
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 
ครั้งที่   ๖/ ๒๕๖๑ 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ๒  

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
  คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล  
 

เริ่มประชุม : ๐๙.๓๐ น 
 

วาระก่อนการประชุม : ประธานการประชุมโดย ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
 

- พิธีมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่น กรมควบคุมโรค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จ านวน ๒ ราย 
ได้แก่ 

๑) นางกิ่งกาญจน์ จงใจหาญ  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพช านาญการ  ปฏิบัติงานที่กลุ่มพัฒนาภาคี
เครือข่าย 

๒) นางสาวสุมาลี จันทลักษณ์  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ปฏิบัติงานที่กลุ่ม
ปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
 

วาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  ๑.๑ เรื่อง จากท่ีประชุมกรมควบคุมโรค 

 ๑.๑.๑ กรมควบคุมโรค มีค าสั่งที่ ๕๙๓/๒๕๖๑ ให้ย้ายนายแพทย์อาจินต์  ชลพันธ์ ต าแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มศัลกรรมฟื้นฟู สถาบันราชประชาสมาสัย            
กรมควบคุมโรค ไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน (ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน (แพทย)์ ประเภทอ านวยการสูง 
สถาบันราชประชาสมาสัย ตั้งแต่วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

 ๑.๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ แผนงานโครงการที่บูรณาการของ
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ข้อมูล ณ ปัจจุบันยังเหลือการเบิกจ่ายอยู่ล้านกว่าบาท และ
ให้เร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันกรอบระยะเวลาก าหนด 

 ๑.๑.๓ ส านักระบาดวิทยา ได้ชี้แจงสถานการณ์การป้องกันควบคุมการระบาดของโรคติดต่อ 
การตอบสนองต่อสถานการณ์ไม่ทันท่วงที จึงขอให้หน่วยงานภายในกรมควบคุมโรค ทบทวนแนวทางและ
มาตรการในการควบคุมโรค (ข้อเสนอแนะ ผอ.สคร.๗ ขอนแก่น ให้ด าเนินการสื่อสารและทบทวนมาตรการ
ควบคุมโรคการระบาดของโรคในพื้นที่ ได้แก่ ๑) โรคไข้เลือดออก ๒) โรควัณโรค ๓) โรคพิษสุนัขบ้า) 

 ๑.๑.๔ การติดตามสถานการณ์วัณโรค ให้ด าเนินการติดตามรายชื่อผู้โอนออกจากโรงพยาบาล
ทุกราย และให้ PCM ด าเนินการส่งข้อมูลในระบบอิเล็คทรอนิกส์ 

 ๑.๑.๕ การก าหนดพื้นที่ด าเนินการ เรื่อง Hep.C ในพ้ืนที่ โดยส านักงานป้องกันควบคุมโรค      
ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกพ้ืนที่อ าเภอบ้านแฮด และอยู่ด าเนินการประสานพ้ืนที่ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน 
๒๕๖๑  

 ๑.๑.๖ การใช้โลโก้ชื่อกรมควบคุมโรคให้เป็นรูปร่าง ขนาด ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน              
เพ่ือน าไปแสดงเป็นตราสัญลักษณ์ในคู่มือ แนวทาง มาตรการ กรมควบคุมโรค เป็นต้น   

 
/๑.๑.๗... 

 



 
 ๑.๑.๗ การประชุมวิชาการ ๑๐๐ ปี กระทรวงสาธารณสุข ที่จะจัดขึ้นในระหว่าง            

วันที่ ๑๘ – ๒๔ กรกฎาคม โดยกรมควบควบคุมโรค ได้ก าหนดชื่อกิจกรรม “ชุมชนปลอดภัย กรมควบคุมโรค
ห่วงใยสุขภาพประชาชน” และสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถึงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ                
ค่าลงทะเบียน ๑,๔๕๐ บาท/คน  

 ๑.๑.๘ โครงการค้นคนเลิกเหล้าเข้าพรรษาของส านัก NCD ได้ก าหนดเป้าหมายในการหาคน
เลิกเหล้าเข้าพรรษาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ได้ร้อยละ ๒๕  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 

 ๑.๒ เรื่อง ภายในส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  
  ๑.๒.๑ เรื่อง ข้าราชการมารายงานตัวปฏิบัติราชการ  

๑) นางสาวแพรพรรณ  ภูริบัญชา ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ย้ายมาจาก สคร.๘ อุดรธานี และมารายงานตัวเพ่ือปฏิบัติราชการ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

๒) นายแพทย์กฤชวัฐ  ปลอดดี ต าแหน่งนายแพทย์ช านาญการ กลับจากไปช่วย
ราชการที่ส านักระบาดวิทยา และมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการที่ สคร.๗ ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

๑.๒.๒ เรื่อง งบประมาณไตรมาส ๓ ให้ด าเนินการตามเป้าหมายก าหนดร้อยละ ๗๗  
๑.๒.๓ เรื่อง การด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กลุ่ม

งานและผู้มีส่วนเกี่ยวด าเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนดในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
๑.๒.๔ เรื่อง รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ) และคณะตรวจนิเทศ

งานในพ้ืนที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น รอบท่ี ๒/๒๕๖๑  ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ๑) ติดตามความก้าวหน้าผลการดด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
- การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะรอบ ๑/ ๒๕๖๑ 
- ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองปฏิบัติราชการ 
- ปัญหาอุปสรรค 

 ๒) แผนการด าเนินงานปี ๒๕๖๒ 
-แผนงาน โครงการ ภาพรวมปี ๖๒ 
-แผนงานโครงการตามนโยบาย /การเพ่ิมขีดความสามารถ/ภารกิจพ้ืนฐาน 
-แผนงานโครงการตามจุดเน้นรองอธิบดี 

มติที่ประชุม : รับทราบ    
 

วาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
   

มติที่ประชุม : คณะกรรมการฯ  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๑   
 
วาระท่ี ๓     เรื่อง ติดตาม/สั่งการจากผู้อ านวยการ จากการประชุมครั้ง ๕/๒๕๖๑ 

๓.๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมรอบ 
๙ เดือน ๖๑ ,๑๑๘ ,๗๙๑.๘๓  บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗ ผลการด าเนินการภาพรวมเบิกจ่ายได้ 
๖๐,๕๐๐,๔๒๓.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๔ ต่ ากว่าเป้าหมาย ๖๑๘,๓๖๘.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ 
รายละเอียด ดังนี้ 

 
/๑)งบบุคลากร... 



 
 ๑) งบบุคลากร เบิกจ่ายได้ ๔,๗๙๑,๐๓๘.๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๓  
 ๒) งบด าเนินการ เบิกจ่ายได้ ๒๒,๑๗๖ ,๑๐๙.๙๘  บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๗๗ ต่ ากว่าค่า

เป้าหมาย ๓๖๐,๐๐๐  บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๓  
  ๓) งบลงทุน เบิกจ่ายได้ ๒,๙๐๔,๔๒๙.๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
  ๔) งบเงินอุดหนุน เบิกจ่ายได้ ๓๐,๕๘๑,๖๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๖๓  
  ๕) งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ ๔๗,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๗  
 ๓.๒ เรื่อง รายงานสถานการณ์เงินบ ารุง ประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑  

๑) รายได้เงินบ ารุงประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้จาก ค่าตรวจห้องปฏิบัติการ  ๒๓๙,๒๐๐ 
บาท และได้รับการจัดสรรจาก สปสช. จ านวนเงิน ๒,๒๑๐,๓๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๔๔๙,๕๐๐ บาท รวม
รายได้เงินบ ารุงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบ ๙ เดือน เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒๖,๙๖๑,๙๑๑.๐๖ บาท 

๒) รายจ่ายเงินบ ารุงตามแผนการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภาพรวมเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๕๔๔,๖๗๔ บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ จ านวนเงิน ๓,๕๑๘,๙๒๖.๔๖ 
บาท คงเหลือ ๒๙,๐๒๕,๗๔๗.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๘๑ มีรายละเอียดการเบิกจ่าย ดังนี้ 

๒.๑) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ านวน ๒๔ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๔,๒๑๒,๙๖๖ บาท 
เบิกจ่ายได้ ๑,๕๘๓,๔๘๕.๒๐ บาท คงเหลือ ๒๒,๖๒๙,๔๘๐.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๔ 

 ๒.๒) ครุภัณฑ์ จ านวน ๕๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๔,๕๖๒,๐๓๘ บาท เบิกจ่ายได้ ๔๗๐,๑๓๓ 
บาท คงเหลือ ๔,๐๙๑,๙๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๑   

  ๒.๓) สิ่งก่อสร้าง  จ านวน ๒๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๒,๕๑๙ ,๖๗๐.๐๐  บาท เบิกจ่ายได้ 
๑,๐๓๘,๓๙๔.๕๑ บาท คงเหลือ ๑,๔๘๑,๒๗๕.๔๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๑ 

 ๒.๔) ค่าสาธารณูปโภค  จ านวน ๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๑,๒๕๐ ,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ 
๔๒๖,๙๑๓.๗๕ บาท คงเหลือ ๘๒๓,๐๘๖.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๕  
 

วาระท่ี ๔    เรื่อง พิจารณา 
- ไม่มีเรื่องพิจารณา 

  

วาระท่ี ๕    เรื่อง เพื่อทราบ 
 ๕.๑  เรื่องแจ้งจาก รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
  ๕.๑.๑ การจัดท าแผนงานโครงการของกลุ่มงาน ขอให้ด าเนินการปรับแผนงานโครงการใน
ภาพรวมตามภารกิจหลักของ หน่วยงาน  ในการประชุมจัดท าแผนงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ (นางชื่นพันธ์ วิริยะวิภาต รองผู้อ านวยการ)   
  ๕. ๑.๒ การรายงานสถานการณ์ EOC ได้ด าเนินการรายงานผลเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และส่ง
ข้อมูลในระบบไลน์กลุ่ม SRRT  เน้นการติดตามรายงานผลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า          
โรควัณโรค  

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น และสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดท าแอปพลิเคชั่น ( PODD) เพ่ือทดลองใช้ในการรายงาน
สถานการณ์เฝ้าระวังโรคติดต่อในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น โดยผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ 
จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงนาม MOU ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (นางสาวเกษร        
แถวโนนงิ้ว รองผู้อ านวยการ) 
  ๕.๑.๓ การจัดท าจุลสาร สคร.๗ ได้จัดท าแอปพิเคชั่น ( Anti ยุง) เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นมาใช้ในการเรียนวิธีก าจัดยุง และเสนอแนะให้จัดท าแอปพลิเคชั่น 
 

/เกี่ยวกับโรค... 



 
เกี่ยวกับโรควัณโรค และการน าข้อมูลการจัดท ากิจกรรม ข้อมูลบุคคลดีเด่นที่ได้รับการยกย่อง ผลงานของ 
หน่วยงาน หรือเก่ียวกับ I-SMART ลงในจุลสาร สคร.๗ ขอนแก่น เป็นต้น 

การซ้อมแผนอัคคีภัย โดยก าหนดสถานการณ์จ าลองสถานการณ์เกิดเหตุอัคคีภัยที่
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ ซึ่งการซักซ้อมจะด าเนินการ ในระว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑            
(นางลักษณา  หลายทวีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ) 
  ๕.๑.๔ การคัดกรองตรวจหาเชื้อวัณโรค ได้ด าเนินการประสานงานระดับอ าเภอเพ่ือตรวจหา
ผู้ป่วยใน พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะมีการประชุมเพื่อชี้แจงการด าเนินงานในพ้ืนที่ในวันที่ ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ (นายเกียรติชัย  สารเศวต ผู้ช่วยผู้อ านวยการ)  
  ๕.๑.๕ รายผลการด าเนินงานประจ าเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ภายใต้การก าดูแลสายงานผู้ช่วย
ผู้อ านวยการฯ (นางสาวแพรพรรณ ภูริบัญชา) ดังนี้ 

๑) กลุ่มพัฒนาวิชาการ ได้ด าเนินการ น าผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ติดตามการด าเนินงานเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมจากขยะอิเลคทรอนิคส์ อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ น าโดย อธิบดี
กรมควบคุมโรค /ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น  และ ผู้ อ านวยการ ส านัก
สื่อสารฯ กรมควบคุมโรค ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๖๑    

๒) กลุ่มพัฒนาวิชาการได้ด าเนินการจัดประชุมติดตามงานพัฒนาผลิตภัณฑ์วันที่ ๑๔ 
มิถุนายน ๖๑   

๓) กลุ่มพัฒนาวิชาการ ได้จัดท า แผน และก าหนด จัดการประชุม show&share 
ประมาณต้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง 
  

๕.๒  เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน 
๕.๒.๑ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง เรื่อง รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา 

         ๑) รายงาน ๑๐ อันดับโรคที่มีอัตราป่วยสูงสุด  ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ได้แก่  
    ๑.๑)  โรค Diarrhoea    คิดเป็น ๑,๐๖๐.๕๘ ต่อประชากรแสนคน 
    ๑.๒)  โรค Pneumonia  คิดเป็น ๒๖๗.๒๗ ต่อประชากรแสนคน 
    ๑.๓)  โรค Pyrexia        คิดเป็น ๒๖๐.๙๘ ต่อประชากรแสนคน 
    ๑.๔)  โรค Food Poisoning คิดเป็น ๑๖๔.๓๔ ต่อประชากรแสนคน 
    ๑.๕)  โรค H.conjutivitis   คิดเป็น ๘๐.๘๖ ต่อประชากรแสนคน 
    ๑.๖)  โรค Chickenpox     คิดเป็น  ๖๓.๘๘ ต่อประชากรแสนคน 
    ๑.๗)  โรค Infuenza         คิดเป็น  ๒๔.๕๑ ต่อประชากรแสนคน 
    ๑.๘)  โรค S.T.D.,totel      คิดเป็น  ๑๘.๘๐ ต่อประชากรแสนคน 
    ๑.๙)  โรค Tuberculosis,totel คิดเป็น ๑๖.๓๐ ต่อประชากรแสนคน 
    ๑.๑๐) โรค D.H.L.totel      คิดเป็น ๑๕.๐๑ ต่อประชากรแสนคน 

         ๒) ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรค เหตุการณ์ที่เฝ้าระวัง ที่ถูกรายงานเข้า ๕๐๖  
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี ๗  จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  มีผู้ป่วยสะสม ๑๐๐ ,๓๖๖  ราย  ผู้ป่วยเสีย            
ชีวิต ๑๐ ราย 
           ๓) รายงานจากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ข้อมูล อัตราป่วยโรค
อาหารเป็นพิษ ในพื้นที่เขตสุภาพที่ ๗ มีผู้ป่วย ๑๘๑.๖๕ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดในช่วงอายุ ๐-๔ ปี             
 

/คิดเป็น... 



 
คิดเป็น ๓๕๑.๕๒ ต่อประชากรแสนคน พบมากที่สุดในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ๑๙๔.๘๙ ต่อประชากรแสนคน 
   ๔) รายงานโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลรายงาน ๕๐๖ พบว่ามี ผู้ป่วยจ านวน ๑,๒๒๘ 
ราย    คิดเป็นอัตราป่วย ๒๔ .๕๑ ต่อประชากรแสนคน  พบมากที่สุดในช่วงอายุ ๐-๔ ปี คิดเป็น ๑๒๘.๖๗ ต่อ
ประชากรแสนคน พบมากที่สุดในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น คิดเป็น ๔๑.๘๘ ต่อประชากรแสนคน 

๕) รายงานอัตราการป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก มี ผู้ป่วย ๕๔๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วย 
๑๐ .๙๖ ต่อ ประชากร แสนคน  พบมีผู้ป่วยในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี ๗ คิดเป็น ๑๐.๙๐ ต่อประชากรแสนคน           
พบมากที่สุดช่วงอายุ ๐-๔ ปี คิดเป็น ๑๘๓.๙๒ ต่อประชากรแสนคน พบมากที่สุดในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดคิด
เป็น ๑๖.๙๖ ต่อประชากรแสนคน 

๖) รายงานอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (วันที่ ๑ ม.ค. - ๑๙ มิ.ย.๖๑) มีผู้ป่วย 
๗๔๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๔.๗๕ ต่อประชากรแสนคน พบมีผู้ป่วยในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี ๗ คิดเป็น ๑๔.๗๕ 
ต่อประชากรแสนคน พบมาที่สุดในช่วงอายุ ๑๐-๑๔ ปี คิดเป็น ๑๐๑.๐๖ ต่อประชากรแสนคน พบมากที่สุดใน
พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ดคิดเป็น ๒๒.๐๙ ต่อประชากรแสนคน  

๗) รายงานอัตราป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า (ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๔ มิ.ย.  ๒๕๖๑)        
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบผู้เสียชีวิต ๑ ราย ที่ อ าเภอยางตลาด จั งหวัดกาฬสินธุ์ (๑๗ มิ.ย. ๖๑)  ผู้สัมผัสและมารับ
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จากโปรแกรม ร.๓๖  ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๑๘,๔๔๘  ราย ( เพ่ิมจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ๙๒๘  
ราย) สูงสุดที่จังหวัดร้อยเอ็ด ๖,๐๗๙ ราย รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น ๕ ,๕๔๑ ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔ ,๑๒๗ 
ราย และมหาสารคาม ๒,๗๐๑ ราย  

๕.๒.๒ กลุ่มแผนงานและประเมินผล รายงานสรุปการติดตามการด าเนินงานโครงการ  
ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  

๑) ร้อยละความก้าวหน้าผลการด าเนินงานภาพรวมทุกกลุ่มงานได้ร้อยละ 
๗๓.๒๓ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมทุกกลุ่มงานได้ร้อยละ ๖๘.๗๗  (แยกเป็นผลงานตามแผนปฏิบัติราชการ      
คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๕๙ และแผนนอกงบประมาณร้อยละ  ๓๗.๘๐ ) 

๒) งบประมาณจากงบประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่ด าเนินการ เสร็จสิ้นแล้ว  และ
ผู้รับผิดชอบโครงการแจ้งคืน เป็นงบประมาณกลางของหน่วยงาน ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ จ านวน 
๖๒๙,๘๖๔ บาท และรายงาน สรุปงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๑  (มิถุนายน – 
กันยายน) ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีงบประมาณคงเหลือ   ๕,๒๑๔,๑๗๕ บาท ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องเร่ง
ในการขับเคลื่อนงานตามแผนงานที่วางไว้ 

๓) การจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการสรุปภาพรวมแผนงานโครงการ (ร่าง)/งบประมาณจ าแนกตามประเภทต่างๆ เพ่ือ
จัดท าค าของบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การรับฟังข้อเสนอแนะเบื้องต้นจากการวิเคราะห์โครงการ
เบื้องต้น และการน าเสนอโครงการแผนยุทธศาสตร์ สคร ๗ ขก / โครงการเพิ่มขีดความสามารถ (  Research & 
Innovation ) 

 

๕.๒.๓ กลุ่มพัฒนาองค์กร 
        ๑) การสมัครเรียน E-Learning ส านักงาน ก.พ. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการสมัคร

เรียนในระบบ E-Learning ตามหลักสูตรก าหนดของแต่ละประเภทต าแหน่ง  
      ๒) การประเมินผลการปฏิบัติราชการใน  PMS Online ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ

เปลี่ยนผู้ประเมินในต าแหน่งบังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปหนึ่งต าแหน่งในระบบ DPIS (ต าแหน่งผู้อ านวยการ)  
 

/๓) การรายงาน... 
 



   
       ๓) การรายงานตัวชี้วัดตามค ารับรอง ผู้รับผิดชอบตัวชี้ด าเนินการรายงานให้

ผู้อ านวยการอนุมัติเห็นชอบเอกสารหลักฐาน  ก่อนรายงานในระบบ Estimated SM เพ่ือให้เกิดความสมบรูณ์ 
ถูกต้องครบถ้วนตาม Template  

      ๔) การด าเนินงาน PMQA กลุ่มงานทุกกลุ่มงานในหน่วยงาน สคร.๗ ขอนแก่นได้
ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และอยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขด้านคุณภาพของคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือ
ตรวจสอบคุณภาพก่อนพิจารณาใช้งาน 

        ๕) การสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรในองค์กร กิจกรรมลดเสี่ยง จะด าเนินการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ ลดเสี่ยง ลดภัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

       ๖) การสรุปรายงานการประชุมของกลุ่มงานเพื่อติดตามผลการด าเนินงานงาน 
ขอให้กลุ่มงานรายงานความก้าวผลการด าเนินงานประจ าเดือนของกลุ่มงานในวาระติดตามการด าเนินงานของ
กลุ่มงาน 

๗) กิจกรรมจริยธรรม เข้าร่วม กิจกรรมพิธีวางศิลาฤกษ์ “พระเจดีย์หลวงปู่        
บุญเพ็ง  กัปปโก ” ณ วัดป่าวิเวกธรรม ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ ยอดปัจจัยท าบุญ จ านวน ๑๘,๐๐๐ บาท /ร่วมท าบุญโดยการซื้อเสื้อ จ านวน ๙  ตัว ตัวละ ๓๕๐  บาท 
(รวม ๕๙ ตัว)  
         ๘) การน าเสนอผลงานเพ่ือขอประเมินผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม             
กรมควบคุมโรค สคร.๗ ขอนแก่น ได้ร่วมจัดกิจกรรม ในการจัดบูธสนับสนุนเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข 
(Bright Spot ) ในหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ในวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล กทม. 
 
 

๕.๒.๔ กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค  
       รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานดา้นเทคนคิการแพทย ์ของสภาเทคนคิ

การแพทย์ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
ด้านควบคุมโรค ในด้านการจัดท ากระบวนการบันทึกข้อมูลประวัติการน าส่งสิ่งตรวจ และอยู่ระหว่างด าเนินการ
พัฒนาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

 
 

๕.๒.๕ งานเภสัชกรรม  
       ประชาสัมพันธ์สัปดาห์เภสัชกรรมด าเนนิการจัดกิจกรรม หัวข้อ “ฉลาดใช้ยา

และสมุนไพรสมเหตุผล ยุค ๔.๐ ปรึกษาเภสัชกร” ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงขอเรียนเชิญ
เจ้าหน้าที่ภายใน สคร.๗ ขอนแก่น ตอบค าถามเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือรับถุงผ้าเอนกประสงค์ ที่งานเภสัชกรรม  
 

ประธานให้ข้อเสนอ :   ในประเด็นการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ๒๕๖๑ ที่งบประมาณ
เหลือ ๕.๒ ล้านหากหักงบค่าจ้างเหมาท าความสะอาด ค่าจ้างยามรักษาความปลอดภัย  ค่าท าเนียมเก็บขยะท่ี
ต้องจ่ายประจ าตามที่หัวหน้ากลุ่มบริหารฯแจ้งไว้ก็เพียงประมาณ ๗ แสนบาท ยังเหลือต้องใช้จ่ายอีก ๔.๕ ล้าน 
ดังนั้นของให้ทุกกลุ่มเร่งรัดการด าเนินงานและใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนด้วย  เนื่องจากจะส่งผลต่อการจัดสรร
งบประมาณปี  ๒๕๖๒  ส่วนการจัดท าแผนงานโครงการปี ๒๕๖๒ นั้นขอให้พิจารณาตามแนวทางของกรม
ควบคุมโรค  ประเด็นยุทธศาสตร์  บูรณาการ จุดเน้น ที่ส าคัญขอให้มีการบูรณาการระหว่างแผนโรคที่ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาร่วมกันเช่นกลุ่มวัย หรือ Setting เดียวกัน  

 
 

/วาระท่ี ๖ ... 
 



 
วาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
  ๖.๑ การประชุมแลกเปลี่ยนระบบงานภายในส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัด 
ขอนแก่น  
       ๑) โครงสร้างของหน่วยงาน 
           การด าเนินงานของ Cluster ต้องวางเป้าหมายด าเนินงานไปด้วยกันไม่จ าเป็นต้องอยู่
กลุ่มเดียวกัน หรือ Cluster ที่อยู่กลุ่มเดียวกัน ก็ขับเคลื่อนงานเหมือนเดิม  
       ๒) กระบวนการด าเนินงานธุรการขั้นตอนของหนังสือรับ  
           ๒.๑) หนังสือประเภทรณรงค์  ให้ด าเนินการส่งไปที่ PM โรค ประสานและส าเนา
หนังสือส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ เช่น กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ เป็นต้น 
           ๒.๒) หนังสือประสานจากเทศบาล ให้ด าเนินการส่งไปที่ PM โรคประสานและส าเนา
หนังสือส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ เช่น กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง เป็นต้น และเสนอหนังสือผ่านหัวหน้า
กลุ่มงาน  
           ๒.๓) หนังสือประสานจากส านักส่วนกลางที่ประสานมา ให้ด าเนินการยึดแนวปฏิบัติ
ตามเดิม เช่น จาก IREM กลุ่มพัฒนาวิชาการ เป็นต้น แลให้เสนอหนังสือตามระบบเดิม 
           ๒.๔) หนังสือราชการที่ส่งผิดกลุ่มงาน ให้กลุ่มงานนั้นส่งคืนธุรการกลางโดยเร็ว  
       ๓) ระบบสั่งการของสายบังคับบัญชาของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัด
ขอนแก่น 
   ๓.๑) การปฏิบัติงานตามภารกิจที่มีผู้รับผิดชอบร่วมกัน แต่ต่างกลุ่มงานและต่างสาย
บังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ รอง ผอ.ฯ/ ผู้ช่วย ผอ.ฯ  ที่ก ากับดูแลของแต่ละกลุ่มงานนั้น เช่น Env-Occ ในกรณีนี้ 
เห็นควรแจ้งให้ รอง ผอ.ฯ และผู้ช่วย ผอ.ฯ ตามบังคับบัญชาของกลุ่มงาน ประสานงานสร้างความเข้าใจกัน
ก่อน เพ่ือป้องกันการสับสนในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย นั้นๆ 
   ๓.๒) การสร้างความเข้าใจของระบบงานในกรณี รอง ผอ.ฯ ผู้ช่วย ผอ.ฯ มีความ
ประสงค์เชิญบุคลากรในกลุ่มงานนั้น ไปพบพูดคุยหารือในกรณีต่างๆ เห็นควรประสานงานผ่านหัวหน้ากลุ่มเพื่อ
ทราบก่อนทุกครั้ง 
   ๓.๓) บทบาทหน้าที่ของ PCM มีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ และก ากับดูแล 
   ๓.๔) บทบาทหน้าที่ของหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อติดตามการด าเนินงานภายในกลุ่มงาน  
   ๓.๕) การติดตามผลการด าเนินงานใน Cluster ผู้บริหารสามารถติดตามผล
ด าเนินการงานผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน 
   ๓.๖) ระบบการก ากับติดตาม งานควบคุมโรคติดต่อ รองในสายบังคับบัญชาเพ่ิมการ
ก ากับติดตามระบบการท างานของแผนงานโรคไข้เลือดออก และโรคพิษสุนัขบ้า 
   ๓.๗) การด าเนินงานของ PM โรคหากด าเนินการตามกิจกรรม เช่น นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผล งานมอบหมาย งานประชุมส่วนกลาง เป็นต้น เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานทุกครั้งให้สรุปผลการ
ด าเนินงานเสนอผู้อ านวยการ สคร.๗ ขอนแก่น โดยผ่านตามสายบังคับบัญชาตามล าดับ 
   ๓.๘) ทบทวนระบบงาน PCM บาง Cluster ที่มีภาระงานของ PM ค่อนข้างมาก  
 

/ควรมีการแต่งตั้ง... 
 
 
 



 
ควรมีการแต่งตั้ง PCM จ านวน ๒ คน เพื่อแบ่งภาระงานให้ PCM เดิม ได้ท าหน้าที่อ่ืนด้วย ที่ประชุมเสนอให้
ทบทวนในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประธานให้ข้อเสนอแนะ  :   ประเด็นที่น าเสนอเป็นงานที่ต่อเนื่อง กระบวนงานอยู่ที่จะก าหนดว่าเอาแผนโรค
เป็นตัวตั้งและน ายุทธศาสตร์มาร่วม หรือเอายุทธศาสตร์มาตั้งและน าแผนโรคมาร่วม  แต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่แผน
โรคเป็นหลัก  ส าหรับระบบสั่งการของสายบังคับบัญชาของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
ให้พิจารณากระบวนการด าเนินงานให้เอื้อต่อการท างานและบูรณาการมากที่สุด  
เลิกประชุม : ๑๒.๓๐ น. 
 
 
 

นายยศวัฒน์  ทันวงษา  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
นายประจบ  ศรีวงษ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

นางสาวกังสดาล  สุวรรณรงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
  
 


