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ชื่อโครงการ :  “โครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น”

1. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :
เนื่องด้วยรัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้หน่วยงานรัฐต่างๆ พัฒนาระบบงานเข้าสู่การบริหารงานแบบมีส่วน

ร่วม ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของสำนักงาน ก.พ.ร. คือ การส่งเสริม ให้ระบบราชการไทยนำหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน
ตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น พ.ศ.2545 และพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ด ี พ.ศ.2546  และขับเคลื ่อนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริง 

ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) คือ “การพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการ
พัฒนาประเทศ มีความพร้อมทั ้งกาย ใจ สติป ัญญา มีท ักษะคิด ว ิเคราะ ห์ ม ีการเร ียนร ู ้ตลอดชีวิต 
มีจิตสำนึกที่ดีงาม มีความรับผิดชอบ เพื่อนำไปสู่งานและรายได้ที่สร้างความมั่นคงให้ชีวิต ครอบครัวมีความ
อบอุ่น ชุมชนมีความเข้มแข็ง รวมถึงสังคมมีความปรองดอง สามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศได้
ต่อไป”  โดยนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติภายใต้ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่  
1)การส่งเสริมสุขภาพแลการป้องกันโรค  (P&P Excellence)  2) ระบบบริการ (Service Excellence) 3)การ
พัฒนาคน (People Excellence) และ 4)ระบบบริหารจัดการ (Governance Excellence)  ในการพัฒนา
ความเป็นเลิศดังกล่าว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการ (Governance 
Excellence)  คือยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบาย
ผู้บริหารมีนโยบายการปรับระบบงานให้มีความเหมาะสม เพ่ือการบริหารที่รวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด     

เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามเจตนารมณ์ สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจ และกลไกขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564  ที่พึงประสงค์ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออก จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดทำโครงการประชุม “ส่งเสริม และ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น” เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายเป้าประสงค์ และแนวทางการดำเนินงาน
ของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้บรรลุความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลต่อไป 

2. วัตถุประสงคข์องโครงการ :
2.1 เพื่อให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี และเป็นองค์กรแห่งความสุข อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล 
2.2 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้บุคลากรในหน่วยงานใช้ค่านิยม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวง

สาธารณสุข และอัตลักษณ์ไปใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการทำงาน 
2.3 ยกย่อง เชิกชู สร้างขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรในหน่วยงาน และแลกเผลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน

บุคลากร เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี 
2.4 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ส่งเสริม ระหว่างหน่วยงานเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นองค์กร

บรรลุเป้าหมายไปถึงองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 
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3. ขอบเขตของโครงการ/ พื้นที่เป้าหมาย/ กลุ่มเป้าหมาย : 
 บุคลากรสังกัดศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออก จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 คน 

 

พื้นที่ดำเนินการ   :  ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
 

4. ระยะเวลาดำเนินการ 
 กุมภาพันธ์ – กันยายน 2565  
 

 

5. ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของโครงการ : 
              บุคลากรทุกคนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตสู ่องค์กรแห่งความสุข โดยนำหลักการใช้คุณธรรม
จริยธรรม เข้ามาใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  
6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ : 

6.1 ร้อยละ 80 ของบุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

6.2 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานด้านคุณธณรมจริยธรรม 
     

7. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์  : 
7.1 ยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ด้านบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) 
7.2 ยุทธศาสตร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  
 
9. ทรัพยากรที่ต้องใช้ 
 9.1 บุคลากรศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น                                               
 9.2 วัสดุอุปกรณ์และเอกสารประกอบการประชุม  
 

10. งบประมาณ 
         ได้รับการสนับสนุนจาก กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อใช้จ่ายในการ
ดำเนินงานในกิจกรรม เพื่อส่งเสริม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ
หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นโดยได้รับงบประมาณ 
ในการดำเนินงานในครั้งนี้จำนวน 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
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วิธีดำเนินงาน : 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส
2. ประชุมชี้แจงนโยบายให้บุคลากรเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน “องค์กรคุณธรรม”
3. ประกาศนโยบาย องค์กรคุณธรรม และประกาศเจตจำนงมุ่งสู่การเป็น องค์กรคุณธรรม
4. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม “องค์กรคุณธรรม”
5. กำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน และความสำเร็จของโครงการฯ ตามแผนที่กำหนด

กิจกรรม : 

ลำดับ กิจกรรม ระยะเวลาการ
ดำเนินการ ประมาณการ 

1 

   ประชุมระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน จัดทำ
แผน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝัง
แนวความคิด และจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต  
   กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรศูนย์พัฒนากรสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 คน 

พ.ย 2564 
ถึง 

ก.ย. 2565 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 15 คน x  2 มื้อ = 1,050.- บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 15 คน x 1 มื้อ = 1,800.- บาท 

รวม (สองพันสี่หร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) = 2,850.- บาท 

2 

   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกผักพืชสวนครัว ณ ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 
   กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรศูนย์พัฒนากรสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 คน 

มี.ค. 2565 

1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง = 1,700.- บาท 
รวม (หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วนบาทถ้วน) = 1,700.- บาท 

3 

   กิจกรรมสานต่อการดูแลต้นไม้ของฉัน ดูแลต้นไม้ของต้นเอกงตาม
กิจกรรมที่ได้เคยได้ดำเนินการแล้วใน ปีงบประมาณ 2564 และ 
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ตนเองชอบมาปลูก 
   กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรศูนย์พัฒนากรสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 คน  

พ.ย. 2564 
ถึง 

ก.ย. 2565 
- 
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กิจกรรม(ต่อ) : 

4 

   กิจกรรมดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ห้องทำงาน
ประจำตนเอง ให้สะอาด ปราศจาก COVID-19 
   กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรศูนย์พัฒนากรสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 คน 

พ.ย. 2564 
ถึง 

ก.ย. 2565 

1. ค่าวัสดุในกิจกรรม = 2,600.- บาท 
รวม (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) = 2,600.- บาท 

5 
   ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน องค์กรคุณธรรม จริยธรรม และ 
การประเมินผล ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 

มี.ค.-ก.ย. 
2565 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 35 บาท x 15 คน x  2 มื้อ = 1,050.- บาท 
2. ค่าอาหารกลางวัน 120 บาท x 15 คน x 1 มื้อ = 1,800.- บาท 

รวม (สองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) = 2,850.- บาท 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 10,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 



๕

11. ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ :
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

12. ประโยชน์ที่จะได้รับ :
12.1 บุคลากรเข้ารับการประชุม มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่งความสุข 

ในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สู่การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        12.2 บุคลากรและภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมรับการประชุมสามารถนำความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

อย่างยั่งยืน มีความสุข และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด      

13.ความเสี่ยงที่สำคัญ และแนวทางการลดความเสี่ยง :

ผู้เสนอโครงการ 
    (นายวีรยุทธ  กิจสกุล) 

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

      (นางวริษฐา  ทรัพย์ธรณี) 
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

ผู้อนุมัติโครงการ 

       (นายมงคล    ปิยปัญญา) 
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

ความเสี่ยง แนวทางในการลดความเสี่ยง 
1. กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการปะชุม ไม่ครบตามจำนวน

ที่กำหนด
1.สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความสำคัญในการ
ฝึกอบรม/ประชุม 
2.ประสานล่วงหน้า และให้มีหนังสือแจ้งเวียนตอบ
รับเข้าร่วมการอบรม 









รายงานผลการดำเนินงาน ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

ศูนย์พัฒฯการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวัดขอนแกน่ 

ลำดับ กิจกรรม ผลการดำเนินงาน 

1 

   ประชุมระดมความคิดเห็นการมีส่วนร่วมการดำเนินงาน จัดทำ
แผน ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝัง
แนวความคิด และจิตสำนึก ให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต  

   กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรศูนย์พัฒนากรสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 คน 

1. เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบาย ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของหน่วยงาน 
3. เตรียมความพร้อม ในการดำเนินงาน ปัญหาที่อยากแก้ ความดีท่ีอยากทำ 
4. วางแผนในการดำเนินงานคุรธณรมจริยธรรม 
5. รับนโยบายจาก ผอ.สสม.ขอนแก่น และนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝัก 

จิตสำนึกให้มีวัฒนธรรม และซื้อสัตย์สุจริต เพ่ือให้สอดคล้องกับ ปัญหาที่อยากแก้และ
ความดีที่อยากทำ 

2 

   กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกผักพืชสวนครัว ณ ศูนย์
สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 
   กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรศูนย์พัฒนากรสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 คน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปลูกผักสวนครัว เพื่อนำความรู้ต่างๆมาใช้ในหน่วยงานให้สามารถเกิด
ผลประโยชน์ต่อบุคลากรและหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ มากที่สุดโดยได้รับการต้อนรับจาก 
ผอ.สบส ที่ 8 ได้ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาให้แนวทางและความรู้ในการปลุก
ผักสวนครัว 

3 
   กิจกรรมสานต่อการดูแลต้นไม้ของฉัน ดูแลต้นไม้ของต้นเอกงตาม
กิจกรรมที่ได้เคยได้ดำเนินการแล้วใน ปีงบประมาณ 2564 และ 
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ที่ตนเองชอบมาปลูก 

ดแูลต้นไม้ของฉันจาก กิจกรรมในปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้ง หาต้นไมม้าปลูกเพื่อให้เกิดความร่มรื่นใน
พื้นที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมลูฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวัดขอนแก่น 



   กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรศูนย์พัฒนากรสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 คน  

4 

   กิจกรรมดูแลรักษาทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ห้องทำงาน
ประจำตนเอง ให้สะอาด ปราศจาก COVID-19 

   กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรศูนย์พัฒนากรสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 15 คน 

1. เจ้าหน้าท่ี ไดด้ำเนินการ ทำความสะอาดพื้นท่ีบรเิวณรอบศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมลูฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

2. จัดเก็บเศษ ขยะ กิ่งไม้ ต่างๆ เพื่อไม่ให้พ้ืนท่ีบริเวณ ศูนย์ สกปรก
3. มีการขัดพื้น ขจับคราบฝั่งแน่น เพือ่ให้ศูนย์ฯ มีความน่ามองมากขึ้น

5 
   ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน องค์กรคุณธรรม จริยธรรม และ 
การประเมินผล ITA ประจำปีงบประมาณ 2565 

1. สรปผุลการดำเนินงาน ครั้งท่ี (1/2)

......................................................... (ผู้รายงาน) 

นายวีรยุทธ  กิจสกุล 

ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 

......................................................... 

นายมงคล  ปิยปัญญา 

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 





 

สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2564 
ศูนยพ์ัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น 

คร้ังที่ 1 /2565  วันที่ 28 ตุลาคม 2564 
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวดัขอนแก่น  
 

**************************************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายมงคล 
2. นายฐณะวัฒน์ 
3. นายกฤษณชัย 
4. นางสาวนิติญา 
5. นายพิพัฒน์พล 
6. นางวริษฐา 
7.นางพรพนม 
8.นางอภิญญา 
9. นายสมพร 
10.นายประยุทธ 
11. นายภูนรินทร ์
12. นายวีรยุทธ 
13. นางสาวทักษพร 
14. นายอภิสิทธิ ์
15. นางเสาวคนธ ์

ปิยปัญญา 
ภูมิเจริญวัฒน์ 
กิมชัย 
คุม้ไพร 
พินิจดี 
ทรัพย์ธรณี 
ปราชัยภูมิ 
มีชิน 
เกษจนัทร์ 
บุรีจันทร์ 
สีกุด 
กิจสกุล 
ทองอร่าม 
ปะสาวะเท 
โพธิ์จันทร์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
พนักงานการเงินและบัญชี ส3 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด 

                                                                          
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
                 -ไม่มี 

   

เริ่มประชุมเวลา  :   09.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   
  1.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แจ้งแผนการประชุม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพประจำปี
งบประมาณ 2565 ในวันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของทุกเดือน และประชุมผู้บริหารส่วนกลางในวันจันทร์      
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน 

2.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีงบประมาณ  
2565 โดยผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้ตรวจราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้นิเทศงานประจำเขตสุขภาพที่ 
7, 8, 9 และ 10 

3.การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 11 เดือน           
ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับคะแนนการประเมินในรอบนี้อยู่ในระดับ 5 
คะแนน 
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4.ATK สนับสนุนการตรวจ ให้แก่ อสม. และเครือข่ายที่ อสม. ให้การดูแลสนับสนุน 
5.การฉีดวัคซีน อสม. เข็มที่ 1 ร้อยละ 61.59 และ เข็มที่ 2 ร้อยละ 51.33 
6.นโยบายกรมสนับสนุนบริการสุขภาพการฉีดวัคซีน เข็มที่ 3 เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการ

สาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ยังไม่ฉีดให้สำรวจและขอรับการสนับสนุนไปยังหน่วย         
จัดฉีดวัคซีน 

7. วัสดุอุปกรณ์  อสม.  ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 สนับสนุนจัดส่งให้จังหวัดและ 
อสม. ในพ้ืนทีทุ่กแห่งแล้ว   

8.การตรวจสุขภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นโครงการนำร่องในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 8 
และภาคอ่ืนๆ 

9.การขออนุมัติค่าป่วยการให้แก่ อสม. เพ่ิมเติม 
10.การให้ขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. ในโครงการพิเศษเพ่ิมเติม  เช่นโครงการเราเที่ยว

ด้วยกัน  การสนับสนุนสิทธิพิเศษ  ผ่อนโทรศัพท์ ราคาพิเศษ 
11. สนับสนุนติดตาม  การให้ อสม . ใช้ App smart อสม. 

มติทีป่ระชุม  :  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว    
   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564      
เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมลูฐาน ภาคฯ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไมม่ีแก้ไข 
มติทีป่ระชุม  :  รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที ่28 กันยายน 2564  
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 :  เรื่องสบืเนื่อง   
  -ไมมี่ 
มติทีป่ระชุม  :  รบัทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องเสนอพิจารณา/เพื่อทราบ จากกลุ่มต่าง ๆ  
ประธาน: เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

  1.ตามหนังสือที่ อว 660301.6.2.9/พิเศษ ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการสนับสนุนให้ดำเนินโครงการเรื่ อง “โครงการเพ่ิมสมรรถนะอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการป้องกันโรคในยุควิกฤติโควิด 19” ภายใต้โครงการฟ้ืนฟูชุมชนด้านเศรษฐกิจ
สังคมด้วยนวัตกรรม มข.ภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ 2564 ทางคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงขอเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการนั้น ได้ทำการแจ้งรายชื่อ
คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการดังนี้ 
  

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
1 นายมงคล  ปิยปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ฯ 
2 นายฐณะวัฒน์  ภูมิเจริญวัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ 
3 นายกฤษณชัย  กิมชัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้ 
4 นางสาวนิติญา  คุ้มไพร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมีส่วนร่วม 
5 นายพิพัฒน์พล  พินิจดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
6 นายภูนรินทร์  สีกุด นักวิชาการสาธารณสุข 
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  2.การมอบหมายงาน ระหว่างที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เดินทางไปราชการ (อบรม) ระหว่างวันที่ 
31 ตุลาคม – 25 ธันวาคม 2564  
  3.เรื่องการเข้าร่วมงานกฐินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 
ณ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน   
นางวริษฐา ทรัพย์ธรณี พร้อมด้วย นายวีรยุทธ กิจสกุล นำเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

  1.แจ้งแผนกำหนดการประชุมประจำเดือนประจำปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์พัฒนาการ
สาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
  2.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้แต่งตั้งผู้ตรวจราชการและนิเทศงานประจำปีงบประมาณ  
2565 รอบที่ 1 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 7 ณ ห้องค่ำคูณชั้น 4        
อาคารชัยภัท โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขอนแก่น และตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 8 วันที่ 23 - 24 ธันวาคม 
2564 ณ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
  3.การขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2565 กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงานได้ทำ
หนังสือไปยังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว 
  4.แจ้งเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

5.รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มบริหารงานและแผนงานได้รับ
เอกสารจากกลุ่มงานต่างๆแล้ว อยู่ระหว่างรวบรวมเนื้อหา และจัดทำรูปเล่มเพ่ือส่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
และส่งไปยังศูนย์อ่ืนๆที่อยู่ในสังกัดของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

6.หน้าระบบ Smart ได้ทำการลงข้อมูลโครงการในส่วนของงบบริหารจัดการแล้ว  ซึ่งกรม
สนับสนุนบริการสุขภาพได้โอนเงินงบประมาณมายังศูนย์ฯ จำนวน 776,410.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

➢ งบบริหารจัดการ งวดที่ 1 จำนวน 200,000.- บาท     
➢ ค่าจ้างเหมาบริการ งวดที่ 1 จำนวน 421,710.- บาท 
➢ ค่าสาธารณูปโภค งวดที่ 1  จำนวน 125,000.- บาท 
➢ ค่าเช่าบ้าน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ งวดที่ 1 จำนวน 25,200.- บาท 
➢ ค่าประกันสังคม งวดที่ 1 จำนวน 4500.- บาท 

  7.เรื่องงบลงทุน คำของบลงทุนปีงบประมาณ 2566 มีทั้งหมด จำนวน 10 รายการ 
ดำเนินการลงข้อมูลแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากเอกสารยังไม่ครบ 
  8.ทบทวนผลการดำเนินการคุณธรรมจริยธรรมในปีที่ผ่านมา และดำเนินการเตรียมความ
พร้อมการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม โดยกำหนดเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ และ ความดีที่อยากทำ” ให้
สอดคล้องคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา โดยเสนอตั้งเป้าหมาย 3 เรื่องคือ 1. ปลูกผัก
สวนครัว 2.สานต่อการมีวินัยในการช่วยกันดูแลต้นต้นไม้ของฉัน 3. ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดด้วย
ตนเอง โดยกิจกรรมจะดำเนินการภายใต้มาตรการตามสถานการณ์ปัจจุบัน แบบ NEW NORMAL 
   8.1 แผนการดำเนินงาน  
    8.1.1 ปลูกผักสวนครัว ตั้งแต่เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 
    8.1.2 สานต่อการมีวินัยในการช่วยกันดูแลต้นต้นไม้ของฉัน ต.ค.64-ก.ย.65 
    8.1.3 ดูแลรักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดด้วยตนเอง เดือน ต.ค.64-ก.ย.65 
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งานการเงิน  : นางอภิญญา  มีชิน 
-นำเสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

 
 2100714013000000 2100733030000000  2100736001000000 

210073600111
0000 

2100736001410
000 

 
เงิน

งบประมาณ 
ทั้งป ี

210074000Q2926 เงิน
งบประมาณ 

ทั้งป ี

210074000Q2929 210074000Q2930 
เงิน

งบประมา
ณ 

ทั้งป ี

210074000Q2932 
งบลงทุน  
ปี 65 

งบลงทุน  
ปี 65 

ค่าเช่าบ้าน ประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ บริหารงานทั่วไป ค่าสาธารณูปโภค เครื่องปรับอากาศ ซ่อมแซมบ้านพักฯ 

โอนงวด 1 
(ต.ค.64) 

 
29,700.- 25,200.- 4,500.- 621,710.-  421,710.-  20000.- 

125,00
0.- 

 12,5000.- 92,200.- 470,900.- 

กัน PO  
โดยพัสด ุ

 
           92,200.- 470,900.- 

25 ส.ค.64   375.-           
26 ส.ค.64     70,285.- 351,425.- 8,706.- 191,294.-  13,216.55 111,783.45   

       4,815.01 186,478.99  418.80 111,364.65   
              

คงเหลือ  25,200.- 4,125.-   351,425.-  186,478.99   111,364.65 - - 
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งานพัสดุ  : นางพรพนม  ปราชัยภูมิ 
-นำเสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
รายงานความคืบหน้าในการดำเนินงาน ประจำเดือนตุลาคม 2564  
1.ทำการจัดซื้อจัดจ้าง ลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 6 ราย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
2.เรื่องงบลงทุนมี 2 รายการ 

2.1.การซ่อมบ้านพัก จำนวน 3 หลัง ได้ดำเนินการแล้ว จำนวน 470,900.- บาท กรรมการ
ตรวจรับได้แก่ 

➢ นายกฤษณชัย  กิมชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
➢ นายพิพัฒน์พล พินิจดี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
➢ นายภูนรินทร์ สีกุด นักวิชาการสาธารณสุข 

  2.2.เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU จำนวน 2 เครื่อง เพ่ือทดแทนห้องบริหาร จำนวน 
92,200.- บาท จะดำเนินการติดตั้งในวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564 
 3.การจัดซื้อแอพพลิเคชั่น Zoom mitting ได้ดำเนินการจัดซื้อเป็นระยะเวลา 12 เดือน จำนวน 
8,500.- บาท 
 4.จ้างซ่อมประปาสำนักงาน จำนวน 6,500.- บาท 
 5.งานพัสดุได้ดำเนินการตรวจเช็คสต๊อกวัสดุประจำปีงบประมาณ 2564 และเชิญคณะกรรมการตรวจ
รับเรียบร้อยแล้ว 
 6.เรื่องกล้องวงจรปิด ได้ใบเสนอราคามาแล้ว ยอดเงินจำนวน 90,410.- บาท 

 

กลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้   
นายกฤษณชัย  กิมชัย พร้อมด้วยนายภูนรินทร์ สีกุด รายงานผลการดำเนินงานเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา 
ดังนี้ 
1.งานพัฒนารปูแบบการสาธารณสุขมูลฐาน 
2.งานบริหารจัดการความรู้ นวัตกรรมด้านการสาธารณสุขมูลฐาน 
3.งานพัฒนาศูนย์วิชาการสาธารณสุขมูลฐาน 
4.งานประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
5.งานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

ตัวช้ีวัด 65 
1.จำนวนองค์ความรู้สุขภาพภาคประชาชน (1 เรื่อง) 
2.ร้อยละตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต (ร้อยละ 75) 

 

แผน 65 (ร่าง) 
1.การพัฒนาองค์กรความรู้สุขภาพภาคประชาชน 
2.การพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 

 3.การพัฒนาศูนย์วิชาการสาธารณสุขมูลฐาน 
➢ พัฒนารูปแบบการสาธารณสุขมูลฐาน 
➢ จัดการความรู ้นวัตกรรมด้านการสาธารณสุขมูลฐาน 
➢ ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่เก่ียวข้อง 
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4.การพัฒนาและยกระดับ วารสารสาะรณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่มาตรฐาน TCI และ
เผยแพร่ผ่าน thaidj.org 

 

งบประมาณ 65 (ร่าง) 
1.การพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 รวม 80000.- บาท 
➢ งวดที่ 1 จำนวน 50000.- บาท 

• ประชุมชี้แจง 
➢ งวดที่ 2 จำนวน 30000.- บาท 

• ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
• ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 

2.วารสาร 36000.- บาท 
3.เวทีเสวนา สสม. 12000.- บาท 

 

การพัฒนาตำบลจัดการคุณภาพชีวิตตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโควิด 19 
1.ส่งเสริม สนับสนุนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” 

1.1.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก        
โควิด 19” เชื่อมโยง พชอ. และระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

1.2.สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต “ตำบลวิถีชีวิตใหม่ 
ปลอดภัยจากโควิต 19” การคัดเลือกและประเมินตำบลสีเขียว การสังเคราะห์องค์ความรู้และผลลัพธ์ การ
ดำเนินงานตำบลจัดการคุณภาพชีวิต 

2.สร้างและสนับสนุนการมีส่วนร่วม 
2.1.สื่อสาร ร่วมสร้าง และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน พ้ืนที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข “ตำบลวิถี

ชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิต 19” 
2.2.สังเคราะห์ผลลัพธ์ของการบูรณาการงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพ ภาคประชาชน   

เชิงระบบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่มุ่งเน้น ในการดูแล การรักษา ป้องกัน การสร้างเสริม
สุขภาพ การฟ้ืนฟูสุขภาพ และคุณภาพชีวิต “ความสุขการ สุขใจ สุขเงิน สุขสามัคคี” ในประเด็นตามบริบท และ
การจัดการโควิด 19 โดยชุมชน ในระดับเขต และระดับภาค 

 

พัฒนาองค์ความรู้สุขภาพภาคประชาชนจำนวน 1 เรื่อง 
1.แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมกำหนดแนวทางการดำเนินงาน 
2.ประชุมคณะทำงานคัดเลือกหัวข้อองค์ความรู้และพัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมกับหัวข้อองค์ความรู้ 
3.จัดทำแผนหรือขั้นตอนการดำเนินงาน 
4.ดำเนินการตามแผนองค์ความรู้สุขภาพภาคประชาชน 
5.สื่อสาร เผยแพร่องค์ความรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ 
6.สรุปผลการดำเนินงานและเสนอผู้บริหารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
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การดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพวารสาร 
 

  
 
 
 เกณฑ์คุณภาพของวารสารวิชาการระดับชาติ 

Thai Journal Citation Index (TCI) ใน ปี 2563-2567 
 

เกณฑ์หลัก (เป็นเกณฑ์ท่ีไม่คิดเป็นคะแนน แต่วารสารกลุ่ม 1 ต้องผ่านเกณฑ์หลักนี้ทุกข้อ) 
1.วารสารต้องออกตรงตามเวลาที่กำหนด 
2.วารสารมีเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN) ที่จดทะเบียนถูกต้องตามหลักสากล 
3.วารสารต้องมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลครบถ้วน 
4.บทความมีรูปแบบการตีพิมพ์ที่ได้มาตรฐาน 
 

เกณฑ์รอง (เป็นเกณฑ์ท่ีคิดเป็นคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
1.วารสารต้องมี citation ที่ตรวจสอบได้จากฐานข้อมูล TCI 
2.วารสารต้องมีกองบรรณาธิการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมาจากหลากหลายหน่วยงาน 
3.วารสารต้องตีพิมพ์บทความที่มีผู้นิพนธ์มาจากหลากหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
4.วารสารมีรูปแบบการอ้างอิงที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
5.วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ 
6.วารสารต้องมีระบบการจัดการวารสารแบบออนไลน์ 
7.คุณภาพของบทความในวารสาร 
8.เกณฑ์คุณภาพอ่ืนๆ 
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การพิจารณาประเมินกลุ่มวารสาร 
กลุ่มท่ี 1 วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 5 ปี จนถึง 31 ธันวาคม 

2567) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) 
ต่อไป 

➢ พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้อ และมีคะแนนในเกณฑ์รอง
รวมกันไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
 

กลุ่มท่ี 2 วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ และอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
➢ พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลัก และมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกัน 

ระหว่าง 10-15 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
กลุ่มท่ี 3 วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ใน

อนาคต 
➢ พิจารณาจากวารสารที่ผ่านเกณฑ์หลัก หรือมีคะแนนในเกณฑ์รองรวมกันต่ำ

กว่า 10 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน) หรือ ไม่ส่งข้อมูลเพื่อขอรับ
การประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด 

 

ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงเพิ่มเติม 
 1.ออกวารสารให้ได้ตามที่กำหนด 

2.พยายามให้ใช้ระบบกระบวนการประเมินคุณภาพบทความ 
3.การจัดการวารสารออนไลน์ให้ได้ทุกบทความ 
4.คุณภาพของบทความ 
5.หนังสือรับรอบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
6. PR รับลงบทความวารสาร 

 
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสรา้งการมีส่วนร่วม   

นางสาวนิติญา  คุม้ไพร พร้อมด้วยนายพิพัฒน์พล พินิจดี รายงานผลการดำเนินงานเพ่ือทราบ
ดังนี้ 
1.การติดตามการดำเนินงานขององค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ประสานงานผ่านผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 7 
จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 
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ลำดับ

ท่ี 
องค์กร โครงการ พื้นท่ีดำเนินการ งบประมาณ 

งวดท่ี 1 
(25%) 

การกำกับ/ติดตาม 

1 สมาคมอาสาสมัคร
สาธารณสุขอีสาน 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
และส่งเสริมบทบาท อสม. 
ในการคัดกรองและส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยตาม
ช่วงอายุ ภาคอีสาน 
ปีงบประมาณ 2564 

พื้นท่ีต้นแบบใน 2 
จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
จังหวัดละ 1 ตำบล 

150,000.- 17,500.- 

ศบส.7 
สสม.ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2 สมาคมอาสาสมัคร
สาธารณสขุประจำ
หมู่บ้าน จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

โครงการตำบลต้นแบบ
ป้องกันปัญหาโรคมะเร็งท่อ
น้ำดีและพิษภัยจากโรค
พยาธใิบไม้ตับ จังหวัด
กาฬสินธุ์ พ.ศ.2564 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 400,000.- 50,000.- 

3 สมาคมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

โครงการ อสม. นวัตกร
ต้นแบบสุขภาพดีด้วย
นวัตกรรมสุขภาพชุมชน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี พ.ศ.
2564 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 200,000.- 50,000.- 

 
2. จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดหลัง

การบำบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ตามข้อมูลเบื้องต้น ที่ได้รับจากกอง
สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การประชุมชี้แจงพ้ืนที่เป้าหมายและผู้เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  อสม. บัดดี้ ปี 2565  จำนวน 3 พ้ืนที่ 
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน อสม.บัดดี้ และภาคีเครือข่าย ในการปฏิบัติงานติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลัง

การบำบัดรักษา โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางในพ้ืนที่ต้นแบบ 
กิจกรรมที่ 4 การฟ้ืนฟูศักยภาพและการประเมินผล อสม.บัดดี้ 

 

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  300 คน  ประกอบด้วย 
1. เป้าหมายอบรมพัฒนาศักยภาพปี 2565  จำนวน 300 คน  ประกอบด้วย 

1.1 อสม.พ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด    จำนวน  107   คน 
1.2 อสม.พ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร  จำนวน   66    คน 
1.3 อสม.พ้ืนที่จังหวัดนครพนม   จำนวน   90    คน 
1.4 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพอ่ืนๆ    รวม  37 คน 

2. เป้าหมายการอบรมฟ้ืนฟู อสม.บัดดี้เดิม จำนวน 5,354 คน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อสม.บัดดี้ในพ้ืนที่เป้าหมายมีความรู้และศักยภาพในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ

บำบัดอย่าง เพ่ิมมากขึ้น 
2.   อสม.บัดดี้ มีการร่วมทีมปฏิบัติการระดับตำบล ในการติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบ  
   สมัครใจบำบัดอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์  
 

มติทีป่ระชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 :  เรื่องอ่ืน ๆ 
-ไม่มีนทำตามขันตอนดั 

เลิกประชุมเวลา : 16.00  น

 (นางสาวทกัษพร  ทองอร่าม) 
     ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางวริษฐา ทรัพย์ธรณี) 
      นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

       (นายมงคล  ปิยปัญญา) 
 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
  ผู้รบัรองรายงานการประชุม 



สรุปรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 
ศูนยพ์ัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น 

คร้ังที่ 6 /2565  วันที่ 31 มีนาคม 2565 
เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวดัขอนแก่น  
 

**************************************** 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายมงคล 
2.นางสาวนิติญา 
3.นางวริษฐา 
4.นางอภิญญา 
5.นายสมพร 
6.นายประยุทธ 
7.นายภูนรินทร ์
8.นายวีรยุทธ 
9.นางสาวทักษพร 
10.นายธีรวัฒน ์
11.นางเสาวคนธ ์

ปิยปัญญา 
คุม้ไพร 
ทรัพย์ธรณี 
มีชิน 
เกษจันทร์ 
บุรีจันทร์ 
สีกุด 
กิจสกุล 
ทองอร่าม 
หมื่นแก้วคราม 
โพธิ์จันทร์ 

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
พนักงานการเงินและบัญชี ส3 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
พนักงานขับรถยนต์ ส 2 
นักวิชาการสาธารณสุข 
ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน 
ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 
ปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด 

                                                                          
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1.นายฐณะวัฒน์ 
2.นายกฤษณชัย 
3.นางพรพนม 
4.นายพิพัฒน์พล 

 
ภูมิเจิรญวัฒน์ 
กิมชัย 
ปราชัยภูมิ 
พินิจดี 

 
นกัวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

 
ลาพักผ่อน 
ติดราชการ 
ลาป่วย 
ลาป่วย 

เริ่มประชุมเวลา  :   09.00  น. 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 :  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ   
  1.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทำการแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายของ      
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค โดยมีหน้าที่หลักคือการติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณและติดตามการจัดทำแผน 
  2.แจ้งเรื่องการจัดทำแผนของปีงบประมาณ 2567 
  3.เรื่องการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น และการจัดทำผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน มอบกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงานติดตามรวบรวมผลงานและดำเนินการแจ้งกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพทราบ 
  4.เรื่องวางแผนเตรียมการดำเนินงานไตรมาสที่ 3  
  5.เรื่องการบริหารจัดการองค์กร การประเมินความเสี่ยงควบคุมภายใน และการประเมิน ITA 
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  6.การประชุมวิชาการ 4 ภาค ผู้อำนวยการกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน เชิญ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 4 แห่ง เข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือและวางแผนการ
ดำเนินงาน 
  
มติทีป่ระชุม  :  รบัทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 :  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแล้ว    
   ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565     
เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมลูฐาน ภาคฯ  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ไมม่ีแก้ไข 
มติทีป่ระชมุ  :  รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565  เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ์ 2565  
 
 

ระเบียบวาระที่ 3 :  เรื่องสบืเนื่อง   
   1.การจำหน่ายครุภัณฑ์ประจำปี 2564 จำนวน 93 รายการ งานพัสดุได้ดำเนินการ
จำหน่ายครุภัณฑ์ ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการแจ้งกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ 
มติทีป่ระชุม  :  รบัทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4 :  เรื่องเสนอพิจารณา/เพื่อทราบ จากกลุ่มต่าง ๆ    
 

กลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน   
นางวริษฐา ทรพัย์ธรณี พร้อมด้วย นายวีรยุทธ กิจสกุล นำเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

1.เรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการตรวจสุขภาพ 

2.กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ได้จัดทำการวิเคราะห์อัตรากำลังปี 2565  FTE  พร้อมแจ้ง
เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดส่งแบบบรรยายลักษณะงานปี 2565  ในตำแหน่งของตนเอง  กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงานขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งแบบ
บรรยายลักษณะงานปี 2565  มายังกลุ่มบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565     
เพ่ือจะได้รวบรวมแจ้งกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลรับทราบ และได้ดำเนินการในภาพรวมของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ ต่อไป 

3.การติดตามและรวบรวมผลงานรอบ 6 เดือนให้แล้วเสร็จ กลุ่มบริหารงานทั่วไปและ
แผนงานได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4.ทบทวนการปฏิบัติงานไตรมาสที่ 3 ของงบดำเนินงาน ได้รับมา 25%  และได้จัดโอนงบ
งวดที่ 2  มายังศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแกน่ แล้ว 

5.การบริหารองค์กรคุณธรรม จริยธรรม ITA ความเสี่ยง ควบคุมภายใน กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไปและแผนงานได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  อยู่ระหว่างการรวบรวมและจัดทำรายงานเพ่ือส่งกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย
และแบบติดตามรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ต่อไป 
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6.รายงานผลการดำเนินงาน กลุ่มแผนงานประจำเดือนมีนาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ประจำเดือน งปม.ท้ังป ี งปม.ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ 
เพ่ิมขึ้นร้อย

ละ 
หมายเหตุ 

มีนาคม 2565 3,612,060.00 1,998,310.00 1,889,043.98 180,906.02 94.55 3.78  
 

ผลการเบิกจ่ายย้อนหลัง ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 

ประจำเดือน งปม.ท้ังป ี งปม.ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ หมายเหตุ 

ตุลาคม 2564 3,544,460.00 1,809,510.00 129,907.04 1,116,502.96 7.18 - รับจัดสรร 15 
ต.ค.64 

พฤศจิกายน 2564 3,544,460.00 1,809,510.00 321,272.44 1,017,337.56 17.75 59.56  
ธันวาคม 2564 3,602,060.00 1,838,310.00 919,253.12 890,256.88 50.80 65.05 +ตรวจราชการ 

28,800.- 
มกราคม 2565 2,602,060.00 1,838,310.00 1,431,738.26 556,571.74 72.01 35.79  

กุมภาพันธ์ 2565 3,612,060.00 1,998,310.00 1,818,043.23 190,266.77 90.97 21.25 
*โครงการ
คุณธรรม
10,000 

 
 รายละเอียดและร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายของสำนักงาบประมาณ 
 งปม.ทั้งปี งปม.รับโอนครั้งที่ 1 เบิกจ่าย คงเหลือ เบิกจ่าย งปม.ทั้งปี คงเหลือทั้งปี 
งบดำเนินงาน 3,048,960.00 1,435,210.00 1,254,943.23 180,266.77 1,326,303.98 1,722,656.03 
งบลงทุน 563,100.00 563,100.00 563,100.00 0.00 563,100.00 0.00 
ภาพรวม 3,612,060.00 1,998,310.00 1,818,043.23 180,266.77 1,889,043.98 1,722,656.03 

 
 

ระยะเวลา งบดำเนินงาน งบลงทุน 
ภาพรวม  

งปม. 

 

ระยะเวลา งบดำเนินงาน งบลงทุน 
ภาพรวม 

งปม. 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.-ธ.ค.) 

36 20 32 
ไตรมาส 1 ท้ังปี 
(รายงาน ธ.ค.) 

12.90 100 27.66 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

57 45 54 ที่ได้รับโอน 27.93 100 50.01 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 80 65 100 

ไตรมาส 2 ทั้งป ี
(รายงาน ม.ีค.) 

ข้อมูล ณ เดือน ก.พ.65 
43.50 100 52.31 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.-ก.ย.) 

100 100 100 ที่ได้รับโอน 92.41 100 94.55 

 
   

 ไตรมาส 3 
(รายงาน มิ.ย.) 

- - - 

 
   

 ไตรมาส 4 
(รายงาน ก.ย.) 

- - - 

 
 
 
 



- 4 - 
 

ทั้งปีตามแผน    1,620,420.-  บาท 
คงเหลือทั้งหมด   1,104,240.-  บาท 
 

เบิกจ่ายเพ่ิมขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา คือ 112,528.75 
 

งบ
รา
ยจ
่าย
ปร

ะจ
 า 

รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณตาม

แผน 
ทั้งปี 

งบประมาณ ผลการเบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

ร้อยละทั้งปี 

งบบริหารจดัการ งวดที่ 1 
(P52) 

4,000,000.00 200,000.00 197,764.68 2,235.32 98.88 49.44 

คา่จ้างเหมาบริการบุคลากร 
งวดที่ 1 (P51) 

843,420.00 421,710.00 421,710.00 0.00 100 50.00 

พัฒนาองค์กรคุณธรรมจริยธรรม
หน่วยงาน 

10,000.00 10,000.00 4,360.00 5,640.00 43.60 43.60 

ค่าสาธารณูปโภค งวดที่ 1 
(P21) 

250,000.00 125,000.00 84,431.10 40,568.90 67.54 33.77 

ค่าเช่าบ้าน งวดที่ 1 (P11) 50,400.00 25,200.00 21,000.00 4,200.00 83.33 41.67 
ค่าประกันสังคมพนักงาน
ราชการ งวดที่1 (P11) 

9,000.00 4,500.00 4,110.00 390.00 91.33 45.67 

การตรวจราชการนเิทศงาน 57,600.00 28,800.00 28,656.00 144.00 99.50 49.75 
       

รวมงบรายจ่ายประจำ 1,620,420.00 815,210.00 762,031.78 53,178.22 93.48 47.03 
 

ปรับปรุงข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2565 
 
ทั้งปีตามแผน    1,428,540.- บาท 
คงเหลอืทั้งหมด    808,540.00 บาท 
*รวมรายจ่ายอ่ืนๆ 
 

งบ
ดำ

เน
ินง

าน
 

รายละเอียดโครงการ 
งบประมาณตาม

แผน 
ทั้งป ี

งบประมาณ 
ผลการ
เบิกจ่าย 

คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
ทั้งปี 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม.
(P51) 

320,000.00 320,000.00 308,515.20 950.80 99.70 99.70 

โครงการฟื้นฟูสุขภาวะชมุชนสร้างตำบลวิถีชีวิต
ใหม่ปลอดภัยจากโควิด-19 (P52) 

680,000.00 50,000.00 49,910.00 1,834.00 96.33 7.08 

โครงการพัฒนาสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่ม
วัยผู้สูงอายุ (P91) งบบูรณาการ 

150,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 100.00 66.67 

รวม 1,150,000.00 470,000.00 467,215.20 2,784.80 99.41 40.63 
โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยยาเสพ
ติด หลังการบำบัดรักษาเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 
(P71) งบบูรณาการ รายจ่ายอืน่ๆ 

278,540.00 150,000.00 97,057.00 52,943.00 64.070 34.84 

       
รวมงบดำเนินงาน 1,428,540.00 620,000.00 564,272.20 55,727.80 91.01 39.50 

 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มีนาคม 2565 
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คุณธรรม จริยธรรม 
 

7.การประเมินและการยกระดับ ITA 

 
8.รายงานผลการเบิกชุดตรวจ ATK 
 

ประจำเดือน 
คงเหลือจากเดือน 

ที่ผ่านมา 
เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 

พฤศจิกายน 2564 - 31 969 รับชุดตรวจ จำนวน 1,000 ชุด 
ธันวาคม 2564 969 142 827 รายงาน 1 ธ.ค.64 – 10 ม.ค.65 
มกราคม 2565 827 47 780 รายงาน 11 ม.ค. – 31 ม.ค.65 
กุมภาพันธ ์2565 780 28 752 รายงาน 1 ก.พ. – 28 ก.พ.65 
มีนาคม 2565 752 122 630  
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9.รายงานผลการใช้ชุดตรวจ ATK ผ่าน APP “H4U” 
 

ประจำเดือน จำนวนที่
ลงทะเบียน (คน) 

ผลการตรวจเป็น
ลบ 

ผลการตรวจเป็น
บวก 

รายงานต่อเนื่อง 
14 วัน 

กุมภาพันธ์ 2565 5 5 0 0 

มีนาคม 2565 6 6 0 0 

 

10.รายงานผลการแนบหลักฐานตามตัวชี้วัด 
 

 

รายละเอียด 
การ

ดำเนินการ 
ตรวจสอบ
เอกสาร 

บันทึก
หลักฐาน 

รายงาน 

จำนวนผู้สูงอายเุป้าหมายที่ได้รับการดูแลส่งเสริมสุขภาพและลด
พฤติกรรมเสี่ยงโดยชุมชน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของบุคลากรได้รับการพัฒนาตาม
แผนมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น 

✓ ✓ ✓ ✓ 

รอ้ยละตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ✓ ✓ ✓ ✓ 
ร้อยละของ อสม.บัดดี้ ที่ติดตามดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัคร
ใจบำบัดอย่างต่อเนื่อง 

✓ ✓ ✓ ✓ 

ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

✓ ✓ ✓ ✓ 

ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้สุขภาพภาคประชาชน ✓ ✓ ✓ ✓ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ
ต่องานบริการของหน่วยงาน 

✓ ✓ ✓ ✓ 

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร อสม.สร้างสุขภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

งานธุรการ : นางสาวทักษพร ทองอร่าม 
        -นำเสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
➢ เรื่องการใช้โทรศัพท์สำนักงานของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดขอนแก่น โดยให้เจ้าหน้าทีล่งบันทึกสมุดคุมเครื่องโทรสาร (FAX) และโทรศัพท์สำนักงานทุก
ครั้ง และหากภารกิจเร่งด่วนในการติดต่อประสานงานนอกเวลาราชการให้เจ้าหน้าที่กรอกแบบฟอร์ม
ใบขออนุมัติใช้โทรศัพท์ด้วย เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ 

 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายธีรวัฒน์  หมื่นแก้วคราม 

        -นำเสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
➢ จัดทำคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด

ขอนแก่น (admin) 
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งานการเงิน : นางอภิญญา  มีชิน 
-นำเสนอทีป่ระชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
1.รหัสงบประมาณ 2100714013000000  

➢ ค่าเช่าบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4,200.- บาท 
➢ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 750.- บาท 

รวม 4,950.- บาท คงเหลือเงิน จำนวน 4,590.-  บาท 
2.รหัสงบประมาณ 2100736001000000  

➢ ค่าน้ำประปา เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4,730.04 บาท และเดือนมีนาคม 
2565 จำนวน 2,292.96 บาท 

➢ ค่าไฟฟ้า เดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 8,468.02 บาท 
➢ ค่าโทรศัพท์สำนักงาน เดือนมกราคม 2565 จำนวน  455.39  บาท 
➢ ค่าไปรษณีย์ เดือนมกราคม 2565 จำนวน 3,824.- บาท เดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 

3122.- บาท 
รวม 22,892.41 บาท คงเหลือ 40,568.90 บาท 

3.รหัสงบประมาณ 2100733030000000 เดือนมีนาคม 2565 ยอดใช้ไป 99,929.34 บาท 
คงเหลือ 5,020.12บาท 
4.รหัสงบประมาณ 2100757019000000 เดือนมีนาคม 2565 ยอดใช้ไป 4,360.- บาท 
คงเหลือ 5,640.- บาท 
5.รหัสงบประมาณ 2100706035700001 เดือนมีนาคม 2565 ยอดใช้ไป 3,744.- บาท 
คงเหลือ 52,943.- บาท 
6.รหัสงบประมาณ 2100736003000000 เดือนมีนาคม 2565 ยอดใช้ไป 11,160.- บาท 
คงเหลือ 144.- บาท 

 

กลุ่มพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้   
 นายภูนรินทร์ สีกุด รายงานผลการดำเนินงานเพ่ือทราบ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

 

 การดำเนินงานวารสารสาธารณสุขมูลฐาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
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 ข้อมูลที่วารสารต้องจัดเตรียม ดังนี้ 
 1.แบบฟอร์มขอ้มูลผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ กรอกข้อมูลบทความที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 
มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ทั้งที่ได้รับการตอบรับ และปฏิเสธ ให้ครบถ้วน (หากบทความท่ีดำเนินการ
ในช่วงดังกล่าว ไม่ถึง 10 บทความ สามารถนำข้อมูลของบทความท่ีดำเนินการในปี 2563 มาเพ่ิมได้) 

2.ข้อมูลผลการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review form) หากวารสารของท่านมีการ
ใช้ระบบ Review ในระบบ Online Submission เช่น ThaiJO ท่านไม่ต้องเตรียมข้อมูล แต่หากไม่มรีข้อมูลใน
ระบบให้ท่านทำการเตรียมข้อมูลผล ที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการประเมินตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2564 ทั้งท่ีได้รับการตอบรับ และปฏิเสธ โดยให้ Zip ผลประเมินให้เป็นไฟล์เดียวเพ่ือเตรียมสำหรับ
การส่งข้อมูล 

3.บทความฉบับเต็มที่เลือกโดยบรรณาธิการเพื่อการประเมินคุณภาพ ให้ทำการ zip file บทความ 10 
บทความที่คัดเลือกมาจากบทความที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2564 ให้เป็นไฟล์
เดียว เพ่ือเตรียมสำหรับการส่งข้อมูล 
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 การขยายผลการดำเนินงานระบบปฏิบัติการตัดตอนวงจรโควิด 19 ในชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง 
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สรุปพื้นที่อบรมไปแล้ว 
เขต 7  จำนวน 38 ตำบล 355 พื้นที่ 
เขต 8  จำนวน 30 ตำบล 205 พ้ืนที ่
เขต 9  จำนวน 7 ตำบล 30 พ้ืนที่ 
เขต 10 จำนวน 9 ตำบล 62 พ้ืนที่ 
 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน้ำดี ปีงบประมาณ 2565 

➢ กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงโครงการตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ 
ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 

➢ กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพตำบลต้นแบบ และเยี่ยมเสริมพลัง “ตำบลวิถีใหม่ 
ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี”  

 1) พัฒนาศักยภาพตำบลต้นแบบ “ตำบลวิถีใหม่ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี” 
 2) ติดตาม เยี่ยมเสริมพลัง พื้นที่ตำบลต้นแบบที่เข้ารับการประเมินผลงาน 
 3) สร้างขวัญและกำลังใจ พื้นที่ตำบลต้นแบบที่เข้ารับการประเมินผลงาน 

➢ กิจกรมมที่ 3 สนับสนุนงบประมาณจัดทำคลิปวีดีโอ (Clip VDO) และผลงาน 
วิชาการ  
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กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและสร้างการมส่ีวนร่วม   
นางสาวนิติญา  คุ้มไพร  รายงานผลการ ดำเนินงานเพ่ือทราบดังนี้ 
    

วันที่  1-2 มีนาคม 2565  1. ตรวจสอบเอกสารการชดใช้เงินยืมราชการโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล
และช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 

    2.จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการส่งกลุ่มบริหาร 
รายละเอียด/ผลลัพธ์ -  
 

วันที่ 3-4 มีนาคม  2565  ลงพื้นที่ จัดอบรมพัฒนาศกัยภาพ อสม.ดูแลผู้สูงอายุ ที่ อ. เขมราฐ จ.
อุบลราชธานี 

รายละเอียด/ผลลัพธ์     
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคท่ีจำเป็นสำหรับ

ผู้สูงอายุพ้ืนที่ต้นแบบจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง โรงพยาบาลเขมราฐ โดยได้รับ
เกียรติจากนายแพทย์ภิรักษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
เปิด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมครบตามเปเหมายจำนวน 60 คน ซึ่งจะมีการขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่อำเภอเขมราฐต่อไป 

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพฯ ทั้ง 4 เขต  ใช้งบประมาณไปจำนวน 100,000 บาท ตามท่ี
ได้รับจัดสรร และไม่มีเงินเหลือคืน 
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วันที่ 7-8  มีนาคม 2565   จัดทำเอกสารบันทึกส่งใช้เงินยืมราชการ และคืนเงินที่เหลือจากโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดูแลและช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 
  

  รายละเอียด/ผลลัพธ์     
1. ใบยืมที่ บย.สสม.3/65 เพ่ือจัดอบรม ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลและ

ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2565 ในพ้ืนที่
ต้นแบบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 3 แห่ง   

2. ส่งหลักฐานการจ่ายและเอกสารใบสำคัญเพ่ือชดใช้เงินยืม จำนวน 91,298 บาท (เก้า
หมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) และขออนุมัติใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากรหัส 65-004126100.805-6511500-2100706035Q2925-15 (P71)   

3. ส่งคืนเงินคงเหลือ จำนวน 53,702 บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสองบาทถ้วน) 
 

วันที่ 9-11 มีนาคม 2565    รว่มตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 7 ครั้งที ่1 จังหวัด
ขอนแก่น  
            

รายละเอียด/ผลลัพธ์  
1. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ   (การพัฒนาศักยภาพ อสม. ตามหลักสูตร อสม.หมอประจำ

บ้าน) 
ปี 2564 ประชาชนจังหวัดขอนแก่น มีทั้งหมด 1,764,258 คน มีหมอประจำตัว 3 คน จำนวน 876,379 
คน (ร้อยละ 49.67)  

▪ การข้ึนทะเบียน PCU/NPCU ตาม พรบ.ปฐมภูมิฯ ปี 2565 เพิ่ม 23 ทีม  
▪ มีการสื่อสารนโยบายและแนวทางไปยังทุก CUP และจัดระบบช่องทางในการสื่อสาร/ให้

คำปรึกษาผ่าน Line AMED I-Hos Mobile APP 3DD KK 
▪ อบรมพัฒนาศักยภาพหมอคนที่ 1,2 และ 3 เพ่ือพัฒนาคลินิกหมอครอบครัว 
▪ ส่งเสริมและสนับสนุนให้พื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มเปราะบาง DM HT  เพ่ือนำไปใช้

ในการดูแลสุขภาพร่วมกันระหว่างหมอคนที่ 1, 2 และ 3 
▪ ทีม 3 หมอ ร่วมกันดำเนินงานและติดตามการเยี่ยมบ้านให้คำแนะนำในผู้ป่วยกลุ่มเปราะบาง, 

กลุ่ม DM, กลุ่ม HT ให้เกิด HL ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการ PCC พชอ. พชต. ใน
พ้ืนที่ 

▪ บูรณาการการกลไก 3 หมอ ในการควบคุมป้องกันโรคโควิด – 19 และบูรณาการร่วมกับ พชอ. 
ในการดูแลกลุ่มเปราะบาง และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 

▪ ติดตามเยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
 



- 14 - 
 

  
ข้อชืน่ชม/จุดเด่น     1. จังหวัดขอนแก่น มีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากพ้ืนที่ เพื่อเพ่ิมความ   
                               ครอบคลุมในการดูแลกลุ่มเป้าหมายของ อสม.หมอประจำบ้านเพิ่มเติม เช่น อ.เมือง    
                               อ.อุบลรัตน์ อ.กระนวน 

      2. มีกลอนลำ เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพ่ือชาติ ลดการระบาดโรคโควิด –
19 
          ผ่านทางช่อง NBT และYOUTUBE  
      3. มีกิจกรรมเสริมแรงจูงใจ โดยองค์กร อสม. ผ่านกิจกรรม อสม. 1คน ชวนประชาชน
ฉีด 
          วัคซีนเข็ม 3(จานวน 10คน) รับรางวัล “สุดยอดองคก์ร อสม.” 
 

2. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข (ประเด็นการพัฒนา  อสรจ.) 
 

เรือนจำ จำนวน อสรจ. การอบรม 2 ครั้ง/ปี การสนับสนุนการ
จัดบริการ 

1.เรือนจำกลางขอนแก่น 225 คน อบรมแล้ว 1 ครั้ง  
  (7-14 ธ.ค.64)  
ครั้งที่ 2  มิ.ย. 65 

- จัดตารางมอบหมาย 
อสรจ.ประจำแดน 
- จัดตารางปฏิบัติงาน
ประจำวัน  
ในแดนพยาบาล 2. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น 136 คน อบรมแล้ว 1 ครั้ง 

 (20-25 ธ.ค.64)  
ครั้งที่ 2  มิ.ย. 65 

3. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนฯ 25 คน           รอดำเนินการ 

4. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน 

       5 คน          รอดำเนินการ 

รวม   391   คน 
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วันที่ 16-18 มีนาคม 2565    1. ร่วมเป็นคณะทำงาน การจัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ณ อิมแพคเมืองทอง
ธานี (การประสานงานจัดแถว อสม.ผู้ขึ้นรับรางวัลบนเวที) 
            2. ร่วมทีมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ครั้งที่ 1 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  

รายละเอียด/ผลลัพธ์    1. โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ประเด็น การพัฒนาระบบบริการ
สาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ (ผู้ต้องขัง 2834 คน มี  อสรจ. 120 คน ) 

   1. มีสัดส่วน อสรจ. ต่อผู้ต้องขัง ในสัดส่วน 1: 24 
2. มีการฝึกอบรม/ฟ้ืนฟู อสรจ. 1 ครั้ง ( มีแผนครั้งที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการ ) 
3. มีแผน โครงการ แนวทางการจัดบริการสุขภาพ ที่ อสรจ. มีส่วนร่วม เช่น 
โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงในกลุ่มผู้ต้องขัง 35 ปี ขึ้นไปที่ยัง
ไม่ป่วย 
 

2. ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (ประเด็นการพัฒนา อสม. หมอประจำ
บ้าน) จำนวน 18,416 คน  คิดเป็น 1 :  17 หลังคาเรือน 

-พัฒนาศักยภาพ อสม. ตามหลักสูตร อสม.หมอประจำบ้าน 
-พัฒนาศักยภาพ อสม.ให้สามารถใช้งาน Application Smart อสม. 
-อบรมแกนนำ อสม.ด้านการเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อชื่นชม / จุดเด่น จงัหวัดกาฬสินธุ์ มีการจัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพ อสม.  
ในประเด็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เช่น โครงการพัฒนาเครือข่าย อสม. และยุว อสม. ป้องกันโรคโควิด – 19 จังหวัด
กาฬสินธุ์ (งบ NGO กรม สบส.)   -อสม. ตำบลละ 5 คน รวม 90 คน  
        -ยุว อสม. (แกนนำสุขภาพในโรงเรียน) โรงเรียนละ 40 คน   
          รวม 720 คน 

   
วันที่ 21-23 มีนาคม  2565 ลาพกัผ่อน 
 
วันที่ 24-25 มีนาคม 2565   เตรียมข้อมูลและประสานพ้ืนที่ เรื่อง การรายงานกิจกรรมการดูแลและ
ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบำบัดรักษาของ อสม.บัดดี้ และการบันทึกข้อมูลในฐาน Thaiphc.net 
  ผลลัพธ์/รายละเอียด รายงานแผนการติดตามผู้ป่วย และภาพถ่ายกิจกรรมการติดตาม
ผู้ป่วยยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด ของ อสม.บัดดี้ ในพื้นที่ต้นแบบพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กอง สช.  
 
วันที่ 28-29 มีนาคม 2565   ร่วมการประชุมตรวจสอบภายใน / ร่วมประชุมติดตามนโยบายสำคัญ กรม 
สบส./ร่วมประชุมโครงการร่วม กอง สช สสม. ศบส. 
 
วันที่ 30 มีนาคม 2565   เข้าร่วมการประชุมระหว่างกอง สช. และ สสม. 5 ภาค เรื่องการพิจารณา
แบบสอบถามงานวิจัย ต่อเนื่องจากการประชุมที่นครศรีธรรมราช (แบบสอบถามสถานการณ์การดูแลสุขภาพ
วิถีชีวิตใหม่ของ อสม.หมอประจำบ้านในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ยุคดิจิทัล )  

ผลลัพธ์/รายละเอียด ร่างแบบสอบถาม ที่มอบหมายผู้รับผิดชอบไปปรับแก้ไข และ
กำหนดประชุมพิจารณาร่วมกันในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 ก่อนนำไป try out  
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วันที่ 31 มีนาคม 2565  ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม ของหน่วยงาน 

มติทีป่ระชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 :  เรื่องอ่ืน ๆ ตอนดั 

เลิกประชุมเวลา : 16.00  น

 (นางสาวทักษพร  ทองอร่าม) 
     ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

(นางวริษฐา ทรพัย์ธรณี) 
      นักจดัการงานทัว่ไปชำนาญการ 

 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายมงคล  ปิยปัญญา) 
  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
       ผู้รับรองรายงานการประชุม 


















