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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 9/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันจันทร์ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 15.35 – 16.35 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายสม   นาสอ้าน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
4. นายประสิทธิ์  สงกันหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
6. นางสาวจุฑารัตน์  จังโกฎิ  แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
8. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
9. นายธีรพัฒน์  สุทธิประภา แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นายณัฐพงค์    ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
11. นางถมญาณี  โขติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
13. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
14. นายศิริชัย  รินทะราช แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
15. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
16. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
17. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
18. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
19. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
20. นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ ์
21. พญ.จารุพรรณ  มโนสิทธิศักดิ์ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
22. นพ.สมานมิตร  อัฐนาค  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จ 
23. นพ.จารึก  ประค า  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนามน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววานิช  รุ่งราม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
2. นางสาวอรนิฎา  ธารเจริญ เภสัชกรช านาญการ 
3. นางสาวปุณณดา  มูลศรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
4. นายคณัสนันท์  ภูจารึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
5. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
6. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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เริ่มประชุมเวลา 15.35 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 - ไมมี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 8/2564) เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงาน ครั้งที่ 8/2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 23 ราย ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 นางศศิธร  พาณิช 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.สมเด็จ 
สสจ.กาฬสินธุ ์

รพ.ร้อยเอ็ด สสจ.ร้อยเอด็ 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 

2 นางสาววัชราภรณ์  พะละ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.ร้อยเอ็ด 
สสจ.ร้อยเอ็ด 

รพ.สมเด็จ สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 

3 นางสาวศศิธร  ทับสมบตั ิ
จพ.สาธารณสุขช านาญงาน (เวชกิจฉุกเฉิน) 

รพ.พระยืน 
สสจ.ขอนแก่น 

รพ.ยางตลาด สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 

4 นางสาวรัชนี  ภูมิพักตร ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.วิศิษฐ์  
สสอ.เมืองบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ 

รพ.สต.บา้นหัวนาค า  
สสอ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 

5 นางสาวสุธิดา  องคศาสตร ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.หลุบเลา 
สสอ.ภูพาน  
จ.สกลนคร 

รพ.สต.หนองแสง สสอ.สมเด็จ 
จ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายตัดโอน 

เห็นชอบ 

6 นายจิรวัฒน์  ม่วงทอง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.โป่งเปือย 
สสอ.เมืองบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ 

รพ.สต.หมูม่น สสอ.สมเด็จ  
จ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 

7 นางสาวปิยะภรณ์  แก้วสะเทือน 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.สกลนคร 
สสจ.สกลนคร 

รพ.ห้วยผึ้ง สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง 82256 

เห็นชอบ 

8 นางสาวนิศมา  ภูมิชิด 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

สสอ.สังคม 
จ.หนองคาย 

รพ.สต.หนองบัวใน สสอ.นามน จ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง 196994 

เห็นชอบ 

9 นางสาวภัคนันท์  เรืองช่อ 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.บ่อใหญ ่
สสอ.บรบือ 
จ.มหาสารคาม 

กลุ่มงานส่งเสรมิสุขภาพ  
สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง 70208 

เห็นชอบ 

10 นางสาววัชราภรณ์  ยุบลเขต 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สังคม 
สสจ.หนองคาย 

กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.กาฬสินธุ์ 
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง 69366 

เห็นชอบ 



4 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

11 นางสาววิไลรัตน์  สดีามาต 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.เฉลมิพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพฯ 
สสจ.ระยอง 

รพ.หนองกุงศรี สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง 82314 

เห็นชอบ 

12 นางสุพรรษา  เอกตาแสง 
จพ.ทันตสาธารณสุขช านาญงาน 

รพ.โซ่พิสยั 
สสจ.บึงกาฬ 

รพ.เขาวง สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง 69713 

เห็นชอบ 

13 นางสาวกรรณิการ์  เบญ็จวนิช 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 

รพ.สต.หาดค า 
สสอ.เมืองหนองคาย 
จ.หนองคาย 

รพ.สต.โนนสูง สสอ.ยางตลาด  
จ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ปฏิบัติราชการ 

เห็นชอบ 

14 นายคมสันต์  เหลือถนอม 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.พลับพลาชัย 
สสจ.บรุีรมัย ์

รพ.สต.บา้นเหล่าใหญ่  
สสอ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายตัดโอน 

เห็นชอบ 

15 นางจริญญา  ภปูุย 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 

รพ.หนองเรือ 
สสจ.ขอนแก่น 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคฯ  
สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ปฏิบัติราชการ 

เห็นชอบ 

16 นางสาวทิพย์รดา  พิลายนต ์
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.บางจาก 
สสจ.สมุทรปราการ 

รพ.สต.บา้นโนนสวาง  
สสอ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ไม่มีเลขว่างส าหรับรบัยา้ย 

ไม่เห็นชอบ 

17 นางสาวนิภาพร  สมสาย 
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัตกิาร 

รพ.บ้านแท่น 
สสจ.ชัยภูม ิ

รพ.กมลาไสย สสจ.กาฬสินธุ์ 
เงื่อนไข : ไม่มีเลขว่างส าหรับรบัยา้ย 

ไม่เห็นชอบ 

18 นางสาวขนิษฐา  มาศงามเมือง 
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

สสอ.เมือง
หนองบัวล าภ ู
จ.หนองบัวล าภ ู

สสอ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 
เงื่อนไข : ไม่มีเลขว่างส าหรับรบัยา้ย 

ไม่เห็นชอบ 

19 นายทินกร  ไพศาล 
นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 

รพ.ศรีเมืองใหม่ 
สสจ.อุบลราชธาน ี

รพ.นาคู สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ไม่มีเลขว่างส าหรับรบัยา้ย 

ไม่เห็นชอบ 

20 นางสาวพนิดา  สายโรจน ์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.บุรีรมัย ์
สสจ.บรุีรมัย ์

รพ.ร่องค า สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ไม่มีเลขว่างส าหรับรบัยา้ย 

ไม่เห็นชอบ 

21 นางสาวษริดา  ยนต์วลิาส 
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมช านาญงาน 

รพ.อุบลรตัน ์
สสจ.ขอนแก่น 

รพร.กุฉินารายณ์  สสจ.กาฬสินธุ ์
เง่ือนไข : สับเปลี่ยน (เกินกรอบอัตราก าลัง 

ไม่เห็นชอบ 

22 นางสาวพรทิพย์  อนันทวรรณ 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.ขอนแก่น 
สสจ.ขอนแก่น 

รพ.ฆ้องชัย สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

ไม่เห็นชอบ 
 

23 นางสาวสุทธิกานต์  ศุภวาสน ์
นักวิชาการพัสดุปฏบิัติการ 

รพท.บางละมุง 
สสจ.ชลบุร ี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป สสจ.กาฬสนิธุ์ 
เงื่อนไข : ปฏิบัติราชการ 

เห็นชอบ 

 4.2 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชพลเรือนสามัญ ครั้งท่ี 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) 
โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ด้วยได้รับแจ้งจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2564 (1 ตุลาคม 2564) โดยให้
ด าเนินการดังนี้ 
 1. รายงานจ านวนข้าราชการ และอัตราเงินเดือนรวมของข้าราชการฯ ในสังกัด  (รวมผู้มาช่วยราชการ) 
เฉพาะต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ และประเภททั่ว ไป ระดับอาวุโสลงมา ตัดยอด ณ วันที่  
1 กันยายน 2564  
 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสังกัด ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2564 เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ปฏิบัติตามนัยหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่เกี่ยวข้อง และ
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ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
พลเรือนสามัญของข้าราชการฯ ทั้งนี้ช่วงคะแนนประเมินของแต่ละระดับ ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะ
ก าหนด แต่คะแนนต่ าสุดของระดับพอใช้ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 3. การบริหารวงเงินที่ใช้เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ครั้งนี้ ในวงเงินร้อยละ 2.90 ของอัตราเงินเดือนรวมของ
ข้าราชการในสังกัด 
 ข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
 1) การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ของผู้ว่าที่ให้บริหารจัดการ ร้อยละ 2.90  
 2) การน าฐานเงินเดือนเฉพาะกลุ่มแพทย์ที่ลาเรียน ให้น ามาเป็นวงเงินกองกลางที่ ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3) กรณีคืนเงินผู้ว่าราชการจังหวัดฯ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบ ดังนี้ 
  1. การบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือน ของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ให้บริหารจัดการ ร้อยละ 2.90 
  - ไม่กันเงินของระดับอ าเภอ/ภาพรวมจังหวัด ให้บริหารจัดการ ร้อยละ 2.90 
  2. น าฐานเงินเดือนเฉพาะกลุ่มแพทย์และทันตแพทย์ที่ลาเรียน/ไม่ปฏิบัติงานที่หน่วยงานเดิม ให้
น ามาเป็นวงเงินกองกลางที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  3. กรณีคืนเงินผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คืนใหแ้ก่หน่วยงานทั้งหมด ตามผลการปฏิบัติงาน  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

5.1  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 9/2564) 
5.1.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 23 - 27) 
5.1.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 28) 
 5.1.3 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 29 - 34) 
 5.1.4 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 35 - 37) 
 5.1.5 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 38 - 51) 

 5.2  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
1) ผลการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วันที่  31 สิงหาคม 2564          130,629,999.24  บาท 
2. ทุนสหกรณ์               2,078,135,047.53  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก     1,137,052,360.46  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,678,567,664.04  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน สิงหาคม 2564  ดังนี้ 

 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 สิงหาคม 2564       3,347      1,165 

      รวม 4,512  คน 
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6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  31 สิงหาคม 2564 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 สิงหาคม 2564     3,662    3,304 
        รวม 6,966  คน 

 2) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการชุดที่ 30 ประจ าปี 2565 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด เปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นกรรมการด าเนินการชุดที่ 30 
ประจ าปี 2565 จ านวน 7 ต าแหน่ง ได้แก่ ประธานด าเนินการ 1 ต าแหน่ง, คณะกรรมการแบบแบ่งเขต 5 ต าแหน่ง  
(เขตละ 1 ต าแหน่ง) และแบบปาร์ตี้ลิสต์ (Party-list) 1 ต าแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เลือกตั้ง
ล่วงหน้าวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เลือกตั้งจริงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือสหกรณ์ฯ ในการพิจารณา จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้เรื่องทางการเงิน หรือ “financial literacy” แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ ทางเฟสบุ๊คไลฟ์ หรือช่องทางอ่ืนๆ เพื่อเป็น
การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 16.35 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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


