
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ( กวป.) 
ครั้งที่ ๘ / ๒๕๖๑ 

วันที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร ๒  

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

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
วาระก่อนการประชุม 

๑. เรื่อง พิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการพัฒนางานวิชาการให้แก่บุคลากร
ที่มีผลงานวิชาการไปน าเสนอในการประชุมราชการ การจัดการความรู้ ผลิตภัณฑ์วิชาการ ผลิตภัณฑ์หลัก และ
ถอดความรู้จากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ ( Show & Share) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2561                        
ณ ห้องประชุมเขาค้อทะเลหมอก รีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

   

วาระท่ี ๑     เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ๑ .๑ เรื่อง จากท่ีประชุมกรมควบคุมโรค 
   ๑.๑.๑ แนวทางการพิจารณาและบริหารวงเงิน เพื่อจัดล าดับหน่วยงานที่มีผลงานเด่นในการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนตาม Performance กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย ๓ แนวทาง ดังนี้ 
    ๑) พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ โดย กองแผนงานจะ
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของผลการด าเนินงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงาน 
    ๒) พิจารณาจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย กองคลัง จะตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน โครงการ 
    ๓) พิจารณาจากผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ โดย กพร.          
จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
        รอบท่ี ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบเดือน 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ประเภทข้าราชการจัดสรรให้ร้อยละ ๒.๙๔ ประเภทพนักงานราชการจัดสรรให้ร้อยละ ๓.๙๗ 
และพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนของผู้อ านวยการ ตาม Performance 
       รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ การพิจารณาเลื่อนเงินเดือน รอบเดือน 
เมษายน ๒๕๖๒ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นตามแผนงานโครงการและงบประมาณด าเนินการ ดังนี้ 

- กรมควบคุมโรค จะด าเนินการจัดล าดับหน่วยงานตาม Performance 
- กรมควบคุมโรค พิจารณาจัดสรรวงเงินเลื่อนเงินเดือนให้แก่หน่วยงานมากน้อย   
  ตามล าดับที่จัดสรรไว้ 
- การพิจารณาผลการเลื่อนเงินเดือนของผู้อ านวยการตาม Performance 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 
/๑.๑.๒ รายงาน... 

 



 ๑.๑.๒ รายงานผลการเบิกจ่ายงบด าเนินงานโครงการ กรมควบคุมโรค ข้อมูลจากระบบ ESM 
ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการได้ร้อยละ 
๗๔.๔๐ ข้อค้นพบในภาพรวม  ผลการด าเนินงานตามผลผลิตส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายแต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลการเบิกจ่ายที่ต่ ากว่าเป้าหมาย /หลายหน่วยงาน และบางหน่วยงานมีผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย
อยู่ในระดับต่ ากว่าเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง หรือการเบิกจ่ายล่าช้า  เช่น งบบูรณาการ/งบATM/งบวิจัยฯ เป็นต้น 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงานเร่งรัดการบริหารความเสี่ยงให้ผลงานและผลเบิกจ่าย หรือการวางแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง ตาม พ.ร.บ.พัสดุ โดยวิธี ( e-bidding) ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งชี้แจงกรณีล่าช้าส่งผลกระทบภาพรวม
กรมควบคุมโรค  

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

  ๑.๑.๓  มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดท าแผนงานโครงการ และใช้จ่ายงบประมาณ              
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  
   ๑) งบลงทุนทุกรายการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างโดยลงนามสัญญาฯ เมื่อได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ วงเงินต่ ากว่า ๑๐ ล้าน
บาท ลงนามสัญญาจ้างภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และเร่งเบิกจ่ายภายในไตรมาส ๑ วงเงินเกิน ๑๐ ล้าน
บาท ลงนามสัญญาไม่เกินไตรมาส ๑ และเร่งเบิกจ่ายภายในใตรมาส ๒ 
   ๒) ยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา อนุมัติแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยาภายใน 
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และให้หน่วยงานเตรียมการในการจัดซื้อจัดจ้างโดยลงนามสัญญาฯ เมื่อได้รับจัดสรร
งบประมาณจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกินวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ลงนามสัญญาจ้างภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และเร่งเบิกจ่ายภายในไตรมาส ๑ กรณีไม่สามารถด าเนินการได้ ขอให้ชี้แจงเป็นกรณี
ไป  
   ๓) หน่วยงานด าเนินการวางแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องตามมาตรการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายของกรมควบคุมโรค  
   ๔) ด าเนินการเบิกจ่ายงบลงทุน งบประจ า และการประชุม อบรม สัมมนาในไตรมาส 
๑ ภาพรวมให้ได้ร้อยละ ๖๐ 
   ๕) ข้อคิดส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
(Cost Effectiveness)  
    - ปรับวิธีการท างาน โดยการบูรณาการเพิ่มประสิทธิภาพ  ลดสัดส่วนการ
อบรมสัมมนา เพิ่มการลงพ้ืนที่ในการสอบสวนโรคและเยี่ยมเสริมพลังในพื้นที่ 
    - ลด เลิกภารกิจที่ไม่มีความจ าเป็น และกระทบต่อภารกิจส าคัญ  
    - ผู้อ านวยการฯ ของหน่วยงาน ด าเนินการก ากับและบริหารจัดการการจัด
โครงการให้เกิดความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย  

มติ  ที่ประชุมรับทราบ  

 ๑.๑.๔ กรอบตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
   ๑) Functional based ตัวชี้วัดประกอบด้วย  EOC  Research 
   ๒) Agenda based      ตัวชี้วัดประกอบด้วย TB   Risk com  D - RTI  NATI 
   ๓) Area based          ตวัชี้วัดประกอบด้วย  OV Rabies ตะกั่วในเด็ก 
   ๔) Innovation based ตัวชี้วัดประกอบด้วย นวัตกรรม, เพ่ิมประสิทธิภาพ, PMQA ๔.๐ 
 

/๕) Potential...  



   ๕) Potential based ตัวชี้วัดประกอบด้วย  ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์  ๒๐ ปีแผน
ปฏิรูปองค์กร 

มติ ที่ประชุมรับทราบ     ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดตามค ารับรองตั้งคณะกรรมการ / คณะท างานเพ่ือด าเนินการ
ในรอบไตรมาส ๑ /๒๕๖๒ ใช้ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือนแรก เชื่อมโยง พิจารณาความดีความชอบเลื่อน
เงินเดือนรอบแรก และผลการด าเนินงานรอบ ๙ เดือน เชื่อมโยงพิจารณาความดีความชอบเลื่อนเงินเดือน รอบ
สอง 

 ๑.๑.๕ สรุปภาพโครงการและงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
   - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๑๖,๔๐๘,๖๐๐ บาท 
รับโอนระหว่างปี จ านวน ๒,๓๗๖,๕๑ บาท รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น ๑๘,๗๘๕,๑๑๐ บาท 
   - ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ส่งค าของบประมาณจ านวนเงิน ๑๙,๖๓๗,๕๐๐ บาท 
ได้รับอนุมัติจ านวนเงิน ๑๔ ,๔๓๙ ,๖๐๐ บาท ลดลง ร้อยละ  ๑๒ จากค าขออนุมัติฯ และแบ่งเป็น ประชุม          
เชิงปฏิบัติการ ๓,๖๙๒,๖๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๐ ของงบประมาณภาพรวม 

  ๑.๑.๖ แผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรม สัมมนา (การพัฒนาศักยภาพ)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในไตรมาส ๑ กรมควบคุมโรค ตั้งเป้าหมายการเบิกจ่ายไว้ร้อยละ ๖๐ และส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่นได้จัดท าแผนการเบิกจ่ายร้อยละสะสม เป้าหมายไตรมาส ๑ เบิกจ่าย       
ร้อยละ ๖๙.๙๙ จ านวน ๔๓ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๐ ของแผนงบประมาณทั้งหมด   

 ๑.๑.๗  Change DDC กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ 
   ๑) การจัดการความรู้ร่วมกับเครือข่ายในพ้ืนที่  จ านวน ๔ เรื่อง  
   ๒) การจัดท านวัตกรรมต้นแบบ                    จ านวน ๗ เรื่อง  
   ๓) การจัดท าผลิตภัณฑ์หลัก-วิชาการตามมาตรฐานกรมควบคุมโรค  จ านวน ๕ เรื่อง  

มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้พิจารณาความคุ้มค่าของจ านวนผลิตภัณฑ์ เหมาะสมหรือน้อยกว่างบประมาณท่ี
ได้รับการจัดสรรวงเงินหรือไม่ 

 ๑.๑.๘ แนวทางการด าเนินงานเพ่ิมใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
   ๑.๑.๘.๑ การขับเคลื่อนการด าเนินงานในพ้ืนที่  
    ๑) พัฒนานวัตกรรม/พ้ืนที่ต้นแบบการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
    ๒) พัฒนาศูนย์สุขภาพดีวัยท างาน ( บูรณาการ RTI ,NCD, ยาสูบ) 
    ๓) พัฒนาเครือข่ายการด าเนินงานให้มีระบบการบ าบัดเสพติดยาสูบใน  
                                              สถานประกอบการ 
    ๔) พัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทาง 
                                              ถนนในสถานศึกษา 
    ๕) สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บฯ ในสถาน 
                                             ประกอบการ 

 ๖) Health Literacy 
- พฤติกรรมการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ 
- การเสริมสร้างให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 

/๑.๑.๘.๒ การพัฒนา... 



   ๑.๑.๘.๒ การพัฒนากระบวนการภายใน   
    - พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ถอดบทเรียนเพื่อสร้างคลังความรู้
ภายในและภายนอกหน่วยงาน   

  - ลด กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา เพิ่ม การเยี่ยมเสริมพลัง / นิเทศ 
/ On the job บูรณาการ การด าเนินงานที่เป็น Setting เดียวกัน เช่น สถานประกอบการ สถานศึกษา 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  ๑.๑.๙ ประเด็นการพัฒนาขีดความสามารถ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในประเด็นต่างๆ 
ดังนี้  
   ประเด็นที่ ๑ Public Health Lab ด้าน Env-Occ ประชาชนได้รับ ได้รับการเฝ้า
ระวังเชิงรุกท้ังในระดับบุคคลและชุมชน เช่น ขยะอิเลคทรอนิกส์ เหมืองโปรแตสฯ 
   ประเด็นที่ ๒  พัฒนางานวิจัย  OV-CCA ตาม Research Map ของยุทธศาสตร์ที่  ๕ 
ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยข้อมูลทางวิชาการ 
   ประเด็นที่ ๓ ระบบเฝ้าระวังโรคผ่านโปรแกรม  PODD ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประชาชนได้รับ การเฝ้าระวังโรคเชิงรุกและควบคุมโรคที่ทันเวลา
ผ่าน Application 
   ประเด็นที่ ๔  Website ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น โดยการ
น าระบบงานบริการ  ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ มารวมอยู่ใน Website ของหน่วยงาน ประชาชนได้รับ บริการและ
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  ๑.๑.๑๐ ยุทธศาสตร์ ๕ ทศวรรษก าจัด (Research Map) ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมลงไปตาม
ภารกิจเพ่ือปิด GAP เช่น การส ารวจอัตราผู้ป่วยเพิ่มใหม่ เป็นต้น และการก าจัดโรคโรคมะเร็งใบไม้ในตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีอย่างจริงจังภายใน ๑๐ ปี  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  ๑.๑.๑๑ ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (PODD) ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ดาวน์โหลด
แอปพลิเคชั่นเพื่อใช้งานในพื้นที่ 
  ๑.๑.๑๒ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้รับ
เลือกให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ส ารองระบบสารสนเทศ กรมควบคุมโรค ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาด้าน IT ซึ่งปัจจุบันได้
ด าเนินการแต่งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้ 
   ๑) คณะอนุกรรมการ (MIS) รับผิดชอบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
(MIS) ระบบฐานข้อมูล ระบบ GIS เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหลักของ สคร.  
   ๒) คณะอนุกรรมการ Social media รับผิดชอบการสื่อสารประชาสัมพันธ์บน
เครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ (Social media)   
   ๓) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ IT /คณะอนุกรรมการความมั่งคงปลอดภัย 
รับผิดชอบการพัฒนาระบบการรักษาความมั่งคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ ทั้งระบบ Hardware Network   
และบุคลากร 
 

/ทั้งนี.้.. 



   ทั้งนี้ การจัดท าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับ
สูงสุดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารข้อมูลการบริการออนไลน์ของหน่วยงานยุค ๔.๐ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

  ๑.๑.๑๓ แนวทางการบริหารจัดการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
   ประเด็นที่ ๑ การลดโรค การบริหารจัด การเชิงบูรณาการท างานทุกเรื่องทุกโรคผ่าน
กลไก พชอ.โดยเชื่อมโยงกับงบประมาณในพื้นที่ เช่น กองทุนต าบล เป็นต้น 
   ประเด็นที่ ๒ ระบบเฝ้าระวังควบคุมโรค การบริหารจัดการสร้างเครือข่ายในทุกระดับ      
ในระดับพ้ืนที่ใช้ ศตม./นคม.เป็นกลไกหน้าด่านในการท างานเชิงรุก ผ่านทีมงานระบาดวิทยาที่เข้มแข็ง 
   ประเด็นที่ ๓ การพัฒนาบุคลากร  การบริหารจัดการ  เน้น competency ส่วนขาด
ผ่านการ coaching และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   ประเด็นที่ ๔ เงินบ ารุง การบริหารจัดการ บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และหารายได้เพ่ิม 

มติ ที่ประชุมทราบ 

 ๑.๒ เรื่อง ภายในส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น 
๑.๒.๑. งบประมาณประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๑ ที่กลุ่มงานได้กันไว้ เพ่ือด าเนินการตามแผนงาน

โครงการ ให้ด าเนินการเบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕ ๖๑ และรายงานผล การเบิกจ่ายในระบบ ESM 
โดยกรม ควบคุมโรค จะน าไปเชื่อมโยงกับการพิจารณาความดีความชอบ  และพิจารณาค าขอ งบประมาณ ใน          
ปีถัดไป 

๑.๒.๑. การพิจารณาความดีความชอบเพ่ือเลื่อนเงินเดือน รอบสองปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ให้ทุกกลุ่มงานเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในระบบ PMS Online  

๑.๒.๓. งบด าเนินงานปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัด
ขอนแก่น ถูกปรับลดลงร้อยละ  ๑๒ เหลือเพดานเงินอยู่ ๑๔,๔๓๙,๖๐๐ บาท ซึ่งทุกกลุ่มงานต้องช่วยกันปรับ
ลดลง และส่งแผนงานโครงการไปยังกรมภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑.๒.๔. งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เร่งด าเนินการตามเป้าหมาย ดังนี้ 
- งบลงทุน งบเวชภัณฑ์ฯ ให้ ด าเนินการท าใบ PO ภายใน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และ

เบิกจ่ายภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 
- งบประชุมอบรมสัมมนา เร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๗๐ ในไตรมาส ๑ 

๑.๒.๕. ตัวชี้วัดค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้กลุ่มงาน
ที่เป็น focal point เตรียมด าเนินการในขั้นตอนที่ ๑ และปรับแผนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดค ารับรอง 
 

วาระท่ี ๒     เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

นางลักษณา หลายทวีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ ขอแก้ไขรายงานการประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ในวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ หน้าที่ ๒ ข้อที่ ๑.๒.๓   ๖) ที่ดินนิคมบ้านหัน 
จังหวัดมหาสารคาม  อยู่ระหว่างด าเนินการขอใช้ประโยชน์กับ กรมธนารักษ์  แก้ไขเป็น  ๖) ที่ดินนิคมบ้านหัน 
จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างด าเนินการขอใช้ประโยชน์กับที่ดินจังหวัดมหาสารคาม  
 

วาระท่ี ๓     เรื่อง ติดตาม/สั่งการจากผู้อ านวยการ จากการประชุมครั้ง ๘/๒๕๖๑ 
/๓.๑ เรื่องรายงาน... 



๓.๑ เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ได้รับงบประมาณจัดสรรภาพรวม จ านวน ๘๓,๗๙๐,๑๕๖.๓๘ บาท เบิกจ่ายได้  ๗๓,๑๒๒,๔๒๔.๔๒ บาท 
คงเหลือ ๙,๙๓๖,๖๒๐.๙๖ บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๗  
  ๑) งบบุคลากร ได้รับจัดสรร จ านวน ๖,๔๕๓,๘๗๘.๖๘ บาท เบิกจ่ายได้ ๕,๓๘๙,๗๕๗.๓๘ 
บาทคงเหลือ ๑,๐๖๔,๑๒๑.๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๑  
   ๒) งบด าเนินงาน ได้รับจัดสรร จ านวน  ๓๐ ,๘๙๒ ,๖๒๔ .๑๓  บาท เบิกจ่ายได้  
๒๗,๕๖๐,๘๖๔.๔๗ บาท คงเหลือ ๒,๖๐๐,๖๔๘.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๒ 
  ๓) งบโครงการ ได้รับจัดสรร  ๑๘,๙๗๐,๘๙๐ บาท เบิกจ่ายได้  ๑๖,๒๗๔,๒๑๒.๘๖ บาท 
คงเหลือ ๑,๙๖๕,๕๖๖.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๙ 
  ๔) งบขั้นต่ าภารกิจประจ า ได้รับจัดสรร ๒ ,๔๓๑ ,๙๖๔ .๘๔  บาท เบิกจ่ายได้ 
๒,๐๖๙,๔๗๗.๘๔ บาท คงเหลือ ๓๖๒,๔๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๙ 
  ๕) ค่าสาธารณูปโภค ได้รับจัดสรร ๔,๔๘๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายได้ ๔,๓๗๕,๕๘๙.๑๓ บาท 
เบิกจ่ายได้ ๑๑๓,๔๑๐.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๗ 
  ๖) ค่าเวชภัณฑ์ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้รับจัดสรร ๕,๐๐๐,๗๖๙.๒๙ บาท เบิกจ่ายได้ 
๔,๘๔๑,๕๘๔.๖๔ บาท คงเหลือ ๑๕๙,๑๘๔.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒ 
  ๗) งบลงทุน ได้รบจัดสรร ๒,๙๐๔,๔๒๙.๕๗ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ 
  ๘) งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรร  ๔๓,๓๒๔ ,๔๒๔  บาท เบิกจ่ายได้  ๓๗ ,๑๗๗ ,๗๓๘  บาท 
คงเหลือ      ๖,๑๔๖,๖๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๑ 
  ๙) งบรายจ่ายอื่น ได้รับจัดสรร ๒๑๔ ,๘๐๐ บาท เบิกจ่ายได้  ๘๙,๖๓๕ บาท คงเหลือ  
๑๒๕,๑๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๓ 
  ๑๐) สรุปแผนเงินบ ารุง ได้รับจัดสรร ๓๒,๕๔๔,๖๗๔ บาท เบิกจ่ายได้  ๒๓,๑๙๐,๐๘๒.๒๙ 
บาทคงเหลือ ๙,๓๕๔,๕๙๑.๗๑ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๖ บาท 

มติ ที่ประชุมรับทราบ   
 

วาระท่ี ๔    เรื่อง พิจารณา (ไม่มีเรื่องพิจารณา) 
 
วาระท่ี ๕    เรื่อง เพื่อทราบ 
 ๕.๑  เรื่องแจ้งจาก รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
  ๑) นางชื่นพันธ์ วิริยะวิภาต รองผู้อ านวยการ สืบเนื่องจากการประชุมชมรมนักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ 
   - การประชุมส านัก Env-Occ เรื่อง Smart DDC  Smart Office เกี่ยวกับแนวทาง
การลดทรัพยากร ลดกระดาษ ลดขั้นตอนการท างาน การจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ให้เกิด Smart DDC   
   - การให้ความส าคัญกับ พชอ .โดยการจัดท า Smart พชอ . ในพื้นที่ สคร. และ
เน้นหนักในการบริหารจัดการระดับอ าเภอ ระดับเทศบาล จนถึงระดับต าบล อาจจะท าเป็น Cluster โรคต่างๆ 
ที่จะสนับสนุนเขตตรวจสุขภาพในการบริหารจัดการ 
   - Smart Supervisor การจัดท าฐานข้อมูลและอัพเดทข้อมูลในการตรวจนิเทศงาน
ของโรคต่างๆ ในพื้นที่เขตตรวจสุขภาพ  

มติ ที่ประชุมรับทราบ   ประธานเสนอแนะให้หาจุดเน้นของ พชอ.ในพ้ืนที่ว่ามีโรคอะไรที่เป็นจุดเน้นและให้
น ามาเป็นงานวิจัย พัฒนาวิชาการ  และนวัตกรรม 

/๒)นางลักษณา... 
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  ๒) นางลักษณา  หลายทวีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฯ  
   - การจัดเก็บคลังยาอยู่ระหว่างด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน  
   - จากการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการประชุมพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้ฯ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการฯได้ด าเนินการจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ที่จะจัด
ประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 ๕.๒  เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน 
๕.๒.๑ กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง เรื่อง รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา  
 ๑) รายงาน ๑๐ อันดับโรคที่มีอัตราป่วยสูงสุดของเขตสุขภาพท่ี ๗  ที่มาจาก

รายงาน ๕๐๖ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่  ดังนี้   Diarrhoea  Pyrexia  Pneumonia  Food 
Poisoning  H.conjunctivitis  Chickenpox  Infuenza  D.H.F.total  Hand food and mouth disease  
S.T.D.,total  ตามล าดับ 
 ๒) ข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรค  เหตุการณ์ที่เฝ้าระวัง ที่ถูกรายงานเข้า ๕๐๖   
ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๗  จังหวัดขอนแก่น  ประจ าเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  (สัปดาห์ที่ ๓๐) มีผู้ป่วยสะสม  
๑๓๓,๔๖๗ ราย และผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๒ ราย  
  ๓) รายงานจากส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ข้อมูล อัตราป่วยโรคอาหาร
เป็นพิษ ในพื้นที่เขตสุภาพที่ ๗ มีผู้ป่วยเป็นอันดับ ๒ อัตราป่วย ๒๐๘.๙๑ ต่อประชากรแสนคน มากที่สุดในช่วง
อายุ ๐-๔ ปี คิดเป็น ๔๒๓.๘๓ ต่อประชากรแสนคน  พบมากที่สุดในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ๒๕๓.๐๔ ต่อ
ประชากรแสนคน 
 ๔) รายงานโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลรายงาน ๕๐๖ ในเขตสุขภาพท่ี ๗ พบว่ามี
ผู้ป่วย คิดเป็นอัตราป่วย ๔๔.๑๐ ต่อประชากรแสนคน  พบมากที่สุดในช่วงอายุ ๐-๔ ปี คิดเป็น ๒๒๘.๐๔ ต่อ
ประชากรแสนคน พบมากที่สุดในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น คิดเป็น ๗๓.๗๘ ต่อประชากรแสนคน 

 ๕) รายงาน ๕๐๖ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในพ้ืนที่ พบอัตราการป่วยด้วย
โรคมือ เท้า ปาก มี ผู้ป่วย ๑,๖๐๐ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๓๑.๙๑ ต่อประชากรแสนคน พบมากที่สุดช่วงอายุ 
๐-๔ ปี คิดเป็น ๕๔๑.๗๔ ต่อประชากรแสนคน พบมากที่สุดในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ดคิดเป็น ๕๑.๐๓ ต่อ
ประชากรแสนคน 

—  ๖) รายงานจากส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง ในเขตสุขภาพท่ี ๗ พบอัตราการ
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ป่วย ๒.๑๕๘ ราย คิดเป็นอัตรา
ป่วย ๔๒.๖๗ ต่อประชากรแสนคน พบมาท่ีสุดในช่วงอายุ ๑๐-๑๔ ปี คิดเป็น ๒๙๔.๐๙ ต่อประชากรแสนคน 
พบมากที่สุดในกลุ่มนักเรียนคิดเป็น ร้อย ๖๘.๖๗ และพบมากที่สุดในพื้นท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้ป่วย ๘๐๒ ราย 
คิดเป็น ๖๑.๓๑ ต่อประชากรแสนคน 

—  ๗) รายงาน ร.๓๖  และข้อมูลจากส านักงานปศุสัตว์จังหวัดในพ้ืนที่  (วันที่ ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑) พบ ผู้สัมผัสและมารับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า จากโปรแกรม ร.๓๖  ปี ๒๕๖๑ จ านวน  
๒๓,๐๓๓ ราย ( เพ่ิมจากสัปดาห์ที่ผ่านมา  ๘๕๑ ราย) สูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น  ๗,๕๗๔ ราย  รองลงมาได้แก่
จังหวัดร้อย ๗,๒๐๔ ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔,๘๙๙ ราย และมหาสารคาม ๓,๓๕๖ ราย 

 ๘) สถานการณ์โรคท่ีส าคัญในรอบเดือน (วันที่ ๒๙  กรกฎาคม –                  
๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)  

/-วันที่๑... 



  - วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้รับแจ้งมีผู้ป่วย ไข้หวัดใหญ่ในเรือนจ า             
จังหวัดร้อยเอ็ด  

  - ผู้ป่วยตั้งครรภ์ยืนยันติดเชื้อไวรัสซิกา  จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน ๑ คน 
- ผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ ๓  คน ในอ าเภอวาปีปทุม จังหวัด

มหาสารคาม  อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด และอ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด  
- ไข้หวัดใหญ่ทัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ( SAT) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากงานระบาด
วิทยา ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น พบว่ามีผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ โดยมีอาการไข้สูง ไอ           
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ เข้ารักษาที่เรือนพยาบาลของฑัณฑสถานบ าบัดพิเศษขอนแก่น พบผู้ป่วยเริ่ม
ทยอยมารักษาตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จ านวน ๘๐ 
คน และเป็นผู้ป่วย URI จ านวน ๓๘ คน ส าหรับเจ้าหน้าที่ในทัณฑสถานไม่มีคนที่มีอาการป่วย วันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ทีมสอบสวนควบคุมโรค ได้ซักประวัติและคัดกรองผู้ป่วยเพิ่มเติม ๑๓๔ คน ส่วนใหญ่มีอาการไข้  ไอ ปวด
ศีรษะ  ปวดกล้ามเนื้อ  จากการคัดกรองมีผู้ป่วยเข้าตามนิยามโรคไข้หวัดใหญ่ ๕๔ และเป็นผู้ป่วยสงสัย ( ILI) 
จ านวน ๕๖ คน  ผู้ป่วยกระจายอยู่ทุกเรือนนอน ในระหว่างวันที่ ๒๓ -๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ต้องขังและผู้คุม
ประมาณ ๖๐ คน ได้เดินทางไปร่วมการแข่งขันสวนสนามของผู้ต้องขังระดับเขตและแข่งขันกีฬา ที่จังหวัด
นครพนม แต่จากการคัดกรองและซักประวัติพบว่าหลังจากกลับมาไม่มีใครมีอาการป่วย 
 การควบคุมโรคที่ได้ด าเนินการแล้ว 

๑. ทีมสอบสวนควบคุมโรค ได้พิจารณาให้ Oseltamivir ๗๕ mg oral 
bid เป็นเวลา ๕ วัน แก่ผู้ต้องขังที่มีอาการสงสัยไข้หวัดใหญ่ จ านวน ๖๔ ราย 

๒. เก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab ผู้ป่วย ๑๖ ราย ส่งตรวจ PCR 
ที่สถาบันบ าราศนราดูร ผลตรวจพบ Influenza A H๑N๑/๒๐๐๙ และตรวจวัดปริมาณคลอรีนในน้ าดื่ม น้ าใช้ 

๓. ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังที่คัดกรอง ในการป้องกันโรค  ป้องกันการติดเชื้อ 
และดูแลตนเอง 

๔. สนับสนุน  Oseltamivir จ านวน๕๐๐ เม็ด หน้ากากอนามัย ๑ ,๐๐๐ 
ชิ้น เจลล้างมือขนาด ๔๕๐ ml ๒๐ ขวด ขนาด ๕๐ ml ๑๐๐ หลอด และสื่อโรคไข้หวัดใหญ่ แผ่นพับ ๖๐๐ 
แผ่นและโปสเตอร์ ๕๐ แผ่น 

๕. วางแนวทางเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ โดยคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับ
อาการทางเดินหายใจส่วนบน (ILI) และเกณฑ์การพิจารณาให้ Oseltamivir แก่ผู้ป่วย รวมทั้งการแจ้งข่าว และ
ข้อมูลแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 - สงสัยไข้เลือดออกเสียชีวิต  อ าเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  
ผู้เสียชีวิตเป็นชายไทย อายุ ๗๒ ปี  ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโกสุมพิสัย  มาด้วยอาการ ไข้ ไอ มี
เสมหะ มีน้ ามูกไหลแพทย์ วินิจฉัย Pneumonia วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๓๙ น.  ผู้ป่วยได้เข้ารับ
การรักษาตัวที่โรงพยาบาลอีกครั้ง ด้วยอาการอาเจียน ๑ ครั้ง ถ่ายเหลว ๓ ครั้ง และยังมีอาการไข้ ไอยังคงอยู่
แพทย์วินิจฉัย R๕๐๙ Fever of unknown origin -Fever, unspecified วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ผู้ป่วย
ไปรักษาท่ีคลินิกในตอนเช้าฉีดยาและรับยากลับบ้าน ตอนเย็น ผู้ป่วยมีอาการปวดท้อง จึงให้ญาติพามา
โรงพยาบาลต่อในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๑๑ น. ด้วยอาการไข้ ปวดศีรษะ แน่นท้อง คลื่นไส้ 
ปวดตามร่างกาย วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. เข้ารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม 
ด้วยอาการ ปวดท้อง มา ๗ วัน ร่วมกับมีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศี รษะ กินข้าวไม่ได้ อาเจียนการตรวจร่างกาย ไข้ 
๓๘.๒ องศา BP ๑๑๑/๗๒ มิลลิเมตรปรอท  PR ๙๐ ครั้งต่อนาที แพทย์วินิจฉัย Dengue Hemorrhagic 
Fever และผู้ป่วยเสียชีวิตในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ real-time PCR          

/ไม่พบสาร... 



   ไม่พบสารพันธุกรรมชองเชื้อไวรัส Dengue 
 กิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว 

1. มีการส ารวจลูกน้ ายุงลาย วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ก่อนพ่นหมอกควัน 
หมู่ที่ ๖ ค่า HI = ๑๓.๘๖ หมู่ที่ ๑๗ ค่า HI = ๑๕.๓๕  หมู่ที่ ๒๐ ค่า HI = ๘.๘  

2. มีการให้สุขศึกษาผ่านทางหอกระจายข่าวในชุมชน  
๓. การเก็บสิ่งส่งตรวจโรงพยาบาลมหาสารคาม เก็บสิ่งส่งตรวจไปที่สถาบัน

บ าราศนราดูร เพ่ือตรวจ Serotype IGM IGG ส่งวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ real-time PCR ไม่พบสารพันธุกรรมชองเชื้อไวรัส Dengue  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

๕.๒.๒ กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
  ๑) รายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ภาพรวมด าเนินการได้ ร้อยละ ๘๕.๒๙   และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๘๘.๒๓ 
งบประมาณด าเนินการที่คงเหลือและอยู่ระหว่างด าเนินการจ านวน ๑,๙๖๕,๕๖๖.๑๔ บาท  

  ๒) การติดตามผลผลิตการด าเนินงานโครงการ  ขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบ
โครงการ รายงานผลผลิตโครงการใน ระบบ ESM และกลุ่มแผนงาน และประเมินผล จะมีหนังสือแจ้งเวียนเพื่อ
ยืนยันผลผลิตโครงการ (ก าหนดส่งวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑) 

  ๓) การจัดท าโปรมแกรมปฏิทินออนไลน์ที่สามารถดาวน์โหลดการบันทึก
กิจกรรมของผู้บริหารฯ ผ่านระบบโทรศัพท์มือถือส่วนตัว ก าหนดข้อมูลกิจกรรมในปฏิทินแบ่งเป็น ๓ ชั้น ได้แก่ 
ชั้นที่ ๑ สีแดงเป็นการแสดงปฏิทินนัดหมายกิจกรรมของผู้อ านวยการ ชั้นที่ ๒ สีเขียวแสดงปฏิทินนัดหมาย
กิจกรรมของรองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ชั้นที่ ๓ สีเหลืองเป็นการแสดงปฏิทินนัดหมายกิจกรรมของ
กลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ภายในหน่วยงาน     

  ๔) การจัดท าฐานข้อมูลภารกิจ และผลการด าเนินงานของกลุ่มงานที่จะ
น าเข้าจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลในระบบเว็ปไซต์ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ได้มีกลุ่ม
งานส่งข้อมูลเพื่อปรับฐานข้อมูลแล้วจ านวน ๔ กลุ่มงาน และขอความร่วมมือกลุ่มงานต่างๆ ด าเนินการส่งให้
งานสารสนเทศเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลต่อไปด้วย  

  ๕) โครงสร้างการรายงานข้อมูลหน่วยงานพร้อมใช้ ๕ มิติ ดังนี้  
   มิติที่ ๑ ข้อมูลปัจจัยก าหนดต่อการก่อโรค ซึ่งแต่ละ PM โรค

จะต้องด าเนินการก าหนดข้อมูลเพื่อน าเข้าระบบฐานข้อมูล    มิติที่ ๒ ข้อมูลพฤติกรรมการสุขภาพท่ีเกี่ยวข้อง   
มิติที่ ๓ ข้อมูลอัตราป่วย ตาย   มิติที่ ๔ ข้อมูลเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังโรคต่างๆ     และมิติที่ ๕ ข้อมูลการ
ป้องกันควบคุมโรค  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
๕.๒.๓ กลุ่มพัฒนาองค์กร  

    ๑) การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร (PMQA)  
        ๑.๑) ขอให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุง  

   - กลุ่มแผนงานและประเมินผล  รับผิดชอบแผนปรับปรุงองค์กร  หมวด ๑, หมวด ๒ 
  
 

/-กลุ่มพัฒนาองค์กร... 



   - กลุ่มพัฒนาองค์กร          รับผิดชอบ แผนปรับปรุงองค์กร หมวด ๑ หมวด ๕  
                                                            หมวด ๖  
   - กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย    รับผิดชอบแผนปรับปรุงองค์กร หมวด ๓ 
   - กลุ่มพัฒนาวิชาการ           รับผิดชอบแผนปรับปรุงองค์กร หมวด ๔ 
        ๑.๒) ขอความร่วมมือสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดผลลัพธ์ หมวด ๗ 
   -   กลุ่มแผนงานและประเมินผล รับผิดชอบตัวชี้วัด รหัส RM๑ 
   -  กลุ่มพัฒนาองค์กร            รับผิดชอบตัวชี้วัด รหัส RM ๒ RM ๔ RM ๕ RM ๗  
                                                               RM ๙  
   -  กลุ่มระบาดวิทยา             รับผิดชอบตัวชีว้ัด  รหัส RM ๓ ใช้ข้อมูลจากค า 
                                                              รับรองฯ 
   -  กลุ่มบริหารทั่วไป             รับผิดชอบตัวชี้วัด  รหัส RM ๖ RM ๘  
   -  กลุ่มพัฒนาวิชาการ           รับผิดชอบตัวชีว้ัด  รหัส RM ๑๐ 
    ๒) ผลการด าเนินงาน KPI_PMQA ระดับ กลุ่มงาน _ระดับความส าเร็จของ

การจัดท าคู่มือฯ 
   - กลุ่มแผนงานและประเมินผล กระบวนการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลแผนงาน 

โครงการและผลผลิตกิจกรรม 
   - กลุ่ม ปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 

กระบวนการด าเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข  
   - งานเภสัชกรรม กระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ 
   - กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง  กระบวนการด าเนินงานสอบสวนและควบคุมโรค

ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี ๗ 
 - กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ  กระบวนการ เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารและตอบโต้สื่อสาร

ความเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภาพ 
 - กลุ่มควบคุมโรคไม่ติดต่อ กระบวนการ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

ป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ ( D-RTI) ของอ าเภอเสี่ยงสูงในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี ๗  
 - กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง  กระบวนการ พัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายเขต

เมืองในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ 

 - กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค  กระบวนการ จัดท า คู่มือการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรคในอาหารเหลวด้วยเครื่องอัตโนมัติ BACTEC 960  

   - กลุ่มบริหารทั่วไป กระบวนการ จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   - กลุ่มพัฒนาองค์กร กระบวนการ จัดท าคู่มือการพัฒนาระบบคุณภาพองค์กร 
   - กลุ่มพัฒนาวิชาการ กระบวนการ จัดท าคู่มือกระบวนการรวบรวมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ 
   - กลุ่มควบคุมโรคติดต่อ  กระบวนการ จัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง วิธีการจัดการ

ตัวอย่างยุง 
   - กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย  กระบวนการ จัดท า คู่มือ กระบวนการจัดการฐานข้อมูล

ภาคีเครือข่าย 
    ๓) ปฏิทินการด าเนินงานในไตรมาส ๔  ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้รับผิดชอบ KPI จัดเตรียมเอกสารและ
หลักฐาน และการเตรียมการประชุมรับsite visit จากกรมควบคุมโรค 

/๔)กรอบการประเมิน... 
    



   ๔)  กรอบการประเมินผลค ารับรองการปฏิบัติราชการ  จ านวน ๑๔ ตัวชี้วัด  ดังนี้
         องค์ประกอบท่ี ๑ Functional Based (น้ าหนัก : ร้อยละ ๑๐)  มีจ านวน ๒ 
ตัวชี้วัด ประกอบด้วย EOC ร้อยละ ๕, วิจัย ร้อยละ ๕  

        องค์ประกอบท่ี ๒ Agenda Based (น้ าหนัก : ร้อยละ ๒๐)  มีจ านวน ๔ ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย TB ร้อยละ ๕, Risk Com ร้อยละ ๕, D-RTI ร้อยละ ๕, NCD clinic ร้อยละ ๕ 

        องค์ประกอบท่ี ๓ Area Based (น้ าหนัก : ร้อยละ ๒๐)  มีจ านวน ๓ ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย OVCCA ร้อยละ ๖, Rabies ร้อยละ ๖, ตะกั่วในเด็กอายุ ๐-๕ ปี ร้อยละ ๘ 

        องค์ประกอบท่ี ๔ Innovation Based (น้ าหนัก : ร้อยละ ๓๐ ) มีจ านวน         
๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย นวัตกรรม ร้อยละ ๑๐, การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ร้อยละ ๑๐, PMQA ๔.๐         
ร้อยละ ๑๐ 

        องค์ประกอบท่ี ๕ Potential Based (น้ าหนัก : ร้อยละ ๒๐)  มีจ านวน            
๒ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย โครงการร้อยละ ๑๐,แผนปฏิรูปองค์กร ร้อยละ ๑๐ 

   ๕) ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมในการ
ลดการใช้น้ ามันและไฟฟ้า การลดกระดาษ  การประหยัดงบประมาณ การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงาน ( Integration) การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้  และขอให้เร่งด าเนินการ ดังนี้  ๑) แต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนาประสิทธิภาพการ ท างาน  ทั้ง ๕ ประเด็น  ๒) จัดท าแผนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน ตามมาตรการ/แนวทางเก่ียวกับการ ลดพลังงาน และการลดกระดาษท่ีส่วนกลาง
ก าหนด เสนอผู้บริหาร และส่งให้ กพร.ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

   ๖) สรุปการอบรมตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ  ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑   ไตรมาส ๔ ดังนี้ 

       ๑.  นางสาวกมลทิพย์ กฤษฎารักษ์  ต าแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ
พิเศษ อบรม หลักสูตร “การบริหารห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ยุคใหม่ ” ระหว่างวันที่ ๒๐ -๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

       ๒. นางสาว กังสดาล สุวรรณรังค์  ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ อบรมหลักสูตร “พัฒนาผู้น าด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค ประจ าปี ๒๕๖๑ ( Executive in 
Disease Control : EDC) รุ่นที่ ๕” ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรมควบคุมโรค 

       ๓. นายณัฐกิต  โคตมะ ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตรการ น าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบ Info graphics ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

   ๗) ข้อมูลการส่งรายงานผลการพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ E-Learning ภาพรวม
บุคลากรจ านวน ๑๓๐ ราย ด าเนินการครบตามหลักสูตรที่กรมควบคุมโรคก าหนด ๑๖ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๓๑ อยู่ระหว่างด าเนินการเรียน จ านวน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๖ และยังไม่ด าเนินการสมัครเข้าเรียน
หลักสูตร จ านวน ๑๐๔ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

   ๘) ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร 
      - ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรภาพรวมของ           

กรมควบคุมโรค ระดับพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๓๒ ระดับพึงพอใจมากร้อยละ ๕๙ และระดับน้อยที่สุด
ร้อยละ ๒  

      - ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรภาพรวมของ ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น ระดับพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๕๓ ระดับพึงพอใจมากร้อยละ 
๓๙ และระดับน้อยที่สุดร้อยละ ๑ 

/๙)ก าหนดการ... 



   ๙) ก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระบบ DPIS  
      - ระหว่าง วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต้นรอบมีการเจรจาต่อรอง ๑๑ มิถุนายน 

๒๕๖๑ และน าเข้าตัวชี้วัด >บุคลากรน าตัวชี้วัดและผลการด าเนินงานในระบบ  >หัวหน้ากลุ่มเข้าไปประเมินผล
บุคลากร  >รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ เข้าไปประเมินผลในสายบังคับบัญชาตนเอง  >ผู้อ านวยการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของ   รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่ม พร้อมทั้งตรวจสอบ
ประเมินภาพรวมของหน่วยงาน 

     - ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑  รวบรวมผลการประเมิน  >ตรวจสอบ
ผลงานบุคคล >ตรวจสอบผลงานกลุ่ม >สรุปผลเป็นปัจจัยน าเข้าเพ่ือพิจารณาในเวทีประชุมผลงานเด่น 

     - ระหว่าง วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ คะแนนที่ ๑.๘๐ ปูพื้นบุคลากรของหน่วยงาน
ทุกคน>๐.๘๐ จัดสรรให้หัวหน้ากลุ่ม >๐.๑๐ จัดสรรให้รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ร่วมประเมินตาม
สายบังคับบัญชา >๐.๒๔ ผู้อ านวยการ (หลังจากข้ึนเงินเดือนหัวหน้ากลุ่ม รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ) 
พิจารณาร่วมกันในวันที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๖๑ หลังจากมีการน าเสนอผลงานเด่น (ผู้พิจารณาคือ ผู้ อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ) 

   ๑๐) กิจกรรมการลดเสี่ยง ได้จัดท าโครงการ “รักษ์สุขภาพ” มีเข้าร่วมโครงการ
จ านวน ๑๔ ราย มีการตรวจค่า BMI ลดลงสูงสุดในระยะที่ก าหนด ร้อยละ ๓.๗๐ รองลงมาร้อยละ ๓.๕๗ และ
ร้อยละ ๓.๐๑ ซึ่งได้จัดรางวัลให้กับ บุคคลต้นแบบด้านการรักษ์สุขภาพ  โดยก าหนดหลักเกณฑ์ ได้แก่ ๑) BMI 
ลดลงในระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๓ รางวัล ๒)บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ 

   ๑๑) ผลการด าเนินงาน Happiness ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัด
ขอนแก่น อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลผลการประเมินการเสริมสร้างความสุขตามแผนงาน  Happinometer และ
ความผูกพันต่อองค์กร สุขภาวะองค์กร (HPI) วันที ่๖ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

   ๑๒) การส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม “การเขียนบทสรุปผู้บริหาร ” (policy Brief 
workshop) ได้แก่ นางสาวชุติมา  วัชรกุล ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ และการประชุม “การ
สื่อสารนโยบาย ” (policy communication workshop) ได้แก่ นางสาวแพรพรรณ ภูริบัญชา  ต าแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ และนางสุภาพร ทุยบึงฉิม ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ
พิเศษ  

   ๑๓) การรับรองการเป็นวิทยากรพัฒนานักวิจัย (วช.) โดยนายบุญทนากร พรมภักดี 
ซึ่งวิทยากรที่จะได้รับการรับรองต้องผ่านขั้นตอนการฝึกอบรมแม่ไก่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัด
ขอนแก่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแม่ไก่ จ านวน ๕ ราย ได้แก่ นางสาวเกษร แถวโนนงิ้ว ,นางสุภาพร ทุยบึงฉิม, 
นางหฤทัย ทบวงษ์ศรี, นางวันทนา กลางบุรัมย์, นายบุญทนากร พรมภักดี 

   ๑๔) การน าเสนอผลงานประสิทธิภาพของโปรแกรมดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความ
เสื่อมของไตของผู้ป่วยโรคเบาหวานระยะที่ ๒ และการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์เมต้า 
โดยนางสุวัฒนา  อ่อนประสงค์ ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เป็นผู้น าเสนอ และรับข้อเสนอแนะ
มาพัฒนาโปรแกรมต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 ๕.๒.๔ กลุ่มบริหารทั่วไป แจ้งผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการที่ยืมเงินทดรองปฏิบัติ
ราชการ ขอให้น าส่งเงินยืมภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และใบส าคัญรับเงินให้น าส่งภายในวันที่ ๑๕ 
กันยายน ๒๕๖๑ เพ่ือจะด าเนินการตรวจสอบ และรายงานงบประมาณประจ า พ.ศ.๒๕๖๑ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

/วาระท่ี๖... 



วาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  

 ๖.๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ ๘ การประชุมราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการ
ด าเนินงานควบคุมวัณโรค โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยนายแพทย์อิสระ จ าปาเหล็ก               
จะมาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานให้เหมาะสมตามหลักการ ๓ A           
ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น. 

 
   นายยศวัฒน์  ทันวงษา  ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 

นายประจบ  ศรีวงษ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
นางสาวกังสดาล  สุวรรณรงค์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  
 


