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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 7/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันศุกร์ ที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายสม   นาสอ้าน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
3. นายประสิทธิ์  สงกันหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
4. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นางสุระภา  ฆารสว่าง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
7. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
8. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
9. นายณัฐพงค์    ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
10. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
11. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
12. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
13. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
14. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
15. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
16. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
17. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
18. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
19. นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ ์
20. พญ.จารุพรรณ  มโนสิทธิศักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นพ.สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลฆ้องชัย 
2. นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
3. นายพิทักษ์  กาญจนศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นางสาวจุฑารัตน์  จังโกฎิ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
5. นางศุภกาญจน์  หระสิทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
6. นายบุรินทร์  จินดาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางน้ าทิพย์  สีก่ า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
8. นางสาววิภาว ี  เหล่าจตุรพิศ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
9. นางสาวสุปรียา  จรทะผา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
10. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
11. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  

1. นพ.พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
ก่อนวาระการประชุม 
 มอบโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
กาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 และหน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัด
กาฬสินธุ์  ประจ าปี 2564 

ก. ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการคัดเลือกข้าราชการ  
พลเรือนดีเด่นในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2564 มีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนดีเด่นรับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้  

ได้รับโล่เกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ 2564 
1 นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชีย่วชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สนง.สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2 ดร.ศิริศักดิ์  พรมแพน นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ โรงพยาบาลกมลาไสย 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับอ าเภอ ปี 2564 
1 นางสายสวาท  คนหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
2 นายชยุต  หิรัญรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ สนง.สาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก 
3 นางสายรุ้ง  วงศ์ศิริ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
4 นางสาวสุกฤทตา  ศรีณะพรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลค าม่วง 
5 นางสาวสุพัตรา  ถิ่นไผ่บูรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สนง.สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด 

ข. ตามที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการคัดเลือกหน่วยงาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นและคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์  ประจ าปี 2564 ในการนี้ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  มีผู้ได้รับรับมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ  ดังนี้ 
ก.หน่วยงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น  
ล าดับ หน่วยงานได้รับโล่เกียรติคุณการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม 

๑ โรงพยาบาลฆ้องชัย 
 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 

๒ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 

ข.คนดีศรีสาธารณสุข (กลุ่มข้าราชการ)  
ได้รับโล่เกียรติคุณคนดีศรีสาธารณสุขระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑ นางสุจิรา  นาถมทอง ผอ.รพ.สต.โนนศิลาเลิง รพ.สต.โนนศิลาเลิง สสอ.ฆ้องชัย 
๒ นางบุญกอง  นาชัยเริ่ม ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รพ.สต.โนนศิลาเลิง สสอ.ฆ้องชัย 

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีสาธารณสุขระดับอ าเภอ 
๑ นายสุวรรณ  ศรีสมชัย ผอ.รพ.สต.บ้านเชียงเครือ รพ.สต.บ้านเชียงเครือ สสอ.เมือง กส. 
๒ นางสาวจิตตวดี  กมลพุทธ เภสัชกรช านาญการ โรงพยาบาลฆ้องชัย 
๓ นายนิรัตน์  โมลาขาว นวก.สาธารณสุขช านาญการ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 
๔ นางส าเภา  ตติยะรัตน์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลกมลาไสย 
๕ นางสาวสุกฤทตา  ศรีณะพรม พยาบาลวิชาชีพช านาญการ โรงพยาบาลค าม่วง 
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ได้รับใบประกาศเกียรติคุณคนดีศรีสาธารณสุขระดับอ าเภอ (ต่อ) 

๖ นางรัตนมาลา  ภูชมศรี พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รพ.สต.บ้านโนนสะอาด สสอ.เขาวง 
๗ นางจันทร์เพ็ญ  เขตมนตรี เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลฆ้องชัย 
๘ นายวิษณุ  ศรีสุข ลูกจ้างประจ า โรงพยาบาลห้วยผึ้ง 

มติที่ประชุม  ขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 6/2564) เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงาน ครั้งที่ 6/2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 1 ราย คือ นางสาวสุจิตรา  วงศ์มีแก้ว ต าแหน่ง นักวิชาการ
สาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหัวนาค า สสอ.ยางตลาด ขอย้ายไปที่ รพ.สต.บ้านหลุบเลา สสอ.ภูพาน เหตุผลที่
ขอย้าย : กลับภูมิล าเนา เงื่อนไข : ขอทดแทน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไม่อนุมัติ 

 4.2 ขอความเห็นชอบน าเงินเหลือจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เข้าเงิน
บ ารุงโรงพยาบาล โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 ขอความเห็นชอบน าเงินเหลือจ่ายงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน  ปี 2562  
เข้าเงินบ ารุงโรงพยาบาล  
 - โรงพยาบาลเขาวง จ านวน 19,279.42 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๕.๑  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
5.1.1 เรื่องจากนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) (นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม) 

 ข้อเสนอปรับแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดกาฬสินธุ์ 



5 
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ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
 1. ให้ทุกหน่วยบริการถือปฏิบัติตามแนวทางนี้ ตั้งแต่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป 
 2. มอบกลุ่มภารกิจ SAT สรุปแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และแจ้งซักซ้อมการปฏิบัติกับ 
หน่วยบริการต่อไป 
 3. มอบกลุ่มภารกิจ Finance สรุปแนวทางการเบิกจ่าย และแจ้งซักซ้อมการปฏิบัติกับหน่วยบริการต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.2 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายยุทธพล  ภูเลื่อน) 
 ข้อเสนอการจัดการขยะติดเชื้อ และการใช้คลอรีนใน รพ.สนาม และ CI  
 สถานการณ์ขยะมูลฝอยติดเชื้อ ในโรงพยาบาลพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าเฉลี่ย 43,684 Kg/month
ค่าใช้จ่ายรายเดือนภาพรวม ค่าจ้าง 12 บาท/Kg = 524,215.2 บาท หรือ ปีละ 6,290,582.4 บาท  
 แนวทางแก้ไขด้านวิชาการในการแก้ปัญหา 
 ระยะเร่งด่วน 
 ๑.  กรมอนามัย เร่งประสานบริษัทเก็บขนขยะ คือ ส.เรืองโรจน์ เพ่ิมความถี่ในการเก็บขน พบว่าเริ่มมาเก็บ
ขนใน รพ.พื้นที่กาฬสินธุ์ แต่เก็บไปบางส่วน 
 ๒.  ปรับปรุงเตาเผาขยะติดเชื้อของ รพ.ในพื้นที่  
 ๓.  เครือข่ายวัดในพื้นที่ อนุเคราะห์เผาขยะติดเชื้อในกรณีเร่งด่วน ใช้เมรุวัด 
 ระยะยาว  
 ๑. หาช่องทางเลือกบริษัทคู่สัญญาในการเก็บขนขยะติดเชื้อเพ่ิมขึ้น 
 ด้านวิชาการการจัดการขยะติดเชื้อ และการใช้คลอรีนใน รพ.สนาม และ CI 
 การฆ่าเชื้อโรคในน้ าประปาและน้ าทิ้งที่ไม่มีสารอินทรีย์ของแข็งแขวนลอยปกติจะเติมคลอรีนลงในน้ าให้มี
ความเข้มข้นเริ่มต้นประมาณ 3 -5 มก/ล และหลังจากท าปฏิกิริยาไป 30 นาที จะต้องมีคลอรีนเหลือไม่น้อยกว่า 
0.5 มก/ล ถึงจะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ แต่ในน้ าเสียที่ยังไม่บ าบัดหรือน้ าเสียที่ผ่านถัง septic ยังมีสารอินทรีย์และ
สารแขวนลอยปะปนอยู่จ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องเติมคลอรีนมากขึ้น เพ่ือให้มีคลอรีนเหลือไปฆ่าเชื้อโรค ดังนั้น
จะต้องให้เวลาคลอรีนท าปฏิกิริยาอย่างน้อย 30 นาที และมีคลอรีนเหลือไม่ต่ ากว่า 0.5 มก/ล ดังนั้น ถ้าสามารถ
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ควบคุมค่าคลอรีนหลังท าปฏิกิริยาแล้วเหลือไม่ต่ ากว่า 1 มก./ล ก็จะสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ ถ้าเวลาท าปฏิกิริยาน้อย
กว่า 30 นาที ก็จะต้องเพ่ิมความเข้มข้นคลอรีนที่เหลืออยู่ให้มากข้ึนไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ชีแ้จงรายละเอียดการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (1%) เมษายน 2563 – ตุลาคม 2563 และการเลื่อน
เงินเดือน เมษายน 2564 (ปกติ) 
หนังสือสั่งการ : หนังสือส านักงานเขตสุขภาพที ่7 ที่ สธ 0232.01/ว 802 ลว. 12 มีนาคม 2564 
 แจ้ง มติ ครม. เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 อนุมัติให้บุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มข้ึนจากการเลื่อนปกติร้อยละ 1 และไม่เกินร้อยละ 6 จ านวน 2 รอบ คือ รอบ 
1 เมษายน 2563/รอบ 1 ตุลาคม 2563 ของฐานในการค านวณเงินเดือน 
สสจ.กาฬสินธุ์ วันที่ 23 มีนาคม 2564 
 ประชุมชี้แจงแนวทางหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 1 ขั้น ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.พ.ก าหนด นร 1012.3/102 ลว.26 สิงหาคม 2563 และหนังสือสั่งการของส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
หนังสือ สสจ.กาฬสินธุ์ ที่ กส 0032.009/ว 3749 ลว. 25 มีนาคม 2564 
 สสจ.กาฬสินธุ์ ได้แจ้งหลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณารายชื่อผู้มีคุณสมบัติ ที่จะ
ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในสถาณการณ์ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับส่วนราชการในสังกัดด าเนินการส ารวจชื่อ และให้ส่งรายชื่อให้จังหวัดทราบ ภายใน
วันที่ 30 มีนาคม 2564 (รอบ 1 เมษายน 2563/1 ตุลาคม 2563) 
หนังสือ สสจ.กาฬสินธุ์ ที่ กส 0032.009/4423 ลว. 8 เมษายน 2564 
 กลุ่มบริหารงานทรัพยากรบุคคล ส่งบัญชีรายชื่อผู้ได้รับพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนกรณีพิเศษนอกเหนือ
โควตาปกติ (1%) กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากรในสังกัดส่งไปยัง
ส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 
หนังสือส านักงานเขต 7 ที่ สธ 0232.05/ว 1385 ลว. 5 พฤษภาคม 2564 
 ส านักงานเขต 7 แจ้งจ านวนเงินที่ได้รับพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติฯ โดยให้
ด าเนินการจัดท าค าสั่งแก้ไขเงินเดือน ในระบบ HROPS และเบิกเงินเดือนกรณีพิเศษ ทั้งรอบ 1 เมษายน 2563 
และ 1 ตุลาคม 2563 (ในระบบบันทึกเป็นรายบุคคล) 
6 พฤษภาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 
 บันทึกรายละเอียดของผู้มีรายชื่อได้รับการเลื่อนเงินเดือน ในระบบ HROPS เป็นรายบุคคล ทั้งข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงาราชการ/พนักงานกระทรวงฯ ส าหรับรอบเดือน 1 เมษายน 2563 เรียบร้อย รอตรวจสอบและ
อนุมัติในระบบ และบันทึกรอบในระบบ (ระบบมีความล่าช้าเนื่องจากบันทึกข้อมูลพร้อมกันทั้งประเทศ) 
1 มิถุนายน 2564 – 2 กรกฎาคม 2564 
 - บักทึกรายละเอียดของผู้มีรายชื่อได้รับการเลื่อนเงินเดือน ในระบบ HROPS เป็นรายบุคคล ทั้งข้าราชการ/
ลูกจ้างประจ า/พนักงาราชการ/พนักงานกระทรวงฯ ส าหรับรอบเดือน 1 ตุลาคม 2563 เรียบร้อย (ระบบเปลี่ยนให้
สามารถบันทึกได้วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เนื่องจากทุกเขตท าพร้อมกัน) แต่พบล่าช้าเหมือนเดิม 
  - รอตรวจสอบและอนุมัติในระบบ และบันทึกรอบในระบบ 
6 กรกฎาคม 2564 – 16 กรกฎาคม 2564 
 - ตรวจสอบรายละเอียดการจัดท าค าสั่งแก้ไข ผู้ได้เงินเดือนเพ่ิม 1% รอบเดือนเมษายน 2563 และรอบ
เดือนตุลาคม 2563 กับระบบ HOPS และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน เพื่อความถูกต้อง  
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 - จัดพิมพ์รายงานผู้มีสิทธิรับเงินในระบบ HROPS และค าสั่งแก้ไขเงินเดือน เมษายน 2563 และเดือน 
ตุลาคม 2563 
 - เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 
  - จัดท ารายละเอียดวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (1%)  
  - เงินคืนเพ่ิมเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
  - เงินคืนตามผลปฏิบัติราชการของภาพ คปสอ. 
20 – 28 กรกฎาคม 2564 
 1. จัดท ารายละเอียดฐานเงินเดือนใหม่ที่ได้รับเพ่ิม 1% (รอบ 1 เมษายน 2563 – รอบ 1 ตุลาคม 2563 
ซึ่งมีจ านวนเงินเพ่ิมข้ึนของหน่วยงานเพื่อคืนให้หน่วยงาน) 
 2. จังหวัดจัดสรรวงเงินที่ผู้ว่าราชการคืนให้เพิ่มเติม ให้แก่หน่วยงาน 
 3. จัดสรรคืนให้แก่หน่วยงานตามคะแนนประเมินผลงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ รอบท่ี 1 ปี 2564 
1 - 5 สิงหาคม 2564 
 การด าเนินการของหน่วยงาน 
 1. หน่วยงานตรวจสอบบัญชีรายชื่อที่จังหวัดคืนฐานเงินเดือนของทุกหน่วยงาน (หลังปรับ 1% เพ่ือปรับ
ฐานเงินเดือนเมษายน 2564   
 2. หน่วยงานบริหารวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมพ่ือพิจารณาให้แก่บุคลากรในหน่วยงานจังหวัด  
 3. หน่วยงานจัดส่งบัญชีการเลื่อนเงินเดือนตามที่ได้รับจัดสรรจากการบริหารวงเงิน ให้จังหวัดเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 การด าเนินของการจังหวัด 
 1. ตรวจสอบรายละเอียดรอบสุดท้ายกับข้อมูลพื้นที่ จากวงเงินที่จัดสรร 
 2. จังหวัดจัดท าส่งเลื่อนเงินเดือน เมษายน 2564 เพื่อเสนอต่อผู้มีอ านาจต่อไป 
หมายเหตุ :  - จังหวัดด าเนินการใช้วงเงินที่แก้ไข (1%) ของเดือน 1 ตุลาคม 2563 เพ่ือเป็นฐานเพ่ือใช้ในการ
บริหารวงเงินของเดือนเมษายน 2564 ซึ่งมีวงเงินเพ่ิมขึ้นจากวงเงินเมษายน 2564 ปกติ (ที่หน่วยงานเคยแจ้ง) 
ส่วนการเบิกจ่ายเงินเลื่อน 1% ทั้ง 2 รอบ ต้องรอ  
  - กรมบัญชีกลางจงึจะเบิกจ่ายได้รวมถึงเงินเดือนเมษายน 2564 
  ข้อดีของการเพ่ิมวงเงิน 1% มาเพ่ิมในการเลื่อนเมษายน 2564 ท าให้มีฐานการค านวณวงเงินเพ่ิม ท าให้
ยอดการเลื่อนเงินเดือนมีวงเงินเพ่ิมขึ้น สามารถไปบริหารจัดการได้มากขึ้นเฉลี่ยทั้งหมดที่เพ่ิม ประมาณ 34,000 บาท 
ประธานการประชุม : 1. ขอความร่วมมือผู้บริหารสื่อสารให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และเข้าใจ 
   2. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ (ด่านหน้า) ที่ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (1,000 บาท และ 1,500 บาท/เวร) อยู่ระหว่างขั้นตอนการโอนเงินจากส านัก
งบประมาณ จึงขอให้เตรียมหลักฐานให้พร้อม 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

๕.3  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 1. การบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล จาก รพ.สนาม 2 ที่ว่าการอ าเภอห้วยเม็ก  
ที่ประชุม : ให้หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ด าเนินการดังนี้ 
 1) ประสานกับทาง สสอ.ห้วยเม็ก และเทศบาลต าบลห้วยเม็ก ลงพื้นที่ เพ่ือหาทางแก้ไข 
 2) ประสานไปยัง อบต.คลองขาม/อบต.นาเชือก เพ่ือขอความอนุเคราะห์น าสิ่งปฏิกูลไปก าจัด 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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 2. การขอรับสนับสนุน พยาบาลวิชาชีพ อ าเภอละ 1 คน เพ่ือร่วมปฏิบัติงานใน รพ.สนาม ที่ส่วนกลาง 
เนื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ มีพยาบาลวิชาชีพ จ านวนไม่มาก และต้องปฏิบัติงานใน รพ.สนาม จึงขอ
ผู้บริหารโปรดพิจารณา 
ประธานการประชุม : สถานการณ์ในส่วนกลาง มีผู้ติดเชื้อในจ านวนที่มากกว่าในส่วนภูมิภาค และผู้ปฏิบัติงาน 
ไม่เพียงพอ จึงต้องขอรับการสนับสนุน ทั้งนี้ จึงขอความร่วมมือจากสาธารณสุขอ าเภอ ในการพิจารณาจัดสรร  
ตามความเหมาะสม และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ โดยความสมัครใจ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.4  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 7/2564) 
5.4.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 20 - 23) 
5.4.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 24 - 25) 
 5.4.3 ผลการประเมินตามกรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการ คปสอ.(update ผลงานทุกวันท่ี 25 ของเดือน) 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 26 - 30) 
 5.4.4 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 31 - 35) 
 5.4.5 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 36 - 37) 
 5.4.7 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 38 - 43) 

 5.5  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
นายแพทย์สมานมิตร  อัฐนาค ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ขอขอบคุณ นายแพทย์

สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ห้องประชุมปัญญานุสติ พร้อมระบบ VDO Conference ในการ
ประชุมสัญจร พบปะสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้มีการ
มอบทุนสนับสนุนการด าเนินงานของ รพ.สนาม ที่เปิดด าเนินการแล้ว 21 แห่ง ๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ผลการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 
 1. ก าไร  ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2564            93,972,406.76  บาท 

2. ทุนสหกรณ์               2,026,160,635.05  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก     1,126,269,474.17  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,693,884,309.12  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน มิถุนายน 2564  ดังนี้ 

 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564       3,322      1,144 

      รวม 4,466 คน 
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6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2564 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  30 มิถุนายน 2564     3,651    3,312 
        รวม 6,963  คน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 09.35 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    (ลงชื่อ)      ธงชัย  ปัญญูรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายธงชัย  ปัญญูรัตน์) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 
 


