
1 
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/๒๕64  
วันอังคารที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระเบียบวาระ/เรื่อง ผู้น าเสนอ ระยะเวลา 
(นาที) 

หน้า
เอกสาร 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุม  
1.1 เรื่องจากที่ประชุม/นโยบายกระทรวงสาธารณสุข 
1.2 เรื่องจากที่ประชุมเขต 
1.3 เรื่องจากที่ประชุมกรมการจังหวัด 
1.4 เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ 
 
 
 
 

10 3 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.)  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 10/2564  
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 
 
 

3 
 

3 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
      - ไม่มี 

 
 

 
 

3 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
      - ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด 

 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
5 

4 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
5.1 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
      5.1.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
      5.1.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
      5.1.3 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
(ด้านบริการทางวิชาการ) (บ.9) 
      5.1.4 นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
(ด้านบริการทางวิชาการ) (บ.8) 

 
 

นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม 
นายสม  นาสอ้าน 

 
นายประสิทธิ์  สงกันหา 

 
นายยุทธพล  ภูเลื่อน 

 
 

5 
5 
 

5 
 

5 

5 

5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
      - รายงานความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชิน ีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์ฯ 5 6 

5.3 เรื่องจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
      - แนวทางการจัดสรรเงิน Fee Schedule ทันตกรรม 
จงัหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข 5 6 

5.4 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
      - ผลการด าเนินงานวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์ 

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 5 6 

5.5 เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 5 7 
5.6 เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชน 5 7 



2 
ระเบียบวาระ/เรื่อง ผู้น าเสนอ ระยะเวลา 

(นาที) 
หน้า

เอกสาร 
5.7 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 5 7 
5.8 เรื่องเสนอโดยเอกสาร  
      5.8.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่ง
การตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  
      5.8.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการ
ทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน 
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 
      5.8.3 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ปีงบประมาณ 2565 
      5.8.4 สถานการณ์การเงินการคลัง 
      5.8.5 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

 
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ 

 
 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ 
 
 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

 7 

5.9 เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ประธานสหกรณ์ฯ 3 8 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 10/2564) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564  
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 1 หน้าที่ 9 - 15) 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
 
 
 



4 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 - ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

ล ำดบั สถำนทีป่ฏบิตังิำน สว่นรำชกำรที่ ระยะเวลำทีป่ฏบิตั ิ ขอยำ้ย

ที่ จรงิ ขอยำ้ย อำยตุวั อำยุ งำนจรงิทีร่พ./สสอ. คร ัง้ที่

รำชกำร สอ.  น ัน้ ๆ ในปี 64 เห็นชอบ ไมเ่ห็นชอบ

ขอยำ้ยขำ้มจงัหวดัไป

1 นายสมคดิ  เพือ่นรัมย์ นักกายภาพบ าบัดช านาญการ รพ.ทา่คันโท รพ.เชยีงดาว หาประสบการณ์ - 47 ปี 15 ปี 15 ปี 1

รพ.ทา่คันโท สสจ.กาฬสนิธุ์ สสจ.เชยีงใหม่ ในการท างาน 3 เดอืน

สสจ.กาฬสนิธุ์

2 น.ส.นติยา  อายยุนื นักกายภาพบ าบัดปฏบัิตกิาร รพ.ร่องค า กง.พัฒนาคณุภาพ หาประสบการณ์ สับเปลีย่น 28 ปี 1 ปี 1 ปี 1

รพ.ร่องค า สสจ.กาฬสนิธุ์ และรูปแบบบรกิาร ในการท างาน 4 เดอืน 3 เดอืน 3 เดอืน

สสจ.กาฬสนิธุ์ สสจ.รอ้ยเอ็ด

3 น.ส.เนตรทราย  กวา้งชยัภมูิ แพทยแ์ผนไทยปฏบัิตกิาร รพ.ร่องค า รพ.เกษตรวสิัย ดแูลบพุการี สับเปลีย่น 33 ปี 5 ปี 5 ปี 1

รพ.ร่องค า สสจ.กาฬสนิธุ์ สสจ.รอ้ยเอ็ด 5 เดอืน 2 เดอืน 2 เดอืน

สสจ.กาฬสนิธุ์

4 นางกญัธรีณี  วชิาผง พยาบาลวชิาชพีช านาญการ รพ.ฆอ้งชยั รพ.รอ้ยเอ็ด ดแูลครอบครัว - 37 ปี 11 ปี 4 ปี 1

รพ.ฆอ้งชยั สสจ.กาฬสนิธุ์ สสจ.รอ้ยเอ็ด 4 เดอืน

สสจ.กาฬสนิธุ์

5 น.ส.นติยา  พลกลู พยาบาลวชิาชพีปฏบัิตกิาร รพ.ดอนจาน สสจ.เลย ดแูลบพุการี - 29 ปี 1 ปี 1 ปี 1

รพ.ดอนจาน สสจ.กาฬสนิธุ์ 4 เดอืน 4 เดอืน 4 เดอืน

สสจ.กาฬสนิธุ์

6 นงส.ศวิาพร  สวุรรณ์ นวก.สาธารณสขุปฏบัิตกิาร รพ.สต.กดุฝ่ังแดง รพ.สต.บา้นนาแซง กลับภมูลิ าเนา สับเปลีย่น 25 ปี 1 ปี 1 ปี 1

รพ.สต.กดุฝ่ังแดง สสอ.กฉุนิารายณ์ สสอ.เสลภมูิ 1 เดอืน

สสอ.กฉุนิารายณ์ จ.รอ้ยเอ็ด

กำรขอโอนขำ้รำชกำร

1 นายอรรคพล  ภผูาจติต์ นวก.สาธารณสขุช านาญการ รพ.ค าม่วง ศนูยอ์นามัยที ่๘ เพิม่พนูประสบการณ์ - 34 ปี 1 ปี 1 ปี 1

รพ.ค าม่วง สสจ.กาฬสนิธุ์ จ.อุดรธานี ในการท างาน 4 เดอืน 4 เดอืน

สสจ.กาฬสนิธุ์ กรมอนามัย

* หมำยเหต ุ : ระบบยำ้ยออนไลน ์ วำระกำรยำ้ยวนัที ่ 1  สงิหำคม  2565  

กำรบนัทกึขอ้มลูออนไลนใ์นระบบตน้ทำง  จะเปิดใหบ้นัทกึขอ้มลูต ัง้แตว่นัที ่ 16  ตลุำคม  2564  ถงึวนัที ่ 15  มนีำคม  2565

สว่นกำรบนัทกึออนไลนใ์นระบบปลำยทำง  จะใหบ้นัทกึขอ้มลูภำยในวนัที ่ 15  เมษำยน  2565           

       บญัชรีำยชือ่ขำ้รำชกำรทีข่อยำ้ยขำ้มจงัหวดั

ชือ่ ต ำแหนง่/จ.18 เหตผุลทีข่อยำ้ย เง ือ่นไข
ผลกำรพจิำรณำของ

คณะกรรมกำรจงัหวดั



5 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

5.1.2 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

5.1.3 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายประสิทธิ์  สงกันหา) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

5.1.4 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพเิศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายยุทธพล  ภูเลื่อน) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 



6 
 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
       - รายงานความก้าวหน้าการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจงัหวัด 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

 5.3  เรื่องจากกลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
 แนวทางการจัดสรรเงิน Fee Schedule ทันตกรรม จ.กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
ต้นทุนค่าวัสดุ หมายถึง ค่าวัสดุสิ้นเปลืองที่มีการเบิกจ่ายเพ่ือใช้ในการบริการสุขภาพช่องปาก โดยจ่ายให้หน่วยงาน
ที่เป็นผู้จัดซื้อ/จัดหาวัสดุดังกล่าว 
ต้นทุนค่าแรง ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพ่ิมพิเศษ (พ.ต.ส., เงินเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย) ค่าเช่าบ้าน 
ค่าการศึกษาบุตร ค่าล่วงเวลา โบนัส ค่าประชุมอบรม โดยจ่ายให้สถานบริการของทันตบุคลากรผู้ให้บริการ 
ต้นทุนค่าเสื่อม หมายถึง ต้นทุนค่าเสื่อมราคาประจ าปีของครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการบริการสุขภาพช่องปาก   
โดยจ่ายให้สถานบริการที่ตั้งจุดบริการ  

แนวทางการจัดสรรเงินงานบริการส่งเสริมป้องกันในหญิงตั้งครรภ์ 
รูปแบบการจัดบริการ การจัดสรรเงิน Fee Schedule (บาท) 

โรงพยาบาล รพ.สต.ที่มีทันต
บุคลากร 

รพ.สต.ที่ไม่มี
ทันตบุคลากร 

1.จัดบริการในโรงพยาบาล    
ตรวจสุขภาพช่องปาก 200 - - 
ขัดและท าความสะอาดฟัน 300 - - 

2. จัดบริการใน รพ.สต โดยทันตบุคลากรที่อยู่ประจ า    
ตรวจสุขภาพช่องปาก 30 170 - 
ขัดและท าความสะอาดฟัน 45 255 - 

3. รพ.สต. ที่มีทันตบุคลากรไปจัดบริการใน รพ.สต. 
ที่ไม่มีทันตบุคลากร  

   

ตรวจสุขภาพช่องปาก 30 160* 10 
ขัดและท าความสะอาดฟัน 45 240* 15 

4.โรงพยาบาล ไปจัดบริการใน รพ.สต.  
(ไม่มีทันตบุคลากรหรือมีทันตบุคลากร) 

  

ตรวจสุขภาพช่องปาก 176 24 
ขัดและท าความสะอาดฟัน 264 36 

 * หมายถึง  จ านวนเงิน หารด้วยจ านวนทันตบุคลากรทั้งหมดที่มีส่วนในการให้บริการ 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
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 5.4 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
       - ผลการด าเนินงานวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์ 
(รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 16 - 20) 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

 5.5  เรื่องจากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  
………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………….. 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

๕.6  เรื่องจากโรงพยาบาลชุมชน 
………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

๕.7  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
………………………………………………………...……………………………..……………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
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5.8  เรื่องเสนอโดยเอกสาร  
5.8.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 3 หน้าที่ 21 - 22) 
5.8.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 23) 
 5.8.3 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 24 - 32) 
 5.8.4 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 33) 
 5.8.5 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 34 - 38) 

 5.9  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
ผลการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วันที่  29 ตุลาคม 2564          160,956,306.34  บาท 
2. ทุนสหกรณ์               2,125,721,214.63  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก     1,170,642,129.08  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,760,980,369.26  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน ตุลาคม 2564  ดังนี้ 

 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 ตุลาคม 2564       3,353      1,165 

      รวม 4,518  คน 
6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  31 ตุลาคม 2564 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  31 ตุลาคม 2564     3,668    3,307 
        รวม 6,975  คน 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 

มติที่ประชุม .....…………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
…………………………………………………………...……………………………..……………………….………………………………………… 
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เอกสารหมายเลข 1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 10/๒๕64 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  เวลา 10.15 – 11.40 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. นายประสิทธิ์  สงกันหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
3. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
4. นางสุภาภรณ ์  พรมแพง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
5. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
6. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
7. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
8. นายณัฐพงค์    ลือฉาย  หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
9. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
10. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
11. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
12. นายศิริชัย  รินทะราช แทนหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
13. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
14. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
15. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
17. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายสม   นาสอ้าน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นางศุภกาญจน์  หรสิทธิ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
3. นางสาวจุฑารัตน์  จังโกฎิ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
4. นายคงฤทธิ์  วันจรูญ  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นายบุรินทร์  จินดาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางน้ าทิพย์  สีก่ า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
7. นางสาววานิช  รุ่งราม  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
8. นางสาวปุณณดา  มูลศรี  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
9. นายวรัญญู  สุริยะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
10. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
11. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.15 น. 
 นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ประธานการประชุม ได้กล่าว
เปิดประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. การประชุมกรมการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าประชุม ซึ่งจะมีเรื่องหารือในที่
ประชุม คือ การเปิดโรงเรียน การฉีดวัคซีน การขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ให้ช่วยจัดอัตราก าลังคน 
ทรัพยากร งบประมาณ ในการด าเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งการจัดการสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 
โดยรายละเอียดจะน ามาแจ้งให้ทราบในการประชุม EOC วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 2. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุม VDO Conference (วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.) 
เรื่อง มาตรการ การเปิดเมือง โดย นายสม  นาสอ้าน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
เข้าร่วมประชุม ซึ่งก็จะมีการน าข้อสั่งการ มาแจ้งให้ทราบในการประชุม EOC วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
 3. ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 มีการติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ ซึ่งในช่วงนี้
ก็มีสถานการณ์น้ าท่วม จึงขอความร่วมมือผู้บริหารติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 9/2564) เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564   

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงาน ครั้งที่ 9/2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 1 ราย คือ นางวิลาวัลย์  ปิงวัง ต าแหน่ง พยาบาลวิชีพช านาญการ 
รพ.ฆ้องชัย สสจ.กาฬสินธุ์ ขอย้ายไปที่ รพ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น เหตุผลที่ขอย้าย : กลับภูมิล าเนา เงื่อนไข : 
สับเปลี่ยน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นชอบ 

 4.2 ขอสนับสนุนงบ CF ส าหรับบริหารจัดการในภาพรวม จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
 1) พัฒนาระบบ Smart hospital โรงพยาบาลนาคู และ โรงพยาบาลฆ้องชัย แห่งละ 2 ล้านบาท 
 2) เหตุการณ์วาตภัย อาคารส านักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บ้านกอก อ าเภอสมเด็จ จ านวน 
23,060 บาท  
 รวมเป็นเงิน 4,023,060.- บาท โดยขอสนับสนุนจาก โรงพยาบาลสมเด็จ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 5.1  เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 5.1.1 ทิศทางแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ และกรอบค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ปีงบประมาณ 2565 
 ทิศทาง ประเด็นเน้นหนักแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์  ปีงบประมาณ 2565 
 1. Agenda ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 4 E PA   
 2. Function 4 E 14 แผนงาน 38 โครงการ 65 ตัวชี้วัด  
 3. Area ผลวิเคราะห์สถานะสุขภาพ  
 กรอบค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานสังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
 - PA 12 KPI 84 คะแนน  
 - Function 8 KPI 16 คะแนน 
 โดยก าหนดการชี้แจง KPI Template Master Plan กรอบค ารับรองปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติราชการ 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์) 
 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 จ านวนงบประมาณ 3,434,500 บาท สว่นต่างจาก
ปีงบประมาณท่ีแล้ว -5,079,334 บาท สัดส่วนลดลง (ร้อยละ) 61.91 
(รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2564 เอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 13 - 21) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.1.2 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี  พ.ศ. 
2542ม.12 (4) ปี 2551 –2563 ถ่ายโอน 65 แห่ง จาก 9,787 แห่ง (0.66%) 
 2. แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ. 2551 
 3. แผนปฏิบัติการการก าหนดขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) ป ีพ.ศ. 
2551 ผลศึกษา ข้อเสนอ ถ้า อปท.ในพื้นที่ไม่พร้อม ให้ถ่ายโอนให้ อบจ.ที่พร้อม 
 4. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (19 ตุลาคม 2564) 
 การด าเนินการก่อนการถ่ายโอนภารกิจ 
 1. เตรียมพร้อมโครงสร้าง : ตั้งกองสาธารณสุข อบจ. 
 2. เตรียมพร้อมงบประมาณ : ท าแผนงบประมาณล่วงหน้า 1 ปี 
 3. เตรียมพร้อมบริหารบุคลากร 
 4. การประชาสัมพันธ์ 
กลไกและกระบวนการถ่ายโอนภารกิจ 
 1. กลไกส่งเสริมและสนับสนุนในระดับชาติ  
 2. กลไกส่งเสริมและสนับสนุนในระดับพื้นท่ี : คณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นท่ี (กสพ.) 
ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์และข้ันตอนการประเมินความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือรองรับการถ่ายโอนฯ 
 1) ด้านโครงสร้างองค์กร 2) ด้านบุคลากร 3) ด้านการเงินและการจัดสรรทรัพยากร 4) ด้านแผนพัฒนา
สาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
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 การประเมินความพร้อมในการจัดการด้านสาธารณสุขของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับ
ดีมาก (ระดับคะแนนมากกว่าร้อยละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90) ให้ อบจ.รับถ่ายโอน สอน./รพ.สต. อย่างน้อยอ าเภอ
ละ 2 แห่ง หรือรวมแล้วไม่เกิน 60 แห่ง 
 จ านวนบุคลากรและจ านวนกลุ่มงานภายในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ล าดับ ต าแหน่ง/กลุ่มงาน จ านวนอัตราก าลัง/ขนาด 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
1 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 1 1 1 
2 กลุ่มงานบริหารสาธารณสุข 2 4 4 
3 กลุ่มงานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค 2 4 3 
4 กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว 2 3 6 

รวม 7 12 14 
 การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และบัญชี 
 - ให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ได้รับ
การถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีแหล่งรายได้ดังนี้ 
 (๑) รายได้จากหน่วยบริการประจ าแม่ข่ายที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดย
หน่วยบริการประจ าแม่ข่ายจะจัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่แต่ละเครือข่ายได้ท าข้อตกลงก าหนดไว้โดยต้องไม่แตกต่าง
จากแนวทางการจัดสรรงบประมาณก่อนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด และต้องมีความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมกับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
 (๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
 - ให้ส านักงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณให้แก่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่น้อยกว่าที่เคยจัดสรรให้แก่สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลและเทศบาล ดังนี้ 
 (๑) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ขนาดเล็ก ๑ ล้านบาท/ปี 
 (๒) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ขนาดกลาง ๑.๕ ล้านบาท/ปี 
 (๓) สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ขนาดใหญ่ ๒ ล้านบาท/ปี 
 การด าเนินการหลังการถ่ายโอนภารกิจฯ 
 การก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
 - ให้ กสพ. ก ากับดูแลและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐ พรรษา  
นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที  ่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาม
แนวทางการก ากับดูแลและประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัด (Monitoring and Evaluation Protocol: M & 
E Protocol) และคู่มือการพัฒนาคุณภาพสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (Quality Assurance Manual) ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่คณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 - ให้ กสพ. สามารถแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจหรือคณะท างานที่ ประกอบด้วย หลายภาคส่วนตาม
ความจ าเป็นและเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อด าเนินการประเมินผลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ   
๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 
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 - ให้ กสพ. รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่ได้รับการถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
ความคิดเห็น : โอกาส   1) ความก้าวหน้าตาแหน่ง ถึงระดับเชี่ยวชาญ 2) กรอบอัตรากาลัง เพ่ิมขึ้น  
    3) งบเดิมยังม ี    4) อุดหนุนเพ่ิมขึ้น 
  ความเสี่ยง 1) การเมืองและนโยบาย จริงใจ ต่อเนื่อง หรือไม ่ 2) สถานการเงินระดับชาติ 
    3) กรอบงบบุคลากร ของ อปท. ไม่เกิน 40% 
 ข้อเสนอ ทางวิชาการ 1. ช้า หรือ เร็ว สุดท้ายต้องถ่ายโอน 
 ความท้าทาย  2. ข้าราชการไม่มีเสีย ประชาชนได้รับสิ่งที่ดีข้ึน หรือไม ่

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.2  เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
 มาตรการการเร่งรัดการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 3X3 ไตรมาส 1 ปี 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564) 
 ผลการด าเนินงานค้นหาเชิงรุก (case finding) ไตรมาส 1/2565 พบผู้ป่วย จ านวน 4 ราย (อ าเภอเมือง 
1 ราย ,อ าเภอนาคู 2 ราย และ อ าเภอเขาวง 1 ราย) 
 กิจกรรม “3X3” คือ ตรวจ 3 อย่าง ในกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่ม  
 3 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ 1) ผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง 2) กลุ่มผู้สูงอายุ ≥65 ปี สูบบุหรี่  มีโรคร่วม 
COPD/DM 3) Household contacts (ทุกราย) 
 3 วิธีตรวจ ได้แก่ 1) Chest x-ray 2) Sputum (Gene x-pert หรือ LAMP test ) 3) IGRA 
 ผลการด าเนินงานค้นหาเชิงรุก (case finding) ตามกิจกรรมเน้นหนัก ไตรมาส 1/2565 “กิจกรรม 3X3” 
อ าเภอที่ด าเนินงาน ได้แก่ อ าเภอฆ้องชัย 129 ราย อ าเภอกุฉินารายณ์ 98 ราย อ าเภอค าม่วง 49 ราย อ าเภอ
กมลาไสย 12 ราย อ าเภอหนองกุงศรี 12 ราย อ าเภอดอนจาน 6 ราย อ าเภอนาคู 2 ราย อ าเภอนามน 2 ราย 
อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2 ราย รวม 318 ราย ผลการตรวจ Sputum (X-pert) TB 2 ราย 
 ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ไตรมาส 1/2565 จ านวน 32 คน ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนใน 7 รพ. พบสูงสุดที่   
รพ.กาฬสินธุ์ จ านวน 7 ราย รองลงมา คือ รพ.นาคู และ รพ.สมเด็จ แห่งละ 6 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อัตราส่วน
เพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 2.2: 1 น้ าหนักเฉลี่ย 49.78 กก. (น้ าหนักน้อยสุด 37 กก. – น้ าหนักมากสุด 73 กก.) 
อายุเฉลี่ย 54 ปี (อายุน้อยสุด 20 ปี – อายุมากสุด 76 ปี) 
 ผลการตรวจ IGRAs จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 
2565 คิดเป็นร้อยละ 68 อ าเภอที่ส่งตรวจได้แก่ อ าเภอค าม่วง อ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอยางตลาด 
ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาด าเนินการ 
 1. เป้าหมายอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า (TB treatment 
coverage) จ าแนกรายไตรมาส เป้าหมายร้อยละ 88 หรือ 1,058 ราย 
 2. เป้าหมายอัตราความครอบคลุมการขึ้นทะเบียนของผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนาน/ วัณโรคดื้อยา 
Rifampicin (MDR/RR-TB treatment coverage) เป้าหมายร้อยละ 70 จ าแนกรายไตรมาส เป้าหมายร้อยละ 70 
หรือ 29 ราย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.3  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 10/2564) 
5.3.1 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 4 หน้าที่ 27) 
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 5.3.2 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 28 - 34) 
 5.3.3 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 35 - 39) 
 5.3.4 รายงานการเบิกจ่ายตรงในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 40 - 46) 
 5.3.5 การจัดประชุมชี้แจงการคัดเลือก อสม.ดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี พ.ศ. 2565 และ แจ้งขยาย
ระยะเวลาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาวะประชาชนด้วยกลไกคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ระดับเขตสุขภาพ และระดับจังหวัด 
โดย กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที ่47) 

 5.4  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
1) ผลการด าเนินงาน มีดังต่อไปนี้ 

 1. ก าไร  ณ  วันที่  30 กันยายน 2564          141,633,610.40  บาท 
2. ทุนสหกรณ์               2,095,237,638.69  บาท 
3. เงินฝากจากสมาชิก     1,159,986,350.75  บาท 
4. ทุนด าเนินการ               5,679,355,835.99  บาท 
5. จ านวนสมาชิกสหกรณ์ ณ ปัจจุบันถึงเดือน กันยายน 2564  ดังนี้ 

 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ 
คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  30 กันยายน 2564       3,348      1,164 

      รวม 4,512  คน 
6. ผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ  ณ  วันที่  30 กันยายน 2564 

   สามัญ    สมทบ 
 คงเหลือสมาชิก ณ วันที่  30 กันยายน 2564     3,667    3,304 
        รวม 6,971  คน 
 2) การจัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้เรื่องทางการเงิน หรือ “financial literacy” แก่สมาชิก
สหกรณ์ฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้สหกรณ์ไม่
สามารถจัดอบรมแก่สมาชิก สหกรณ์ฯ จึงได้น า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาสมาชิกใหม่ด้านการออม สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ปี 2563 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มาย้อนหลังให้สมาชิกได้รับฟัง
อีกครั้ง ทางเฟสบุ๊คของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
 3) ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 6.25% ต่อปี เป็น 6.00% ต่อปี 
  วันเลือกตั้งเพ่ือสรรหาคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30/2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.  
  - เลือกตั้งล่วงหน้า วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด
  - เลือกตั้งจริง วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ณ เขตเลือกตั้งทุกเขต 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 1. การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ในรูปแบบ On Site  
 มาตรการ : ๑) เข้ม ๖ มาตรการหลัก (DMHT-RC) ๖ มาตรการเสริม (SSET-CQ) ๒) แนวทาง ๗ มาตรการ
เข้มส าหรับ สถานศึกษาแบบไป-กลับ เน้น School Pass และ Small Bubble 3) สถานประกอบกิจการ กิจกรรม 
ที่อยู่รอบรั้วสถานศึกษา ผ่านการประเมิน TSC+ COVID free setting  
 ตรวจคัดกรอง หาเชื้อ : มีการสุ่มตรวจ เป็นระยะๆ  
 การเข้าถึงวัคซีน : ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาได้รับ วัคซีนครบโดส (๒ เข็ม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 การประเมิน ความเสี่ยง (TST) : ๓ วันต่อสัปดาห์ 
หมายเหตุ : ปริมาณการสุ่มและความถี่ของการตรวจคัดกรองหาเชื้อด้วยวิธีการที่เหมาะสม ให้คณะกรรมการ 
โรคติดต่อจังหวัดก าหนดได้ตามความเหมาะสมของการระบาดในพ้ืนที่แยกระดับอ าเภอของแต่ละจังหวัด 
 2. การด าเนินงานด้านความปลอดภัย (COVID-Free Setting) ได้มีการชี้แจงแนวทางแก่บุคลากรแล้ว 
 รายละเอียด กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ จะได้แจ้งเวียนหนังสือให้ทราบ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 11.40 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    (ลงชื่อ)      ธงชัย  ปัญญูรัตน์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายธงชัย  ปัญญูรัตน์) 
        นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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เอกสารหมายเลข 2 
ผลการด าเนินงานวัณโรค จังหวัดกาฬสินธุ์  โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

 
 
 

 
 



17 
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๒๑ 

เอกสารหมายเลข 3 
ความก้าวหนา้การด าเนนิงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit 
(แหล่งข้อมูล : ฐานข้อมูล สสจ.กาฬสินธุ์ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)  โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 
 

 
 
 
 
 

ท ัง้หมด

จ ำนวน(ขอ้) จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ จ ำนวน(ขอ้) รอ้ยละ

PP&P Excellence 18 2             11.11        2             11.11        14                77.78            

Service Excellence 28 6             21.43        2             7.14         20                71.43            

People Excellence 3 -              -           -              -           3                  -               

Governance Excellence 7 -              -           1             14.29        6                  85.71            

กระทรวง+เขต 9                   -              -           -              -           9                  100.00           

รวม 65                  8              12.31       5 7.69         52                         80.00            

สรปุผลตวัชีว้ดัตรวจรำชกำร 65 ตวัชีว้ดั (ไตรมำสที ่1 ปีงบประมำณ 2565)

กลุม่ตวัชีว้ดั
ผำ่น ไมผ่ำ่น อยูร่ะหวำ่งปรบัปรงุระบบบนัทกึ
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ตวัชีว้ดัทีไ่มผ่ำ่นเกณฑ์

สรปุตวัชีว้ดัตรวจรำชกำร ปีงบประมำณ 2564  ขอ้มลู ระหว่ำงวนัที ่1 ตลุำคม 2564 - 25 พฤศจกิำยน 2564 ขอ้มลู ณ วนัที ่25 พฤศจกิำยน 2564

ตวัชีว้ดั เกณฑ์ กำฬสนิธุ ์ เมอืง นำมน กมลำไสย รอ่งค ำ กฉุนิำรำยณ์ เขำวง ยำงตลำด หว้ยเม็ก สหสัขนัธ์ ค ำมว่ง ทำ่คนัโท หนองกงุศรี สมเด็จ หว้ยผึง้ สำมชยั นำคู ดอนจำน ฆอ้งชยั

HDC (2.1) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี สงูดสีมสว่น และสว่นสงูเฉลีย่ทีอ่าย ุ5 ปี ≥57 100 เป้าหมาย 36,570 5,078 1,503 2,444 584 3,813 1,100 4,867 2,070 1,340 2,236 1,649 2,289 2,333 1,196 1,032 1,051 1,172 813

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผูรั้บผดิชอบ ขวัญใจฤทัยรัตน์

บันทกึ

ผลงาน 18,461 3,115 117 1,666 34 2,026 159 3,066 781 897 1,712 262 848 1,182 453 758 356 310 719

*ไม่ผา่น รอ้ยละ 50.48 61.34 7.78 68.17 5.82 53.13 14.45 63.00 37.73 66.94 76.57 15.89 37.05 50.66 37.88 73.45 33.87 26.45 88.44

HDC (2.2) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ทัง้หมดตามชว่งอายทุีก่ าหนดมี

พัฒนาการสมวัย

≥85 100 เป้าหมาย 7,439 1,047 291 497 138 797 251 949 417 280 478 335 442 459 240 214 204 230 170

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน 845 155 34 98  - 81 3 85 58 42 65 32 40 58 36 18 27  - 13

*ไม่ผา่น รอ้ยละ 11.36 14.80 11.68 19.72  -   10.16 1.20 8.96 13.91 15.00 13.60 9.55 9.05 12.64 15.00 8.41 13.24  -   7.65

HDC (2.2.1) รอ้ยละของเด็กอาย ุ0-5 ปี ไดรั้บการคัดกรองพัฒนาการ ≥90 100 เป้าหมาย 7,439 1,047 291 497 138 797 251 949 417 280 478 335 442 459 240 214 204 230 170

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน 984 172 42 108 1 109 3 92 59 60 87 34 43 62 40 26 27  - 19

*ไม่ผา่น รอ้ยละ 13.23 16.43 14.43 21.73 0.72 13.68 1.20 9.69 14.15 21.43 18.20 10.15 9.73 13.51 16.67 12.15 13.24  -   11.18

HDC (2.2.3) เด็กอาย ุ0-5 ปี ทีม่พัีฒนาการสงสัยลา่ชา้ไดรั้บการตดิตาม ≥90 100 เป้าหมาย 341 55 22 32 1 37  - 26 20 34 31 9 13 23 8 11 12  - 7

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน 202 38 14 22  - 9  - 19 19 16 9 7 10 19 4 3 12  - 1

*ไม่ผา่น รอ้ยละ 59.24 69.09 63.64 68.75  -   24.32  -   73.08 95.00 47.06 29.03 77.78 76.92 82.61 50.00 27.27 100.00  -   14.29

HDC (2.2.4) เด็กพัฒนาการลา่ชา้ไดรั้บการกระตุน้พัฒนาการดว้ยTEDA4I หรอื

เครือ่งมอืมาตรฐาน

≥60 100 เป้าหมาย 3 1  -  -  -  -  - 1 1  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

*ไม่ผา่น รอ้ยละ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

HDC (3.2) รอ้ยละของเด็กปฐมวัยทีไ่ดรั้บการคัดกรองแลว้พบวา่มพัีฒนาการ

ลา่ชา้ไดรั้บการกระตุน้พัฒนาการดว้ยเครือ่งมอืมาตรฐาน

≥60 100 เป้าหมาย 3           1          -  -  -  -  - 1          1         -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

กลุม่งานสง่เสรมิสขุภาพ ขวัญใจฤทัยรัตน์ผูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

*ไม่ผา่น รอ้ยละ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

HDC (29.0) รอ้ยละของผูป่้วยนอกทัง้หมดทีไ่ดรั้บบรกิาร ตรวจ วนิจิฉัย รักษา

โรค และฟ้ืนฟสูภาพ ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก

≥20.5 100 เป้าหมาย 167,673 12,265 3,457 9,993    1,984 43,689     4,568 9,448   4,649 2,165   10,912 2,308  11,487    23,940 3,882 3,948 6,681 9,348  2,949 

กลุม่งานแพทยแ์ผนไทย สพุนิผูรั้บผดิชอบ HDCบนัทกึ ผลงาน 28,094   3,192   1,250 2,544    168    2,411      1,556 1,472   1,621 820     1,285   1,105  1,572      3,422   1,413 254    1,400 1,643  966    

*ไม่ผา่น รอ้ยละ 16.76 26.03   36.16 25.46    8.47   5.52        34.06 15.58   34.87 37.88   11.78   47.88  13.69      14.29   36.40 6.43   20.95 17.58  32.76 

HDC (34.2) รอ้ยละของการใหก้ารรักษาผูป่้วย STEMI ไดต้ามมาตรฐานเวลาที่

ก าหนด

≥60 100 เป้าหมาย 3            -  -  -  - 1              -  -  -  -  -  - 2             -  -  -  -  -  - 

กลุม่งานควบคมุโรคไม่ตดิตอ่ฯ ทพิาพรผูรั้บผดิชอบ HDCบันทกึ ผลงาน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

*ไม่ผา่น รอ้ยละ  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   
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เอกสารหมายเลข 4 
 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

 
 

 
 

สรปุ แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบรกิารทางการแพทยท์ีเ่บกิจ่ายในลักษณะงบลงทนุ ปงีบประมาณ 2564 ข้อมูล ณ วนัที ่25-11-2564 (13.00 น.)
วงเงินรวมทัง้หมด

จ านวนแผน    จ านวนเงิน
จ านวน
แผน

   จ านวนเงิน
จ านวน
แผน

   จ านวนเงิน
จ านวน
แผน

   จ านวนเงิน
จ านวน
แผน

   จ านวนเงิน จ านวนแผน    จ านวนเงิน

1 10709-รพ.กาฬสินธ์ุ 79 20,000,100.01       3 4,450,000.00       6 4,347,205.00       1 11,000.00        69 11,191,895.01  87.34
2 11077-รพ.นามน 23 1,804,244.76         1 90,000.00           22 1,714,244.76    95.65
3 11078-รพ.กมลาไสย 30 6,449,352.28         3 1,860,052.28       3 2,650,000.00    24 1,939,300.00    80.00
4 11079-รพ.ร่องค า 15 871,253.86            15 871,253.86       100.00
5 11080-รพ.เขาวง 30 2,838,075.99         10 753,500.00         2 103,000.00       18 1,981,575.99    60.00
6 11081-รพ.ยางตลาด 51 8,236,415.25         2 2,230,000.00       49 6,006,415.25    96.08
7 11082-รพ.ห้วยเม็ก 34 3,455,468.66         34 3,455,468.66    100.00
8 11083-รพ.สหัสขันธ์ 33 2,716,449.61         3 598,034.58         1 203,000.00         1 55,000.00        28 1,860,415.03    84.85
9 11084-รพ.ค าม่วง 23 3,430,805.87         1 787,000.00         1 218,000.00       21 2,425,805.87    91.30
10 11085-รพ.ท่าคันโท 10 2,547,565.80         10 2,547,565.80    100.00
11 11086-รพ.หนองกุงศรี 35 3,606,318.86         35 3,606,318.86    100.00
12 11087-รพ.สมเด็จ 54 5,529,270.12         1 350,000.00         53 5,179,270.12    98.15
13 11088-รพ.ห้วยผ้ึง 18 2,416,249.14         18 2,416,249.14    100.00
14 11449-รพร.กุฉินารายณ์ 84 10,153,774.85       8 1,034,233.00       13 1,212,059.85    63 7,907,482.00    75.00
15 28017-รพ.นาคู 34 5,203,702.48         34 5,203,702.48    100.00
16 28789-รพ.ฆ้องชยั 29 4,397,035.45         2 289,900.00         2 128,800.00       25 3,978,335.45    86.21
17 28790-รพ.ดอนจาน 28 2,089,723.49         28 2,089,723.49    100.00
18 28791-รพ.สามชยั 15 1,673,847.58         15 1,673,847.58    100.00

625         87,419,654           2        2,230,000           6        5,048,035           33      9,714,890           23      4,377,860        561        66,048,869      89.76

5 เบกิจ่ายเงินแล้ว
รอ้ยละการ
เบกิจ่ายเงิน

รวมทัง้หมด

CUP
รวมแผนทัง้หมดป2ี564 1 จัดท าแผนแล้ว 2 ขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้างแล้ว 3 ท าสัญญาเรยีบรอ้ย 4 ตรวจรบัเรยีบรอ้ย

ล าดับ
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เอกสารหมายเลข 5 
สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
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เอกสารหมายเลข 6 
สถานการณ์การเงินการคลัง โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 

ล ำดบั รหสั หน่วยบริกำร ขนำด CR QR Cash NWC NI+Depreciation

Liq
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s
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k 

Sc
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g

EBITDA
เงินบ ำรุงคงเหลอื

(หกัหน้ีแลว้)

1 10709 กาฬสินธ์ุ,รพท. S 2.58 2.35 0.94 413,882,227.80 65,174,614.19 0 0 0 0 67,609,366.26 -13,382,941.65 
2 11449 สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์,รพช. M2 2.80 2.53 0.80 136,783,987.32 35,046,228.59 0 0 0 0 37,766,484.86 -15,505,097.09 
3 11081 ยางตลาด,รพช. M2 4.75 4.37 1.81 187,642,588.05 52,978,651.38 0 0 0 0 54,355,684.63 40,750,049.42
4 11087 สมเด็จ,รพช. M2 3.57 3.25 1.86 99,564,614.94 24,440,679.23 0 0 0 0 25,861,850.98 33,155,636.65
5 11078 กมลาไสย,รพช. F1 1.66 1.46 0.64 36,058,039.90 31,444,336.08 1 0 0 1 32,259,479.71 -19,668,064.52 
6 11080 เขาวง,รพช. F2 4.82 4.47 3.00 64,680,962.76 20,493,721.65 0 0 0 0 21,084,479.84 33,863,713.03
7 11082 ห้วยเมก็,รพช. F2 2.81 2.54 0.61 34,756,059.18 20,592,516.02 1 0 0 1 20,910,376.40 -7,474,066.93 
8 11086 หนองกุงศรี,รพช. F2 8.88 8.54 5.99 96,286,714.46 26,722,212.64 0 0 0 0 27,246,716.16 61,024,024.11
9 11084 ค ามว่ง,รพช. F2 2.89 2.63 1.91 41,606,348.14 20,165,362.80 0 0 0 0 21,074,233.95 19,860,394.04
10 11085 ท่าคันโท,รพช. F2 3.04 2.35 1.43 46,333,391.16 27,989,985.93 0 0 0 0 28,708,767.91 9,726,133.46
11 11077 นามน,รพช. F2 5.54 5.00 3.78 34,274,018.89 15,858,945.16 0 0 0 0 16,263,475.88 20,993,423.87
12 11088 ห้วยผ้ึง,รพช. F2 2.26 1.99 0.97 19,643,808.19 9,512,331.02 0 0 0 0 10,000,702.41 -464,510.04 
13 11083 สหัสขันธ์,รพช. F2 3.63 3.23 1.23 50,916,370.91 16,725,232.57 0 0 0 0 17,167,341.91 4,479,360.89
14 11079 ร่องค า,รพช. F2 3.01 2.82 1.77 20,548,255.20 7,525,314.52 0 0 0 0 7,784,167.62 7,897,291.63
15 28017 นาคู,รพช. F2 2.58 2.23 1.48 22,326,381.44 14,517,297.74 0 0 0 0 15,061,036.54 6,733,576.28
16 28789 ฆ้องชัย,รพช. F3 4.45 3.74 2.57 29,539,586.85 13,845,683.37 0 0 0 0 14,279,135.69 13,480,774.56
17 28790 ดอนจาน,รพช. F3 3.52 2.83 1.66 25,949,105.56 14,219,554.36 0 0 0 0 14,506,107.60 6,770,294.07
18 28791 สามชัย,รพช. F2 4.73 4.34 1.60 36,411,708.30 10,252,308.52 0 0 0 0 10,747,594.18 5,795,887.70

3.75 3.37 1.89 1,397,204,169.05 427,504,975.77 442,687,002.53 208,035,879.48
* ข้อมูลจำก http://hfo65.cfo.in.th         ณ วนัที่ เวลำ 15.40 น.

วิกฤต ระดับ 7 จ านวน 0 ได้แก่ 7 มีภาวะวิกฤติทางการเงินข้ันรุนแรง
วิกฤต ระดับ 6 จ านวน 0 ได้แก่ 6 คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 3 เดือน
วิกฤต ระดับ 5 จ านวน 0 ได้แก่ 5 คาดว่าจะประสบปัญหาภายใน 6 เดือน
วิกฤต ระดับ 4 จ านวน 0 ได้แก่ 4 คาดว่าจะประสบปัญหาภายหลัง 6 เดือน
วิกฤต ระดับ 3 จ านวน 0 ได้แก่ 3 คาดว่าจะดีข้ึนภายใน 3 เดือน
วิกฤต ระดับ 2 จ านวน 0 ได้แก่ 2 คาดว่าจะดีข้ึนภายหลัง 3 เดือน
วิกฤต ระดับ 1 จ านวน 2 ได้แก่ รพ.กมลาไสย รพ.ห้วยเม็ก 1 ปกติ

ไม่วิกฤต ระดับ 0 จ านวน 16 ได้แก่ รพท.กาฬสินธ์ุ รพร.กุฉินารายณ์ รพ.ยางตลาด รพ.สมเด็จ  รพ.เขาวง รพ.หนองกุงศรี รพ.ค าม่วง 0 ปกติ
รวม 18 รพ. รพ.ท่าคันโท รพ.นามน รพ.ห้วยผ้ึง รพ.สหัสขันธ์ รพ.ร่องค า รพ.นาคู รพ.ฆ้องชยั รพ.ดอนจาน รพ.สามชยั

ข้อมูลวิเครำะหว์ิกฤตทิำงกำรเงนิระดบั 7 (RiskScoring) ไตรมำส 1/2565 ณ เดอืน ตลุำคม 2564

กำฬสนิธุ ์Total
24 พฤศจิกำยน 2564
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เอกสารหมายเลข 7 
สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
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