รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ( กวป.)
ครั้งที่ ๙ / ๒๕๖๑
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ หองประชุมราชพฤกษ อาคาร ๒
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน
.................................................
ผูเขารวมประชุม คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น.
วาระกอนการประชุม
๑ คําสั่ง กระทรวงสาธารณสุข ที่ ๙๑๐/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ใหแพทยหญิงปทุม
มาลย ศิลาพร ตําแหนงนายแพทยชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนงนายแพทยเชี่ยวชาญ ตําแหนงเลขที่ ๑๖๙๓
สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน และมารายงานตัวปฏิบัติราชการ ตั้งแตวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
วาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่อง จากที่ประชุมกรมควบคุมโรค
๑.๑.๑ กองคลัง กรมควบคุมโรค สรุปผลการเบิกจายเทียบกับเปาหมายสิ้นไตรมาสที่ ๔ เมื่อวันที่ ๗
กันยายน ๒๕๖๑ งบลงทุน เป าหมายรอยละ ๘๘ เบิ กจ ายไดร อยละ ๙๑.๖๐ งบประจํา เป าหมายรอยละ ๙๘.๓๖
เบิกจายได ๙๑.๗๙ สรุปภาพรวมการเบิกจาย เปาหมายรอยละ ๙๖ เบิกจายไดรอยละ ๙๑.๗๘
๑.๑.๒ การดํ าเนิ น การตามขั้น ตอนการจั ด ซื้อ ครุ ภั ณฑ ยา วั ส ดุ วิ ทยาศาสตร เวชภั ณ ฑย า ให เ ร ง
ดําเนินการทําสัญญาใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ และการบริหารสัญญาจาง กอสราง ใหเรงดําเนินเสนอ
ลงนามทําสัญญาใหแลวเสร็จภายใน ไตรมาสที่ ๑
๑.๑.๓ การรายงานสรุ ป ผลการเบิ ก จ า ยงบดํ า เนิ น งานโครงการ ณ วั น ที่ ๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๖๑
เปาหมายเบิกจายไตรมาส ๔ รอยละ ๙๘.๓๖ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน เบิกจายไดรอยละ
๙๓.๙๔
๑.๑.๔ การรายงานผลการดําเนินงาน ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗
จังหวัดขอนแกน ไดกําหนดแผนการดําเนินงานไตรมาส ๔ รอยละ ๙๖.๔๑ ผลการดําเนินงานไดรอยละ ๙๗.๙๔
๑.๑.๕ ปฏิทินการอนุมัติแผนฯ และการบันทึกแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ปจจุบันอยูในขั้นตอน ใหหนวยงานปรับปรุงขอมูลแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกับแผนฯ ที่กรมอนุมัติในระบบ ESM
และจะปดเมนูคําขอในระบบ ESM วันที่ ๒๐ กันยายน ๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป
ขอใหหนวยงานบริหารโครงการ ในระบบ ESM จัดทํารายละเอียดกิจกรรม (แตกตัวคูณและ+คลองตัวชี้วัด)
๑.๑.๖ แนวทางการเบิกจายไตรมาสที่ ๑ งบดําเนินโครงการทุกหนวยงานปรับปรุงรายละเอียดให
สอดคลองกับวงเงินที่กรมควบคุมโรคกําหนด /แผนการเบิกจายประชุมสัมมนาใหเรงดําเนินการใหไดรอยละ ๖๐ ขึ้นไป/
แผนงบรายจายโครงการใหไดรอยละ ๓๕ ขึ้นไป
๑.๑.๗ กรอบระยะเวลาการจัดทําคําของบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- เดือน สิงหาคม ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ หนวยงานจัดทําคําของบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
- วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ซักซอมการจัดทําคําขอผาน VDO Conference เพื่อความ
เขาใจในการจัดทําคําของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- วันที่ ๒๘...

- วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ หนวยงานสงแผนคําของบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ กองแผนงาน
รวบรวมและวิเคราะหเสนอผูบริหารพิจารณา
- วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ สรุปกรอบคําของบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยผูบริหารกรมควบคุม
โรคใหความเห็นชอบกรอบ Pre – Ceiling ๖๓
- วันที่ ๑ ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ บันทึกคําขอในระบบ ESM ใหเปนไปตามกรอบ Pre – Ceiling ๖๓
- วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ สงคําขอใหสํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเสนอรัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุขใหความเห็นชอบสงสํานักงบประมาณ ตอไป
๑.๑.๘ นโยบายการจัดทําคําของบประมาณ ป พ.ศ.๒๕๖๓ กรมควบคุมโรค ใหมีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายสําคัญของรัฐบาล กระทรวง กรม
ควบคุมโรค ตอยอดจุดเนนและนโยบายดําเนินงานของกรมควบคุมโรค บูรณาการทํางาน และหรือปรับวิธีการทํางาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและไมซ้ําซอน
๑.๑.๙ รายงานสรุปผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน Performance Agreement : PA กรมควบคุม
โรค ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑ ร อ ยละของจั ง หวั ด มี ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น (EOC) และที ม ตระหนั ก รู
สถานการณ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานไดจริง เปาหมายรอยละ ๑๐๐ ของจังหวัด (๗๖ จังหวัด) เขตตรวจสุขภาพที่ ๗
ขอนแกน ดําเนินการอยูขั้นตอนที่ ๕ รอยละ ๗๖ ของจังหวัดมีการซอมแผน หรือมีการยกระดับเปดศูนยปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่
ตัวชี้วัดที่ ๒ รอยละของตําบลในการคัดกรองโรคพยาธิใบไมในตับ เปาหมายรอยละ ๑๐๐ เขต
ตรวจสุขภาพที่ ๗ เปาหมาย ๘๐ ตําบล ตรวจคัดกรองได ๘๘ ตําบล เกินคาเปาหมายคิดเปนรอยละ ๑๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๓ จํานวนอําเภอที่ดําเนินงานปองกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI)
ได ต ามเกณฑ เป า หมายมากกว า ร อ ยละ ๓๐ ของอํ า เภอที่ ผ า นเกณฑ ป ระเมิ น ระดั บ ดั ช นี ขึ้ น ไปมี ผู บ าดเจ็ บ
และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง (หรือไมนอยกวา ๕๐ อําเภอ) ผลการดําเนินงานภาพรวมผานเกณฑระดับดีขึ้น
ไปจํานวน ๒๘๘ อําเภอ โดยเขตตรวจสุขภาพที่ ๗ ขอนแกน ผานเกณฑระดับดีขึ้นไป จํานวน ๓๘ อําเภอ
ตัวชี้วัดที่ ๔ อัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหม เปาหมายมากกวาหรือ
เทากับรอยละ ๘๕ ซึ่งกําหนดกลุมเปาหมาย คือ ผูปวยวัณโรคปอดรายใหมทเี่ ปนผูปวยไทย ผูปวยไมใชไทย และผูปวยใน
เรื อนจํ าที่ รั กษาในโรงพยาบาลรั ฐ ทั้ง ในและนอกสั ง กัด กระทรวงสาธารณสุ ขที่ขึ้น ทะเบี ย นในไตรมาสที่ ๑ ของ
ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ผลการดําเนินงานภาพรวมอัตราความสําเร็จการรักษาผูปวยวัณโรคปอดรายใหมได รอยละ
๘๑.๒๐
ตัวชี้วัดที่ ๕ รอยละของผูปวยเบาหวาน ความดันโลหิต สูงที่ขึ้นทะเบียนไดรับการประเมิน
โอกาสเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) เปาหมายมากกวาหรือเทากับรอยละ ๘๒.๕๐ ผลดําเนินการ
ภาพรวมได รอยละ ๘๕.๖๐ เขตตรวจสุขภาพที่ ๗ ขอนแกน ดําเนินการไดรอยละ ๘๙.๘๐
กลุมเสี่ยงสูงมาก (ระดับความเสี่ยงมากกวาหรือเทากับรอยละ ๓๐) ไดรับการประเมินโอกาส
เสี่ยง (CVD Risk) ซ้ําแลวจํานวนกลุมเสี่ยงสูงมากมีระดับความเสี่ยงลดลง (ระดับความเสี่ยงนอยกวารอยละ ๓๐)
มากกวาหรือเทากับรอยละ ๓๕ ภาพรวมดําเนินการไดรอยละ ๘๓.๑๐ เขตตรวจสุขภาพที่ ๗ ขอนแกน ดําเนินการได
รอยละ ๘๒.๙๐
๑.๑.๑๐ รายงานการประชุมวิชาการเครือขาย พชอ. เพื่อสรางเสริมสุขภาพ ปองกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ระหวางวนที่ ๔ – ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมธรรมรินทร ธนา จังหวัดตรัง ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดังนี้
๑) กลไก...

๑) กลไก การปรับปรุงและจัดทํารายละเอียด “แนวทางการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ๒๕๖๒” ฉบับสมบูรณ
๒) กลไกการประชุม ๔ ภาค ขับเคลื่อนงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม
แนวทางทางการดําเนินงานปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ๒๕๖๒ โดยผูทรงคุณวุฒิฯ และรองอธิบดีกรมควบคุมโรค
๓) กลไก การติดตามประเมินผลการบริหารผลลัพธ ใหไดตามเปาหมาย กรมควบคุม
โรค ๒๕๖๒
มติ ที่ประชุมทราบ
๑.๒ เรื่อง ภายในสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน
๑.๒.๑. การบริหารแผนปฏิบัติงานปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๑.๒.๑.๑ จัดแผนดําเนินงานทุกงบฯ ในป พ.ศ.๒๕๖๒ ใหเรงดําเนินการตามเปาหมาย ดังนี้
- งบลงทุน งบเวชภัณฑฯ ใหดําเนินการจัดทําใบ PO เสร็จภายใน เดือน ตุลาคม
๒๕๖๑ และเบิกจายภายใน เดือนธันวาคม ๒๕๖๑
- งบประชุมอบรมสัมมนา ใหเรงดําเนินการเบิกจายใหไดรอยละ ๗๐ ในไตรมาส ๑
- ทุกกลุมงานใหดําเนินการจัดทําปฏิทินการดําเนินงานประชุมอบรมสัมมนาขอให
แจงกลุมแผนงานและประเมินผลเพื่อจัดทําปฏิทินแผนงานประจําสังกัด สคร. ๗ ขอนแกน
๑.๒.๑.๒ ตัวชี้วัดคํารับรองประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขอใหกลุมที่เปน f๐cal p๐in
เตรียมดําเนินการตามขัน้ ตอนที่ ๑ และปรับแผนใหสอดคลองกับตัวชี้วัด
๑.๒.๑.๓ แผนการติ ดตามประเมิน ผลการดํ าเนิน งานใหร ายงานผลการดําเนิ นงานในที่
ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล ( กวป. ) ของทุกเดือน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑
วาระที่ ๓

เรื่อง ติดตาม/สั่งการจากผูอํานวยการ จากการประชุมครั้ง ๘/๒๕๖๑

๓.๑ เรื่ อง ติ ด ตามผลการเบิ กจ ายเงิ น งบประมาณประจํ าป พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วั น ที่ ๑๒ กัน ยายน ๒๕๖๑
ภาพรวม เบิกจายได ๘๒,๗๗๔,๘๙๙.๙๗ บาท คิดเปนรอยละ ๙๙.๐๖
๓.๒ เรื่อง ติดตามผลการเบิกจายเงินบํารุงประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ภาพรวม
เบิกจายได ๒๔,๖๖๑,๖๙๗.๒๗ บาท คิดเปนรอยละ ๗๔.๔๐
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๔ เรื่อง พิจารณา
๔.๑ เรื่อง การทบทวนปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานภายในสังกัด สคร.๗ ขอนแกน
มติ ที่ประชุม ใหประชาพิจารณการทบทวนโครงสรางอีก ๑ สัปดาห
๔.๒ เรื่อง กรอบคํารับรองการปฏิบัติราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
มติ ที่ประชุม ใหผูรับผิดชอบดําเนินการพิจารณาตรวจสอบและทําความเขาใจ Template จัดทํารายละเอียด
ถายระดับสูกลุมงาน ตอไป
๔.๒ เรื่อง...

๔.๒ เรื่ อง การทบทวนหลักเกณฑการพิจารณาผลการปฏิบั ติราชการ (PMS) ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒
มติ ที่ประชุม ใหประชาพิจารณการทบทวนหลักเกณฑการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการ (PMS) อีก ๑ สัปดาห
วาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อทราบ
๕.๑ เรื่องแจงจาก รองผูอํานวยการ/ผูชวยผูอํานวยการ
๑) นางสาวเกษร แถวโนนงิ้ว รองผูอํานวยการฯ
- เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนจากเครือขายโรคพยาธิใบไมในตับในทอน้ําดี ในวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. เพื่อจัดทําวิจัยโรคพยาธิใบไมในตับในทอน้ําดี ตั้งแต ๕๐,๐๐๐ ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
สามารถสงโครงการขอสนับสนุนงบประมาณภายในสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
๒) นางลักษณา หลายทวีวัฒน ผูชวยผูอํานวยการฯ
- เรื่อง การตรวจหาสารตางๆ ของ Lab Env-๐cc ไดดําเนินการตรวจสารแคดเมียมแลวอยู
ระหวางสรุปรายงานผลคาการตรวจ สวนสารตะกั่วอยูระหวางเริ่มดําเนินการตรวจหาคา ซึ่งคาดการณวาสัปดาห
สุดทายของเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จะทราบผลการตรวจทั้ง ๒ ชนิดนี้ จากผูมีความเสี่ยงสารเคมีปนเปอนในพื้นที่ที่มี
ขยะอิเล็กทรอนิกส
- เรื่อง การรายงานผลระบบ L๐gistics โดยงานเภสัชกรรมไดอัพเดทขอมูลระบุ ๔ ประเภท
ไดแก ขอมูลโรคพิษสุนัขบา ขอมูลโรคไขหวัดใหญ โรคไขเลือดออก และวัสดุชวยเหลืออุทกภัย ซึ่งจะรายงานขอมูลทุก
วันจันทรใน ไลนกลุม SRRT
- เรื่ อ ง การวิ เ คราะห พ ฤติ ก รรมความเสี่ ย งจากการเกิ ด โรค ควรจั ด ให มี ก ารจั ด พั ฒ นา
ศักยภาพ โดย On The J๐b Training ใหกับนักวิชาการสาธารณสุขในองคกร
๓) นางสาวแพรพรรณ ภูริบัญชา ผูชวยผูอํานวยการฯ
- เรื่อง สืบเนื่องจากบุคลากรในหนวยงาน สคร ๗ ขก ไดเขารวมรับการอบรมการเขีย น
P๐licy Brief ๓ คน จึงขอเสนอใหกลุมพัฒนาองคกรจัดเวทีเพื่อใหถายทอดการเรียนรูใหกับบุคลากรในหนวยงาน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒ เรื่องแจงจากกลุมงาน
๕.๒.๑ กลุมระบาดวิทยาและขาวกรอง เรื่อง รายงานสถานการณทางระบาดวิทยา
๑) รายงาน ๑๐ อันดับโรคที่มีอัตราปวยสูงสุดของเขตสุขภาพที่ ๗ ที่มาจากรายงาน
๕๐๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ ดังนี้ Diarrhoea Pyrexia Pneumonia F๐๐d Poisoning
H.conjunctivitis Chickenpox Influenza D.H.F.t๐tal Hand f๐๐d and mouth disease S.T.D.,total
ตามลําดับ
๒) ขอมูลผูปวยเสียชีวิตดวยโรค เหตุการณที่เฝาระวัง ที่ถูกรายงานเขา ๕๐๖ ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ ๗ จังหวัดขอนแกน ประจําเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (สัปดาหที่ ๓๕) มีผูปวยสะสม ๑๕๘,๐๘๖ ราย
และผูปวยเสียชีวิต ๒๐ ราย
๓) รายงานจากสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ขอมูลอัตราปวยโรคอาหารเปนพิษ
ในพื้นที่เขตสุภาพที่ ๗ มีผูปวยเปนอันดับ ๒ อัตราปวย ๒๓๖.๕๓ ตอประชากรแสนคน
๔) รายงานโรคไขหวัดใหญจากขอมูลรายงาน ๕๐๖ ในเขตสุขภาพที่ ๗ พบวามีผูปวย
คิดเปนอัตราปวย ๗๒.๑๑ ตอประชากรแสนคน
๕) รายงาน...

๕) รายงาน ๕๐๖ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ พบอัตราการปวยดวยโรคมือ
เทา ปาก มีผูปวย ๒,๒๐๑ ราย คิดเปนอัตราปวย ๔๔.๐๘ ตอประชากรแสนคน
๖) รายงานจากสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง ในเขตสุขภาพที่ ๗ พบอัตราการปวยดวย
โรคไขเลือดออกสะสมตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม – ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ผูปวย ๒,๙๒๖ ราย คิดเปนอัตราปวย ๕๗.๘๖ ตอ
ประชากรแสนคน
๗) สถานการณโรคพิษสุนัขบา พ.ศ. ๒๕๖๑ เขตตรวจสุขภาพที่ ๗ ขอนแกน ประจํา
สัปดาหที่ ๓๕ (ระหวางวันที่ ๓ – ๙ กันยายน ๒๕๖๑) โรคพิษสุนัขบาในคน พบผูเสียชีวิต ๑ ราย ที่ อําเภอยางตลาด
จังหวัดกาฬสินธุ ขอมูลผูสัมผัสจากโปรแกรม ร.๓๖ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ จํานวนผูสัมผัสและมารับวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบา รวม ๒๕,๕๓๓ ราย (เพิ่มจากสัปดาหที่ผานมา ๕๗๗ ราย) สูงสุดที่ ขอนแกน ๘,๖๒๕ ราย รองลงมาคือ
รอยเอ็ด ๗,๖๓๗ ราย กาฬสินธุ ๕,๓๒๑ ราย และมหาสารคาม ๓,๙๕๐ ราย
๘) สถานการณโรคที่สําคัญในรอบเดือน (วันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑)
- เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐น.ทีม SAT ไดรับแจงจากงานระบาด
วิทยา สสจ.กาฬสินธุ วามีผูปวยสงสัยโรคไขหวัดนก ผลการตรวจตัวอยางทางหองปฏิบัติการ จากผูปวย ๓ ราย และผู
สัมผัสมีอาการ ๑ ราย พบเชื้อ Influenza A (H๑N๑) ๒๐๐๙ ทั้ง ๔ ราย ผลการตรวจตัวอยางนกพิราบ ซากนกพิราบ
จํานวน ๔ ตัวอยาง ไมพบเชื้อไขหวัดนก (H๕N๑) และเชื้อ Newcastle disease นกพิราบจํานวน ๔ ตัวอยาง ตรวจ
ไมพบรอยโรคทางพยาธิวิทยา
- เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ทีมตระหนักรูสถานการณ(SAT)
ไดรับการแจงจาก สสจ.มหาสารคาม วาพบผูปวยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา จํานวน ๑ ราย ผลการเก็บสิ่งสงตรวจ พบ
เชื้อในปสสาวะมารดา แตไมพบเชื้อในทารก
- เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ทีม SAT ไดรับแจงจากงานระบาดวิทยา สสจ.
มหาสารคาม วาพบผูปวยวัณโรคปอดเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลลําปลายมาศ ประวัติการสัมผัสปจจัยเสี่ยง : บิดา
ปวยดวยวัณโรคปอดและรับการรักษาในป พ.ศ.๒๕๕๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๔ และนองสาวปวยดวยวัณโรคปอดป พ.ศ.
๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๖ รักษาครบที่ รพ.ลําปลายมาศ
- เมื่อวัน ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ทีม SAT ได รับ แจ งจากงานระบาดฯ สสจ.
รอยเอ็ด วาพบผูปวยเพศชาย ๑๙ ป ๑๑ เดือน มีผื่นขึ้นที่แขนและขาทั้ง ๒ ขาง มา ๒ เดือนหลังจากกลับจากประเทศ
อิสราเอส ผลตรวจทางหองปฏิบัติการยืนยันเปนโรคลิชมาเนีย
มติ ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒.๒ กลุมแผนงานและประเมินผล
๑) รายงานผลผลิ ต การดํ าเนิ นงาน ประจํ างบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดํ าเนิน การได
ผลผลิตตามแผน ๔๒ โครงการ (รอยละ ๙๓.๓๓) ผลผลิตยังไมไดตามแผน ๓ โครงการ คือ ผลผลิตที่ ๑ ผลผลิตที่ ๒
(ปรับแผนตามนโยบาย) และ ผลผลิตที่ ๕
โครงการตามนอกแผน (รับโอน+ ปรับแผนภายในหนวยงาน จํานวน ๗ โครงการ)
ดําเนินการไดผลผลิตตามแผน ๗ โครงการ (รอยละ ๑๐๐)
๒) สรุปผลการติดตามสรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ กรกฎาคม ถึง กันยายน
๒๕๖๑ ภาพรวมจํานวน ๔๓ โครงการ มีสรุปรายงานการประชุม ๔๒ โครงการ งบประมาณจํานวน ๔,๓๔๔,๒๒๗
บาท ใชจายจริงจํานวนเงิน ๓,๘๕๒,๖๐๓ บาท

๓) เปาหมาย...

๓) เปาหมายรายผลผลิต ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๙ ผลผลิต ดังนี้
ผลผลิตที่ ๑ ตัวชี้วัดจํานวนผลิตภัณฑดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ เปาหมาย ๒๐ เรื่อง
ผลผลิ ต ที่ ๒ ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนเครื อ ข า ยเป า หมายที่ ไ ด รั บ การการ สนั บ สนุ น
เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการจัดการระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เปาหมาย ๑๖๘
เครือขาย
ผลผลิตที่ ๓ ตัวชี้วัดจํานวนประชาชนกลุมเปาหมายไดรับ บริการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคที่เปนปญหาสําคัญ เปาหมาย ๑๒๔,๕๖๐ ราย
ผลผลิตที่ ๕ ตัวชี้วัดจํานวนประชาชนกลุมเปาหมายไดรับบริการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคในการเรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรียวัณโรคและยุติปญหาเอดส เปาหมาย ๑๔,๐๗๔ ราย
ผลผลิตที่ ๗ ตัวชี้วัดจํานวนเครือขายเปาหมายที่ไดรับการ สนับสนุนการดําเนินงาน
การปองกัน ควบคุมโรคติดตอ และสรางเสริมภูมิคุมกันโรคในกลุมวัยเด็ก เปาหมาย ๓,๑๖๗ เครือขาย
ผลผลิ ต ที่ ๘ ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนเครื อ ข า ยเป า หมายที่ ไ ด รั บ การเฝ า ระวั ง ป อ งกั น
ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุมวัยเรียน เปาหมาย ๓๑ ทีม
ผลผลิ ต ที่ ๑๐ ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนเครื อ ข า ยเป า หมายที่ ไ ด รั บ การ สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคไมติดตอเรื้อรังและปจจัยเสี่ยงในกลุมวัยทํางาน เปาหมาย ๓๘๕ หนวยงาน
ผลผลิตที่ ๑๔ ตัวชี้จํานวนประชาชนกลุมเปาหมายในพื้นที่เสี่ยงปญหาขยะ ไดรับ
การเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม โรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดลอม เปาหมาย ๑,๓๐๐ ราย
ผลผลิตที่ ๑๙ ตัวชี้วัดจํานวนพื้นที่เสี่ยงที่ไดรับการสนับสนุนการดําเนินงานเฝา
ระวัง ปองกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบา เปาหมาย ๓ จังหวัด ๒๔ อําเภอ
๔) เปาหมายการดําเนินงานโครงการ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามนโยบายกรมควบคุม
โรค การจัดประชุมอบรมสัมมนาไตรมาส ๑ เรงเบิกจายรอยละ ๗๐ เรงรัดเบิกจายงบบูรณาการกอน (กลุมวัย และ
Rabies) และเรงเบิกจายเงินงบประมาณ ไตรมาส ๑ รอยละ ๓๕
๕) แจงเวียนหนังสือราชการ การเตรียมความพรอมการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ และ ป พ.ศ. ๒๕๖๓
- วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สงปฏิทินประชุม อบรม สัมมนา ป พ.ศ. ๒๕๖๒ และ
สงแผนคําของบประมาณ ( โครงการ ) ป พ.ศ.๒๕๖๓
- วัน ที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๖๑ ส งเอกสาร Full Paper และการประชุมเชิ ง
ปฏิบัติการเพื่อเสนออนุมัติ ป ๒๕๖๒
มติ ที่ประชุมรับทราบ
๕.๒.๔ กลุมพัฒนาองคกร
๑) การดําเนินงานตามตัวชี้วัด PMQA ไดความรวมมือจากกลุมงานในการจัดทําตัว
ผลลัพธตัวชี้วัดในการปด GAP รายหมวด ในสวนของการพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานของกลุมงานตางๆ จํานวน ๑๓
กระบวนการ
๒) การดําเนินการตามคํารองผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
กระบวนการทํางานจะเนนการติดตามการรายงานผลเปนระยะใหมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
๓) การพัฒนาบุคลากรจากกระบวนการเรียนการสอนผานระบบ E-Learning ปจจุบัน
ไดมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผานมา
๔) กิจกรรม....

๔) กิ จ กรรมลดเสี่ ย งลดโรค จะดํ า เนิ น การจั ด ทํ า แบบสํ า รวจความต อ งการเลื อ ก
โรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรในหนวยงาน
๕) ประชาสัมพันธ กลุมพัฒนาองคกรขอเชิญรวมบริจาคสิ่งของเครื่องใชใหเด็กที่พักพิง
บานแคนทอง ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑
๕.๒.๕ กลุมควบคุมโรคไมติดตอ
การขับ เคลื่ อนมาตรการองคกรดานความปลอดภัย ทางถนน สํ านักงานป องกัน
ควบคุมโรคที่ ๗ จังหวัดขอนแกน ไดดําเนินการตามแนวทางมาตรการดานความปลอดภัย ๑๐ ขั้นตอน โดยการจัดทํา
คําสั่งคณะกรรมการ คณะทํางาน การแจงเวี ยนประกาศนโยบายใหเจาหนาที่ในหนวยงานไดถือปฏิบัติต ามอยาง
เครงครัด ซึ่งมีการทบทวนจัดฝกอบรมเจาหนาที่ในการขับขี่ปลอดภัยตามทองถนน และในเขตพื้นที่สํานักงาน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ
๖.๑ รายงานผลการดําเนินงานกองทุน DPC ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ มีรายไดรวม จํานวน ๑๐๘,๐๒๗
บาท และมีรายจายรวม ๓๓,๕๐๐ บาท
๖.๒ สํ านั กงานป องกัน ควบคุ มโรคที่ ๗ จั ง หวั ด ขอนแกน จะได ดํ าเนิ น การจั ด ทําบุ ญกฐิ น ณ วั ด ป าจั น ดี
สุทธาวาส จึงขอเรียนเชิญเจาหนาที่ในสังกัดรวมเปนเจาภาพกองกฐิน
มติ ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุม ๑๒.๐๐ น.
นายยศวัฒน ทันวงษา ผูจดบันทึกรายงานการประชุม
นายประจบ ศรีวงษ ผูตรวจรายงานการประชุม
นางสาวกังสดาล สุวรรณรงค ผูตรวจรายงานการประชุม

