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รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) 

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งท่ี 4/๒๕65 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex) 
วันศุกร์ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมปัญญานุสติ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  

ผู้มาประชุม 
1. นพ.อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. นพ.ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
3. นายสม   นาสอ้าน  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
4. นายประสิทธิ์  สงกันหา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
5. นางสุภาภรณ ์  พรมแพง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
6. นายกฤช  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
7. นางสาวสุภัทรา  สามัง  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
8. นายใจยา  ศรีโพนทอง แทนหัวหน้ากลุ่มกฎหมาย 
9. นางถมญาณี  โชติการณ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 
10. นายสุพิน  ภูสง่า  หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
11. นางอาภิรมย์  ชิณโน  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
12. นายธนาเดช  อัยวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
13. นายวรชาติ  จ าเริญพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
14. นางสาวนงนุช  โนนศรีชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 
15. นางสมปอง  พลโคกก่อง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
16. นายโชคชัย  มงคลสินธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
17. นายธงชัย  ปัญญูรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
18. นายอรรคเดช  อรรคเศรษฐัง สาธารณสุขอ าเภอสมเด็จ 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ/ภารกิจ 
1. นพ.พรพัฒน์  ภูนากลม นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
2. นายยุทธพล  ภูเลื่อน  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) 
3. นางสาวถนอมนวล สายเชื้อ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวเพชรลัดดา วังภูสิทธิ ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2. นายพิทักษ์  กาญจนศร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
3. นายศิริชัย  รินทะราช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
4. นายบุรินทร์  จินดาพรรณ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
5. นางสาวสุปรียา  จรทะผา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
6. นางสาวจันทราภรณ์ ดาพันธ์  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 
7. นางสาวธารีรัตน์  จันทวัติ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
8. นายวิษณุ  ศรีโยธา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. นายศิริศักดิ์  ดลพร  นายช่างเทคนิค 
10. นางกฤษณา  เพียรภายลุน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Webex (ระบบออนไลน์)  
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอ าเภอทุกอ าเภอ และผู้เกี่ยวข้อง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
ก่อนวาระการประชุม 
พิธีมอบรางวัลแสดงความชื่นชมยินดีกับหน่วยงานองค์กรที่มีผลงานดีเด่นระดับต่างๆ 
 มอบเกียรติบัตรส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระที่ไม่มีสถานที่ท างานร่วมกัน ให้แก่หน่วย
บริการสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ ที่ผ่านการรับรองการด าเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ 2564 
 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ได้ส่งมอบเกียรติบัตรส าหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
แรงงานอิสรที่ไม่มีสถานที่ท างานร่วมกัน ให้แก่หน่วยบริการสุขภาพในพ้ืนที่รับผิดชอบ ที่ผ่านการรับรองการ
ด าเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ 2564 ดังต่อไปนี้ 
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัวทอง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์  
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองแสง อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มติที่ประชุม  ขอชื่นชม/แสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับเกียรติบัตร 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 นายแพทย์อภิชัย  ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ประธานการประชุม ได้กล่าวเปิด
ประชุมและด าเนินการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบและ/หรือถือปฏิบัติ 
 1. เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด 
  1.1 เชิญชวนร่วมท าบุญทอดผ้าป่า “โครงการพลังบวร รู้รักสามัคคี คนไทยไม่ทิ้งกัน” เพ่ือระดม
ทุนสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส 
  1.2 การแก้ไขปัญหาความยากจน ที่มีปัญหาด้านสุขภาพ จ านวน 1,106 ครัวเรือน ขอความ
ร่วมมือสาธารณสุขอ าเภอ ประสาน พัฒนาชุมชน ด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน และมอบกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
รายงานสรุปความก้าวหน้า 
  1.3 การจัดงานเปิดบ้าน เปิดเมือง งานวิสาขปุณณมี ประเพณีสรงน้ าพระธาตุยาคู ประจ าปี 
2565 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤษภาคม 2565 ภาระหลัก กลุ่มงานควบคุมโรค/กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ : ก าหนด
มาตรการปลอดภัย (COVID Free Setting) กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ : อาหารปลอดภัย 
  1.4 เน้นย้ าการฉีดวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) ขอความร่วมมือรณรงค์ 
เข็ม 3 กลุ่ม 608 และเข็ม 1 กลุ่ม 5 – 18 ปี เพ่ือรองรับการเปิดเทอม 
 2. เรื่องจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ 
  ขยายระยะเวลา ค าสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 3847/2565 เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 44 ออกไปอีก 1 เดือน 1) ร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ได้รับ
การรับรอง ตรวจประเมินความพร้อมตาม "มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย" หรือ "SHA " ที่มีเครื่องหมาย 
SHA ลูกค้านั่งดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 21.00 น. /เครื่องหมาย SHA+ ลูกค้านั่งดื่มในร้านได้จนถึงเวลา 23.00 น. 
2) การจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจ านวนรวมกันมากกว่าห้าร้อยคนไม่ถึงหนึ่งพันคน ต้องได้รับอนุญาตจาก
นายอ าเภอท้องที่ หากเกินหนึ่งพันคน ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 3) ปิดศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็กชั่วคราว 



4 
 3. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์  ร่วมกับ  โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  จัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ณ 
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน ทั้งนี้ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะท า
หนั งสื อประสานในส่ วนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง  ต่ อ ไป และขอแสดงความยินดี กับบุ คคลที่ ไ ด้ รั บพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ 
 4. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ไตรมาสที่ 2 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่านการประเมิน 2 ใน 3 
(ผ่าน 70%,ไม่ผ่าน 30%) ขอให้กลุ่มกฎหมาย ท าหนังสือแจ้งเวียนผลการประเมินไปยังพ้ืนที่ และขอให้ผู้บริหาร
หน่วยงาน ให้ความส าคัญ ก ากับติดตาม การด าเนินงาน ประเมิน/รายงาน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3/2565) เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2565 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องติดตามผลการประชุม ครั้งที่แล้ว 
 รายงานความก้าวหน้า กรณีที่ต าแหน่งว่างต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของโรงพยาบาลชุมชนในสังกัด
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ย้าย/โอนไปด ารงต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ช านาญการ 
ส าหรับต าแหน่งที่ว่าง 
 สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว กรณี  ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลกมลาไสย (ว่าง) 
โรงพยาบาลฆ้องชัย ย้ายไป โรงพยาบาลกมลาไสย/โรงพยาบาลห้วยเม็ก ย้ายไป โรงพยาบาลฆ้องชัย และให้กลุ่มงาน
บริหารทรัพยากรบุคคล สอบถามไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่า สามารถเขียนใบย้ายในรอบเดียวกันได้
หรือไม่ (ต าแหน่งตั้งต้นที่โรงพยาบาลกมลาไสย)  
 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ได้สอบถามไปยังส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แล้ว สามารถ
ด าเนินการในรอบเดียวกันได ้

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1 ข้าราชการขอย้ายข้าม/ภายใน จังหวัด โดย กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 1) ข้าราชการขอย้ายข้ามจังหวัด จ านวน 3 ราย ดังนี ้

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 น.ส.คงขวัญ  ประภูชะเนย ์
นักเทคนิคการแพทย ์

รพ.หนองกุงศรี รพ.ศรีสมเด็จ สสจ.ร้อยเอ็ด 
เง่ือนไข : - 

เห็นชอบ 

2 น.ส.หฤทัย  สิงหกุล 
นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ 

รพ.สมเด็จ รพ.ขอนแก่น สสจ.ขอนแก่น 
เง่ือนไข : ทดแทน 

ไม่เห็นชอบ 
 

3 นายมัสธร  ศรีก าพล 
นวก.คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 

รพร.กุฉินารายณ ์ เทศบาลเมืองศิลา จ.ขอนแก่น 
เง่ือนไข : ทดแทน 

เห็นชอบ 
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 2) ข้าราชการที่ขอย้ายภายในจังหวัด (3 สายงาน) จ านวน 8 ราย ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่ง 

สถานที่ปฏิบัติงาน สถานที่ราชการที่ขอย้าย มติท่ีประชุม 

1 น.ส.กมลชนก  คงสมมาตย ์
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

รพ.หนองกุงศรี รพ.กมลาไสย 
เง่ือนไข : - 

เห็นชอบ 

2 น.ส.ณินช์ญารัตน์  มณีพงษ์ 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

รพร.กุฉินารายณ ์ รพ.สมเด็จ 
เง่ือนไข :  ทดแทน 

เห็นชอบ 

3 น.ส.ขนิษฐา  เขตผดุง 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

รพร.กุฉินารายณ ์ รพ.สมเด็จ 
เง่ือนไข ;ทดแทน 

เห็นชอบ 

4 น.ส.วิภาดา  จันทร์ทอง 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

รพร.กุฉินารายณ ์ รพ.สมเด็จ 
เง่ือนไข : ทดแทน 

เห็นชอบ 

5 นายนเนทร์ฤทธิ์  พิมพ์แก้ว 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

รพร.กุฉินารายณ ์ รพ.ห้วยเม็ก 
เง่ือนไข : ทดแทน 

เห็นชอบ 

6 น.ส.ปิยะวรรณ  พลก าแหง 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

รพ.หนองกุงศรี รพ.ท่าคันโท 
เง่ือนไข : - 

เห็นชอบ 

7 น.ส.กนกกาญจน์  ภูสมหมาย 
นายแพทย์ปฏิบัติการ 

รพ.ค าม่วง รพ.ฆ้องชัย 
เง่ือนไข : - 

เห็นชอบ 

8 นายกัลย์  เนื่องโพธิ ์
นายแพทย์ช านาญการ 

รพ.ดอนจาน *ได้ประสานเปลีย่นสถานที่ขอย้าย จาก รพ.
นามน เป็น รพ.กมลาไสย และน าส่งใบขอ
ย้ายที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
สสจ.กาฬสินธุ์ อนุมัติให้ย้ายได ้

เห็นชอบ 
 

 4.2 เรื่องเพื่อพิจารณา จากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลัง (CFO) เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2565  โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
 1) การจัดสรรค่าบริการทางการแพทย์แบบเสมือนภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ (Virtual Account : VA) 
ไตรมาสที่ 2/2565 (ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565) 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 

หนว่ยบรกิาร
จ านวน

ราย

ตดิ

 C

รอ

อนมุตั ิ

อนมุตั ิ

แลว้
ปฎเิสธ

คา่รกัษาพยาบาล

 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

 2/2565

รพ.กาฬสนิธุ์
13,189 0 0 13,189 0 12,477,685.10 3,367,232.46 15,844,917.56 5,603,652.66 3,367,232.46 8,970,885.12

6,636,388.00

รพ.นามน 42 0 0 42 0 20,981.00 0.00 20,981.00 12,600.00 0.00 12,600.00 9,321.00

รพ.กมลาไสย 552 0 0 540 12 627,047.76 0.00 627,047.76 198,205.20 0.00 198,205.20 146,626.00

รพ.ร่องค า 15 0 0 13 2 10,194.00 0.00 10,194.00 3,900.00 0.00 3,900.00 2,885.00

รพ.เขาวง 144 0 0 143 1 84,218.00 0.00 84,218.00 42,900.00 0.00 42,900.00 31,736.00

รพ.ยางตลาด 177 0 0 177 0 142,841.15 0.00 142,841.15 65,931.00 0.00 65,931.00 48,774.00

รพ.หว้ยเม็ก 10 0 0 10 0 4,743.00 0.00 4,743.00 3,000.00 0.00 3,000.00 2,219.00

รพ.สหัสขันธ์ 18 0 0 18 0 20,793.00 5,000.00 25,793.00 5,400.00 5,000.00 10,400.00 7,694.00

รพ.ค าม่วง 78 0 0 78 0 67,311.00 150.00 67,461.00 23,100.00 150.00 23,250.00 17,200.00

รพ.ทา่คันโท 27 0 0 27 0 17,663.13 0.00 17,663.13 8,100.00 0.00 8,100.00 5,992.00

รพ.หนองกงุศรี 81 0 0 78 3 42,098.00 0.00 42,098.00 23,100.00 0.00 23,100.00 17,089.00

รพ.สมเด็จ 344 0 0 344 0 281,208.65 0.00 281,208.65 120,739.15 0.00 120,739.15 89,319.00

รพ.หว้ยผึง้ 63 0 0 61 2 41,081.00 0.00 41,081.00 18,300.00 0.00 18,300.00 13,538.00

รพร.กฉุนิารายณ์ 912 0 0 912 0 654,197.00 305,400.00 959,597.00 298,581.00 305,400.00 603,981.00 446,807.00

รพ.นาคู 26 0 0 26 0 13,371.00 0.00 13,371.00 7,800.00 0.00 7,800.00 5,770.00

รพ.ฆอ้งชยั 18 0 0 16 2 14,406.50 0.00 14,406.50 4,800.00 0.00 4,800.00 3,551.00

รพ.ดอนจาน 55 0 0 54 1 26,623.00 0.00 26,623.00 16,200.00 0.00 16,200.00 11,984.00

รพ.สามชยั 14 0 0 14 0 12,588.00 0.00 12,588.00 4,200.00 0.00 4,200.00 3,107.00

รวมท ัง้หมด 15,765 0 0 15,742 23  14,559,050.29  3,677,782.46  18,236,832.75  6,460,509.01  3,677,782.46  10,138,291.47  7,500,000.00

การจดัสรรคา่บรกิารทางการแพทยแ์บบบญัชเีสมอืนในจงัหวดั (Virtual Account : VA ) ไตรมาสที ่2 /2565

 ขอ้มูลระหวา่งวนัที ่1 พฤศจกิายน  2564  ถงึ 31   มกราคม  2565
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 2) พิจารณา Concept Proposal เพื่อสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการ สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ตามนโยบาย EMS (Environment, Modernization and Smart Service) จั งหวัดกาฬสินธุ์  
ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 4 โรงพยาบาล งบประมาณทั้งสิ้น 2,250,000.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้  
 1. รพ.ฆ้องชัย : ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช (ER)  งบประมาณ 450,000.- บาท 
 2. รพ.ร่องค า : ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD)   งบประมาณ 700,000.- บาท  
 3. รพ.ห้วยผึ้ง : ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก (OPD)   งบประมาณ 700,000.- บาท 
 4. รพ.ท่าคันโท : ปรับปรุงรั้วแนวกันไฟโดยรอบ   งบประมาณ 400,000.- บาท 

 3) ขออนุมติจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนงาน จ านวน 5 โครงการ  

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ โดย 1) ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากงบ CF โรงพยาบาลยางตลาด  
2) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสาธารณสุขอ าเภอดีเด่น จังหวัด
กาฬสินธุ์ ปี 2565 มอบชมรมสาธารณสุขอ าเภอแห่งประเทศไทย (จังหวัดกาฬสินธุ์) แจ้งชื่อ สสอ./รพ.สต.ที่จะเป็น
ตัวแทนประกวดต่อไป 

 4) (ร่าง) ประกาศส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุข ประเภทบริการผู้ป่วยนอก กรณีที่มีเหตุสมควร การใช้สิทธิรับบริการนอกหน่วยบริการ
ประจ าหรือหน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจ าปี 2565 

(รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2565 ตามเอกสารหมายเลข 2 หน้าที่ 23 - 25) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบ 

ล ำดบั ชือ่โครงกำร งบประมำณ (บำท)

1 โครงการปฐมนเิทศขา้ราชการใหม ่จังหวดักาฬสนิธุ ์ปี 2565 225,900.00

2
โครงการพัฒนาระบบคณุภาพมาตรฐานโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลและ

สาธารณสขุอ าเภอดเีดน่ จังหวดักาฬสนิธุ ์ปี 2565
200,000.00

3 โครงการ KM DHD ชมรมสาธารณสขุแหง่ประเทศไทย จังหวดักาฬสนิธุ ์ปี 2565 59,200.00

4 จัดสรรประมาณบรหิารจัดการ สนับสนุนการด าเนนิงานโรคตดิเชือ้ไวรัส COVID-19 1,664,500.00

5 ตรวจเยีย่มและนเิทศงาน (คปสอ.) ปี 2565 350,400.00

2,500,000.00รวมเงนิท ัง้ส ิน้

ขออนมุตจิดัสรรงบประมำณสนบัสนนุแผนงำนโครงกำร จ ำนวน 5 โครงกำร



7 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๕.๑  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
5.1.1 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) (นายสม  นาสอ้าน) 

 1. ขอขอบคุณผู้อ านวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ เจ้าหน้าที่ ทุกภาคส่วน ในการด าเนินการ
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน เทศกาล 7 วันอันตราย (อุบัติเหตุลดลง 40% อัตราการเสียชึวิตต่ า) 
 2. ทบทวนแผน EMS มีการยกเลิก รถกู้ชีพกู้ภัย จ านวน 45 แห่ง ท าให้รถกู้ชีพกู้ภัยหายไป 1 ใน 3 สาเหตุ
เกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ตั้งงบประมาณส่วนนี้ไว้ โดยส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จะท า
หนังสือน าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าแผนปี 2566  
เพ่ือรองรับและพัฒนาต่อไป 
 3. ขอขอบคุณทุกอ าเภอ ที่ด าเนินการกิจกรรม “ก้าวท้าใจ” จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในล าดับที่ 9 ของประเทศ 
 4. การตรวจมะเร็งล าไส้ (ไม่ถึง 1% ของเป้าหมาย)/มะเร็งปากมดลูก (11%) ขอความร่วมมือทุกอ าเภอ 
เร่งรัดการตรวจ/ซื้อชุดตรวจ 
 5. การพัฒนาคุณภาพ HA/ยาเสพติด อ าเภอใดต้องการทีมสนับสนุน ให้ประสานทางกลุ่มงานพัฒนา
คุณภาพรูปแบบและบริการ และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 6. การเบิกจ่ายงบ ฉ.11 เป็นไปตามแผนก าหนดการ ส่วน พตส. เดือนกุมภาพันธ์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เอกสาร หากส่งเอกสารภายในวันที่ 1 – 10 ทุกเดือน จะเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือน หลังวันที่ 10 จะเบิกจ่ายในเดือนถัดไป 
ประเด็นเพ่ิมเติม จากนายแพทย์ประมวล  ไทยงามศิลป์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สามารถด าเนินการ HPV DNA Test ได้วันละไม่เกิน 300 Test ก่อนตรวจราชการ 
รอบที่ 2 เห็นควรเร่งด าเนินการให้ได้เดือนละ 4,000 Test (เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565) โดยผู้รับผิดชอบ
งานสาขามะเร็ง อาจต้องประชุมหารือ เพ่ือรณรงค์/ระดม ช่วยกันด าเนินงาน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

5.1.2 เรื่องจากนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ) (นายประสิทธิ์  สงกันหา) 
 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข ได้แจ้งการปรับปรุงบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการปรับเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันให้ได้รับค่าจ้างเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เพ่ือเป็นการลดความเหลื่อมล้ าและสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากร  
ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.04/ว 261 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เมื่อเพ่ิมค่าจ้างร้อยละ ๕ 
และเพ่ิมค่าจ้างประจ าปีแล้ว หากค่าจ้างยังไม่ถึงข้ันต่ าของบัญชีค่าจ้าง ก็ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้าง
ชั่วคราวเงินบ ารุง(รายเดือน) ได้รับค่าจ้างขั้นต่ าของบัญชีค่าจ้าง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดท า
รายละเอียดข้อมูลพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง  (รายเดือน) ที่ได้รับเงินเพ่ิม เพ่ือเป็น
ค่าจา้ง (ร้อยละ 5) ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 แล้วค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ าของบัญชีค่าจ้าง 
 ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับเงินเพ่ิมเพ่ือเป็นค่าจ้าง (ร้อยละ 5) ณ วันที่ 
1 เมษายน 2565 แล้วค่าจ้างยังไม่ถึงขั้นต่ าของบัญชีค่าจ้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทุกโรงพยาบาล จ านวน 156 คน 
ส่วนต่าง จ านวน 121,200.- บาท รวมทุก สสอ. จ านวน 86 คน ส่วนต่าง จ านวน 53,720.- บาท รวมทั้งสิ้น 
(โรงพยาบาล + สสอ.) 242 คน ส่วนต่าง จ านวน 174,920.- บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือให้ด าเนินการตามที่กระทรวงฯ สั่งการ 
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 5.2 เรื่องจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข 
 5.2.1 สรุปผลการประเมินค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (เมษายน 2565) 
 ผลการประเมินรายมิติภาพรวมจังหวัด มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ร้อยละ 69.23 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 70.37 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ร้อยละ 
70.91 มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร ร้อยละ 30 รวมทุกมิติ ร้อยละ 65.80  
 ผลการประเมินจัดกลุ่มเปรียบเทียบรายอ าเภอ ดีเยี่ยม จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 11.11 ดีมาก จ านวน 3 แห่ง 
ร้อยละ 16.67 ดี จ านวน 11 แห่ง ร้อยละ 61.11 และพอใช้ จ านวน 2 แห่ง ร้อยละ 11.11 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ของ คปสอ. ภาพรวมจังหวัด สรุป 12 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด 
ร้อยละ 41.67 KPI ที่มีการปรับเกณฑ์การประเมินในรอบ 2 คือ 1) KPI9 CKD ≥ร้อยละ66 2) KPI7 TB (Success 
rate≥88 ,Treatment Coverage ≥85) 
 ผลการประเมินตัวชี้วัดพันธกิจ คปสอ.เปรียบเทียบรายอ าเภอ สูงสุด 4 ล าดับ ได้แก่ คปสอ.นาคู ร้อยละ 
90 ,คปสอ.นามน ร้อยละ 87.50 ,คปสอ.ฆ้องชัย ร้อยละ 85.00 และคปสอ.สมเด็จ ร้อยละ 82.50  
 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามพันธกิจ ของ คปสอ. ภาพรวมจังหวัด สรุป 8 ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์ 2 ตัวชี้วัด ร้อยละ
25 KPI ที่มีการปรับเกณฑ์การประเมินในรอบ 2 คือ 1) KPI1 ข้อมูลสาเหตุการตาย≥ร้อยละ 90 2) KPI4 การ
จัดบริการสุขภาพช่องปาก ≥60 
 การตรวจสอบผลประเมิน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สสจ.ประสานยืนยัน คปสอ.ส่งผลงาน ทีมประเมิน วันที่ 25 
ของเดือน คปสอ.ตรวจสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ของเดือน 
 การติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับจังหวัด  
 1. จะจัดให้ คปสอ.น าเสนอผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์/มีแนวโน้มไม่ผ่าน ในการประชุม 
กวป.เริ่ม เดือนพฤษภาคม 2565 โดยจะจับสลาก เดือนละ 2 คปสอ.ๆ ละ 5 นาที (แจ้งล่วงหน้า 1 –2 วัน) 
 - ครั้งที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ตัวชี้วัดที่ 8 ระดับความสาเร็จของอาเภอที่มีการดาเนินงานเพ่ือลด
ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้าดี 
 - ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตัวชี้วัด 11 ระดับความสาเร็จในการส่งเสริมองค์กรสร้างสุข (Happy 
Organization) 
 - ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก ความสาเร็จของประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 
 2. เยี่ยม คปสอ. แบบรวมโซน ปลายเดือนพฤษภาคม – ต้นเดือนมิถุนายน 2565 เช้า : รวม คปสอ.ที่โซน
บ่าย : เยี่ยม รพ.สต. 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.2.2 สรุปสาระส าคัญ มติคณะกรรมการธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ 
 1. เป้าหมายธรรมนูญระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ วางเป้าหมายของระบบสุขภาพในระยะ ๕ ปี ไว้ที่ 
“ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม” หรือ “Health system equity” 
 2. ปรัชญาและแนวคิดหลัก ให้ความส าคัญกับ ๓ ส่วน คือ 
  ส่วนที่ ๑ การพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
  ส่วนที่ ๒ การท าสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  
  ส่วนที่ ๓ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ทุกกลุ่มวัยและทุกระดับ  
 3. มาตรการสู่เป้าหมายของระบบสุขภาพ 3 มาตรการ ได้แก่  
  ๑) กระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดีและมีส่วนร่วมภาคีทุกภาคส่วน  
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  ๒) การสร้างเสริมสุขภาพที่รวมถึงปัจจัยสังคมที่ก าหนดสุขภาพ (SDH) ด้วยการท าสภาพแวดล้อม
สนับสนุนที่เอื้อต่อการมีสุขภาพท่ีดี 
  ๓) การจัดการระบบบริการสุขภาพ 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.3 เรื่องจากกลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
 แผนงานโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.)/งบประมาณสนับสนุน PCU/NPCU 
 1. แผนงานโครงการฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) งบ สสส. 
     1.1 จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2563 - 2565 พชอ.ทั้งหมด จ านวน 1,080,000 บาท เบิกใช้ตาม
โครงการฯ จ านวน 912,400 บาท ยอดเงินคงเหลือ จ านวน 167,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.48 สิ้นสุด 15 
พฤษภาคม 2565 (ห้ามซื้อครุภัณฑ์) 
     1.2 เขตสุขภาพที่ 7 ปี 2563 - 2565 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับสุขภาพประชาชนด้วย
กลไก พชอ.ต้านภัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขต ให้ปรับสู่สถานการณ์ New normal COVID -19 งบประมาณ 
สสส.2564 (ขยายเวลาถึง 15 พฤษภาคม 2565 ) จ านวนเงิน 600,000 บาท 
 2. แผนงานโครงการฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) งบ สธ. 
 งบประมาณสนับสนุน พชอ. ระดับอ าเภอ จ านวน 18 อ าเภอๆ ละ 10,000 บาท จัดสรร งวดที่ 1 อ าเภอละ 
3,000 บาท จัดสรร งวดที่ 2 อ าเภอละ 7,000 บาท 
 3. งบประมาณสนับสนุน PCU/NPCU ขึ้นทะเบียนตาม พ.ร.บ. ปฐมภูมิ 2562 จ านวน 38 แห่ง งวดที่ 
1/2565 (งบ สธ.)  
    3.1 PCU & NPCU จ านวน 38 แห่ง : ขออนุมัติโครงการฯ จ านวน 37 แห่ง ไม่ขอรับงบประมาณ 
จ านวน 1 แห่ง เบิกใช้งบตามโครงการฯ จ านวน 24 แห่ง ยังคงเหลือท่ียังไม่เบิก จ านวน 13 แห่ง 
     3.2 PCU & NPCU ทั้งหมดจ านวน 38 แห่ง ๆ ละ 9,000 บาท จ านวนเงิน 342,000 บาท เบิกใช้งบ
ตามโครงการฯ จ านวนเงิน 216,000 บาท ยอดเงินคงเหลือ จ านวนเงิน 117,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.16 
 4. แผนงานโครงการฯ พัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิ งวดที่ 2/2565 (งบ สธ.) งบประมาณสนับสนุน 
PCU & NPCU จ านวน 23 แห่งๆ ละ 10,000 บาท ระยะเวลาในการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
 5. ค่าบริการสาธารณสุขเพ่ิมเติมส าหรับการบริการระดับปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจ าครอบครัว ปีงบประมาณ 
2565 จ านวน 263.18 ล้านบาท เป้าหมาย 1,310 แห่ง งบประมาณ 200,900.76 บาท/แห่ง  
 - ส่วนที่ 1 จ่ายตามเกณฑ์ศักยภาพบริการ ไม่เกิน 131.09 ล้านบาท (ร้อยละ 50) งวดที่ 1 จ่ายให้หน่วย
บริการปฐมภูมิที่ผ่านเกณฑ์ แห่งละไม่เกิน 60,000 บาท (ภายใน 31 มีนาคม 2565) งวดที่ 2 จ่ายเพ่ิมเติมตามเกณฑ์
ศักยภาพ 2 ข้อๆ ละไม่เกิน 20,000 บาท รวมแห่งละไม่เกิน 40,000 บาท (จ่ายภายใน 30 กันยายน 2565 ) 
 - ส่วนที่ 2 จ่ายตามผลลัพธ์คุณภาพบริการ ไม่น้อยกว่า 131.09 ล้านบาท (ร้อยละ 50) จ่ายงวดเดียวตาม
ผลงานที่ผ่านเกณฑ์ผลลัพธ์คุณภาพบริการ/ตัวชี้วัดที่ก าหนด จ่ายเป็น point system ภายใต้ Global budget 
ภายใน ไตรมาส 4 (ภายใน 30 กันยายน 2565) 
 งบประมาณสนับสนุน PCU/NPCU จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2565 จ านวน 17 แห่งๆ ละ 60,000 บาท 
ระยะเวลาการใช้งบประมาณภายในวันที ่30 กันยายน 2565 
 6. “โครงการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานเวชศาสตร์ครอบครัวส าหรับแพทย์ปฐมภูมิ Basic course of Family 
Medicine for Primary Care Doctor เขตสุขภาพที่ 7 ” ก าหนดจัดอบรมจ านวน 2 ครั้งๆ ละ 4 วัน ดังนี้ ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 25 – 28 เมษายน 2565 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤษภาคม 2565 จ านวนผู้เข้าอบรม 9 คน 
 7. รายชื่ออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้ าน (อสม.) เข้ารับการคัดเลือกศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 ดังนี้ 
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 - รพ.สต.โนนแดง อ าเภอฆ้องชัย 1) นางสาวศิริพรรณ  ไชยค าภา 2) นางสมใจ  ทรัพย์เดิม 
 - รพ.สต.อุทัยวรรณ อ าเภอนามน 1) นางสาวสมปอง  พินิจ 2) นางสาววรรณิภาดา  นามนไสย 
(รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2565 ตามเอกสารหมายเลข 5 หน้าที่ 33 - 38) 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือ PCU/NPCU 17 แห่ง ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการ
จัดสรรเงิน งวดที่ 2 

 5.4 เรื่องจากกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ 
 สรุปจ านวนการลงทะเบียน "ก้าวท้าใจ Season4" จังหวัดกาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565) 
 จ านวนสมาชิก เขตสุขภาพที่ 7 จ านวน 649,158 คน อันดับที่ 1 ของประเทศ จังวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
84,631 คน อันดับที่ 9 ของประเทศ เป้าหมายปี 2565 จ านวน 73,819 คน ผลงาน ณ 29 เมษายน 2565 
จ านวน 84,631 คน คิดเป็นร้อยละ 114.65 เป้าหมายท้าทาย 150% คือ 110,729 คน ยอดที่ต้องท าเพ่ิม 
26,098 คน  

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ และขอความร่วมมือทุกอ าเภอ เร่งรัดผลงาน ให้ได้เป้าหมาย 150% ตามที่แจ้งไว้ 
และส่งข้อมูลการออกก าลังกาย เข้าในระบบด้วย 

 5.5 เรื่องจากกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด 
 ขอเร่งรัดการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test /การคัดกรองมะเร็งเต้านม /
การคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่ด้วย Fit test  
 ด้วย ส านักงานเขตสุขภาพที่ 7 และ สปสช.เขต 7 ได้เร่งรัดการด าเนินงานคัดกรองมะเร็งที่เป็นปัญหาใน
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเป้าหมายการด าเนินงานดังนี้  

1. การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 37,165 ราย 
มีผลงานการคัดกรอง HPV DNA Test จ านวน 4,167 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.02 

2. การตรวจคัดกรองมะเร็งล าไส้ใหญ่และไส้ตรง ด้วยวิธี Fit Test จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 24,034 ราย 
มีผลงานการคัดกรองจ านวน 514 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 

3. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ 44.36 (เป้าหมายร้อยละ 80)  
 ในการด าเนินงานไตรมาสที่ 1-2 ปีงบประมาณ 2565 ยังมีผลงานที่ค่อนข้างต่ ามาก จึงขอความร่วมมือ
จากสถานบริการทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์ เร่งรัดผลงานการด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2565 โดยขอให้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้เบิกชุดตรวจ HPV DNA Test ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ 
 2. ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่งด าเนินการจัดซื้อชุดตรวจมะเร็งล าไส้ใหญ่และล าไส้ตรง ด้วยวิธี Fit Test 
 3. ขอให้บันทึกข้อมูลการคัดกรองมะเร็งเต้านม ผ่านระบบ BSE App  
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  
 ขอความร่วมมือ โรงพยาบาลแม่ข่าย รพ.ยางตลาด และ รพ.สมเด็จ ที่มีห้อง Lab มีศักยภาพในการตรวจ 
HPV-DNA Test เนื่องจาก ในขณะนี้มี เพียง รพ.กาฬสินธุ์  ที่ตรวจเพียงแห่งเดียวในจังหวัด ท าให้ตรวจไม่ทัน 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 5.6  เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ถ่ายโอนไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามาถเขียนใบย้ายได้หรือไม่ 
 - ในเรื่องนี้ ทางกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล จะท าหนังสือซักซ้อมความเข้าใจอีกครั้ง 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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5.7  เรื่องเสนอโดยเอกสาร (รายละเอียดปรากฏในระเบียบวาระการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2565) 
5.7.1 ความก้าวหน้าการด าเนินงานตาม PA/ข้อสั่งการตรวจราชการของเขต/กระทรวง จากระบบ Cockpit  

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 8 หน้าที่ 44 - 47) 
5.7.2 สรุป แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 – 2564 

โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 9 หน้าที่ 48 - 49) 
 5.7.3 สรุปการอนุมัติแผนงาน/โครงการ ทุกประเภท 
โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 10 หน้าที่ 50 - 51) 
 5.7.4 สถานการณ์การเงินการคลัง 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 11 หน้าที่ 52 - 53) 
 5.7.5 สรุปข้อมูลการเบิกชดเชย ค่าบริการ Covid-19 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 12 หน้าที่ 54 - 57) 
 5.7.6 รายงานการจ่ายชดเชยกรณีท่ีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีน COVID-19 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 13 หน้าที่ 58 - 59) 
 5.7.7 ผลงานบริการผู้ป่วยนอก กรณีที่มีเหตุสมควร (Walk in) ส าหรับหน่วยบริการปฐมภูมิ ในจังหวัด
กาฬสินธุ์ (บริการตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564  - 31 มีนาคม  2565) 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 14 หน้าที่ 60) 
 5.7.8 รายงานค่าบริการทางการแพทย์ เขตรอยต่อในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไตรมาสที่ 2-2565 (เดือน 
พฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565) 
โดย กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 15 หน้าที่ 61) 
 5.7.9 อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2565 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 16 หน้าที่ 62) 
 5.7.10 สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
โดย กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายละเอียดแนบท้ายตามเอกสารหมายเลข 17 หน้าที่ 63 - 77) 

 5.8  เรื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด 
ประจ าเดือน มีนาคม 2565 
 5.8.1 สรุปผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 31 มีนาคม 2565 

 
 

 

ยอดยกมำกมุภำพนัธ ์2565 ม.ีค.-65 เพิม่/(ลด)

1 จ านวนสมาชกิ       (คน)

  - สามัญ 3,369                           3,374                           5                             

  - สมทบ 1,166                           1,165                           (1)

รวมทัง้ส ิน้ 4,535                           4,539                           4                             0.09

2 เจา้หนีเ้งนิกู ้       (บาท) 2,354,828,843.79           2,226,338,176.79           (128,490,667) (5.46)

3 เจา้หนีเ้งนิรับฝาก (บาท) 1,217,731,264.05           1,362,063,604.26           144,332,340.21          11.85

4 ลกูหนีเ้งนิกู ้       (บาท) 5,631,873,695.84           5,686,116,746.70           54,243,050.86            0.96

5 ทุนเรอืนหุน้        (บาท) 1,810,448,680.00           1,843,466,370.00           33,017,690.00            1.82

6 ทุนส ารอง          (บาท) 241,390,857.33              241,390,857.33              -                           

7 ทุนของสหกรณ์    (บาท) 2,113,262,863.84           2,159,834,221.44           46,571,357.60            2.20

8 ทุนด าเนนิการ     (บาท) 5,704,812,701.83           5,751,635,072.99           46,822,371.16            0.82

9 ก าไร               (บาท) 50,010,533.64               64,620,701.24               14,610,167.60            29.21

จ ำนวน
ล ำดบั รำยกำร รอ้ยละ
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 5.8.2 สรุปผลการด าเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
กาฬสินธุ์ จ ากัด ณ 31 มีนาคม 2565 

 
 8.3 ผลส ารวจของช าร่วย ประจ าปี 2565 จากการที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จ ากัด ได้
ด าเนินการส ารวจของช าร่วย โดยให้สมาชิกเลือกโหวตของช าร่วย 1 อย่าง เพ่ือจะคัดเลือกจากผลโหวตที่มากที่สุด
เพียง 1 อย่าง เป็นของช าร่วย ปี 2565 ผลส ารวจ คือ เงินสด จ านวน 800 บาท 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอ่ืน ๆ  
 - ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 15.50 น. 

    (ลงชื่อ)   กฤษณา  เพียรภายลุน ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นางกฤษณา  เพียรภายลุน) 
           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

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

สมคัรใหม่ เสยีชวีติ

จ านวนสมาชกิ    (คน) เดอืนมนีำคม 2565 เดอืนมนีำคม 2565

1 สมำคมฌำปนกจิฯสหกรณ์

  - สามัญ 3,681                           7 4 2             3,682     

  - สมทบ 3,287                           0 6 -           3,281     

รวม 6,967                           7 10 2             6,962     

2 สสธท. (ลำ้น 1) 5,489                           15 6 -           5,498     

3 กสธท. (ลำ้น 2) 3,533                           8 6 -           3,535     

4 กสธท. (ลำ้น 3) 420                              6 1 -           425        

5 สส.ชสอ. 1,391                           4 0 -           1,395     

คงเหลอื

จ ำนวน  (คน)
ล ำดบั รำยกำร

ลำออกยอดยกมำกมุภำพนัธ ์2565


