ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)
ครั้งที่ ๗/ ๒๕๖๑
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคาร ๒
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน
.................................................
รายชื่อผูเขาประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
เริ่มประชุม : ๐๙.๓๐ น
วาระกอนการประชุม
๑. เรื่อง พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ๒ หลักสูตร
๑.๑ ผูสําเร็จหลักสูตรโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง กรมควบคุมโรค (
Middle
administrators in Disease Control : MDC) รุนที่ ๕ จํานวน ๒ ราย ไดแก
๑.๑.๑ นางดวงใจ ไทยวงษ ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๑.๑.๒ นางกนกพร พินิจลึก ตําแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ
๑.๒ ผูสําเร็จหลักสูตรผูบริหารการสาธารณสุขระดับตน รุนที่ ๒๘ จํานวน ๑ ราย ไดแก
๑.๒.๑ นางวิไลวรรณ โยคุณ ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
วาระที่ ๑

Level

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

๑
.๑ เรื่อง จากที่ประชุมกรมควบคุมโรค
๑.๑.๑ ผลการเบิกจายงบบูรณาการภาพรวม กรมควบคุมโรค ตั้งเปาหมายที่รอยละ ๗๗ เบิกจายภาพรวมได
รอยละ ๖๔.๙๔ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแกน เบิกจายไตรมาส ๓ ไดรอยละ ๗๔.๕๒ ขอคนพบแผนบูรณาการ
บางแผนและภารกิจพื้นฐาน ผลเบิกจาย/ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมายสงผลตอการพิจารณางบประมาณป ๒๕๖๒ แตผล
การดําเนินงานและเบิกจายงบประมาณของ ๑๐ โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ ตาม ม.๔๔ สวนใหญอยูในเกณฑดี
ขอเสนอแนะ ๑) หนวยงานรับผิดชอบเรงรัดบริหารความเสี่ยงใหผลงาน และผลเบิกจายไดตามเปา รวมทั้งเตรียมชี้แจงกรณี
ลาชาสงผลกระทบภาพรวมกรมฯ ๒) ทุกหนวยงานเรงรัดใหผลงานและผลเบิกจายไดตามเปาหมาย/มากกวาเปาหมาย
๑.๑.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามปฏิทินหนวยงานตองดําเนินการ
บันทึกขอมูลขอรับจัดสรรงบประมาณ ในระบบ Estimated SM ตามกรอบงานกรอบเงิน และแนวทางการบันทึกฯ ระหวาง
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑.๑.๓ งบลงทุนตามราง พ.ร.บ.๒๕๖๒ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรร
วงเงิน ๗.๘ ลานบาท และใหดําเนินการตามกรอบระยะเวลากําหนด ซึ่งกรมควบคุมโรคจะไดดําเนิน
การ
จัดประชุมซักซอมทําแผนการจัดซื้อจัดจางทุกหนวยงาน ในวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มอบใหหัวหนากลุมบริหารทั่วไป
และเจาหนาที่พัสดุเขารวมประชุม
๑.๑.๔ ผลการดําเนินงาน รอบ ๙ เดือน
(Performance Agreement : PA) กรมควบคุมโรคประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยภาพรวม สคร.๗ ขอนแกน ดําเนินการไดตามเปาหมายกําหนด
๑.๑.๕ การเตรียมความพรอม กรมควบคุมโรคจัดการ
ประชุมวิชาการเครือขายงานสงเสริม ปองกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพภายใตกลไก รวมกับเครือขาย พชอ./พชข. ระหวางวันที่ ๕ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพูลแมน โดยมี
/กลุมเปาหมาย…

กลุมเปาหมายจํานวน ๕๐๐ คน ซึ่งกําหนดการจะมีการ มอบรางวัล พชอ./พชข. (๗๘ รางวัล : เขตละ ๓ รางวัล กทม. ๓
รางวัล) จึงขอใหผูรับผิดชอบดําเนินการเตรียมขอมูลเสนอการประชุม
๑.๒ เรื่อง ภายในสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน
๑.๒.๑ เรื่อง บุคคลมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๒ อัตรา
๑) นายเฉลิมเดช เนื่องสุวรรณลักษณ มารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหนงนิติกร เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ปฏิบัติงานที่งานกฎหมาย กลุมบริหารทั่วไป
๒) นายไชยเชษฐ นานอก มารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหนงนัก
เทคนิคการแพทย เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ปฏิบัติงานที่กลุมหองปฏิบัติการทางการแพทยฯ (LAB)
๑.๒.๒ เรื่อง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัล
ชนะเลิศ การจัดสงรายงาน NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีเดนระดับประเทศ ป ๒๕๖๑
๑.๒.๓ เรื่อง สรุปความกาวหนาการดําเนินการเรื่องที่ดิน สคร.๗ ขอนแกน จํานวน ๗ แปลง ดังนี้
๑) ที่
ดินแกงละวา ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว
๒) ที่ดินนิคม
เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว
๓)
ที่ดินที่ตั้งหนวยงานสํานักงาน ไดดําเนินการตามขั้นตอนแลว
๔) ที่ดินศูนยปฏิบัติการ EOC ตองดําเนินการสํารวจรังวัดและเปลี่ยนชื่อ ผูใชประโยชน ใหเปน
ปจจุบัน
ปจจุบัน

๕) ที่ดิน

ชุมแพ จังหวัดขอนแกน ตองดําเนินการสํารวจ รังวัดและเปลี่ยนชื่อ ผูใชประโยชน ใหเปน

๖) ที่ดินนิคมบานหัน จังหวัดมหาสารคาม
อยูระหวางดําเนินการขอใชประโยชนกับกรมธนารักษ
๗) ที่ดินนิคมโนนสมบูรณ จังหวัดขอนแกน อยูระหวางดําเนินการกับผูบุกรุกพื้นที่
๑.๒.๔ เรื่อง ความกาวหนาการจัดตั้งศูนยเรียนรู
๑) ใชงบที่มีปรับปรุงอาคารซาซาคาวะใหดีพรอมใชงาน
๒) ตั้งโมเดลและตูรับบริจาคที่ดานหนา OPD โรงพยาบาลสิริธร
๓) จัดทําโครงการเพื่อระดมทุน ๓๐ ลาน สําหรับโครงการในอนาคต

มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม : คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วาระที่ ๓ เรื่อง ติดตาม/สั่งการจากผูอํานวยการ จากการประชุมครั้ง ๕/๒๕๖๑
๓.๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ไดรับงบประมาณจัดสรรภาพรวม จํานวน ๘๒,๒๘๔,๑๔๘.๓๒ บาท
เบิกจายได ๖๕,๓๖๘,๑๙๔.๓๔ บาท คงเหลือ ๑๖ ,๙๑๕,๙๕๓.๙๘ บาท (ขอมูลจากระบบ BMC ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑) ต่ํากวาเปาหมายรอยละ ๑๖.๕๖ รายละเอียด ดังนี้
๑) งบบุคลากร ไตรมาสที่ ๔ ไดรับจัดสรร จํานวน ๖,๕๑๕,๖๒๐.๖๒ บาท เบิกจายได ๔,๗๙๑,๐๓๘.๖๘
บาท คงเหลือ ๑,๗๒๔,๕๘๑.๙๔ บาท
/๒) งบดําเนินงาน…

๒) งบดําเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ไดรับจัดสรร จํานวน ๒๙,๒๕๔,๘๗๔.๑๓ บาท เบิกจายได
๒๓,๗๗๒,๔๘๓.๐๙ บาท คงเหลือ ๕,๔๘๒,๓๙๑.๔๐ บาท
๓) งบโครงการ ไดรับจัดสรร ๑๘,๙๗๐,๘๙๐ บาท เบิกจายได ๑๔,๐๘๒,๐๗๓.๔๐ บาท คงเหลือ
๔,๘๘๘,๘๖๑.๕๔ บาท
๔) งบขั้นต่ําภารกิจประจํา ไดรับจัดสรร ๒,๔๓๔,๒๑๔.๘๔ บาท เบิกจายได ๑,๘๖๖,๐๑๔.๘๔ บาท
คงเหลือ ๕๖๘,๒๐๐ บาท
๕) คาสาธารณูปโภค ไดรับจัดสรร ๒,๘๔๙,๐๐๐ บาท เบิกจายได ๓,๒๓๗,๗๘๖.๕๐ บาท ใชเกินงบฯ
-๓๘๘,๗๘๖.๕๐ บาท
๖) คาเวชภัณฑยา และวัสดุวิทยาศาสตร ไดรับจัดสรร ๕,๐๐๐,๗๖๙.๒๙ บาท เบิกจายได ๔๕๘๖๐๘.๒๙
บาท คงเหลือ ๔๑๔,๔๖๑ บาท
๗) งบลงทุน ไดรบจัดสรร ๒,๙๐๔,๔๒๙ เบิกจายไดรอยละ ๑๐๐
๘) งบเงินอุดหนุน ไดรับจัดสรร ๔๓,๓๒๔,๔๒๔
บาท เบิกจายได ๓๓,๘๕๑,๓๘๘ บาท คงเหลือ
๙,๔๗๓,๐๖๓ บาท
๙) งบรายจายอื่น ไดรับจัดสรร ๒๘๔,๘๐๐ บาท เบิกจายได ๔๘,๘๕๕ บาท คงเหลือ ๒๓๕,๙๔๕ บาท
สงคืน ๗๐,๐๐๐ บาท
๑๐) รายไดเงินบํารุงสะสมทั้งป
จํานวน ๒๖,๙๒๕,๒๔๐.๔๖ บาท
มติที่ประชุม : รับทราบและเรงติดตามใชงบประมาณใหไดตามเปาหมาย
วาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณา
๔.๑ เรื่อง การเตรียมความพรอมในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดานการบริหาร
จัดการ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ โดยสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกนไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ ที่
๑๒๐/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในการกําหนดวันเวลา สถานที่ จัดประชุมฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และใหคณะกรรมการฯ กําหนดวัน เวลา สถานที่ และขั้นตอนการจัดประชุมฯ
๔.๒ เรื่อง การจัดกลุมงานเขาปฏิบัติงานประจําหองในอาคารอํานวยการหลังใหม (อาคาร ๖) ชั้นที่ ๑ ประกอบ
๑)งานการเงินและบัญชี ๒)งานกฎหมาย ๓)งานพัสดุ /ชั้นที่ ๒ ประกอบดวย ๑)หองรองผูอํานวยการฯ ๑)ศูนยปฏิบัติการ
EOC ๒) กลุมระบาดวิทยา ๓) กลุมปฏิบัติการควบคุมโรคฯ
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
๔.๓ เรื่อง การประเมินหองปฏิบัติการควบคุมระบบสารสนเทศกรมควบคุมโรค ( Server Control) ทีมงานประเมินจาก
กรมควบคุมโรคไดพิจารณาถึงความเหมาะสมแลวเห็นวาควรใชหองที่ ๕ ชั้นที่ ๑ ของอาคารอํานวยการใหมเปนหอง
(Server Control)
มติที่ประชุม : เห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องแจงจาก รองผูอํานวยการ/ผูชวยผูอํานวยการ
๑) รองผูอํานวยการ (นางชื่นพันธ วิริยะวิภาต) เรื่อง ชมรมเชี่ยวชาญไดเขารวมหารือกับอธิบดีกรม
ควบคุมโรค ของภาพรวมดานบุคลกรที่เกษียณอายุราชการไปแลวจะมีแนวทางการนําเอาความรูความสามารถมาใชงาน
ในชวง ๕ – ๑๐ ปขางหนาอยางไร และเลือกผลงานเดนของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน เชน พชอ.
หรือ HR เพื่อนําเสนอในรอบการประชุมครั้งตอไป
๒) รองผูอํานวยการ (นางสาวเกษร แถวโนนงิ้ว) ๑)การประชุมรวมกับเครือขาย พชอ.ในการปฏิบัติการ
/ตามแผน EOC…

ตามแผน EOC ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโฆษะ ๒)การจัดกิจกรรม Kick- off โรคพิษสุนัขบา วันที่ ๒๐
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนการประชุมเกี่ยวกับการจัดการโรควัณโรค ณ โรงพยาบาลศูนยขอนแกน ๓)การมอบหมายกลุมงาน
รับผิดชอบงานศูนยเด็กเล็กมอบใหกลุมปฏิบัติการควบคุมโรคฯ กํากับดูแลงาน
๓) ผูชวยผูอํานวยการ (นางลักษณา หลายทวีวัฒน) ๑)การประชุมตอบโตภาวะฉุกเฉิน รวมกับกลุม
ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ และกลุมหองปฏิบัติการทางการแพทย ระหวางวันที่ ๑๖-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในการซักซอม
แผนอัคคีภัยโดยสมมุติเหตุการณที่หองปฏิบัติการทางการแพทย ( LAB) ๒)การประชาสัมพันธการตรวจหาโลหะหนักได
ดําเนินการจัดทําแบรนดเนอรขึ้นเว็ปไซต สคร.๗ ขอนแกน แลว ๓)ขอความรวมประชาสัมพันธจุลสาร และนําบทความของ
ผูที่ไดรับรางวัลการประกวดบทความนํามาเขียนในจุลสาร สคร.๗ ขอนแกน
๔) ผูชวยผูอํานวยการ (นายเกียรติชัย สารเศวต) การคัดกรองวัณโรคไดดําเนินการคัดกรองในเรือนจํา
กลางจังหวัดขอนแกนเสร็จแลว และอยูระหวางดําเนินการคัดกรองผูปวยเบาหวาน และผูสูงอายุ ๖๕ ปขึ้นไป จํานวน
๓,๐๐๐ กวาราย โดยได Kick off ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รวมกับอําเภอน้ําพอง และจะสิ้นสุดการตรวจคัดกรองใน
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อที่จุดเคลื่อนการตรวจหาไปที่ ๑๒ จุด รพ.สต.ใหครอบคลุมทุกพื้นที่เปาหมาย
๕) ผูชวยผูอํานวยการ (นางสาวแพรพรรณ ภูมิบัญชา) ๑) กลุมพัฒนาวิชาการจะดําเนินการจัดประชุมการ
แลกเปลี่ยนความรูรวมกับกลุมงานภายใน สคร.๗ ขอนแกน ระหวางวันที่ ๓๐ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ จึงขอความ
รวมมือกลุมงานสงผลงาน R๒R ภายในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๒) องคการกําจัดเชื้อไวรัสตับอักเสบมีจากแมสูลูก โดย
ไดจัดทําแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภและทารกที่เกิดใหม ซึ่งกําหนดแผนติดตามนิเทศในชวงปลายเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๑ ๒) การดําเนินงานของ En-Occ งบประมาณระหวางปที่ไดรับ จํานวน ๖.๕ แสนบาท เบิกจายไดรอยละ ๓๕
คงเหลือ ๔.๒ แสนบาท อยูระหวางดําเนินการ ๔ จังหวัดในเขตพื้นที่จัดเวทีสงคืนขอมูลระหวางวันที่ ๑๓ – ๒๖ กรกฎาคม
๒๕๖๑ ใชงบประมาณ ๒.๓ แสนบาท ๓)การจัดการอาชีวอนามัยกับสถานประกอบการยูระหวางดําเนินการเรงใช
งบประมาณ ๔)กลุมควบคุมโรคไมติดตอ ที่ผานมาไดประกวดการดําเนินการผูประกอบการดี ซึ่งแตละจังหวัดทีมเขา
ประกวดระดับเขต ไดแก กาฬสินธุ ๑ ทีม มหาสารคาม ๔ ทีม ขอนแกน ๒ ทีม และคณะกรรมการคัดเลือกประกวด
ระดับประเทศ จํานวน ๓ ทีม ไดแก ทีมจากเทศบาลตําบลหนองใหญ จังหวัดกาฬสินธุ ๑ ทีม/ทีมจากจังหวัดมหาสารคาม
๑ ทีม/ทีมจากเทศบาลตําบลหนองโน จังหวัดขอนแกน ๑ ทีม กิจกรรมที่จะดําเนินการคือการประเมิน D-RTI ซึ่งจะ
รายงานผลใหทราบในครั้งตอไป ๕)การดําเนินการรวมกับสํานักแอลกอฮอลในการลงเพื่อตรวจสอบการละเมิด พ.ร.บ.บุหรี่
สุรา ซึ่งไมพบผูกระทําความผิดและใหขอเสนอแนะ อบจ.ขอนแกน เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการการละเมิดในบริเวณสนาม
กีฬากลาง ๖) การประกวดโรงพยาบาลขนาดเล็กระดับประเทศ ไดสงโรงพยาบาลคํามวง จังหวัดกาฬสินธุเขาประกวดเมื่อ
วันที่ ๒ – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ผานมา ผลการประกวดไมไดรับรางวัล ๗) สคร.๗ ขอนแกน ไดรับรางวัลการประกาศ
เกียรติคุณรางวัลชนะเลิศ การจัดสงรายงาน NCD Clinic Plus Awards ผลงานดีเดนระดับประเทศ ป ๒๕๖๑ และจัดมี
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
๕.๒ เรื่องแจงจากกลุมงาน
๕.๒.๑ กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง เรื่อง รายงานสถานการณทางระบาดวิทยา
๑) รายงาน ๑๐ อันดับโรคที่มีอัตราปวยสูงสุดของเขตสุขภาพที่ ๗ ที่มาจากรายงาน ๕๐๖
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ดังนี้
๑.๑) โรค
Diarrhoea คิดเปน ๑,๑๙๙.๗๑ ตอประชากรแสนคน
๑.๒) โรค
Pyrexia
คิดเปน ๓๓๔.๗๐ ตอประชากรแสนคน
๑.๓) โรค
Pneumonia คิดเปน ๓๐๔.๔๕ ตอประชากรแสนคน
๑.๔) โรค
Food Poisoning คิดเปน ๑๙๐.๒๐ ตอประชากรแสนคน
๑.๕) โรค
H.conjutivitis คิดเปน ๙๒.๐๐ ตอประชากรแสนคน
๑.๖) โรค
Chickenpox คิดเปน ๖๗.๕๙ ตอประชากรแสนคน
๑.๗) โรค
Infuenza
คิดเปน ๓๒.๒๗ ตอประชากรแสนคน
/๑.๘) โรค D.H.F.total…

๑.๘) โรค
๑.๙) โรค
๑.๑๐) โรค

D.H.F.total คิดเปน ๓๐.๐๙ ตอประชากรแสนคน
S.T.D.,totel คิดเปน ๒๒.๗๓ ตอประชากรแสนคน
Tuberculosis,totel คิดเปน ๒๐.๒๖ ตอประชากรแสนคน
๒) ขอมูลผูปวยเสียชีวิตดวยโรค เหตุการณที่เฝาระวัง ที่ถูกรายงานเขา ๕๐๖ ในพื้นที่เข ต
สุขภาพที่ ๗ จังหวัดขอนแกน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผูปวยสะสม ๑๑๗,๐๕๗ ราย และผูปวยเสียชีวิต ๑๑ ราย
๓) รายงานจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอมูล
อัตราปวยโรคอาหารเปน
พิษ ในพื้นที่เขตสุภาพที่ ๗ มีผูปวยเปนอันดับ ๒ อัตราปวย ๑๘๕.๓๒ ตอประชากรแสนคน มากที่สุดชวงอายุ ๐-๔ ป
คิดเปน ๓๙๓.๗๙ ตอประชากรแสนคน พบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดขอนแกน ๒๒๕.๓๗ ตอประชากรแสนคน
๔) รายงานโรคไขหวัดใหญจากขอมูลรายงาน ๕๐๖ ในเขตสุขภาพที่ ๗ พบวามี ผูปวย
คิดเปนอัตราปวย ๓๑.๕๒ ตอประชากรแสนคน พบมากที่สุดในชวงอายุ ๐-๔ ป คิดเปน ๑๖๒.๔๐ ตอประชากรแสน
คน พบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดขอนแกน คิดเปน ๕๕.๕๘ ตอประชากรแสนคน
๕) รายงาน ๕๐๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ พบอัตราการปวยดวยโรคมือ
เทา ปาก มีผูปวย ๑,๐๐๕ ราย คิดเปนอัตราปวย ๒๐.๐๖ ตอประชากรแสนคน พบมากที่สุดชวงอายุ ๐-๔ ป คิดเปน
๓๓๘.๑๗ ตอประชากรแสนคน พบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ดคิดเปน ๓๓.๐๐ ตอประชากรแสนคน

๖) รายงานจากสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง ในเขตสุขภาพที่ ๗ พบอัตราการปวย
ดวยโรคไขเลือดออก (วันที่ ๑ – ๗ กรกฎาคม ๖๑) ผูปวย ๑,๔๗๓ ราย คิดเปนอัตราปวย ๒๙.๑๓ ตอประชากรแสน
คน พบมาที่สุดในชวงอายุ ๑๐-๑๔ ป คิดเปน ๒๑๑.๗๑ ตอประชากรแสนคน พบมากที่สุดในกลุมนักเรียนคิดเปน
รอย ๖๘.๙๖ และพบมากที่สุดในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด มีผูปวย ๕๖๒ ราย คิดเปน ๔๒.๙๖ ตอประชากรแสนคน พบ
อัตราเสียชีวิต จํานวน ๒ ราย ไดแก ในเขตพื้นที่ตําบลหนองไผ อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อายุ ๑๘ ป ๑ ราย
และตําบลไผ อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ อายุ ๑๐ ป ๑ ราย
๗) รายงาน ร.๓๖ และขอมูลจากสํานักงานปศุสัตวจังหวัดในพื้นที่ พบผูสัมผัสและมารับ
วัคซีนโรคพิษสุนัขบา จากโปรแกรม ร.๓๖ ป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๙,๙๕๗ ราย (เพิ่มจากสัปดาหที่ผานมา ๖๖๘ ราย) สูงสุดที่
จังหวัดรอยเอ็ด ๖,๔๒๘ ราย รองลงมาไดแกจังหวัด ขอนแกน ๖,๓๖๓ ราย จังหวัดกาฬสินธุ ๔,๓๓๔ ราย และมหาสารคาม
๒,๘๓๒ ราย
๕.๒.๒ กลุมแผนงานและประเมินผล
๑) รายงานความกาวหนารอบ ๙ เดือน ขอมูล ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผลการดําเนินงาน
ภาพรวมดําเนินการได รอยละ ๗๗.๙๒ ผลการเบิกจายตามแผนงานโครงการภาพรวมเบิกจายได รอยละ ๗๕.๗๕ ต่ํากวา
เปาหมาย (เปหมายรอยละ ๗๗.๐๐)
๒) ผลผลิตการดําเนินโครงการรอบ ๙ เดือน
๒.๑) กลุมแผนโรคไมติดตอ
(NATI) ๑) เครือขายจังหวัด/อําเภอ สามารถบริหารจัดการ
และดําเนินงานลดเสี่ยงลดโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดอยางมีประสิทธิภาพ จํานวน ๘๑ หนวยงาน ครบตามเปาหมายกําหนด ๒)
อําเภอมีการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาการบาดเจ็บจากจราจรทางถนน ( D-RTI) จํานวน ๕๔ อําเภอ มากกวา
เปาหมายกําหนดอยูที่ ๒๙ อําเภอ ๓) จํานวนทีมผูกอการดี (Merit Maker) ในพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน ๗๙ ทีม มากกวา
เปาหมายกําหนดอยูที่ ๓๑ ทีม ๔) จํานวนโรงเรียนประถมศึกษาที่ดําเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ในโรงเรียน จํานวน ๔๕ โรงเรียน ครบตามเปาหมายกําหนด
๒.๒) กลุมแผนโรค
SALT ๑) TB ผูปวยวัณโรคทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบที่ตรวจพบ
และรายงาน จํานวน ๖,๓๐๔ ราย เปาหมายกําหนด ๗,๑๔๑ ราย (รอผลไตรมาส ๔ เพิ่มเติม) ๒) เอดสและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ จํานวนประชากรเปาหมายที่เขาถึงบริการ จํานวน ๑๒,๕๔๔ ราย มากกวาเปาหมายกําหนด ๕,๖๐๐ ราย ๓)
โรคเรื้อน ผูปวยโรคเรื้อนรายใหมไมนอยกวาหรือเทากับจํานวนที่กําหนด จํานวน ๑๒ ราย ต่ํากวา เปาหมายกําหนด ๑๖
/
ราย (รอผลไตรมาส ๔ เพิ่มเติม)…

ราย (รอผลไตรมาส ๔ เพิ่มเติม)
๒.๓) กลุมแผนโรค
Env-Occ ผลการดําเนินกิจกรรม แรงงานในระบบ
สถาน
ประกอบการมีการจัดบริการอาชีวอนามัยครบวงจร ๘ แหง มากกวาเปาหมายกําหนด ๔ แหง (รอผลไตรมาส ๔ เพิ่มเติม)
๒.๔) กลุมแผนโรค CD
ผลการดําเนินกิจกรรม ๑) กลุมโรคติดตอนําโดยแมลง
ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับบริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ จํานวน ๑๗๗,๗๔๐ ราย มากกวา
เปาหมายกําหนด ๖๔,๕๐๐ ราย ๒) ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับบริการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคในการเรงรัดกําจัด
โรคไขมาลาเรีย จํานวน ๓,๘๖๖ ราย มากกวา เปาหมายกําหนด ๑,๓๐๐ ราย ๓) โรงเรียนที่ดําเนินการไดตามมาตรการ
ควบคุมโรคอาหารเปนพิษ จํานวน ๕๐ แหง ครบตามเปาหมายกําหนด ๔) เครือขายการดําเนินงานดานการเฝาระวัง
ปองกัน รักษา และควบคุมโรคติดตออุบัติใหม แบบบู รณาการทั้งภาคสุขภาพคน สัตว และสัตวปา จํานวน ๔ จังหวัด ครบ
ตามเปาหมายกําหนด ๕) ตําบลเปาหมายดําเนินงานตามแนวทางการแกไขปญหาโรคพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีได
ตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค จํานวน ๒๑ ตําบล ครบตามเปาหมายกําหนด ๖) พื้นที่นํารองการดําเนินงาน กําจัดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี จากแมสูลูก จํานวน ๑ จังหวัด ครบตามเปาหมายกําหนด ๗) อําเภอที่มีสถานบริการสาธารณสุขผานการ
ประเมินมาตรฐานดําเนินงานสรางเสริมภูมิคุมกันโรคตามเกณฑที่กําหนด จํานวน ๖ อําเภอ ต่ํากวาเปาหมายกําหนด ๘
อําเภอ (รอผลไตรมาส ๔ เพิ่มเติม)
๓) ขอเสนอแนะในการรายงานผลความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการใหบรรลุ
เปาหมายตัวชี้วัด
๓.๑) ดําเนินการ
ทบทวนรายละเอียดของการรายงานตาม Template ที่กําหนดไว ให
ถูกตองครบถวน
๓.๒) การรายงานผลความกาวหนา
สวนใหญจะอธิบายกระบวนการกิจกรรมที่
ดําเนินการ ขอใหรายงานผลลัพธในการดําเนินงานใหชัดเจน
๓.๓) การรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่จะรายงานในชวงไตร
มาส ๔ ผูรับผิดชอบแผนงานโครงการสามารถรายงานความกาวหนาในระบบไดแลวตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
๔) ความกาวหนาในการจัดแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ สรุปภาพรวม
งบดําเนินการโครงการ จํานวน ๕๒ โครงการ งบประมาณรวม ๑๙,๒๒๗,๒๐๐ บาท
๕)
การเตรียมเพื่อรับนิเทศจากกรมควบคุมโรค รอบ ๒/๒๕๖๑ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ) ขอ
ความรวมมือกลุมงานสรุปผลการดําเนินงานสงที่กลุมแผนงานและประเมินภายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อรวบรวม
นําเสนอการตรวจนิเทศ
๕.๒.๓ กลุมพัฒนาองคกร
๑) สรุปการอบรมตามเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ไตรมาส ๔
๑.๑) นางสาว เกษร แถวโนนงิ้ว ตําแหนงรองผูอํานวยการฯ อบรม หลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงดานสาธารณสุข (นบส.ส) Mini M.M. in Health ครั้งที่ ๖ ของสถาบันสุขภาพอาเซีย น มหาวิทยาลัยมหิดล
ระหวางวันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑.๒) นางสาว แพรพรรณ ภูริบัญชา ตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ และนางสาว จมาภรณ
ใจภักดี ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ เขารวมการ ประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน ๑๐๐ ปการ
สาธารณสุขไทย ประชุมวิชาการและมหกรรมแสดงผลงาน ๑๐๐ ปการสาธารณสุขไทย วันที่ ๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑.๓) นางสาว
รัตนาภรณ ยศศรี ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
สําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะหขอมูลสถิติดานเศรษฐกิจและสังคม” ของหนวยงานสํานักงานสถิติแหงชาติ
/ระหวางวันที่…

ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑.๔) นายณัฐกิต โคตรมะ ตําแหนงนักประชาสัมพันธ เขารวมอบรมหลักสูตรการ
นําเสนอขอมูลในรูปแบบ Infograpics ของหนวยงานสํานักงานสถิติแหงชาติ ระหวางวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒)
ขอมูลการสงรายงานผลการพัฒนาบุคลากรผานระบบ E-Learning ภาพรวมจํานวนบุคลากร
๑๓๐ ราย ดําเนินการเรียนครบตามหลักสูตรของกรมควบคุมโรคกําหนด จํานวน ๘ ราย อยูระหวางเรียน ๑๐ ราย ยังไมมี
ขอมูลลงทะเบียน ๑๑๒ ราย
๓)
การประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ DPIS กิจกรรม ๑) วันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ตนรอบมีการเจรจาตอรอง มอบหมายงานภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และ กําหนดเปน ตัวชี้วัด รายบุคคล และ
บุคลากรนําตัวชี้วัด และรายงานผลการดําเนินงานในระบบเพื่อใหหัวหนากลุม ฯ ประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล /
ใหรอง.ผอ. ผช.ผอ. เขาไปประเมินผลในสายบังคับบัญชาตนเอง /ผอ.สคร.๗ ประเมินรอง.ผอ. ผช.ผอ. และหัวหนากลุม ฯ
พรอมทั้งตรวจสอบประเมินภาพรวมของหนวยงาน ๒) วันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ กลุมงานรวบรวมผลการประเมิน
ตรวจสอบผลงานของบุคคล ตรวจสอบผลงานกลุม สรุปผลเปนปจจัยนําเขาเพื่อพิจารณาในเวทีประชุมผลงานเดน ๓) วันที่
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เกณฑพิจารณาปรับเลื่อนเงินเดือน รอยละ ๑.๘๐ ปูพื้นบุคลากรของหนวยงานทุกคน รอยละ
๐.๘๐ จัดสรรใหหัวหนากลุ ม รอยละ ๐.๑๐ จัดสรรใหรองฯ/ผูชวยฯ รวมประเมินตามสายบังคับบัญชา รอยละ ๐.๒๔
ผูอํานวยการ (หลังจากขึ้นเงินเดือนหัวหนากลุม รอ ง.ผอ./ผช.ผอ) พิจารณารวมกันในวันที่ ๑๔ กันยายน หลังจากมีการ
นําเสนอผลงานเดน (ผูพิจารณาคือ ผอ.สคร./รอง.ผอ./ผช.ผอ.)
๔) สรุปที่รายงานผลการปฏิบัติราชการในระบบ DPIS (PMS) ของกลุมงาน ณ วันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุมงานรายงานครบทุกกลุมงาน
๕)
ปฏิทินการดําเนินงานในไตรมาส ๔
๕.๑) ระหวางวันที่
๑-๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กลุมพัฒนาองคกรดําเนินการ จัดทํา Check
sheet รอบ ๑๒เดือน
๕.๒) ระหวางวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดําเนินการแจงหนังสือเวียน Check sheet
รอบ ๑๒ เดือน เพื่อใหผูรับผิดชอบตัวชี้วัดรับทราบ
๕.๓) ระหวางวันที่
๑๑ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผูรับผิดชอบ KPI เตรียม
เอกสารและหลักฐาน และกลุมพัฒนาองคกร site visit แตละตัวชี้วัด
๕.๔) ระหวางวันที่
๑ - ๗ กั นยายน ๒๕๖๑ ผูรับผิดชอบเอกสารและหลักฐาน เพื่อ
ตรวจสอบความครบถวน และสมบูรณ ครั้งที่ ๑
๕.๕) ระหวางวันที่ ๘ - ๑๖ กั นยายน ๒๕๖๑ ผูรับผิดชอบ KPI แกไขปรับปรุงและ
เพิ่มเติมหลักฐาน /กลุมพัฒนาองคกรตรวจสอบความครบถวนและสมบูรณ ครั้งที่ ๒
๕.๖) ระหวางวันที่
๑๗ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ หาก KPI สมบูรณแลวผูรับผิดชอบ
บันทึกขอมูลในโปรแกรม
๕.๗) ระหวางวันที่
๒๑ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ กลุมพัฒนาองคกร ตรวจสอบและ
รับรองตัวชี้วัดในระบบ
๖) สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการนําองคกรของผูบริหาร ระดับความพึงพอใจตอการ
นําองคกรของผูบริหาร ภาพรวม คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ ระดับความพึงพอใจดานการการกําหนดทิศทางองคกร คะแนนเฉลี่ย
๔.๒๑ ระดับความพึงพอใจดานการสื่อสารและการสรางความเขาใจทิศทางขององคกรใหบุคลากรรับรู คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๐
ระดับความพึงพอใจดานการสรางบรรยากาศและการมีสวนรวมของผูบริหาร คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๓ ระดับความพึงพอใจดาน
การใหความสําคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององคกร คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ ระดับความพึงพอใจดานการเปนตัวอยางที่ดี คะแนน
/เฉลี่ย ๔.๐๑…

เฉลี่ย ๔.๐๑
๗)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ลดเสี่ยง ลดภัย สุขภาพดี ชีวีมีสุข ” วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ
มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน ๗๙ คน ผลการประเมินความพึ่งพอใจของผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจรอยละ ๙๗.๕๐
๘) กิจกรรม
การสรางบรรยากาศที่เอื้อตอการออกกําลังกา ย โดยการเดินออกกําลังรอบ
สํานักงาน การเตนแอโรบิค การติดระดับการเผาผลาญแคลอรี่ตามบันไดขึ้นลงสํานักงาน และกําหนดใหมีการออกกําลังกาย
เปนประจําทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หนาอาคารสํานักงานหลังใหม
๙)
สรุปการสงรายงานการประชุมของกลุมงาน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ขอใหกลุมงานที่ยังไม
ดําเนินการสงรายงานการประชุม ดําเนินการสงรายงานใหกลุมพัฒนาองคกร ภายในกรอบเวลากําหนด
๑๐) รายงานผลการดําเนินงาน
กิจกรรมชมรมจริยธรรม ๑) รวมทําบุญโดยการซื้อเสื้อตรา
กระทรวงของ สนย. จํานวน ๖ ตัว ตัวละ ๓๕๐ บาท (ครั้งที่ ๔) (รวม ๖๔ ตัว) โดยรายไดสวนหนึ่งสมทบรวมบริจาคกับวัด
ในถิ่นทุรกันดาร (ทุงใหญนเรศวร) รวมยอดบริจาค จํานวน ๒,๑๐๐ บาท ๒) กิจกรรมถวายหลอดไฟ เทียนพรรษา ยารักษา
โรค เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และวันเขาพรรษา วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๑๑) การดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
และศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ในวันศุกร ที่ ๑๓
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ บานสมาชิกชมรมเศรษฐกิจพอเพียง ๑) คุณพรทวีวัฒน ศูนยจันทร ๒) คุณ
ยวนใจ ทัศนพงษ ๓) คุณชาติชาย นามมุง
๑๒) การดําเนินกิจกรรม
“การเขียน Abstract” ในวันจันทรที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดย
แพทยหญิงนงลักษณ เทศนา เปนวิทยากร
๑๓) การดําเนินกิจกรรม “
หนวยงาน Bright spot” ระหวางวันที่ ๒๓ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จัดนิทรรศการดานการบริหารกําลังคนและองคกรสรางสุขในหนวยงานในการประชุมระดับชาติ ณ โรงแรมมิราเคิลแก
รนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ หัวขอ “การพัฒนาศักยภาพในระบบสุขภาพ (HR๔Health Forum)”
มติที่ประชุม : รับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
๖.๑) พิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว มหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กิจกรรม ดังนี้ ๑) ขอใหหนวยงานประดับพระ
บรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ อาคารสํานักงาน พรอมประดับธงชาติไทย และผาเหลืองขาวบริเวณรอบรั้ว
หนวยงาน ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป ๒) จัดสถานที่ลงนามถวายพระพร ณ บริเวณสํานักงานตามความ
เหมาะสม โดยตั้งพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมประดับธงชาติไทย และผาเหลืองขาวพรอมโตะสมุดลง
นามถวายพระพรและปากกาสีน้ําเงินสําหรับเจาหนาที่หนวยงาน และผูมาติดตอราชการ รวมถวายพระพร ตั้งแตวันที่ ๒๓
– ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ๓) มอบหมายเจาหนาที่ตรวจสอบดูแลพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ธงชาติไทย
พรอมโตะสมุดลงนามถวายพระพร ใหอยูในสภาพเรียบรอยรวมทั้งใหจัดเก็บสมุดลงนามถวายพระพรไวในที่อันเหมาะสม
เมื่อเสร็จพิธี
มติที่ประชุม : รับทราบ และจัดพิธีถวายพระพร ณ อาคารอํานวยการหลังใหม ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
๖.๒) การดําเนินการประสานจํานวนผูเขารวมประชุมวิชาการ ระหวางวันที่ ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได
ดําเนินการแจงสํานักเลขานุการกรมควบคุมโรค รายละเอียดจะแจงผูมีสวนเกี่ยวของ ตอไป
๖.๓) รายงานผลการดําเนินงาน คณะกรรมการกองทุน
DPC ขอมูล ณ ปจจุบัน มีรายไดภาพรวมจํานวน
๗๑,๕๓๗ บาท และรายจาย จํานวน ๒๒,๐๐๐ บาท
/๖.๔) รายงานผล…

๖.๔) รายงานผลการดําเนินงาน คณะกรรมการ
MIS สืบเนื่องจากการประชุมวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การจัดฐานขอมูลพรอมใชในเว็ปไซตหนวยงานตามตัวชี้วัดฐานขอมูล EOC /TB/D-RTI/Rabies/OV/NCD/CVD กรรมการ
ไดจัดตารางพรอมใชของโรคตางๆ เพื่อใหกลุมงานกรอกฐานขอมูลพรอมใชจัดทําเปนฐานขอมูลหนวยงานตามที่กรมควบคุม
โรคกําหนด
๖.๕ ประชาสัมพันธเจาหนาที่ตอบแบบสํารวจตัวชี้วัดระดับความสําเร็จดานคุณธรรมจริยธรรมความโปรง
ในหนวยงาน ระหวางวันที่ ๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
มติที่ประชุม : รับทราบ
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.
นายยศวัฒน ทันวงษา ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นายประจบ ศรีวงษ ผูตรวจรายงานการประชุม
นางสาวกังสดาล สุวรรณรงค ผูตรวจรายงานการประชุม

