบื้องต้นจากการสรุปร่วมกับโรงพยาบาลขอนแก่น พบข้อดี คือ ผู้บริหารหน่วยงานให้การสนับสนุนพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ( LAB)   เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพเป็นอย่างดี สถานที่เครื่องมือ
ต่างๆ ถูกต้องตามมาตรฐาน  

ข้อเสนอแนะ ให้ด าเนินการจัดท าโครงสร้างระบบคุณภาพเป็นค าสั่งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค  /ให้จัดท าการตรวจติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน โดยบันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร แล้วด าเนินการจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อผู้บริหารทราบทุกเหตุการณ์ /การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรสู่ความก้าวหน้าด้านอาชีพ Function and Technical /ควรจะมีการแต่งตั้งผู้ให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติการ
ของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  
  

มติที่ประชุม : รับทราบ 
  

๕.๒  เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน 
 ๕.๒.๑ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง  
—    ๕.๒.๑.๑ เรื่อง รายงานสถานการณ์ระบาด ข้อมูล ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  ๑) โรคเลป

โตสไปโลสิส  พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรค เลปโตสไปโรสิส ในพ้ืนที่อ าเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน ๑ ราย ๒) 
โรคเห็ดพิษ  พบผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคเห็ดพิษ ในพ้ืนที่อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ๓) โรคอาหารเป็นพิษ  พบ
ผู้ป่วยจ านวน ผู้ป่วย ๔,๗๒๖ ราย ไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต  อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ ๑:๑ .๕๔   ๔) โรค
ไข้หวัดใหญ่ อัตราป่วย ๑๔.๒๓ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ ๑ :
๑.๒๔ พบผู้ป่วยสูงสุดในอาชีพกลุ่มเด็กในปกครองร้อยละ ๓๑.๒๘  ๕) โรคมือเท้าปาก อัตราป่วย ๕.๘๑ ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  อัตราส่วนเพศหญิง ต่อ เพศชาย  เท่ากับ  ๑ :๑.๒๘   ๖) โรคไข้เลือดออก  อัตราป่วย 
๑.๓๑ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต  อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ ๑ :๑.๕๔ พบผู้ป่วยสูงสุดใน
กลุ่มนักเรียนร้อยละ ๖๒.๑๒   ๗) สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า โรคพิษสุนัขบ้านในคน มีรายงานผู้เสียชีวิต ๗ ราย  
ที่สุรินทร์, สงขลา, ตรัง, นครราชสีมา, ประจวบคีรีขันธ์, บุรีรัมย์ และพัทลุง จังหวัดละ ๑ ราย ผู้เสียชีวิตมีประวัติสัมผัส
สุนัข ๖ รายและสัมผัสแมว ๑ ราย เป็นการรับเชื้อจากสัตว์ไม่มีเจ้าของ ๒ ราย และ สัตว์มีเจ้าของ ๕ ราย  ผู้เสียชีวิต 

             / ทุกรายไม่ได้… 



๔ 

 

ทุกรายไม่ได้รับการฉีดวัคซีน และไม่ได้ไปรับบริการที่สถานรักษาพยาบาลทันทีหลังสัมผัส   โรคพิษสุนัขบ้าใน สัตว์  
สัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ๗๖๕ ตัว (เพ่ิมจากสัปดาห์ก่อน ๗๒ ตัว)  พบสูงสุดใน สุนัข ๖๘๔ ตัว รองลงมา คือ โค ๔๔ตัว,  
แมว ๓๓ ตัว ม้า, กวางแพะและกระบือชนิดละ ๑  ตัว จังหวัดที่พบเชื้อสูงสุด ๕ อับดับ คือ สุรินทร์ ๙๗  ตัว รองลงมา
คือ ร้อยเอ็ด ๘๔ ตัว, สงขลา ๔๙ ตัว, นครราชสีมา ๔๒ ตัว และยโสธร ๔๑ ตัว (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ เม.ย. ๖๑)   

—  ๕.๒.๑.๒ เรื่อง รายงานสถานการณ์อุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์พื้นที่เขตสุขภาพที่ ๗ 
ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ จากข้อมูลกองสาธารณสุขฉุกเฉิน ณ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ พบจ านวน
เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บจ านวน  ๒,๑๕๘ ราย เสียชีวิตจ านวน ๓๑ ยานพาหนะเสี่ยงพบว่ารถจักรยานยนต์ร้อยละ 
๗๕.๘๑ สาเหตุจากการดื่มสุราคิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๐ อายุต่ ากว่า ๒๐ ปีร้อยละ ๑๘.๒๐ และไม่สวมหมวก
กันน็อคร้อยละ ๖๙.๓๒    

—      

๕.๒.๒ กลุ่มแผนงานและประเมินผล  สรุปผลภาพรวมร้อยละความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ณ 
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ด าเนินการได้ร้อยละ ๖๒.๖๘ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๘.๐๕  

สรุปประเด็นส าคัญจากการติดตามการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือน   
    - การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานจ าแนกตามผลผลิตหลัก    ๑) มีโครงการเสร็จสิ้น 

๒ โครงการ ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย ได้แก่ โครงการสัมมนาระบาด และ โครงการบุหรี่ สุรา   ๒) ผลผลิตที่ด าเนินงาน
ได้ตามแผน คือ ผลผลิต ๘  (วัยเรียน)   ๓) ผลผลิตที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงาน คือ ผลผลิต๑๙ (สัตว์สู่คน)  

   - การติดตามตัวชี้วัดผลผลิต  (SDA) ตัวชี้วัดผลผลิต ที่รายงานผลการด าเนินงานแล้ว มี ๓ 
ตัวชี้วัด ได้แก่  ๑) เฝ้าระวังโรคท่ีเป็นปัญหาส าคัญฯ ๑๓๕ ,๓๐๕ ราย  ๒) โรคไข้มาลาเรียวัณโรคและยุติปัญหาเอดส์ 
๑๑,๔๑๐ ราย  ๓) เฝ้าระวังปัญหาขยะในพ้ืนที่เสี่ยง ๑๖๐ ราย (อีก ๖ ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างด าเนินการและก าหนดไว้ว่า
จะมีการรายงานในไตรมาส ๓ และไตรมาส ๔) 

   - การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานจ าแนกตามแผนโรค  ๑) แผนโรค SALT 
ด าเนินการได้ตามแผน   ๒) แผนโรค NATI และแผนโรค EnvOcc มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนเพียงเล็กน้อย        
๓) แผน CD ต้องเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงาน ได้แก่  ZOO / OV / IC / VBD ( จากการติดตามก ากับพบว่า ผลงานที่
รายงานในระบบน้อยส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการรายงานผลในระบบไม่สมบูรณ์)  

    - การติดตามโครงการพัฒนาศักยภาพ (การประชุมเชิงปฏิบัติการ /อบรม/สัมมนา)      
๑) ด าเนินการจัดประชุมไปแล้วทั้งสิ้น ๓๓ โครงการ (จาก ๓๗ โครงการ)   ๒) ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๒ ,๙๙๐,๑๘๓ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓    ๓) โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการสรุปประชุมภายใน ๓๐ วัน และยังไม่ได้ด าเนินการ
จัดประชุม จ านวน ๙ โครงการ   ๔) โครงการที่คืนเงินจัดประชุมมากกว่าร้อยละ ๓๐ จ านวน ๕ โครงการ  

  

๕.๒.๓ กลุ่มพัฒนาองค์กร  
  ๕.๒.๓.๑ กรอบระยะเวลาการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ E-Learning โดยส านักงาน ก.พ.ได้

ก าหนดหลักสูตรการเรียน E-Learning  จึงขอให้เจ้าหน้าที่สมัครเรียนตามหลักสูตรตรงตามต าแหน่งระดับที่ก าหนดไว้ 
เมื่อส าเร็จหลักสูตรแล้วให้รายงานมายังกลุ่มพัฒนาองค์กรเพ่ือรวบรวมเสนอผู้บริหารทราบ และส่งกรมควบคุมโรค 

  ๕.๒.๓.๒ สรุปการอบรมตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ ไตรมาส ๓  ได้แก่   ๑) นางสาวเกษร แถวโนนงิ้ว  หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส) Mini 
M.M. in Health ครั้งที่ ๔   ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  หน่วยงานผู้จัด สถาบันสุขภาพอาเซียน   
มหาวิทยาลัยมหิดล    ๒) นางกนกพร พินิจลึก   ๓) นางดวงใจ ไทยวงษ์   โครงการพัฒนานักบริหารงานระดับกลาง 
กรมควบคุมโรค รุ่นที่ ๕ (MDC๕) ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๙ เมษายน- ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ หน่วยงานผู้จัดกองการ 

/เจ้าหน้าที่.. 



๕ 

 

เจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค   ๔) นางสาวมยุรา สีสาร โครงการสร้างภาวะผู้น าด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ ๗  LDC๗ ครั้ง
ที่ ๓ วันที่ ๒๐-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หน่วยงานผู้จัดกองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค 

  ๕.๒.๓.๓ กรอบระยะเวลาด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ 
เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ขอความร่วมมือให้กลุ่มงานด าเนินการยืนยันตัวชี้วัดรายบุคล และก าหนดค่า
เป้าหมาย พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องในระบบ PMS Online ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  ๕.๒.๓.๔ เรื่อง ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ รอบ ๖ เดือนแรก  

  ปัญหาอุปสรรค ๑)บางตัวชี้วัดขาดรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานสรุปผลการประชุม
เสนอต่อผู้บริหาร  ๒) บางตัวชี้วัดขาดการเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

  ข้อเสนอแนะ ๑)ควรรายงานผลการปฏิบัติงานหรือสรุปรายงานการประชุมเสนอต่อผู้บริหาร  
ทุกครั้งเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นในแต่ละกิจกรรม ๒) ควรเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 

  ปฏิทินการด าเนินงานในรอบ ๖ เดือนหลัง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ กรมควบควบคุมโรค 
ก าหนดประชุมความก้าวหน้าผลการด าเนินงานค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๑  รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑) ผ่านระบบ VDO Conference และระหว่างวันที่ ๒-
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะด าเนินการติดตาม KPI ทุกกลุ่มงาน  

  ๕.๒.๓. ๕  การด าเนินงาน PMQA การสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า
กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนของหน่วยงาน” ระหว่างวันที่  ๘  – ๙ มีนาคม ๒๕๖๑  ผลการ
ประชุม   ๑) บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการ  โดยใช้ SIPOC Model   ๒) ความ
พึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐   แนวทางการด าเนิน 
KPI_PMQA ระดับ กลุ่มงาน รอบ ๖   เดือนหลัง (เม.ย.-ก.ย.๖๑)  อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ ๒  กลุ่มปรับปรุงแก้ไขคู่มือฯ
และจัดส่งคู่มือฉบับสมบูรณ์ ไปยังกลุ่มพัฒนาองค์กร ภายในวันที่ ๓๐  เม.ย.๖๑  

  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย นโยบาย ๔  ด้าน  ๑.ด้าน
รัฐ  สังคม และสิ่งแวดล้อม  ๒. ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ๓. ด้านองค์กร ๔. ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
สามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ สคร.๗  ขก. ที่  https://odpc๗.ddc.moph.go.th/ หัวข้อ “ศูนย์ข้อมูล
หน่วยงาน”  หัวข้อย่อย  PMQA  
   ๕.๒.๓.๕ งานลดเสี่ยง อยู่ระหว่างด าเนินการ ประสานและจัดท าค าสั่งคณะกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ ภายในองค์กร ตามค าสั่งเลขท่ี  ๔๘  / ๒๕๖๑ และได้ก าหนดจัดประชุมราชการคณะท างานเพ่ือร่วมวาง
แผนการด าเนินงาน สร้างเสริมสุขภาพบุคลากร ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
   ๕.๒.๓.๖ เรื่อง Bright spot “Happy MOPH” การเตรียมความพร้อมข้อมูลการให้
สัมภาษณ์การด าเนินงาน Happy MOPH  ในหน่วยงาน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จากคณะกรรมการส่วนกลาง  

๕.๒.๔   กลุ่มป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  
  ๕ .๒.๔.๑ ผลการติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ พบว่าการด าเนินการ City RTI ในพ้ืนที่

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์มีอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงได้ด าเนินการก าหนดเป็น City Zone และเทศบาลต าบลบัวขาว อ าเภอ 
/กุฉินารายณ์… 

https://odpc7.ddc.moph.go.th/


๖ 

 

กุฉินารายณ์ พบอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบ่อยครั้งจึงได้ก าหนดแนวทางการป้องกัน แต่ติดปัญหาด้านการบริหาร
จัดการ เนื่องจากเส้นทางเป็นของแขวนการทางเขตจังหวัดสกลนคร ซึ่งนอกเหนือการกับก าติดตามของพ้ืนที่ และอยู่ 
ระหว่างการประสานด าเนินการ  ส่วนการด าเนินงานในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ก าหนดจุดเสี่ยง     
และจัดท าแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในท้องถนน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้
ร่วมด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเมืองที่เป็นจุดเสี่ยง ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ   

  ๕ .๒.๔.๒ การด าเนินการด้านการลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในเขตเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
พบปัญหาในการด าเนินงานเนื่องจากเปลี่ยนผู้รับผิดชอบใหม่   การด าเนินงานด้าน RTI ในจังหวัดขอนแก่น มีเทศบาล
เขตเมืองจ านวน ๗ แห่ง และได้รับการประสานความร่วมเป็นอย่างดี    

  ๕ .๒.๔.๓ ประเด็นการบูรณาการ   ระหว่างผู้รับผิดชอบงานร่วม ควรมีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างงานกลุ่มโรคไม่ติดต่อ เพื่อจะได้รับข้อมูลและส่งต่อข้อมูลในการลงพื้นที่ เช่น การติดตามบุหรี่สุรา เป็นต้น 

  ๕ .๒.๔.๔  ประเด็นเรื่องการป้องกันควบคุมโรคอาหารเป็นพิษ  พบว่าการบริหารจัดการค่า
ของน้ าที่ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน ได้ด าเนินการปรึกษางานกฎหมายแล้วได้รับการแนะน าให้เทศบาลออกเทศบัญญัติในการ
ควบคุมคุณภาพน้ าในเขตเมือง 

 
 ข้อเสนอแนะจากประธานการประชุมฯ     ให้กลุ่มป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  ทบทวนบทบาท
หน้าที่และภารกิจตามค าสั่ง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามภารกิจของกลุ่มฯ  สิ่งที่จะด าเนินการควรพิจารณา
ก าลังคนภายในกลุ่ม  และรายละเอียดของเนื้องานที่ควรด าเนินการให้สอดคล้องกัน ส าหรับการด าเนินงานใน
ระยะเวลา ๕ เดือนหลัง  ไม่ควรท างานในลักษณะ Operation  แต่ควรวิเคราะห์สถานการณ์สภาพปัญหาโรคภัย
สุขภาพในเขตเมือง  หรือจัดท าฐานข้อมูลเฉพาะเพ่ือการวางแผนแก้ไขปัญหา  อาจจะด าเนินการศึกษาโดยตั้งโจทย์
รูปแบบในเขตเมือง การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมือง   รูปแบบการแก้ไขปัญหาโรคอาหารเป็นพิษใน
เทศบาลนคร…..  หรือรูปแบบการแก้ไขปัญหาในเรื่องงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคก็ได้ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
    

วาระท่ี ๖ เรื่อง ติดตามการประชุมครั้งต่อไป  
 

๖.๑  PM RTI ประสานการรายงานและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ผลตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดเพ่ือ
ลดอุบัติเหตุของเขตตรวจสุขภาพที่ ๗  และน าเสนอคณะกรรมการวางแผนและประเมิน (กวป.) ในครั้งต่อไป   

๖.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเงินบ ารุง มอบงานการเงินกลุ่มบริหารทั่วไป และรอง
ผู้อ านวยการ ๑ ด าเนินการศึกษาระเบียบแนวทางในการแต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชน จ านวนคณะกรรมการ 
และบทบาทหน้าที่ให้เป็นที่แน่ชัด  

๖.๓ การคืนข้อมูลให้ พชอ. พชค. ให้ผู้รับผิดชอบติดตามผลด าเนินการทบทวนคณะกรรมการเสริม
พลังหรือกรรมการประเมินผล ตามไตรมาสที่ก าหนด 

๖.๔ การติดตามสรุปผลการด าเนินงานด้านวัณโรค (STR TB ภายใน  ๑ สัปดาห์) 
๖.๕ การเร่งรัดใช้เงินงบ สสส. 
๖.๖ โครงการตามพระราชปณิธานฯ  ให้หน่วยงานกรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น บูรณาการกิจกรรมรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า เช่น การจัดท าหมันสุนัข แมว การสื่อสารความเสี่ยงให้
ประชาชนทราบ การรายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑ จึงขอให้ผู้รับผิดชอบงานป้องกัน 

/ควบคุมโรค… 



๗ 

 

ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามก าหนด 
๖.๗  ให้ผู้รับผิดชอบ Happy MOPH ด าเนินการเตรียมข้อมูลการจัดการระบบสุขภาพ และ

โครงสร้าง การจัดการหนี้สิน ชมรมต่างๆ ในหน่วยงานเพื่อให้การสัมภาษณ์ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑    
 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

เลิกประชุม : ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

นายยศวัฒน์  ทันวงษา ผู้จดรายงานการประชุม 
นายประจบ  ศรีวงษ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวกังสดาล  สุวรรณรงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 


