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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 1/๒๕65 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันพฤหัสบดีที่ 27 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 14.30 – 15.55 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นายสม   นาสอ้าน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
3. นายประสิทธิ์  สงกันหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
4. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นางสุภาภรณ ์  พรมแพง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
7. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
8. นายวุฒิพงษ์  ฆารวิพัฒน์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
9. นายใจยา  ศรีโพนทอง แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
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. นางสาวดาววิภา  สาศรีเมือง แทนหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
18. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางศุภกาญจน์  หรสิทธิ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
2. นายศิริชัย  รินทะราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นางสาวณัฐกฤตา  ทุมวงศ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
4. นายบุรินทร์  จินดาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางสาวสุปรียา  จรทะผา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางณัฐรินีย์  พิมพะสอน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7. นายวรัญญู  สุริยะ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
8. นายวิษณุ  ศรีโยธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
10. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
1. นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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ก่อนวาระการประชุม 
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ 
 1. มอบช่อดอกไม้และใบประกาศเกียรติบัตร พื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับ
เขตสุขภาพที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 พ้ืนที่ต้นแบบการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระดับเขตสุขภาพที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ต้นแบบชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้แก่ 
 ชุมชนบ้านค าไฮ อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านค าไฮ 
  2) ชุมชนบ้านค าไฮ 
  3) โรงเรียนค าไฮวิทยา 
 2. มอบโล่รางวัล NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับเขต ประกาศเกียรติคุณ รางวัล NCD 
Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด และชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCD ปี ๒๕๖๔ 
 มอบ โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2564  
จ านวน 1 รางวัล ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จ านวน 5 รางวัล และรางวัลชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCD จ านวน 2 รางวัล 
เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และเชิดชูเกียรติของหน่วยงานที่มีรูปแบบการด าเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เป็นเลิศ และเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และ
เป็นก าลังใจให้กับโรงพยาบาลทุกแห่ง ดังนี้ 

    2.1 โล่ รางวัล NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับเขต ได้แก ่โรงพยาบาลสมเด็จ 
    2.2 ใบประกาศเกียรติคุณ รางวัล NCD Clinic Plus Award ผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่ 

๑) โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
๒) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเหล่าหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๓) โรงพยาบาลสมเด็จ 
๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขมิ้น อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
๕) โรงพยาบาลร่องค า 

    2.3 ใบประกาศเกียรติคุณ ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCD ปี ๒๕๖๔ ได้แก่ 
๑) ชุมชนบ้านหนองบัว รพ.สต.หนองบัว ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์     
๒) ชุมชนบ้านกุดลิง รพ.ร่องค า ต าบลร่องค า อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 3. มอบโล่/เกียรติบัตร การน าเสนอผลงานวิชาการ ระดับชาติด้านการส่งเสริมสุขภาพและนวัตกรรมการ
ดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 ของกรมอนามัย 
     3.1 มอบโล่รางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระดับประเทศ จ านวน 2 รางวัล 
ดังนี้ 1. ผู้สูงอายุดีเด่นระดับเขต 7   ได้แก่ นางประค า ศรีสมชัย  
 2. โล่รางวัลผู้ดูแลผู้สูงอายุระดับเขต 7  ได้แก่ นางอรทัย ศรีศิลป์ 
     3.2 มอบเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท poster presentation ได้แก่  
  - นายอ านาจพล  รัชพล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านห้วยยางดง 
     3.3 มอบเกียรติบัตรการน าเสนอผลงานวิชาการประเภท oral presentation จ านวน 2 คน ได้แก่  
  1) นางสาวสุภัทรา  สามัง     ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2) นางสาวเมทินี  เมทนีดล   ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 

มติที่ประชุม  ขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 
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เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 12/2564) เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงาน ครั้งที่ 12/2564 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขอความเห็นชอบน าเงินเหลือจ่ายจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนเข้า
เงินบ ารุง  โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลสมเด็จ มีความประสงค์จะน าเงินเหลือจ่ายจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนเข้าเงินบ ารุงของโรงพยาบาลสมเด็จ จ านวน 56,500.- บาท (ห้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) และดอกเบี้ย 
จ านวน 7,983.85 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 
64,483.85 บาท (หกหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์)  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 

 4.2 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 4 ราย ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 นางสาววราภรณ์  ระหงส ์
เภสัชกรปฏิบัติการ 

รพ.ยางตลาด รพ.อ านาจเจริญ สสจ.อ านาจเจรญิ 
เงื่อนไข : ทดแทน 

ไม่เห็นชอบ 
 

2 นางสาวมยุรี  ฮังการ ี
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.บา้นห้วยเตย
เหนือ สสอ.ยางตลาด 

รพ.สต.บา้นถ่อน สสอ.สวา่งแดนดิน 
จ.สกลนคร เง่ือนไข : สับเปลี่ยน 

สอบถามเจ้าตัว หากยังประสงค์ย้าย ให้
น าเข้าพิจารณาในที่ประชุมครั้งหน้า 

3 นางสาวมิรันตี  แพงงา 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.บ้านโนนสูง 
สสอ.ยางตลาด 

รพ.หนองสองห้อง สสจ.ขอนแก่น 
เงื่อนไข : - 

ไม่เห็นชอบ 
 

4 นางมณฑิตา  ภูพลผัน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.ชุมพลบุร ี
สสจ.สุรินทร ์

รพ.ห้วยเม็ก สสจ.กาฬสินธุ์ 
เง่ือนไข : ช่วยราชการ 

เห็นชอบ 
 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

 1. การตรวจสอบภายใน ด้วยระบบ EIA ขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาล ก ากับ ติดตาม 
ผู้รับผิดชอบ upload ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EIA ทั้ง 5 มิติ ภายในวันที่ 31 มกราคม 
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2565 ประเด็นที่ขอให้ผู้บริหารให้ความส าคัญ คือ ทะเบียนคุมเงิน UC จะต้องมีบัญชีในการคุมยอดแยกต่างหาก(ค่า
เสื่อม, PPA, เงินเยียวยา ม.18, Fixcost ต่างๆ หรืองบพ้ืนฐาน) บัญชีที่รับเงินจาก สปสช. (บัญชีธนาคาร ธกส.) 
จะต้องเป็นบัญชีเงินผ่าน ในแต่ละเดือนไม่ควรเหลือเงินค้างในบัญชี  
 2. การยกระดับหน่วยบริการ/ขยายเตียง เขตสุขภาพที่ 7 ได้ท าแผนยกระดับถึงปี 2569 เสนอไป
กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้  
 - แผนปี 2565 : โรงพยาบาลกมลาไสย จาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) เป็น โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย 
(M 2), โรงพยาบาลหนองกุงศรี จาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) เป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (F1) 
 - แผนปี 2566 : โรงพยาบาลฆ้องชัย จาก โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) เป็น โรงพยาบาลชุมชนขนาด
กลาง (F2) (30 เตียง) 
 - แผนปี 2569: โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จาก โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (S) เป็น โรงพยาบาลศูนย์ (A), 
โรงพยาบาลยางตลาด และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ จาก โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย (M 2) เป็น 
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) 
 - กรณี โรงพยาบาลดอนจาน ขยายเตียง ปี 2565 ประเมินโรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็ก (F3) 10 เตียง 
 3. แผนการด าเนินงานค้นหาคัดกรอง 3 กลุ่มเสี่ยงด้วย 3 วิธีและใช้กลไก 3 หมอ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 การค้นหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ด้วยกิจกรรม 3x3x3  การตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วยวิธีการตรวจ 3 วิธี ในกลุ่ม
เสี่ยงสูง 3 กลุ่ม โดยใช้หมอประจ าตัว 3 คน 1) วิธีตรวจวินิจฉัยวัณโรค 3 วิธี คือ การตรวจวินิจฉัยวัณโรคด้วยการเอกซเรย์
ปอด (CXR) ตรวจเสมหะ (TB Lamp) หรือ AFB Smear และการตรวจหาวัณโรคระยะแฝง (IGRA) 2) กลุ่มเสี่ยงสูง 3 กลุ่ม คือ 
กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ติดสุราเรื้อรัง กลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้สัมผัสร่วมบ้าน และกลุ่มผู้สูงอายุ ≥ 65 ปี ที่สูงบุหรี่หรือมีโรคร่วม 
COPD/DM 3) คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว 3 คน 1) หมอประจ าบ้านคือ อสม.เป็นหมอใกล้ตัว แนะน าดูแลผู้ป่วย
ถึงบ้าน และสุขภาพของคนในชุมชน 1 คน ดูแลประชาชน 10 – 20 หลังคาเรือน 2) หมอสาธารณสุข คือ บุคลากรในสถาน
บริการปฐมภูมิให้การรักษาและส่งต่อ รวมถึงดูแลสุขภาพให้ค าแนะน าประชาชนในทุกมิติ 1 คน ดูแลประชาชน 1,250 – 
2,500 คน 3) หมอครอบครัว คือ แพทย์ในโรงพยาบาล รับการส่งต่อ 1 คน ดูแลประชาชน 8,000 – 12,000 คน 
 แนวทางการด าเนินงาน  1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 2) จังหวัดจัดท าแผนงาน การจัดบริการสุขภาพฯ 
ร่วมกับอ าเภอเป้าหมาย (ใช้กลไก 3 หมอ คัดกรอง ตรวจวินิจฉัย รักษาวัณโรคและวัณโรคระยะแฝง) 3) ผู้ป่วยวัณโรค ขึ้น
ทะเบียนรักษาใน รพ. อ าเภอเป้าหมาย และติดตาม DOT และเยี่ยมบ้านโดยหมอ รพ.สต. อสม. ในพ้ืนที่ 4) จัดท าฐานข้อมูล
คัดกรอง และรักษาในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 7 5) วางแผนขยายพ้ืนที่ ครอบคลุม 77 อ าภอ ใน
ปีงบประมาณ 2567 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice  
 พ้ืนที่เป้าหมาย จังหวัดกาฬสินธุ์ : อ าเภอกุฉินารายณ ์3 กลุ่มเสี่ยง ในพ้ืนที่เป้าหมาย  

กลุ่มเสี่ยง เป้าหมาย 
2564 

ผลงาน 
2564 

ร้อยละ เป้าหมาย 
2565 

เป้าหมายผลงาน 
2565 (ร้อยละ) 

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน/ผู้สัมผัสใกล้ชดิ 200 220 110 200 200 (100%) 
ผู้อายุมากกว่า 65 ปี มีโรครว่ม (สูบ
บุหรี่ COPD DM) 

2,551 1,421 56 1,050 840 (80%) 

ผู้ใช้สารเสพติด/ติดสุราเรื้อรัง 32 46 144 17 14 (80%) 

 ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง :  
  1) อัตราความส าเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่  
  2) อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ า 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.1.2 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 

 1. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน พตส./ฉ.11 ค่าตอบแทน ฉ.11 เบิกจ่ายได้ตามปกติ ส าหรับค่าตอบแทน พตส. 
เดือนตุลาคม 2564 ตรวจสอบ/เบิกจ่ายแล้ว เดือนพฤศจิกายน 2564 คาดว่าต้นกุมภาพันธ์ 2565 จะได้โอนเงิน 
เดือนธันวาคม 2564 อยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยจะน าเข้าในวาระการประชุม กวป. เพ่ือก ากับ ติดตาม ทุกเดือน 
 2. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย/วัคซีน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จะชี้แจง ท าความเข้าใจ เรื่องเอกสารการเบิกจ่าย 
ให้พ้ืนที่ได้รับทราบ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 
 3. มาตรการปลอดภัยสาหรับองค์กร (Covid Free Setting) ให้ทุกอ าเภอด าเนินการก ากับ ติดตาม 
โดยเฉพาะ Covid Free Setting ในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน 
 4. กิจกรรมก้าวท้าใจ season 4 เชิญชวนทุกอ าเภอร่วมกิจกรรมออกก าลังกาย โดยเฉพาะกลุ่มแรกใน
โรงเรียน ให้มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธง  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 การเตรียมการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจ าปี 2565 รอบท่ี 1/2565 
 ประเด็นการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 1) Agenda base : โครงการ
พระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ, กัญชาทางการแพทย์, ระบบสุขภาพปฐมภูมิ 2) Function base : สุขภาพ
กลุ่มงัย, ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย, Good Govermance 3) Area base : TB OV&CCA Cancer 
anywhere, Innovative Health Care, New normal Medical Service โรคติดต่ออุบัติใหม่ COVID 19 4) ตรวจ
ราชการบูรณาการ : การตรวจราชการบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
 ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2565 : ตัวชี้วัดกระทรวงฯ 75 ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัด PA 12 ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดตรวจ
ราชการ 22 ตัวชี้วัด 
 แผนการตรวจราชการและนิเทศงานเขตสุขภาพที่ 7 กรณีปกติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 
จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 16 – 18 มีนาคม 2565  
 รูปแบบการตรวจราชการฯ วันแรก : ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ประเด็น Area Base/ 
30 บาทรักษาทุกที่ เช้า : ประชุมทีมนิเทศกับทีมจังหวัด บ่าย : สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่
เป้าหมาย คปสอ.กมลาไสย วันที่ 2 : ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประเด็น ตัวชี้วัดตรวจราชการ เช้า : จังหวัดน าเสนอ
สรุปภาพรวมแผนการด าเนินงาน ตามประเด็นตรวจปี 2565 บ่าย : ลงพ้ืนที่ คปสอ. ทีม 1 ผู้ตรวจราชการ และ
คณะ (คปสอ.ท่าคันโท) ทีม 2 สาธารณสุขนิเทศก์ และคณะ (คปสอ.นามน) วันที่ 3 : ณ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สรุป
ตรวจราชการ 4 คณะ (ผอ.รพ. / สาธรณสุขอาเภอ ตัวจริง เข้าร่วม Onsite) 
 กรอบระยะเวลาบันทึกข้อมูล : 1) 31 มกราคม 2565 : ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขข้อมูลได้จนถึง 
วันที่ 31 มกราคม 2565  2) 4 กุมภาพันธ์ 2565 : ประชุมเตรียมการครั้งที่ 1 (สรุปข้อมูลทั้งปริมาณคุณภาพ, 
ชี้แจงแบบ ตก.1 , รูปแบบไฟล์/เอกสาร การน าเสนอที่จะใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตรวจราชการ รอบที่ 1 
ปีงบประมาณ 2565)  3) 10 กุมภาพันธ์ 2565 : ประชุมเตรียมการครั้งท่ี 2 (พ้ืนที่รับการตรวจฯ น าเสนอ, สสจ./
รพ.กส.น าเสนอ, เสนอแนะปรับปรุง ส่ง สสจ.กาฬสินธุ์ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ ตก.1 สสจ. /ไฟล์PPT เอกสาร
น าเสนอ คปสอ.)  4) 4 มีนาคม 2565 : ประชุมเตรียมการครั้งที่ 3 (สสจ./รพ.กส.ตรวจสอบ และซักซ้อมข้อมูล
น าเสนอ, เอกสาร/ไฟล์ ฉบับสมบูรณ์)  5) 10 มีนาคม 2565 : ส่งข้อมูลทั้งหมดขึ้นระบบ inspection (ไฟล์.PPT 
เอกสารน าเสนอ คปสอ., เอกสาร/ไฟล์ ฉบับสมบูรณ์) 

มติที่ประชุม . ที่ประชุมรับทราบ 



7 
 5.2.2 เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ หมวดงบด าเนินงานพื้นฐานและสาธารณูปโภค ของส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 5.3 เรื่องจากกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 รายงานผลการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข ปี 2565 
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ขอรายงานผลการด าเนินงานองค์กรสร้างสุข ปี 2565 ซึ่งมีการเปิดระบบ
ให้บุคลากรสาธารณสุข ร่วมตอบแบบประเมิน Happinometer&HPI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 28 
กุมภาพันธ์ 2565 เป้าหมายร้อยละ 90 ของจ านวนบุคลากรทั้งหมด  
 จ านวนเป้าหมายในการตอบแบบประเมินฯ ภาพรวมจังหวัด 7,486ราย/6,737 ราย (ร้อยละ 90) จ านวน
บุคลากรร่วมตอบแบบประเมิน Happinometer& HPI ประจ าปี 2565 ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 ภาพรวม
จังหวัด 7,486ราย/2,886 ราย (ร้อยละ 38.70)  

ประเภท ก า ร ก ล่ า ว ถึ ง
องค์กรในทางที่ดี 

ความต้องการที่จะ
อยู่กับองค์กร 

ความภาคภูมิใจใน
องค์กร 

ค ว า ม ผู ก พั น ต่ อ
องค์กร 

สมดุลชีวิตกับการ
ท างาน 

ภาพรวม 68.40 64.03 72.59 68.40 58.70 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือบุคลากรสาธารณสุข ตอบแบบประเมินฯ 

รวมท้ังปี
    จัดสรรงวด1
 (ไตรมาส 1-2)

เบิกจ่าย ณ 
24 ม.ค 65

คงเหลือ เบิกจา่ย
ร้อยละ รวมท้ังปี 

จดัสรรงวด1 
(ไตรมาส 1-2)

เบิกจา่ย ณ 24 
ม.ค 65

คงเหลือ เบิกจา่ย
ร้อยละ

1 อ ำเภอเมืองกำฬสินธ์ุ 130,640     65,320     -         65,320   -      108,400 54,200    46,613.55    7,586.45    86.00
2 อ ำเภอยำงตลำด 115,280     57,640     33,732   23,908   58.52   63,000   31,500    26,174.03    5,325.97    83.09
3 อ ำเภอกุฉินำรำยณ์ 115,280     57,640     -         57,640   -      33,200   16,600    9,258.23     7,341.77    55.77
4 อ ำเภอกมลำไสย 88,400       44,200     -         44,200   -      44,200   22,100    17,385.85    4,714.15    78.67
5 อ ำเภอสมเด็จ 84,560       42,280     42,280   100.00 21,600   10,800    10,897.64    97.64-        100.90
6 อ ำเภอเขำวง 69,200       34,600     -         34,600   -      19,000   9,500      8,866.64     633.36       93.33
7 อ ำเภอค ำม่วง 73,040       36,520     10,000   26,520   27.38   12,200   6,100      6,665.68     565.68-       109.27
8 อ ำเภอสหัสชันธ์ 80,720       40,360     32,778   7,582     81.21   34,000   17,000    13,801.23    3,198.77    81.18
9 อ ำเภอหนองกุงศรี 84,560       42,280     -         42,280   -      34,000   17,000    13,642.68    3,357.32    80.25
10 อ ำเภอห้วยเม็ก 84,560       42,280     9,000     33,280   21.29   21,200   10,600    5,016.00     5,584.00    47.32
11 อ ำเภอท่ำคันโท 76,880       38,440     -         38,440   -      11,000   5,500      3,078.63     2,421.37    55.98
12 อ ำเภอนำมน 73,040       36,520     36,520   -      23,600   11,800    5,950.05     5,849.95    50.42
13 อ ำเภอห้วยผ้ึง 69,200       34,600     -         34,600   -      16,800   8,400      5,472.25     2,927.75    65.15
14 อ ำเภอร่องค ำ 58,640       29,320     24,000   5,320     81.86   23,600   11,800    9,749.58     2,050.42    82.62
15 อ ำเภอนำคู 76,880       38,440     -         38,440   -      16,200   8,100      10,164.26    2,064.26-    125.48
16 อ ำเภอฆ้องชัย 76,880       38,440     -         38,440   -      30,400   15,200    8,407.73     6,792.27    55.31
17 อ ำเภอสำมชัย 69,200       34,600     -         34,600   -      28,600   14,300    11,453.29    2,846.71    80.09
18 อ ำเภอดอนจำน 73,040       36,520     -         36,520   -      21,000   10,500    8,715.07     1,784.93    83.00

1,500,000  750,000   151,790  598,210 20.24   562,000 281,000  221,312.39  59,687.61  78.76
หมายเหตุ : 1. ส้ินสุดการเบิกจ่าย ณ  31 มีนาคม 2565 
              2.หมวดบริหารจัดการ สสอ. สามารถส่งเอกสารการเบิกจ่าย ไม่เกิน วันท่ี 11 เมษายน 2565 เท่าน้ัน 

 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ สสอ . ปี 2565 (ข้อมูลการเบิกจ่าย ระบบ SMS วันท่ี 25 ม.ค 65 เวลา 13.00 น.) 

ล าดับ อ าเภอ 

หมวดบริหารจัดการ สสอ. ค่าสาธารณูปโภค 



8 
 5.4 เรื่องแจ้งกลุ่มงานอนามัยส่ิงแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
 แจ้งหน่วยงานที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์ Green and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus และหน่วยงาน
ที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมระดับเริ่มต้นพัฒนา 
 ขอแสดงความยินดีหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัย ซึ่งได้รับเกียรติบัตร Green and 
Clean Hospital ระดับดีมาก Plus ประจ าปี 2563 จ านวน 7 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
จากกรมควบคุมโรค ได้รับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2565 จ านวน 7 หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ ๑ และ ๒ ดังนี้  
ตารางท่ี 1 หน่วยงานที่ผ่านการประเมินผ่านเกณฑ์ Green and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus    

ล าดับ หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
1 โรงพยาบาลกาฬสินธุ ์ Green and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus 
2 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉนิารายณ ์ Green and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus 
3 โรงพยาบาลเขาวง Green and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus 
4 โรงพยาบาลหนองกุงศรี Green and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus 
5 โรงพยาบาลค าม่วง Green and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus 
6 โรงพยาบาลห้วยเม็ก Green and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus 
7 โรงพยาบาลสมเด็จ Green and Clean Hospital ระดับดีมาก Plus 

  

ตารางท่ี ๒ หน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
              ระดับเริ่มต้นพัฒนา 

ล าดับ หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
1 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง                          “ระดับเริ่มตน้พัฒนา” 
2 โรงพยาบาลหนองกุงศรี “ระดับเริ่มต้นพัฒนา” 
3 โรงพยาบาลห้วยเม็ก “ระดับเริ่มต้นพัฒนา” 
4 โรงพยาบาลเขาวง “ระดับเริ่มต้นพัฒนา” 
5 โรงพยาบาลค าม่วง  “ระดับเริ่มต้นพัฒนา” 
6 โรงพยาบาลกมลาไสย “ระดับเริ่มต้นพัฒนา” 
7 โรงพยาบาลสมเด็จ  “ระดับเริ่มต้นพัฒนา” 

มติที่ประชุม  ขอชื่นชม/แสดงความยินดี หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินฯ 

 5.5 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 ชีแ้จงการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานยาเสพติด 
 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด ขอชี้แจงการจัดสรรงบประมาณด าเนินงานยาเสพติด 
ตามหนังสือส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ กส 0032.012/ว 16465 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 โดย
ขอให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
 1. จัดสรรงบประมาณ ค่าเวชภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์  โครงการ:
(020)(02012A02) การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ อ าเภอ 
เป้าหมายปี 

2564 
ผลงาน ปี 
2564 

ร้อยละ 
จัดสรร ปี 2565 

เป้าหมายบ าบัด/ติดตาม งบประมาณ (บาท) 
1 เขาวง 127 126 99.21 125 82,750 
2 เมืองกาฬสินธุ ์ 200 98 49.00 100 66,200 
3 กมลาไสย 137 112 81.75 110 72,820 
4 กุฉินารายณ ์ 118 87 73.73 85 56,270 
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ล าดับ อ าเภอ 
เป้าหมายปี 

2564 
ผลงาน ปี 
2564 

ร้อยละ 
จัดสรร ปี 2565 

เป้าหมายบ าบัด/ติดตาม งบประมาณ (บาท) 
5 ค าม่วง 83 116 139.76 115 76,130 
6 ฆ้องชัย 67 20 29.85 20 13,240 
7 ดอนจาน 52 24 46.15 25 16,550 
8 ท่าคันโท 52 101 194.23 100 66,200 
9 นาค ู 40 80 200.00 80 52,960 

10 นามน 91 87 95.60 85 56,270 
11 ยางตลาด 177 157 88.70 150 99,300 
12 ร่องค า 43 21 48.84 20 14,040 
13 สมเด็จ 135 63 46.67 60 39,720 
14 สหัสขันธ ์ 80 43 53.75 60 39,720 
15 สามชัย 50 43 86.00 40 26,480 
16 หนองกุงศรี 94 66 70.21 65 43,030 
17 ห้วยเม็ก 87 279 320.69 256 169,400 
18 ห้วยผึ้ง 62 42 67.74 40 26,480 
  รวม 1695 1565 92.33 1536 1,017,560 

 2. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินงาน การประชุมการด าเนินงานบ าบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดแบบบูรณาการ
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน งบด าเนินงาน การประชุมคณะกรรมการ CBTx จ านวน 18 อ าเภอๆ ละ 9,750.- บาท 
(เก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 175,500.- บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมี่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2565 ยังไม่พบการเบิกจ่ายที่แล้วเสร็จในระบบ จึงขอเร่งรัดให้ทุกอ าเภอ 
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2565  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และจะติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่าย ในการประชุมครั้งต่อไป 

 5.6 เรื่องจากกลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 รายงานค่าบริการทางการแพทย์ กรณีหน่วยบริการปฐมภูมิให้บริการข้ามหน่วยประจ าภายในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
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ปัญหาและข้อเสนอเพื่อเตรียมการในปีงบประมาณ 2565 
ปัญหาที่พบ :  1. ผู้ป่วยที่ติดตามรักษา F/U หลังจากจ าหน่ายผู้ป่วยในไม่เข้าเง่ือนไข 
  2. เงื่อนไขการเบิกไม่ชัดเจน ท าให้หน่วยบริการ ประเมินการแยกอาการยาก 
  3. พ้ืนที่เขตรอยต่อ แยกประเภทผู้ป่วย แยกอาการ หน่วยบริการสับสน 
  4. กรณีปฐมภูมิมีการให้บริการ แต่ภายในจังหวัดไม่เข้าเงื่อนไขในการจ่าย ซึ่งมีกองทุนผู้ป่วยนอก
บัญชีเสมือนในการตามจ่ายอยู่แล้ว  
(ร่าง) ข้อเสนอจากพื้นที่เพื่อเตรียมการในปีงบประมาณ 2565 
 1. เพ่ิมการจ่ายกรณีการติดตามการรักษา F/U หลังจ าหน่ายจากผู้ป่วยใน 
 2. ทบทวนพื้นที่เขตรอยต่อ (สลายเขตพ้ืนที่รอยต่อ) เบิกงบประมาณในส่วนนี้ได้ 

รายงานคา่บรกิารทางการแพทย ์กรณีหน่วยบรกิารปฐมภมูใิหบ้รกิารขา้มหน่วยบรกิารประจ าภายในจังหวดักาฬสนิธุ ์ ปีงบประมาณ 2564

(บรกิารตัง้แต ่1 มนีาคม - 30 กันยายน  2564)

1 รพ.กาฬสนิธุ์ รพ.สต.บา้นหนองแวงใหญ่ 05302          41              -            41      4,200           4,400

2 รพ.กมลาไสย รพ.สต.บา้นขา้วหลาม 05317            1              -              1         100              100

3 รพ.ยางตลาด รพ.สต.บา้นโคกศรี 05369            1              -              1         100              100

4 รพ.หว้ยเม็ก รพ.สต.บา้นกดุโดน 05375            1              -              1         100              100

5 รพ.สหสัขนัธ์ รพ.สต.บา้นโนนแหลมทอง 05388            3              -              3         250              250

6 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นกดุครอง 05438            1              -              1         100              100

7 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นสะอาดไชยศรี 05439          47               7          40      3,950           3,950

8 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นค าหอม (บา้นดงพยุง) 05440            2              -              2         200              200

9 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นนาจ าปา 05442            1              -              1         100              100

98         7              91         9,100     9,300          

หมายเหตุ ขอ้มลูทีป่ฏเิสธการจา่ย

1.บนัทกึขอ้มลูซ า้ 6 ราย

2.ไมม่เีลขAuthen/ตรวจสอบไมไ่ด ้1 ราย

คา่ใชจ้า่ยตาม

ประกาศ ฯ

รวมทัง้หมด

ล าดบั
หน่วยบรกิารทีใ่หก้ารรักษา คา่ใชจ้า่ยพงึรับทัง้หมด

รพ.แมข่า่ย โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล รหสั
จ านวน

รายทัง้หมด

จ านวนรายที่

ปฏเิสธการจา่ย

คงเหลอื

จ านวนราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

รายงานคา่บรกิารทางการแพทย ์กรณีหน่วยบรกิารปฐมภมูใิหบ้รกิารขา้มหน่วยบรกิารประจ าภายในจังหวดักาฬสนิธุ ์ ปีงบประมาณ 2564

(บรกิารตัง้แต ่1 มนีาคม - 30 กันยายน  2564)

1 รพ.กาฬสนิธุ์ รพ.สต.บา้นหนองแวงใหญ่ 05302      17     1,700      1,700

2 รพ.กมลาไสย รพ.สต.บา้นขา้วหลาม 05317

3 รพ.ยางตลาด รพ.สต.บา้นโคกศรี 05369

4 รพ.หว้ยเม็ก รพ.สต.บา้นกุดโดน 05375

5 รพ.สหัสขันธ์ รพ.สต.บา้นโนนแหลมทอง 05388

6 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นกุดครอง 05438

7 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นสะอาดไชยศรี 05439      15      1,500       1,500      23     2,300      2,300       1        50           50

8 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นค าหอม (บา้นดงพยุง) 05440       1        100          100       1       100          100

9 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นนาจ าปา 05442       1       100         100

16    1,600    1,600     1      100     100        23    2,300   2,300    17     1,700   1,700    1     100     100        1      50       50         

1 รพ.กาฬสนิธุ์ รพ.สต.บา้นหนองแวงใหญ่ 05302       1        100          100     21    2,100       2,100       1       200          400       1       100         100

2 รพ.กมลาไสย รพ.สต.บา้นขา้วหลาม 05317        1        100        100

3 รพ.ยางตลาด รพ.สต.บา้นโคกศรี 05369       1       100         100

4 รพ.หว้ยเม็ก รพ.สต.บา้นกุดโดน 05375        1        100        100

5 รพ.สหัสขันธ์ รพ.สต.บา้นโนนแหลมทอง 05388       3       250         250

6 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นกุดครอง 05438       1        100        100

7 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นสะอาดไชยศรี 05439       1       100         100

8 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นค าหอม (บา้นดงพยุง) 05440

9 รพ.ดอนจาน รพ.สต.บา้นนาจ าปา 05442

1      100       100        25    2,450  2,450     1      100      100       2      200      200       1     200     400        2      200     200       

จ านวน

ราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

จ านวน

ราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

ล าดบั
หน่วยบรกิารทีใ่หก้ารรักษา

 หน่วยบรกิารแมข่า่ยทีต่อ้งตามจา่ย  
รพ.กาฬสนิธุ-์10709 รพ.นามน-11077 รพ.กมลาไสย-11078 รพ.สหัสขันธ-์11083 รพ.ค าม่วง-11084 รพ.ทา่คันโท-11085

รพ.แมข่า่ย
จ านวน

ราย

โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ

ต าบล
รหสั

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

รวมทัง้หมด

ล าดบั
หน่วยบรกิารทีใ่หก้ารรักษา

 หน่วยบรกิารแมข่า่ยทีต่อ้งตามจา่ย  
รพ.หนองกุงศรี-11086 รพ.สมเด็จ-11087 รพร.กุฉนิารายณ์-11449 รพ.ดอนจาน-28789

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

จ านวน

ราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

จ านวน

ราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

จ านวน

ราย

รพ.ฆอ้งชยั-28790 รพ.สามชยั-28791

รพ.แมข่า่ย
โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ

ต าบล
รหสั

จ านวน

ราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

จ านวน

ราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

จ านวน

ราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

รวมทัง้หมด

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

จ านวน

ราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

จ านวน

ราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ

คา่ใชจ้า่ย

ตาม

จ านวน

ราย

คา่ใชจ้า่ย

จรงิ
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 3. กรณีปฐมภูมิสามารถใช้บริการได้ทุกที่ และเบิกจากงบประมาณในส่วนนี้ได้ 
 4. กรณีปฐมภูมิ ให้งบประมาณจ่ายไปท่ีหน่วยบริการโดยตรง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้หน่วยบริการปฐมภูมิ ให้บริการประชาชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

5.7  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 1/2565) 
5.7.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 40 - 42) 
5.7.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 43 - 44) 
 5.7.3 สรุปการอนุมัติแผนงาน/โครงการ ทุกประเภท 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 45 - 46) 
 5.7.4 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที่ 47 - 54) 
 5.7.5 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที่ 55 - 56) 
 5.7.6 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 10 หน้าที่ 57) 
 5.7.7 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 11 หน้าที่ 58 - 63) 

 5.8  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
ประจ าเดือน มกราคม  2565 
 1. เรื่องสรุปผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด  
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  จ านวนสมาชิกสามัญ   3,348     คน 
  จ านวนสมาชิกสมทบ   1,157    คน 
  รวมสมาชิกทั้งหมด    4,505    คน 
  เจ้าหนี้เงินกู้   2,486,996,495.79 บาท 
  เจ้าหนี้เงินรับฝาก   1,203,146,915.69 บาท 
  ลูกหนี้เงินกู้   5,625,307,761.33 บาท 
  ทุนเรือนหุ้น   1,765,344,590.00 บาท 
  ทุนส ารอง      241,390,857.33 บาท 
  ทุนของสหกรณ์   2,031,053,101.79 บาท 
  ทุนด าเนินการ   5,734,139,026.52 บาท 
  ก าไร         12,685,361.59 บาท 
 2. เรื่องผลการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30/2565  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564  
ณ โรงแรมริมปาว อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 7 คน ได้แก่ ประธานกรรมการ : นายยุทธพล  ภูเลื่อน
กรรมการ จ านวน 6 คน ได้แก่ 1) นางนันทา  พลราชม  2) นายภูเบศวร์  วิชัยโย  3) นางประวีณา  ปรีดี   
4) นายชิงชัย  อัฐนาค  5) นายณัฐฐ์ธนัน  โพนนอนสันต์  6) นางอภิญญา  กองอุดม 
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 3. รายชื่อคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30/2565 ประกอบด้วย 1) นายยุทธพล ภูเลื่อน ประธาน
กรรมการด าเนินการ  2) นายพิทักษ์  กาญจนศร รองประธานกรรมการคนที่ 1  3) นายแพทย์สุรเชษฐ์  ภูลวรรณ  
รองประธานกรรมการคนที่ 2  4) นายประดับ  ปรีพูล  รองประธานกรรมการคนที่ 3 5) นายอรรคเดช  อรรคเศรษฐัง 
รองประธานกรรมการคนที่ 4  6) นางประวีณา  ปรีดี กรรมการและเลขานุการ  7) นางนันทา  พลราชม กรรมการและ
เหรัญญิก  8) นายภูเบศวร์  วิชัยโย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  กรรมการประกอบด้วย  9) นางอาภิรมย์  ชิณโน  
10) นายวัชรากร  ดอนหัวบ่อ  11) นางสาวจินตนา  ศรีทอง  12) นายนิรันดร์  เหมือยไธสง  13) นายชิงชัย  อัฐนาค  
14) นางอภิญญา  กองอุดม  15) นายณัฐฐ์ธนัน  โพนนอนสันต์ 
 4. คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30/2565 ประกอบด้วย คณะกรรมการชุดย่อยตามข้อบังคับ ดังนี้ 
4.1 คณะกรรมการอ านวยการ  4.2 คณะกรรมการฝ่าย  4.3 คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์   
4.4 คณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการสหกรณ์  4.5 คณะกรรมการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ตรวจสอบภายใน  
 5. เรื่องการแก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) 

คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 30/2565 ประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 มีมติ
แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) โดยก าหนดให้สมาชิกท่ียื่นค าขอ
กู้ต้องมีเงินได้รายเดือนเมื่อหักช าระหนี้สหกรณ์ฯ แล้วคงเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 7 หรือไม่น้อยกว่า 1,700 บาท  มีผล
ใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป และให้เพิ่มเงินได้คงเหลือข้ึนทุกปี 

6. เรื่อง การขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
 สหกรณ์ฯ เปิดให้สมาชิกยื่นค าขอรับทุนการศึกษาบุตร ทุนละ 500 บาท ระหว่าง วันที่ 1 มีนาคม – 29 
เมษายน 2565  
 7. เรื่องแจ้งจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 

    7.1 ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
       สามัญ  สมทบ  รวมทั้งสิ้น 
  จ านวนสมาชิก ฌกส.สหกรณ์  3,669  3,314  6,983 คน 

จ านวนสมาชิก สสธท. (ล้านที่ 1)      5,481 คน 
  จ านวนสมาชิก กสธท. (ล้านที่ 2)      3,523 คน 
  จ านวนสมาชิก        (ล้านที่ 3)        397 คน 
  จ านวนสมาชิก สส.ชสอ.       1,386 คน 

    7.2 เรื่องการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ต าแหน่งบัญชี จ านวน 2 อัตรา  รับสมัครในวันท าการ
ระหว่างวันที่ 20 – 26 มกราคม 2565 จ านวนผู้สมัคร 8 คน สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์/ประกาศรายชื่อ 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันที่ 28 มกราคม 2565, รายงานตัว วันที่ 31 มกราคม 2565 และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2565 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 1. เรื่องจากกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
     1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น จังหวัดกาฬสินธุ์  สาขาการป้องกันและควบคุม
โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ อสม.อ่อนจันทร์  นาถมทอง อ าเภอฆ้องชัย 
     2) นโยบายการด าเนินงานสุขภาพภาคประชาชนที่ส าคัญ ปีงบประมาณ 2565  1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพ อสม.สู่การเป็น “สมาร์ท อสม.” และ “อสม.หมอประจ าบ้าน” 2) โครงการฟ้ืนฟูสุขภาวะชุมชนสาร้าง
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ต าบลวิถีชีวติใหม่ปลอดภัยโควิด 19 3) โครงการคัดเลือก/จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ 4) โครงการการพัฒนาและสร้าง
เสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ 5) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดหลังการบ าบัดรักษา
เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม  
     โครงการนโยบาย : 1) อสม.จิตอาสา  2) ตรวจุขภาพ อสม. 3) ฐานข้อมูล อสม.เชิกรุก 
     รูปแบบการจัดอบรม : อบรมออนไลน์ในระดับอ าเภอ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565, อบรมออนไลน์
วิชา การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สมาร์ท อสม. เพ่ือการจัดการสุขภาพชุมชน จากส่วนกลาง ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 
2565 และอ าเภอที่ต้องจัดอบรม แบบออนไซด์ 2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอค าม่วง อ าเภอสามชัย 
     3) เร่งรัดการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) งวด 1 ปีงบประมาณ 2565 
และโครงการฯ PCU & NPCU 38 แห่ง ปีงบประมาณ 2565 
     4) รพ.สต.ที่ขอประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ในปี 2565 โดยทีมประเมินมาตรฐาน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลติดดาว (รพ.สต.ติดดาว) ระดับจังหวัด 4.1) ชี้แจง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 
4.2) หน่วยรับประเมิน วันที่ 22 กมุภาพันธ์ 2565 (เช้า) รพ.สต.ห้วยเตย สสอ.ยางตลาด, วันที่ 23 กุมภาพันธ์  
2565 (เช้า) รพ.สต.บ้านหนองบัว สสอ.ห้วยเม็ก, วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 (เช้า) รพ.สต.บ้านขม้ิน สสอ.สมเด็จ, 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (เช้า) รพ.สต.หนองแสง สสอ.สามชัย, วันที่ 1 มีนาคม 2565 (เช้า) รพ.สต.นาสีนวล 
สสองกุฉินารายณ์ และวันที่ 1 มีนาคม 2565 (บ่าย) รพ.สต.สวนผึ้ง สสอ.กุฉินารายณ์ 
 2. หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไม่เพ่ิมขึ้น การประชุมคณกรรมการ
วางแผนและประเมินผล (กวป.) เดือนหน้า จะเป็นการประชุมแบบ On-site 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 15.55 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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


