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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 2/๒๕65  
วันจันทร์ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex 

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
3. นายสม   นาสอ้าน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายประสิทธิ์  สงกันหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
6. นางสาวจันทราภรณ ์ ดาพันธ์  แทนหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
7. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
8. นายณัฐพล  อรัญเจริญวัฒน์ แทนหัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 
9. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
10. นายใจยา  ศรีโพนทอง แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
11. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
12. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
13. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
14. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
15. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
16. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
17. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
18. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
19. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
20. นายศิริศักดิ์  บุญไชยแสน สาธารณสุขอ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ 
21. นายสุพจน์  แสบงบาล รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอนามน 
22. นายจักราวุฒิ  วงษ์ภักดี สาธารณสุขอ าเภอกมลาไสย 
23. นายเดชา  วรสาร  สาธารณสุขอ าเภอร่องค า 
24. นายนพรัตน์  ไทยแท้  สาธารณสุขอ าเภอกุฉินารายณ์ 
25. นายปัญญา  พิมพ์แก้ว รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอเขาวง 
26. นายประสิทธิชัย  กัลยาสนธิ สาธารณสุขอ าเภอยางตลาด 
27. นายชยุต  หิรัญรักษ์ แทนสาธารณสุขอ าเภอห้วยเม็ก 
28. นายสมบูรณ์  ไชยศรี  สาธารณสุขอ าเภอสหัสขันธ์ 
29. นายไชยา  เวียงนนท์ สาธารณสุขอ าเภอค าม่วง 
30. นายวราวุฒ ิ  ตุลาพัฒน์ สาธารณสุขอ าเภอท่าคันโท 
31. นายสมด ี  โคตรตาแสง สาธารณสุขอ าเภอหนองกุงศรี 
32. นายอรรคเดช  อรรคเศรษฐัง สาธารณสุขอ าเภอสมเด็จ 
33. นายชุมพล  แสบงบาล รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอห้วยผึ้ง 
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34. นายพานิช  แกมนิล  แทนสาธารณสุขอ าเภอสามชัย 
35. นายไกรทอง  ไชยมัชชิม รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอนาคู 
36. นายสง่า   เพียรภายลุน สาธารณสุขอ าเภอดอนจาน 
37. นางเนาวรัตน์  จุฑาสงฆ์  รักษาราชการแทนสาธารณสุขอ าเภอฆ้องชัย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณชรต  เพชรภูกันดาน นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
2. นายคณัสนันท์  ภูจารึก  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
3. นายวิษณุ  ศรีโยธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
5. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ก่อนวาระการประชุม 
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่าง ๆ 
 - มอบเกียรติบัตร ประปาหมู่บ้านที่ด าเนินการพัฒนาระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน ได้คุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพน้ าประปาดื่มได้ จากกรมอนามัย 
 รายชื่อประปาหมู่บ้านที่ได้รับเกียรติบัตรจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
 1. ประปาหมู่บ้านนาสัมพันธ์ หมู่ 2 ต าบลบึงวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. ประปาหมู่บ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ต าบลบึงวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. ประปาหมู่บ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ 6 ต าบลบึงวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 4. ประปาหมู่บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ 9 ต าบลบึงวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 5. ประปาหมู่บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เทศบาลต าบลหนองสอ) 
 6. ประปาหมู่บ้านป่ากล้วย หมู่ 10 ต าบลล าปาว อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (เทศบาลต าบลหนองสอ) 
 7. ประปาหมู่บ้านฝายแตก หมู่ 3 ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 8. ประปาหมู่บ้านวังยูง หมู่ 5 ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 9. ประปาหมู่บ้านท่าสินธุ์ หมู่ 8 ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 10. ประปาหมู่บ้านดงเมือง หมู่ 10 ต าบลล าพาน อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 11. ประปาหมู่บ้านหนองกุง หมู่ 2 ต าบลเขาพระนอน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 12. ประปาหมู่บ้านชัยศรี หมู่ 4 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 13. ประปาหมู่บ้านนาดี หมู่ 8 ต าบลนาดี อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

มติที่ประชุม  ขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร 
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. การประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญสาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ เข้าร่วมประชุม Onsite ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ 
ขอต้อนรับ/แสดงความยินดี กับสาธารณสุขอ าเภอ ที่ได้รับการคัดเลือก ผ่านการประเมิน แต่งตั้ง ต าแหน่ง ช านาญการ
พิเศษ และในการประชุมเดือนหน้า ขอเชิญผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง เข้าร่วมประชุม Onsite  
 2. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอบคุณในเรื่องการสนับสนุน ดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ที่ผ่านมา จึงขอให้
ผู้บริหาร น าค าขอบคุณไปยังผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เพ่ือเป็นขวัญ ก าลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2565) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงาน ครั้งที่ 1/2565 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 3.1 การเบิกจ่ายค่าตอบแทน พตส./ฉ.11  โดย กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
 1) การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ฉ.11 รับจัดสรร 18,990,179.- บาท จัดสรรให้ รพ. 1 เดือน เบิกจ่าย 
8,148,600.- บาท และจัดสรรให้ สสอ. 4 เดือน (ตุลาคม 2564 – มกราคม 2565) เบิกจ่าย 8,129,600.- บาท 
รวมเบิกจ่าย 16,278,200.- บาท คิดเป็นร้อยละ 85.72 คงเหลือ 2,711,979.- บาท คิดเป็นร้อยละ 14.28  
 *ค่าตอบแทน ฉ.11 เดือนมกราคม 2565 ส าหรับ สสอ. (รพ.สต.) โอนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 
2,034,700.- บาท 
 2) การเบิกจ่ายค่าตอบแทนก าลังคนด้านสาธารณสุข (พตส.) รับจัดสรร 20,878,600. - บาท เบิกจ่าย 
สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต. เดือนตุลาคม 2564 จ านวน 3,552,466.45.- บาท, เดือนพฤศจิกายน 2564 จ านวน 
3,825,950.- บาท และเดือนธันวาคม 2564 จ านวน 3,644,452.- บาท รวมเบิกจ่าย 11,022,868.45 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 52.80 คงเหลือ 9,855,731.55 คิดเป็นร้อยละ 47.20 
 *ค่าตอบแทน พตส. เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 โอนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 จ านวน 
7,314,402.- บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้เบิกจ่ายให้ทันตามช่วงเวลา ค่าตอบแทน พตส. เดือนมกราคม 2565 
ยังไม่ได้เบิกจ่าย ขอความร่วมมือผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ ตรวจสอบ เร่งรัด ก ากับติดตาม 
ผู้รับผิดชอบให้ส่งโดยเร็ว และปรับข้อมูลคนย้ายเข้า-ออก ให้เป็นปัจจุบันเดือนต่อเดือน โดยทางกลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จะประชุมชี้แจง ผู้รับผิดชอบ ระดับโรงพยาบาล วันที่ 2 มีนาคม 2565 และระดับ สสอ./รพ.สต. 
วันที่ 21 มีนาคม 2565 ขอให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ แจ้งให้ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมรับฟัง 

 3.2 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณด าเนินงานยาเสพติด 
โดย  กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 รายงานความก้าวหน้าการด าเนินเบิกจ่ายงบประมาณ ค่าเวชภัณฑ์ ยา เวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา วัสดุ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ โครงการ:(020)(02012A02) การรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ และติดตามผู้ป่วยยาเสพติด 
ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งเอกสารเบิกจ่ายแล้ว 2 อ าเภอ คือ อ าเภอค าม่วง 
จ านวน 76,130.- บาท  และอ าเภอฆ้องชัย จ านวน 13,240.-  บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอให้อ าเภอที่ยังไม่เบิกจ่าย เร่งรัดการเบิกจ่าย 
 



5 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ขอความเห็นชอบน าเงินเหลือจ่ายจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนเข้า
เงินบ ารุง  โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 โรงพยาบาลห้วยผึ้ง มีความประสงค์จะน าเงินเหลือจ่ายจากงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุนปีงบประมาณ 2564 เข้าเงินบ ารุงของโรงพยาบาลห้วยผึ้ง จ านวน 35,592. - บาท (สามหมื่นห้าพัน- 
ห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) และดอกเบี้ย จ านวน 4,039.91 บาท (สี่พันสามสิบเก้าบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น จ านวน 39,631.91 บาท (สามหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทเก้าสิบเอ็ดสตางค์) 
 - นายแพทย์พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ชี้แจง : ดอกเบี้ยซึ่งเกิดจาก 
งบค่าเสื่อม กรณีดอกเบี้ย เกิดขึ้นในขณะหรือภายหลังที่หน่วยบริการด าเนินการแล้วบรรลุวัตภุประสงค์แล้วมีเงิน
เหลือ ซึ่งเงินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของหน่วยบริการแล้ว ดังนั้น เมื่อมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น ต้องขอรับดอกเบี้ยเข้าเงิน
บ ารุงด้วย แต่หากอยู่ในระหว่างด าเนินการ ยังไม่ด าเนินการ หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหน ด  
เงินดังกล่าวยังคงมีสถานะเป็นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อเกิดดอกเบี้ยขึ้น จึงเป็นดอกผลหรือ
ผลประโยชน์ที่เกิดจากเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงต้องส่งคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 

 4.2 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 14 ราย ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 นายณัฐธัญ  กรดแก้ว 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

รพ.ยางตลาด รพ.บ้านโคก สสจ.อุตรดติถ ์
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

2 น.ส.ปิยพร  ชวพันธุ ์
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

รพ.สมเด็จ รพ.บ้านตาก สสจ.ตาก 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

3 นายภคนันท์  กัลยาณมติร 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

รพ.นามน รพ.ทุ่งโพธิ์ทะเล สสจ.ก าแพงเพชร 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

4 น.ส.ธัญญ์ฐิตา รัฐโชติรุ่งฉัตร์ 
ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

รพ.นาค ู สสจ.สระแก้ว 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

5 นายกิตติพงษ์  กองแสง 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.สต.หนองบัว 
สสอ.ห้วยเม็ก 

รพ.พระจอมเกล้า สสจ.เพชรบุรี 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

6 น.ส.มยรุา  ฮังกาส ี
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.ห้วยเตยเหนือ 
สสอ.ยางตลาด 

สสอ.กุดบาก จ.สกลนคร 
เงื่อนไข : - 

เห็นชอบ 

7 น.ส.มริันตี  แพงงา 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.ห้วยเตยเหนือ 
สสอ.ยางตลาด 

รพ.หนองสองห้อง สสจ.ขอนแก่น 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 

8 นายภานุวัฒน์  นันท์รัศม ี
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สต.บ้านเขว้า สสอ.
นางรอง จ.บุรีรัมย ์

รพ.สต.ห้วยเตยเหนือ สสอ.ยางตลาด 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 

9 นางจุฑารัตน์  ศักดิเ์ติม 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

กง.ควบคุมโรคติดต่อ 
สสจ.สระแก้ว 

กง.ควบคุมโรคติดต่อ สสจ.กาฬสินธุ ์
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง ต าแหน่ง
เลขท่ี 69374 

เห็นชอบ 

10 นางยุวธิดา  ภูแซมศร ี
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.มหาสารคาม  รพ.ยางตลาด สสจ.กาฬสินธุ์ 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

เห็นชอบ 

11 นางรัตติกาล  ไชยแสง 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.เฉลมิพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพฯ 
สสจ.ระยอง 

รพ.กมลาไสย 
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง ต าแหน่ง
เลขท่ี 70151 

เห็นชอบ 



6 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

12 น.ส.รุ่งรตัน์  ผิวผัน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

รพ.เฉลมิพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพฯ 
สสจ.ระยอง 

รพ.กมลาไสย 
เงื่อนไข : ย้ายเลขว่าง ต าแหน่ง
เลขท่ี 69516 

เห็นชอบ 

13 น.ส.สมฤดี  สีหคณุังกุล 
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

รพ.ร้อยเอ็ด รพ.ค าม่วง สสจ.กาฬสินธุ์ 
เงื่อนไข : สับเปลี่ยน 

ไม่เห็นชอบ 

14 น.ส.ธนาภรณ์  ผ่องศาลา 
ทันตแพทย์ช านาญการ 

รพ.ยโสธร รพ.ร่องค า 
เงื่อนไข : ตัดโอนต าแหน่ง 

เห็นชอบ 

 4.3 การจัดค่าบริการทางการแพทย์แบบเสมือนภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (Virtual Account : VA) 
ไตรมาสที่ 1/2565 (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564)  โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ และ 1) ให้ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ศึกษา วิเคราะห์ ผลกระทบ นโยบาย 30 บาท 
รักษาทุกที่ 2) ขอให้หน่วยบริการ อย่าปฏิเสธสิทธิการรักษาของผู้ป่วย และให้เบิกจ่ายตามแนวทางกองทุนต่างๆ 

 4.4 ขอความเห็นชอบการจัดสรรเงินค่าบริการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ประเภท Home Isolation (HI) 
และ Community Isolation(CI)  โดย นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
 จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง  (Chief Financial Officer : CFO) 
ระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติการจัดสรรเงินค่าบริการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ประเภท Home Isolation (HI) และ 
Community Isolation (CI) ดังนี้ 
 1. Community Isolation (CI) จัดสรรให้หน่วยบริการปฐมภูมิ (รพ.สต./PCU) ที่ดูแล CI นั้นๆ 100% 
(1,000 บาท/วัน)  
 2. Home Isolation (HI) 1) กรณี รพ.สต.บริหารจัดการเองทั้งหมด จัดสรรให้ รพ.สต. 100% 2) กรณี
ดูแลร่วมกัน โดย รพ.สต.ดูแลจัดการเรื่องค่าอาหาร โรงพยาบาล ท าหน้าที่ Claim มีพยาบาล แพทย์ รับให้ค าปรึกษา 
กับคนไข้ จัดสรรให้ รพ.สต. 70% โรงพยาบาล 30% 

หนว่ยบรกิาร
จ านวน

ราย
ตดิ C

รอ

อนุม ั

ต ิ

อนุมตั ิ

แลว้
ปฎเิสธ

คา่

รกัษาพยาบาล

 ตามราคา

กรมบญัชกีลาง

คา่ตรวจ

พเิศษ&คา่ยา

ราคาแพง&

โครงการพเิศษ

 ตามราคา

กรมบญัชกีลาง

รวมท ัง้หมด 

(ตามราคา

กรมบญัชกีลาง)

คา่

รกัษาพยาบาล

 (ตามประกาศ

 สสจ.กส.)

คา่ตรวจ

พเิศษ&คา่ยา

ราคาแพง&

โครงการพเิศษ

 (ตามประกาศ

 สสจ. กส.)

รวมท ัง้หมด 

(ตามประกาศ

 สสจ.กส.)

คา่

รกัษาพยาบาล

 (จดัสรรแบบ 

GB) ไตรมาสที่

 1/2565

รพ.กาฬสนิธุ์ 11,906 0 0 11,906 0  11,717,268.00   3,097,257.30   14,814,525.30   5,061,077.00   3,097,257.30  8,158,334.30   6,560,865.00

รพ.นามน 47 0 0 41 6        22,752.00 0         22,752.00       12,300.00 0       12,300.00         9,892.00

รพ.กมลาไสย 475 0 0 475 0       472,463.43 0       472,463.43      175,654.60 0     175,654.60      141,260.00

รพ.ร่องค า 8 0 0 8 0          2,738.00 0           2,738.00         2,400.00 0        2,400.00         1,930.00

รพ.เขาวง 176 0 0 170 6        83,040.00 0         83,040.00       51,000.00 0       51,000.00       41,014.00

รพ.ยางตลาด 198 0 0 196 2       127,777.05 0       127,777.05       72,281.75 0       72,281.75       58,128.00

รพ.หว้ยเม็ก 16 0 0 16 0        10,250.00 0         10,250.00         4,800.00 0        4,800.00         3,860.00

รพ.สหัสขันธ์ 9 0 0 9 0          8,771.00          1,000.00           9,771.00         2,700.00          1,000.00        3,700.00         2,976.00

รพ.ค าม่วง 89 0 0 89 0        79,234.00 0         79,234.00       26,700.00 0       26,700.00       21,472.00

รพ.ทา่คันโท 13 0 0 13 0        13,392.83 0         13,392.83         3,900.00 0        3,900.00         3,136.00

รพ.หนองกุงศรี 64 0 0 64 0        26,144.50 0         26,144.50       19,200.00 0       19,200.00       15,440.00

รพ.สมเด็จ 304 0 0 302 2       269,010.75 0       269,010.75      113,408.25 0     113,408.25       91,202.00

รพ.หว้ยผึง้ 51 0 0 51 0        31,310.00 0         31,310.00       15,300.00 0       15,300.00       12,304.00

รพร.กุฉนิารายณ์ 977 0 0 977 0       641,901.00      338,550.00       980,451.00      310,905.00      338,550.00     649,455.00      522,286.00

รพ.นาคู 22 0 0 22 0        13,330.00 0         13,330.00         6,600.00 0        6,600.00         5,308.00

รพ.ฆอ้งชยั 11 0 0 11 0          4,887.00 0           4,887.00         3,300.00 0        3,300.00         2,654.00

รพ.ดอนจาน 23 0 0 23 0        13,449.00 0         13,449.00         6,900.00 0        6,900.00         5,549.00

รพ.สามชยั 3 0 0 3 0          1,187.00 0           1,187.00            900.00 0           900.00            724.00

รวมทัง้หมด 14,392 0 0 14,376 16  13,538,905.56   3,436,807.30   16,975,712.86   5,889,326.60   3,436,807.30  9,326,133.90   7,500,000.00

การจดัสรรคา่บรกิารทางการแพทยแ์บบบญัชเีสมอืนในจงัหวดั (Virtual Account : VA ) ไตรมาสที ่1 /2565 

ขอ้มลูระหวา่งวนัที ่1 สงิหาคม  2564  ถงึ 31  ตลุาคม  2564
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ประเด็นเพิ่มเติม จากที่ประชุม 
 1. ในที่ประชุม ได้มีการแลกเปลี่ยนการด าเนินงาน Home Isolation (HI) ของแต่ละอ าเภอ ซึ่งแตกต่างกัน
ออกไป และบางอ าเภอมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายที่ถูกต้องตามระเบียบฯ ซึ่งในเรื่องนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
จะรับไปด าเนินการ และจะแจ้งไปยังพื้นท่ีให้รับทราบต่อไป 
 2. การเบิกจ่าย ขอให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.กาฬสินธุ์ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม การเบิกจ่าย 
ทุก 2 สัปดาห์ และเป็นกลุ่มงานหลัก ในการด าเนินการแลกเปลี่ยนเรื่องกระบวนการเบิกจ่าย เนื่องจากบางอ าเภอยัง
ประสบปัญหา ติดขัด ในเรื่องการเบิกจ่าย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และ 1) การเบิกจ่าย ขอแต่ละอ าเภอ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละ CUP และ
ระบบบริหารจัดการดูแลผู้ป่วย 2) ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สรุปประเด็นการเบิกจ่ายจากที่ประชุม CFO ให้หน่วยบริการ
ได้รับทราบ และตรวจสอบ ก ากับติดตาม ความก้าวหน้าในการเบิกจ่าย  

 4.5 การจัดสรรเงิน CF – VA สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการ Service Plan โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

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

 ข้อสั่งการกระทรวงสาธารณสุขผ่านระบบ VDO Conference วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2565 
 นโยบายและข้อสั่งการ ที่เก่ียวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2565 
 1. เร่งรัดการฉีดวัคซีน ในผู้ที่ได้รับเข็ม 2 ตามสูตรหลักของกระทรวง  
 2. เร่งรัดการฉีดเข็มกระตุ้น กลุ่ม 608 ที่ได้รับวัคซีนครบ 2เข็ม (ระยะห่างจากเข็ม 2 ห่าง 3 เดือนขึ้นไป)
ภายในเดือนมีนาคม 2565 
 3. เร่งรัดการฉีดเด็กอายุ 5 - 11 ปี 
 4. ส่งเสริมการฉีดใน รพ.สต จัดให้มีคงคลัง ใน รพ.สต.และเปิดฉีดได้ทันทีไม่ต้องรอให้มีผู้ขอรับครบ 
 กลุ่มเป้าหมายเร่งรัดตามนโยบาย : กลุ่ม 608 เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิต และเด็ก 5 - 11ปี เพ่ือลดการ
ระบาดในโรงเรียน (ก่อนเปิดเทอม)  
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 แผนการฉีดเร่งรัดเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตในกลุ่ม 608 เดือนมีนาคม 2565 เป้าหมายทั้งหมดที่ต้องฉีดเข็ม
กระตุ้น จ านวน 119,615 ราย เป้าหมายที่เหลือที่ต้องฉีด จ านวน 87,896 ราย สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1 - 6 มีนาคม 
2565 จ านวน 17,012 ราย สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2565 จ านวน 19,847 ราย สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 
14 - 20 มีนาคม 2565 จ านวน 19,847 ราย สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 - 27 มีนาคม 2565 จ านวน 19,847 ราย 
สับปดาห์ที่ 5 วันที่ 28 - 31 มีนาคม 2565 จ านวน 11,341 ราย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.2 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 
 1. เริ่มวันที่ 1 มีนาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุข ปรับนโยบายเปลี่ยนผ่านให้ "COVID-19" เป็น  
"โรคประจ าถ่ิน" ท าให้ต้องปรับกลยุทธ์ในการด าเนินงาน การสาธารณสุขเต็มรูปแบบ ดังนี้ 
  1) แนวทางการฉีดวัคซีน ต้องให้ได้ความครอบคลุม 70% โดย ตั้งรับฉีดที่ รพ.สต. หรือนัดหมาย
ออกฉีดเชิกรุกในชุมชน ตามรายชื่อเป้าหมายที่มี รวมทั้ง สร้างกระแสในการฉีดวัคซีน 
  2) การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชน ภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการควบคุม ป้องกัน 
รวมทั้งรูปแบบการรักษา แบบ Home Isolation (HI) 
  3) มาตรการปลอดภัยส าหรับองค์กร (COVID Free Setting) ต้องติดตาม Setting ต่างๆ 
 2. ค่าตอบแทนในการฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุข แจ้งจัดสรรมาแล้ว 11 ล้านบาท โดยทุกอ าเภอได้ส่ง
เบิกมาครบแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกลุ่มงานบริหารทั่วไป (เดือนตุลาคม 2564) ซึ่งได้ส่งกลับไปแก้ไข/
เพ่ิมเติม บางอ าเภอ ดังนั้น จึงขอให้รีบด าเนินการแก้ไขและส่งกลับ จะได้เบิกจ่ายได้ครบถ้วน ทันตามก าหนดเวลา 
ในส่วนเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 ยังไม่ได้เบิกจ่าย แต่มีการส่งเอกสารมาเบิกจ่ายแล้ว  หากมีเงินเหลือ  
จะพิจารณาเบิกจ่ายให้ต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ ส าหรับค่าตอบแทนการฉีดวัคซีนนอกสถานบริการ ขอให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
สสจ.กาฬสินธุ์ ด าเนินการเร่งรัดตรวจสอบเดือนตุลาคม 2564 ให้แล้วเสร็จก่อน และให้ตรวจสอบเดือนพฤศจิกายน 
– ธันวาคม 2564 ต่อไป หากมีปัญหาจะได้แจ้งหน่วยบริการ ด าเนินการแก้ไข ได้ทันเวลา 

 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล รอบ 1/2565 ส าหรับหน่วยงาน
ระดับอ าเภอ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ผลสัมฤทธิ์ของงาน กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ดูแลรับผิดชอบ 
องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ) กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ดูแลรับผิดชอบ 
 1. องค์ประกอบที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
     - ระดบัหน่วยงาน : ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 13 KPIs 
     - ระดับบุคคล : 1) ตัวชี้วัด นพ.สสจ. 3 - 5 KPIs 2) 2. ตัวชี้วัด รอง นพ.สสจ. 3 - 5 KPIs 3) . ตัวชี้วัด 
ผอ.รพ.3 - 5 KPIs 4) . ตัวชี้วัดสาธารณสุขอ าเภอ 3 - 5 KPIs 5) ตัวชี้วัดหัวหน้ากลุ่มงาน 3 - 5 KPIs 6) ตัวชี้วัด 
บุคลากรในกลุ่มงาน 3 - 5 KPIs 
 2. องค์ประกอบที่ 2 : พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (สมรรถนะ)   สมรรถนะหลัก 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์   
2) การบริการที่ด ี3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4) จริยธรรม 5) ความร่วมแรงร่วมใจ 
 ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการประเมิน รอบที่ 1/2565 ดังนี้ 1 – 20 กุมภาพันธ์ 2565 : ก าหนด KPI 
ทุกระดับ (ด าเนินการแล้ว), 25 กุมภาพันธ์ 2565 : ประเมินผลผู้บริหารทุกระดับ ตาม KPI, 1 – 20 มีนาคม 
2565 : ประเมินผลตามกรอบค ารับรอง 2565, 20 มีนาคม – กันยายน 2565 : Monitoring โดย กลุ่มงาน
พัฒนายุทธศาสตร์ฯ จะส่งผลประเมิน แจ้งเวียนให้ทันใช้ประโยชน์ ตามก าหนดเวลาต่อไป 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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 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 ค่าเป้าหมาย : จ านวน/ร้อยละ 70 ของจ านวนบุคลากร 5 ประเภทการจ้างงาน (บุคลากร
สาธารณสุขจังหวดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้นจ านวน 5,727 ราย) 
 ข้อมูล ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ผลการด าเนินงานตอบแบบประเมิน Happinometer (4,271 ราย) 
สสจ.กาฬสินธุ์ 119 ราย/139ราย (คิดเป็นร้อยละ 100) ภาพรวมจังหวัด 3 ,889 ราย/4,271 ราย (ร้อยละ
110.28) 

ประเภท การกล่าวถึง
องค์กรในทางที่ดี 

ความต้องการที่จะ
อยู่กับองค์กร 

ความภาคภูมิใจใน
องค์กร 

ความผูกพันต่อ
องค์กร 

สมดลุชีวิตกับการ
ท างาน 

ภาพรวม 68.40 63.85 72.76 68.33 58.37 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.4  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 เรื่องการฉีดวัคซีน  
 1. แต่ละอ าเภอได้ด าเนินการฉีดวัคซีน เพ่ือให้ได้ความครอบคลุมอย่างเต็มที่ ทั้งเชิงรับ และเชิงรุก ทั้งใน
เวลา และนอกเวลาราชการ ในเข็มที ่1 และ 2 ส าหรับเข็มที ่3 ประชาชนบางส่วนที่ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว เห็นว่า ไม่มี
ความจ าเป็นต้องรับวัคซีนเข็มที่ 3 ท าให้การฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ ท าได้ยากข้ึน 
 - ให้ท าความรู้ ความเข้าใจกับประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้มากที่สุด โดยใช้ข้อมูลทางวิชาการ เข็มที่ 3  
ลดความรุนแรงของโรค 
 2. เรื่องการท าความรู้ ความเข้าใจ อยากให้ทางส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ท าคลิปเชิญชวนการ
ฉีดวัคซีน เพ่ือน าไปเปิดเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ทางหอกระจาย สร้างความเชื่อม่ันในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน 
 - มอบกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ ด าเนินการ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.5  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 2/2565) 
5.5.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 36 - 39) 
5.5.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 6 หน้าที่ 40 - 41) 
 5.5.3 สรุปการอนุมัติแผนงาน/โครงการ ทุกประเภท 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 7 หน้าที่ 42 - 43) 
 5.5.4 สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที่ 44 - 50) 
 5.5.5 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที่ 51 - 53) 
 5.5.6 การจัดสรรค่าบริการทางแพทย์ในการให้บริการผู้ป่วยนอกเขตพ้ืนที่รอยต่อในจังหวัดกาฬสินธุ์  
ไตรมาสที่ 1/2565 (ข้อมูล 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2564) 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 10 หน้าที่ 54 - 55) 
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 5.5.7 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 11 หน้าที่ 56 - 57) 

 5.6  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
 5.6.1 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
      1.1 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ปรับลดร้อยละเงินที่เหลือลง จาก 15% เหลือ 7% 
ในระเบียบฯ เงินกู้ เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  
      1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด จ่ายทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประเภททุนส่งเสริม
การศึกษา ประจ าปี 2565 ทุนละ 500 บาท (อายุ 3 – 24 ปี) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 29 เมษายน  2565 
      1.3 กิจกรรมของคณะกรรมการด าเนินงาน ชุดที่ 30 
  1 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบให้ ทูลเกล้าถวายเงิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสมทบทุนโรงเรียนค าม่วง เป็นเงิน 20,000.- บาท 
  19 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมพิธีเปิดอาคารส านักงาน "อาคารเพชรสะพานบุญ" สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ที่จังหวัดนนทบุรี โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานในการเปิดอาคาร และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ซึ่งที่ประชุมใหญ่ เห็นชอบให้แก้ข้อบังคับ ให้ส่งเงิน
เขา้ 5,500.- บาทต่อปี ในรอบหน้า (รอบที่ผ่านมา 4,800.- บาท) 
  26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มในวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
โดย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน 
 5.6.2 สรุปผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 31 มกราคม 2565 

 
 5.8.2 สรุปผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
กาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 31 มกราคม 2565 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

ยอดยกมาธนัวาคม 2564 มกราคม 2565 เพิม่/(ลด)

1 จ ำนวนสมำชกิ       (คน)

  - สำมญั 3,348                           3,361                    13                        0.40       

  - สมทบ 1,157                           1,166                    9                          0.77       

รวมทัง้ส ิน้ 4,505                           4,527                    22                        0.50       

2 เจำ้หนี้เงนิกู ้       (บำท) 2,486,996,495.79          2,395,694,370.79    91,302,125-            3.81       

3 เจำ้หนี้เงนิรับฝำก (บำท) 1,203,146,915.69          1,203,637,566.57    490,651                 0.04       

4 ลกูหนี้เงนิกู ้ 5,625,307,761.33          5,609,421,307.08    15,886,454-            0.28       

5 ทุนเรอืนหุน้ 1,765,344,590.00          1,795,653,990.00    30,309,400            1.70       

6 ทุนส ำรอง 241,390,857.33             241,390,857.33      

7 ทุนของสหกรณ์ 2,031,053,101.79          2,080,092,539.51    49,039,438            2.40       

8 ทุนด ำเนนิกำร 5,734,139,026.52          5,692,090,252.87    42,048,774-            0.74       

9 ก ำไร 12,685,361.59               31,554,399.31        18,869,038            60.00      

จ านวน
ล าดบั รายการ รอ้ยละ

สมคัรใหม่ เสยีชวีติ

จ ำนวนสมำชกิ    (คน) เดอืนมกราคม 2565 เดอืนมกราคม 2565

1 สมาคมฌาปนกจิฯสหกรณ์

  - สำมญั 3,669                           12 0 3,681      

  - สมทบ 3,301                           15 4 3,312      

รวม 6,970                           27 4 6,993      

2 สสธท. (ลา้น 1) 5,481                           6 2 5,485      

3 กสธท. (ลา้น 2) 3,523                           5 1 3,527      

4 กสธท. (ลา้น 3) 397 15 0 412        

5 สส.ชสอ. 1,386                           6 1 1,391      

ล าดบั รายการ
จ านวน

คงเหลอืยอดยกมาธนัวาคม 2564
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ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 1. สรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Service plan: RDU) จังหวัดกาฬสินธุ์ .ในการ
ประชุมครั้งต่อไป ไม่ต้องน าเข้ารายงาน ในวาระน าเสนอโดยเอกสาร ครั้งต่อไป และเสนอแนะให้รายงานเรื่อง  
การด าเนินงานคลินิกกัญชาทางการแพทย์ แทน 
 2. กลุ่มงานประกันสุขภาพ แจ้งการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ป่วยโรค COVID-19 กรณีอาการ 
สีเขียว HI/CI, Hotel Isolation, รพ.สนาม และ Hospitel มีการเปลี่ยนแปลงราคา เริ่มตั้งแต่ 1 มีนาคม 2565 
เป็นต้นไป ตามหนังสือ ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่  สปสช.6.70/ว 1480 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2565 จ่ายชดเชยในลักษณะเหมาจ่าย โดยครอบคลุม รายการดังนี้ 1) ค่าบริการให้การดูแลผู้ติดเชื้อ ประกอบด้วย 
ค่าบริการจัดหาอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และการให้ค าปรึกษา  
2) ค่าอุปกรณ์ในการดูแล และติดตามสัญญาณชีพ 3) ค่ายาที่เป็นการรักษาโรค COVID-19 4) ค่า Chest X-ray 
กรณีท่ีมีความจ าเป็น ตามอัตรา ดังนี้ 
 - ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย แบบหน่วยบริการจัดอาหาร 3 มื้อ จ านวน 1 – 6  วัน จ่ายแบบเหมาจ่ายใน
อัตรา 6,000.- บาท/ราย ตั่งแต่ 7 วันขึ้นไป จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 12,000.- บาท/ราย 
 - ค่าดูแลการให้บริการผู้ป่วย แบบหน่วยบริการไม่จัดอาหาร จ านวน 1 – 6 วัน จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 
4,000.- บาท/ราย ตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 8,000.- บาท/ราย 
 ทั้งนี้ ได้แชร์ไฟล์รายละเอียดแล้ว ในกลุ่มไลน์ คปสจ.และกลุ่มสาธารณสุขอ าเภอ  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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


