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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 6/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันพุธ ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายสม   นาสอ้าน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
3. นายประสิทธิ์  สงกันหา  รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
4. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นางสุระภา  ฆารสว่าง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
7. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
8. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
9. นายใจยา  ศรีโพนทอง แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
10. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11. นางสาวจุฑามาศ  ภูนีรับ  แทนหัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
12. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
13. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
14. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
15. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
17. นายบุรินทร์  จินดาพรรณ แทนหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
18. นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ ์
19. พญ.จารุพรรณ  มโนสิทธิศักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
1. นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นายพิทักษ์  กาญจนศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางสาวจันทราภรณ์ ดาพันธ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
4. นายคณัสนันท์  ภูจารึก  นักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
5. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
6. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 กระทรวงสาธารณสุข ขอรับการสนับสนุนบุคลากรร่วมปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ส่งบุคลากรทางการแพทย์
ร่วมปฏิบัติงาน ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ านวน 2 ทีม 1) ณ โรงพยาบาลบุษราคัม 
อิมแพค เมืองทองธานี 2) ณ ศูนย์แรกรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาคารกีฬานิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ และขอขอบคุณ
หน่วยบริการที่ให้การสนับสนุนบุคลากร 
 สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
มีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 27 ราย มาจาก ผู้ป่วยที่มีผลตรวจยืนยันพบเชื้อ ขอกลับมารับการรักษาที่ภูมิล าเนา และผู้ที่มีค าสั่ง
ให้กักตัว น ามาตรวจแล้วพบเชื้อ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  
ได้ยกระดับ 10 จังหวัดเป็นพ้ืนที่สีแดงเข้ม  ซึ่งมาตรการควบคุมที่ใช้ทั่วโลกมี 3 มาตรการ 1) มาตรการด้านการแพทย์
และสาธารณสุข 2) มาตรการเชิงสังคมและกฎหมาย 3) มาตรการวัคซีน ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นต้องใช้วัคซีนใน
การควบคุม ซี่งส่งผลให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการจัดสรรวัคซีนในปริมาณที่ลดลง และจากการประชุม VDO 
Conference กระทรวงสาธารณสุข เปลี่ยนแนวทางการจัดสรรวัคซีน มาตรการการฉีดวัคซีนเดิม ใช้เพ่ือ 1) รักษาระบบ
การแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้าให้ได้ 100%  2) ลดอาการป่วยหนักและ
เสียชีวิต มุ่งเน้นในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มี 7 กลุ่มโรค  3) ลดการเสียชีวิต  4) กระตุ้นเศรษฐกิจ  
 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรรวัคซีน จ านวน 1,680 โด๊ส แนวทางในการจัดสรร จะจัดสรรให้บุคลากรทางการ
แพทย์ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ประมาณ 1,000 โด๊ส อีก 680 โด๊ส จัดสรรให้หน่วยบริการ 
 สืบเนื่องจากการล็อกดาวน์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 4 จังหวัดภาคใต้ ท าให้มีการเดินทางกลับภูมิล าเนา และมีการ
แพร่กระจายเชื้อโรค คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ออกค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 4968/2564 เรื่อง 
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (ฉบับที่ 28) โดยมีสาระส าคัญ 1) ผู้ที่เดินทางมา
จากพ้ืนที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ต้องกักตัวทุกราย (ทางพ้ืนที่ไม่ต้องออกค าสั่งซ้ า ให้ใช้ค าสั่ง ฉบับที่ 28) 2) ไม่อนุญาต
ให้ดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร 3) หากมีความจ าเป็นต้องจัดกิจกรรม อบรม ประชุม สัมมนา ได้
ไม่เกิน 100 คน หากเกิน 100 คน ให้ขออนุญาตนายอ าเภอ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 200 คน 3) ปิดสถานศึกษา โรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานที่รับเลี้ยงเด็กเอกชน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2564 
 กรณีผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม  
 - หากมีผลยืนยันติดเชื้อ ต้องการกลับมารับการรักษาที่ภูมิล าเนา สามารถขอรับค าปรึกษาที่เบอร์โทรศัพท์ 
043 019760 ต่อ 128-130 หรือหน้าเพจเฟสบุ๊คส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 - หากมีอาการเข้าเกณฑ์ PUI (ไข้ อาการทางระบบทางเดินหายใจ ฯลฯ) ขอให้ตรวจหาเชื้อโดยการ Swab ให้
เร็วที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมง 
 - หากไม่มีอาการ และไม่มีผลตรวจ ขอให้กักตัว Home Quarantine อย่างเข้มข้น และด าเนินการน าตัวมา
ตรวจหาเชื้อ ภายใน 3 วัน 
 ขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอ าเภอ ประสานและติดตามก ากับ การ  Home 
Quarantine อย่างเข้มข้น 
 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุ์อินเดีย เป็นสายพันธุ์ที่ดื้อวัคซีน มีความสามารถในการ
แพร่เชื้อที่สูงขึ้น ดังนั้น การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A จึงเป็นมาตรการส าคัญในการป้องกันการติดเชื้อ 
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 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สั่งการนายอ าเภอในการบริหารจัดการ Local Quarantine หากมีความจ าเป็น 
และสามารถด าเนินการได้ และสั่งการไปยังท้องถิ่นจังหวัด ในแต่ละต าบล ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริหารจัดการ 
Local Quarantine ในต าบลที่รับผิดชอบ โดยมอบหมายให้นายอ าเภอ บริหารจัดการหาพ้ืนที่ หากจ าเป็นต้องใช้งบ 
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบระงับยับยั้งป้องกันฯ ของส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอให้สาธารณสุขอ าเภอประสานนายอ าเภอ ถึงแนวทางในการบริหารจัดการ บทบาทของ
สาธารณสุขคือ เฝ้าระวัง ตรวจจับ ค้นหา ให้เร็วที่สุด  
 การบริหารจัดการเตียงรองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 เดิมจังหวัดกาฬสินธุ์ มีจ านวนเตียง รพ.กาฬสินธุ์ 
30 เตียง รพร.กุฉินารายณ์ 10 เตียง รพ.สมเด็จ 10 เตียง ปัจจุบัน รพ.กาฬสินธุ์ ได้เปิดจ านวนเตียงรองรับผู้ป่วยยืนยัน
ติดเชื้อ (Activate cohort ward) 18 เตียง รพ.สนาม 46 เตียง รวม 120 เตียง ซึ่งไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยใน
สถานการณ์ปัจจุบัน จึงจ าเป็นต้องเปิดเตียงรองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพ่ิม คือ 1) รพ.ยางตลาด 20 เตียง รองรับผู้ป่วย
โซน ห้วยเม็ก หนองกุงศรี ท่าคันโท 2) รพ.ฆ้องชัย 24 เตียง โดยจะมีเตียงรองรับผู้ป่วยได้ 190 เตียง และในสัปดาห์
หน้า รพร.กุฉินารายณ์ รพ.สมเด็จ จะขอเปิดขยายศักยภาพรับผู้ป่วยได้อีก 20 – 24 เตียง หากยังไม่เพียงพอ รพ.สนาม 
จะท าการเปิดเตียงรองรับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จ านวน 3 แห่ง คือ 1) รพ.สนามศาลากลางหลังเก่า 54 เตียง  
2) รพ.สนามเขื่อนล าปาว 40 เตียง รพ.ห้วยเม็ก รพ.หนองกุงศรี รพ.ท่าคันโท บูรณาการทีมช่วยดูแล 3) รพ.สนาม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ วิทยาเขตนามน 30 เตียง รพ.ห้วยผึ้ง รพ.นามน รพ.นาคู รพ.เขาวง บูรณาการทีมช่วยดูแล 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 5/2564) เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564  

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 7 ราย ดังนี ้

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 นางพัชรีย์  เย็นวัฒนา 
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบตัิการ 

รพร.กุฉินารายณ ์ รพ.โพนทอง สสจ.ร้อยเอ็ด 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

2 นางทัศวรรณ  เสียงล้ า 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพร.กุฉินารายณ ์ รพ.ค าชะอี สสจ.มุกดาหาร 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

3 นางสาวหงส์ค า  กองล ี
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 
ช านาญงาน 

สอ.เฉลมิพระเกียรติ 
60 พรรษา สสอ.
กมลาไสย 

รพ.สต.หนองโอ่ง สสอ.
มวกเหล็ก จ.สระบุร ี 
เงื่อนไข : - 

ไม่เห็นชอบ 

4 นางสาวจิราภรณ์  สังฆ์รักษ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.หนองแสง 
สสอ.สามชัย 

รพ.สต.บา้นในเมือง สสอ.ละงู จ.
สตูล เงื่อนไข : ทดแทน 

ไม่เห็นชอบ 

5 นางสาวทิพรัตน์  พรมรัตน ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจ
ฉุกเฉิน) ระดับปฏิบัติการ 

รพ.ยางตลาด รพ.พระยืน สสจ.ขอนแก่น 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 

6 นางสาววรรยา  ภูมิพันธ ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.บา้นหนอง
แสง สสอ.สมเด็จ 

รพ.สต.วิศิษฐ์ สสอ.เมืองบึงกาฬ จ.
บึงกาฬ เง่ือนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ แต่ต้องมี
คนมาสับเปลี่ยน 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

7 นางสาวสุพัตรา  ค าสุวรรณ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.บา้นหมูม่น  
สสอ.สมเด็จ 

รพ.สต.บ้านนาสวรรค์ สสอ.เมือง
บึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ แต่ต้องมี
คนมาสับเปลี่ยน 

 4.2 ขอความเห็นชอบการจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์แบบบัญชีเสมือน ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
(Virtual Account) ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 

 ประเด็น : ยอดหนี้ค้างช าระ ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (Chief Financial Officer : CFO) สรุปยืนยัน
ยอดลูกหนี้ค่าสิ่งส่งตรวจหน่วยงานภาครัฐ และลูกหนี้ค่าวัสดุ/อุปกรณ์/น้ ายาหน่วยงานภาครัฐ หน่วยบริการในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

 
 - ขอให้โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งช าระหนี้ให้โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ให้แล้วเสร็จ ภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2564 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

หนว่ยบรกิาร
จ านวน

ราย
ตดิ C

รอ

อนมุตั ิ

อนมุตั ิ

แลว้

ปฎิ

เสธ

คา่รกัษาพยาบาล 

(จา่ยจรงิ)

คา่ตรวจพเิศษ&

คา่ยาราคา

แพง&โครงการ

พเิศษ (จา่ยจรงิ)

รวม (จา่ยจรงิ)

คา่

รกัษาพยาบาล 

(ตามประกาศ)

คา่ตรวจพเิศษ&

คา่ยาราคา

แพง&โครงการ

พเิศษ (ตาม

ประกาศ)

รวม (ตาม

ประกาศ)

คา่

รกัษาพยาบาล 

(จดัสรรแบบ 

GB) ไตรมาสที ่

3/2564

รพ.กาฬสนิธุ์ 13,147 0 0 13,147 12,176,492.00 3,024,094.96 15,200,586.96 5,639,959.00 3,024,094.96 8,664,053.96      6,689,616.00

รพ.นามน 103 0 0 103 43,769.00 0 43,769.00 30,900.00 0 30,900.00          23,858.00

รพ.กมลาไสย 484 0 0 484 418,182.20 0 418,182.20 169,474.50 0 169,474.50        130,853.00

รพ.รอ่งค า 25 0 0 25 16,119.00 0 16,119.00 7,500.00 0 7,500.00            5,792.00

รพ.เขาวง 247 0 0 247 138,495.00 0 138,495.00 74,100.00 0 74,100.00          57,213.00

รพ.ยางตลาด 428 0 0 411 17 219,849.18 0 219,849.18 136,896.50 0 136,896.50        105,699.00

รพ.หว้ยเม็ก 23 0 0 23 11,427.00 0 11,427.00 6,900.00 0 6,900.00            5,329.00

รพ.สหสัขนัธ์ 24 0 0 24 27,603.00 6,000.00 33,603.00 7,200.00 6,000.00 13,200.00          10,192.00

รพ.ค ามว่ง 87 0 0 87 56,424.00 0 56,424.00 25,200.00 0 25,200.00          19,457.00

รพ.ท่าคนัโท 27 0 0 27 20,721.85 0 20,721.85 7,800.00 0 7,800.00            6,022.00

รพ.หนองกงุศรี 57 0 0 57 27,334.00 0 27,334.00 16,800.00 0 16,800.00          12,971.00

รพ.สมเด็จ 253 0 0 253 153,093.75 734 153,827.75 77,994.75 734 78,728.75          60,787.00

รพ.หว้ยผึง้ 77 0 0 77 30,332.00 0 30,332.00 23,100.00 0 23,100.00          17,836.00

รพร.กฉุนิารายณ์ 925 0 0 925 551,076.00 138,500.00 689,576.00 297,269.00 138,500.00 435,769.00        336,462.00

รพ.นาคู 32 0 0 30 2 12,228.00 0 12,228.00 9,000.00 0 9,000.00            6,949.00

รพ.ฆอ้งชยั 22 0 0 21 1 12,173.00 1,000.00 13,173.00 5,700.00 1,000.00 6,700.00            5,173.00

รพ.ดอนจาน 25 0 0 25 17,791.00 0 17,791.00 6,600.00 0 6,600.00            5,096.00

รพ.สามชยั 6 0 0 6 2,419.00 0 2,419.00 900 0 900.00              695.00

รวมท ัง้หมด 15,992 0 0 15,972 20  13,935,528.98  3,170,328.96  17,105,857.94  6,543,293.75  3,170,328.96  9,713,622.71  7,500,000.00

การจดัสรรค่าบรกิารทางการแพทยแ์บบบญัชเีสมอืนในจงัหวดั (Virtual Account : VA ) ไตรมาสที ่3 /2564 

ขอ้มูลระหวา่งวนัที ่1 กุมภาพนัธ2์564  ถงึ 30 เมษายน 2564



รวมยอดลูกหนี้

รพ.กส.หลกัฐานครบ รพ.กส. ลด 20%

1 2 3 = 1+2 4 5 = 3 - 4 6 7 = 5 - 6 8 9

1 รพร.กุฉนิารายณ์ 338,765.00          91,750.00          430,515.00         71,410.00         359,105.00         359,105.00         -                 359,105.00           287,284.00         

2 รพ.ยางตลาด 1,706,708.02        1,912,740.00      3,619,448.02       735,623.02       2,883,825.00       2,883,825.00       -                 2,883,825.00         2,307,060.00       

3 รพ.สมเด็จ 2,516,565.00        1,862,874.00      4,379,439.00       712,930.00       3,666,509.00       2,629,209.00       1,037,300.00     3,373,219.00         2,698,575.00       

4 รพ.กมลาไสย 3,847,671.00        1,929,300.00      5,776,971.00       2,391,051.00     3,385,920.00       3,385,920.00       -                 3,385,920.00         2,708,736.00       

5 รพ.เขาวง -                    960,210.00        960,210.00         155,980.00       804,230.00         -                   804,230.00       145,880.00           116,704.00         

6 รพ.หว้ยเม็ก 300,730.00          48,180.00          348,910.00         86,660.00         262,250.00         262,250.00         -                 248,600.00           198,880.00         

7 รพ.หนองกุงศรี 39,320.00            14,100.00          53,420.00           35,040.00         18,380.00           -                   18,380.00         15,790.00             12,632.00           

8 รพ.ค าม่วง 208,252.12          113,890.00        322,142.12         84,782.12         237,360.00         70,280.00           167,080.00       110,800.00           88,640.00           

9 รพ.ทา่คันโท 6,220.00             -                  6,220.00            500.00             5,720.00            5,720.00            -                 5,720.00              4,576.00            

10 รพ.นามน 133,390.00          6,200.00            139,590.00         87,365.00         52,225.00           52,225.00           -                 52,225.00             41,780.00           

11 รพ.หว้ยผึง้ 6,960.00             138,640.00        145,600.00         3,530.00          142,070.00         -                   142,070.00       -                     -                   

12 รพ.สหัสขันธ์ 848,739.00          1,344,900.00      2,193,639.00       349,455.00       1,844,184.00       1,844,184.00       -                 1,844,184.00         1,475,347.00       

13 รพ.รอ่งค า 85,915.00            786,650.00        872,565.00         122,600.00       749,965.00         749,965.00         -                 749,965.00           599,972.00         

14 รพ.นาคู 114,205.00          -                  114,205.00         -                 114,205.00         505.00               113,700.00       113,700.00           90,960.00           

15 รพ.ฆอ้งชยั 111,035.00          -                  111,035.00         -                 111,035.00         41,625.00           69,410.00         41,625.00             33,300.00           

16 รพ.ดอนจาน 498,655.00          720.00              499,375.00         -                 499,375.00         499,375.00         -                 499,375.00           399,500.00         

17 รพ.สามชยั 17,415.00            -                  17,415.00           -                 17,415.00           8,900.00            8,515.00          8,900.00              7,120.00            

10,780,545.14   9,210,154.00   19,990,699.14 4,836,926.14 15,153,773.00 12,793,088.00 2,360,685.00 13,838,833.00    11,071,066.00 

สรปุยนืยนัยอดลูกหนีค้า่ส ิง่สง่ตรวจหนว่ยงานภาครฐั และลูกหนีค้า่วสัด/ุอปุกรณ์/น า้ยาหนว่ยงานภาครฐั

หนว่ยบรกิารในสงักดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักาฬสนิธุ ์

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2563

มตทิีป่ระชุม วนัที ่7 ม.ิย. 2564 มตทิีป่ระชุม CFO วนัที ่23 ม.ิย. 64

รวมยอดลูกหนี้
หกั

ยอดยกมา ปี 58

 รบัยอดหนี้
ณ 31 ธ.ค. 2563

ผลตา่ง
สรปุยอดหนี้

รวมท ัง้ส ิน้

ล า
ดบั

หนว่ยบรกิาร

 ยอดหนีค้า้งช าระ 
รพ.กาฬสนิธุ ์ลูกหนี้

คา่ส ิง่สง่ตรวจ

หนว่ยงานภาครฐั

 ยอดหนีค้า้งช าระ
 รพ.กาฬสนิธุ ์

ลูกหนีค้า่วสัด/ุ

อปุกรณ์/น า้ยา

หนว่ยงานภาครฐั

รวมยอดยกมา
ปี 2558
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 4.3 ขอความเห็นชอบน าเงินเหลือจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เข้าเงิน
บ ารุงโรงพยาบาล โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
๕.๑  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 

 ศูนย์แรกรับพื้นที่ & Local Quarantine 
สถานการณ์ :  
 - การปิดโรงงาน แคมป์งานก่อสร้าง ร้านอาหารฯ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 - ผู้ป่วยระรอกใหม่จ านวนมาก เตียงรองรับผู้ป่วยในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 
ต้องรองคิว Home Isolation 
 - พนักงาน ลูกจ้าง คนงาน ผู้ป่วย กลับภูมิล าเนา จังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 2 - 300 คน/วัน 
 - เชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย (B.1.617.2) : เดลต้า ระบาดมาก ติดเร็ว 5 - 10 วินาที มีความรุนแรง  
ปอดปวดมากและเร็ว   
 - มติที่ประชุม คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้นายอ าเภอพิจารณาจัดตั้ง Local 
Quarantine 
ข้อเสนอ : 
 1. จัดตั้งศูนย์แรกรับในพ้ืนที่ บูรณาการร่วมกับ Local Quarantine กระจายในระดับต าบล โดยปกครอง
และ อปท.รับผิดชอบการบริหารจัดการ  งบ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ เจ้าหน้าทีส่นับสนุน เวรยาม      
 2. จัดทีมบริการรับประสานรับโทรฯ รับเข้า คัดกรอง ตรวจ SWAB ส่งต่อรักษา และเข้าระบบ Home 
Quarantine ที่ปลอดภัย  
 3. มาตรฐานการจัดใช้เกณฑ์ Local Quarantine  5 หมวด   
 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้น าชุมชน อสม.ประชาชน แจ้งญาติ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.2  เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 - ความก้าวหน้า (ร่าง) พรบ.งบลงทุน ปี 2565 และแนวทางการบริหารจัดการงบลงทุน ปี 2566 
 กรอบวงเงินปี 2565 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรร 161.59 ล้านบาท โดยจัดสรรให้ หน่วยบริการ (รพท./
รพช./รพ.สต. 90% หน่วยบริหาร (สสจ./สสอ.) 10%  

 

งบคา่เสือ่ม UC เบกิจ่ายแลว้ คงเหลอื ขอน าเขา้เงนิบ ารงุ งบคา่เสือ่ม UC เบกิจ่ายแลว้ คงเหลอื ขอน าเขา้เงนิบ ารงุ

1 28791-รพ.สามชยั 1,916,841.54 1,790,221.54 126,620.00 126,620.00 1,740,010.54 1,611,374.00 128,636.54 128,636.54

รพ.สามชยั หนังสอืเลขที ่กส 0032.301/293 ลงวนัที ่18 มถินุายน 2564

ขอความเห็นชอบน าเงนิเหลอืจา่ยงบคา่บรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจา่ยในลกัษณะงบลงทุน เขา้เงนิบ ารงุโรงพยาบาล

CUP
ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563

ล าดับ
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+ ชดเชยงบพับ รพร.กุฉินารายณ์ 61,560,000.00 บาท 
+ ผูกพัน 64-65 อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น รพ.กาฬสินธุ์ (36,260,900) 10,347,800.00 บาท 
 รวมงบพับ/ผูกพัน 131,853,700.00 บาท 

 
 1. จะส่งรายละเอียดให้หน่วยบริหาร/บริการ เพื่อวางแผนบริหารจัดการและประกอบวางแผนงบลงทุน/งบ
ค่าเสื่อม ต่อไป 
 2. จะประชุมชี้แจงวางแผนงบลงทุน/งบค่าเสื่อม หลังรับทราบแนวทางการบริหารจัดการงบลงทุน จากเขต
สุขภาพที่ 7 ประมาณกลางเดือน กรกฎาคม 2564 
ประเด็นเพ่ิมเติม : จากประธานการประชุม 
 1. สิ่งก่อสร้างในปี 2563 คืนงบประมาณสิ่งก่อสร้าง 4 รายการ ดังนั้น ขอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนปี 2565 จ านวน 7 รายการ ลงไปตรวจสอบพ้ืนที่ แบบแปลน  
ที่ด าเนินการก่อสร้างให้พร้อม โดยบริหารจัดการให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม 2564 
 2. การบริหารจัดการงบลงทุน ปี 2566 และงบค่าเสื่อม ปี 2565 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) จะเชิญประชุมในช่วงเช้าของสัปดาห์หน้า โดยจะเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ น าแผนที่
ได้จัดท าไว้ มาพิจารณาร่วมกัน ส่วนงบลงทุน ปี 2566 มีเงื่อนไข มีสัญญาผูกพันไว้กับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ต้องจัด
ให้เป็นอันดับแรก ส่วนของครุภัณฑ์ ขอให้โรงพยาบาลชุมชน เป็นอันดับต้นๆ  
 3. สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ ที่ตกมาจากปี 2565 หากพ้ืนที่ยังยืนยันความจ าเป็น จะใส่ให้เป็นล าดับต้น  ๆเช่นเดียวกัน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.3  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
1) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับโลก (ข้อมูล ณ 29 มิถุนายน 2564)  

มี Confirmed 182,192,485 ราย เสียชีวิต 3,945,316 ราย ส าหรับประเทศไทย จ านวนผู้ติดเชื้อ ระลอกเมษายน 
2564 (1 เมษายน – 29 มิถุนายน 2564) ยอดสะสม 225,652 ราย จ านวนผู้ป่วยติดเชื้อ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่  
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 จ านวน 214 ราย อ าเภอที่ติดเชื้อสูงสุด คือ อ าเภอกุฉินารายณ์ 46 ราย รองลงมาคือ 
อ าเภอยางตลาด 39 ราย และอ าเภอสหัสขันธ์ 28 ราย ตามล าดับ  อ าเภอที่ยังไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อ คือ อ าเภอห้วยผึ้ง 
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 2) สรุปผลการฉีดวัคซีน COVID-19 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
 

 
หมายเหตุ : กองกลาง สสจ. จ านวน 10 ขวด แบ่งเป็น เจ้าหน้าที่ สสจ.กาฬสินธุ์ 5 ขวด กองกลางทั้งจังหวัด 5 ขวด 
 3) สรุปผลการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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 4) สาระส าคัญของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ฉบับที่ 28 จังหวัดกาฬสินธุ์ : 
 - ปิดเรียน เป็นรูปแบบ On site ทุกแห่ง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564  
 - ร้านอาหารงดนั่งดื่มแอลกอฮอล์ในร้านทุกกรณี 
 - จัดประชุม/อบรม ได้ไม่เกิน 100 คน หากมากกว่า 100 คน แต่ต้องไม่เกิน 200 คน ให้ขออนุญาตจาก
นายอ าเภอในพื้นที ่
ข้อสั่งการ : 
 1. ให้เร่งการฉีดวัคซีน มีเป้าหมายฉีดให้ครบ 10 ล้านโดส ภายในวันที่ 30 เดือนมิถุนายน และในเดือน
กรกฎาคม มีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ครบ 10 ล้านโดส โดยกรมควบคุมโรค จะจัดสรรและกระจายวัคซีน สัปดาห์ละ
ประมาณ 2 ล้านโดส 
 2. ให้มีการเร่งการฉีดวัคซีนเพ่ือควบคุมการระบาดของโรค 
 3. ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาการให้วัคซีนและติดตามผลการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่  3.1 ผู้สูงอายุ/โรคเรื้อรัง (ท่ีได้ลงทะเบียน จองวัคซีนล่วงหน้า) 
  3.2 ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม 
  3.3 กลุ่มเสี่ยงเฉพาะ เช่น ครู บุคลากรทางการศึกษา นักบวช ทหาร และต ารวจ 
 4. ก าหนดระยะห่างของวัคซีน ดังนี้ 
  4.1 วัคซีน AztraZeneca ก าหนดระยะห่างของการฉีด ระหว่างเข็มที่ 1 และ 2 เป็นเวลา 12 สัปดาห์ 
และขยายได้ถึง 16 สัปดาห์ถ้าจ าเป็น กรณีที่จ าเป็นต้องร่นระยะเวลาเนื่องจากมีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์  
กรมควบคุมโรคจะแจ้งเป็นรายกรณีจ าเพาะพ้ืนที่ 
  4.2 วัคซีน Sinovac ก าหนดระยะห่างของการฉีด ระหว่างเข็มท่ี 1 และ 2 เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ 
มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 67 จังหวัด : 
 1.จังหวัด บูรณาการความร่วมมือ เพ่ือตรวจจับ ตรวจตรา คัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัดจากพ้ืนที่ ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ทั้งคนไทย และต่างชาติ โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว 
 กรณีเป็นผู้ติดเชื้อ ส่งต่อเพ่ือรับการรักษาต่อไป และสอบสวนโรค พิจารณาค้นหาผู้ป่วยเพื่อเติมในครอบครัว 
และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพาหนะเดียวกัน 
 กรณีเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทั้งจากครอบครัว/ที่ท างาน ให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 และกักตัวผู้เดินทาง 
(LQ/Home-Q) 14 วัน พร้อมทั้งติดตามอาการป่วย และรายงานโรคกรณีพบติดเชื้อโควิด-19 ด้วย 
 กรณีมีประวัติเชื่อมโยงกับกลุ่มเสี่ยง/สถานที่เสี่ยง เช่น แคมป์ก่อสร้าง โรงงาน ตลาดที่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ 
ให้กักตัวผู้เดินทาง (LQ/Home-Q) 14 วัน  ติดตาม เมื่อป่วยตรวจหาเชื้อโควิด-19  
 2. สุ่มตรวจหาสายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 เฉพาะจังหวัดที่ยังไม่มีรายงานพบสายพันธุ์อ่ืนในพ้ืนที่มาก่อน 
(เน้นเลือกส่งตรวจกรณีมีค่า CT<25 ด้วย) 
 3. เพ่ิมการตรวจคัดกรองใน ARI Clinic ของ รพ. และสื่อสาร จนท.ด่านหน้า ทราบถึงมาตรการคัดกรอง 
ผู้เดินทาง และการป้องกันตนเอง และรายงานผลการเฝ้าระวัง Sentinel และ 11 กลุ่มเสี่ยงเป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
 4.เตรียมความพร้อมของทีมสอบสวนโรค CDCU และ อสม. เพ่ือร่วมติดตามอาการป่วย และตรวจสอบการ
กักตวั (LQ/Home-Q) 14 วัน 
 5.บูรณาการกับจังหวัด ตรวจค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อในชุมชน โดยเฉพาะสถานที่เสี่ยงส าคัญ ได้แก่ 
ตลาดชุมชนรอบตลาด ที่มีแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก บ้านเช่า 
 6.พิจารณาปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 
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 5) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอด 

 
ประเด็นเพ่ิมเติม : จากประธานการประชุม 
 1. จากการประชุม VDO Conference เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 กับ รมต.กระทรวงสาธารณสุข 
ปลัดกระทรวงฯ หนังสือสั่งการ ให้พิจารณาการปรับฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ให้
มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น และสั่งการด้วยวาจา ให้ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเท่านั้น  
จึงขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ บริหารจัดการให้เป็นไปตามแนวทางนี้ด้วย 
 2. การจัดสรรวัคซีน ตัวเลขที่จัดสรรให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ โดยจะจัดสรรให้บุคลากร
ทางการแพทย์เป็นรอบสุดท้าย ในการรับวัคซีนรอบต่อๆ ไป หากใครยังไม่ได้ฉีด ให้ไปต่อคิวพร้อมกับประชาชนทั่วไป 
ประมาณเดือนกันยายน หรือ ตุลาคม 2564 
 3. เน้นย้ าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยังมีโรงพยาบาลที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูล ขอความร่วมมือผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล ก าชับผู้รับผิดชอบ ให้บันทึกข้อมูลด้วย 
 4. งานวัณโรค สถานการณ์ในช่วงปี 2564 ไม่เหมาะแก่การค้นหา แต่สัดส่วนในการค้นหาที่พบมาก
ที่สุดคือ ผู้สัมผัสร่วมบ้าน หน่วยบริการควรน าผู้สัมผัสร่วมบ้านมาตรวจให้ครบ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.4  เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
 1. มาตรการวัคซีน บุคลากรสาธารณสุข ควรฉีดวัคซีนให้ครบ 100% เพ่ือลดความตื่นตระหนก และเป็น
การรับผิดชอบต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ  
 2. ควรปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด  
 3. ผู้บังคับบัญชา ควรดูแล เยียวยา ด้านจิตใจ ของบุคลากรในสังกัดรับผิดชอบ  
 4. รพ.สนาม หากหน่วยบริการทุกแห่ง ร่วมมือร่วมใจกัน มีความเข้าใจสถานการณ์ จะสามารถก้าวผ่านไปได้  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.5  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฎในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 6/2564) 
5.5.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 23 - 27) 
5.5.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 28 - 29) 
 5.5.3 ผลการประเมินตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ. ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 
(update ผลงานทุกวันที่ 25 ของเดือน) 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 30 - 33) 
 5.5.4 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 34 - 37) 
 5.5.5 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 38 - 40) 
 5.5.6 การปรับเกลี่ยตามสัดส่วนประมาณรายได้ OP IP PP ปี 2564 ของแต่ละหน่วยบริการ จัดสรรตาม
สถานการณ์การเงินและแผนการเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที่ 41) 
 5.5.7 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที่ 42 - 56) 
 5.5.8 รายการจัดสรรงบประมาณ PCC/พชอ. 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 10 หน้าที่ 57 - 59) 

 5.6  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
1) ผลการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

  1. ก าไร  ณ  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564            80,991,508.69  บาท 
 2. ทุนสหกรณ์               2,003,470,546.98  บาท 
 3. เงินฝากจากสมาชิก     1,026,065,829.54  บาท 
 4. ทุนด าเนินการ               5,636,969,783.79  บาท 
 5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน พฤษภาคม 2564  ดังนี้ 

  สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564       3,316      1,141 

       รวม 4,457 คน 
 6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  31 พฤษภาคม 2564 

   สามัญ    สมทบ 
  คงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564     3,645    3,312 
         รวม 6,957  คน 

 2) การประชุมสัญจรพบปะสมาชิกสหกรณ์ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่าน Video conference 
ประจ าปี 2564 สหกรณ์ฯ ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมผ่านทางช่องทาง Video conference ผ่าน
โปรแกรม Application cisco Webex จากลิ้งค์ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ในวันพฤหัสบดีที่  
22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.30 น. 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 1. การออกค าสั่งกักตัว ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ใช้ค าสั่งจังหวัด
กาฬสินธุ์ ฉบับที่ 28 ซึ่งก าหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 
หรือไม่มีผลการ Swab หาเชื้อ ผลเป็นลบไม่เกิน 3 วัน จะต้องกักตัว หากฝ่าฝืนมีบทลงโทษตามประกาศจังหวัด
กาฬสินธุ์ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท จ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ าทั้งปรับ กรณีเดินทางมาจากพ้ืนที่จังหวัดอ่ืน 
นอกเหนือจาก 10 จังหวัดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ 
หรือมีเหตุอันสมควรสงสัยว่าเป็น หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วย กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จะต้องออกค าสั่งกักตัว 
โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่  
 2. ความก้าวหน้าการเลื่อนขั้นเงินเดือน รอบเมษายน 2564/กรณีเลื่อนพิเศษ (เมษายน 2563/
ตุลาคม 2563) และเงินเพิ่มพิเศษ บุคลากรสาธารณสุขท างานโควิด-19 
 เงินเพ่ิมพิเศษ 1,000 - 1,500 บาท ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งขอเอกสารเพ่ิมเติม  
อยู่ระหว่างส านักงานงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุขพิจารณา 
 กรณีเลื่อนพิเศษ 1% (เมษายน 2563/ตุลาคม 2563) รอบ เมษายน 2563 บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
รอบ ตุลาคม 2563 อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูล เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีการเปลี่ยนแปลงการ
บันทึกข้อมูล โดยก าหนดให้เขตสุขภาพที่ 7 สามารถบันทึกข้อมูลได้สัปดาห์ละ 2 วัน คือ ในวันพฤหัสบดี และวันศุกร์  
 3. การจัดสรรวัคซีนในพื้นที่ ให้พ้ืนที่ด าเนินการฉีดวัคซีนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค  
ที่สมัครใจก่อน หากมีวัคซีนเหลือ การพิจารณาจัดสรรโดยให้อยู่ในดุลพินิจของพ้ืนที่ 
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ปิดประชุมเวลา 15.15 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    (ลงชื่อ)    บุรินทร์  จินดาพรรณ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นายบุรินทร์  จินดาพรรณ) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 


